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Редакционно

Оттласкваме се от дъното. Ние 
постигнахме 40% ръст, а Европа се 
радват на 2%. При тези резултати 
няма основания да сме скептици и да 
говорим колко е лошо положението в 
България, а трябва да казваме колко 
добре се случват нещата в наша-
та страна. В това е категоричен 
Николай Вълканов, носител на приза 
„Мистър Икономика 2012”.   

Хората преодоляха стреса от 
кризата и гледат по-позитивно към 
бъдещето. Фирмите са по-отворени 
за бизнес, стигна се до ограничаване 
на инвестициите, но страховете 
вече са надживени и вървим уверено 
напред – допълва го и Елза Маркова, 
„Мисис Икономика 2012”.

Екипът ни се присъединява твърдо 
към думите на победителите в таз-
годишния конкурс „Мистър и Мисис 
Икономика”. 

Освен мениджърите на „Минстрой 
холдинг” и „Белла България” още седем 
представители на бизнеса получиха 
призове от конкурса, имаше и специ-
ални награди. 45 бизнес лидери участ-
ваха тази година в надпреварата и 
за нас всеки от тях е победител и го 
доказва всеки ден с работата си.

Кризата отся професионалистите 
в бизнеса и затова в тези трудни 
времена наградите на  „Икономика” 
имат още по-голяма стойност. В 
това бяха единодушни всички онези, 
които на 28 ноември станаха част 
от тържествената церемония по 
връчването на отличията.

От днес нататък всеки от но-
сителите на „Рибарят и златната 
рибка” ще трябва да продължи да 
доказва успехите си още по-твърдо, 
а ние си пожелаваме догодина тех-
ният пример да зарази много повече 
бизнес лидери.

Приятно четене!

НЕВЕНА МИРЧЕВА 
главен редактор
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естиестиВВ

Общинска банка ще си партнира с Европейската 
банка към Съвета на Европа, Европейския инвес-
тиционен фонд и с Европейската инвестиционна 
банка. Това стана факт след поредица от работни 
срещи на Сашо Чакалски, изпълнителен директор  и 
председател на УС на Общинска банка, и Радослав 
Миленков, член на УС на банката с  Ролф Венцел, 
Гуверньор на Европейската банка към Съвета на Ев-
ропа, Ричард Пели, Главен изпълнителен директор на 
Европейския инвестиционен фонд и представители 

на Европейската инвестиционна банка. 
На срещите бяха обсъдени различни аспекти на 

сътрудничество на Общинска банка  с  европейски-
те инвестиционни институции. Обект на специално 
внимание  бяха възможностите за финансиране с 
нисколихвен европейски ресурс на публични и соци-
ално значими проекти в България. Обсъдени бяха и 
опциите Общинска банка да получи  кредитни линии, 
с които да се облекчат  значително условията за 
кредитиране на малки и средни предприятия.

Най-добрите застрахователи за 2012 
г. бяха отличени от Българска асоциация 
на застрахователните брокери (БАЗБ), в 
партньорство с Българска асоциация на 
пострадали при катастрофи (БАПК). За 
втора поредна година двете сдружения 
организираха конкурса „Застраховател на 
годината 2012”, а списание „Иономика” и 
www.economymagazine.bg са сред медийни-

те партньори на 
събитието през 
тази година.

Награди бяха 
раздадени в 4 
категории. „Лев 
Инс” грабна приза 
„Застраховател с 
най-добри продукти 
в автомобилното 
застраховане”. „За-
страховател с най-

добри продукти в имущественото застра-
ховане” спечели „Булстрад Виена Иншурънс 
Груп”, а „ДЗИ - Животозастраховане” 
грабна приза в категория „Застраховател с 
най-добри продукти в животозастраховане-
то”. Наградата за „Най-коректен застра-
ховател при изплащане на застрахователни 
обезщетения при имуществени вреди” 
спечели „Армеец”.

В специална пета категория беше 
отличена ЗАД „Виктория”. Наградата беше 
присъдена, тъй като компанията беше 
определена за „Най-коректен застрахова-
тел при изплащане на застрахователни 
обезщетения за неимуществени вреди по 
застраховка Гражданска отговорност”. По 
традиция призът се връчи от БАПК.

Наградите бяха определени от клиенти-
те на дружествата, които дадоха своя 
вот на специално създадения сайт 
bgzastrahovatel.org. 

д

Централноевропейската инициатива (ЦЕИ) старти-
ра процедура по набиране на проектни предложения по 
Програма за обмяна на ноу-хау (КЕР) 2013 г. със съдей-
ствието на Австрийското правителство и със сред-
ства на Австрийската агенция за 
развитие.

Програмата за обмяна на 
ноу-хау ще финансира съвместни 
проекти между държави членки на 
ЕС от ЦЕИ и държави извън ЕС 
от ЦЕИ. Целта е да се обменят 
опит и добри практики в приори-
тетните области от държавите  
членки на ЕС, в т.ч. България, към 
държавите извън ЕС в рамките на 
ЦЕИ - Албания, Босна и Херцего-
вина, Македония, Молдова, Черна 
гора и Сърбия.

Приоритетните области са европейска интеграция, 
изграждане на капацитет и пазарна икономика; пла-
ниране и развитие на инфраструктурата; земеделие, 
енергетика и околна среда.

Програмата е насочена към обществените и част-
ни институции, международни и неправителствени 
организации, национални, регионални и местни власти, 
образователни и изследователски институции, органи-

зации, работещи в областта на 
околната среда, публично-част-
ното партньорство и др.

Програмата за обмяна на 
ноу-хау Австрия 2013 е с общ 
бюджет 100 000 евро, като раз-
мерът на съфинасирането е до 
50% от стойността на проек-
та, но не повече от 40 000 евро.

Крайният срок за предста-
вяне на проектите в ЦЕИ е 28 
декември 2012 г. Проектните 
предложения се представят по 
електронен път в Секретари-

ата на ЦЕИ и с копие до Националните координатори по 
ЦЕИ. Подробна информация за условията и формулярите 
за кандидатстване може да намерите на интернет 
страницата на ЦЕИ - http://www.cei.int/KEP.

Избраха застрахователи на годината

Общинска банка 
партнира с 
европейски финансови институции

Набират проекти за обмяна на ноу-хау 
от Централноевропейската инициатива
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ТТематаематаТТематаемата

ТАТЯНА ЯВАШЕВА

Колкото повече финансови 
средства се наливат в здравео-
пазването, толкова повече поема 
то, сочат фактите. „Искат се 
много пари, но не е ясно какъв 
е резултатът”, констатира и 
вицепремиерът Симеон Дянков и 
препоръча Министерството на 
здравеопазването заедно с паци-
ентските организации и с Българ-
ския лекарски съюз да направят 
реформата в здравеопазването.

Спорове за парите за здраве, об-
винения, че финансовото министер-

ство е сложило ръка върху 2 млрд. 
лв. здравни вноски през последните 
три години, страхове, че  Бълга-
рия ще остане без лекари, хирурзи 
и медицински сестри, протести 
срещу закриването на болници, 
протести на хематолози в Стара 
Загора и Варна срещу ниското 
заплащане… Здравният министър 
всеки ден гаси пожари, но никой не 
ще да се заеме с реформи. Дори и 
тези, които най-много говорят за 
това. Всъщност в здравеопазване-
то се въртят доста пари, колкото 
и малко да изглеждат те на фона 
на финансирането на сектора в 

10

Българското здравеопазване е хуман-
но като субект, ветеринарно като 

подход, държавно като собственост, 
частно като печалби и кланово като 

управление.
Коментар в интернет

Ïðîáëåìèòå 
â ñåêòîðà 
åñêàëèðàò, à 
ëàéòìîòèâúò 
„íÿìà ïàðè” å 
ìàãè÷åñêàòà 
ôîðìóëà çà 
áåçäåéñòâèå
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старите страни членки на ЕС, но 
всеки мисли как да придърпа повече 
към себе си.

Диагнозата е 

безпомощно 
и безидейно

здравеопазване, което страда от 
хроничен недостиг на средства, 
лоша организация, мизерни условия, а 
затова и от честа смяна на здрав-
ни министри. Медицинският труд в 
България е обезценен. Създават се 
нови и нови структури, които само 
харчат пари. Направиха се много 
болници, кръстиха ги на светии, а в 
тях няма никакво милосърдие. „Забо-
ляването” е лечимо, но у нас реши-
телни мерки се предприемат само 
когато ножът опре до кокала. Ще 
се чака да останем без медицински 
кадри и едва тогава управляващи-
те ще започнат да мислят какво 
да се прави. Така лекари описват 
болестта, която мъчи българското 
здравеопазване. 

България е на последно място 
в ЕС по дял от БВП на парите за 
здравеопазване, образование  и 
наука, но и по размер на средната 
работна заплата. За следващата 
година в бюджета са заложени 
4,1% от БВП за здравеопазване при 
средно за ЕС 7,5%. Всеки медик иска 
да има сигурност за кариерното 
си развитие, а един специализиращ 
лекар по държавна поръчка получава 
450 лв. заплата, констатира д-р 
Димитър Ленков, главен секретар 
на Българския лекарски съюз (БЛС). 
През октомври се проведе форум 

„Кариери в бяло”

където имаше представители от 
цяла Европа за набиране лекари, ме-
дицински сестри и акушерки. Но той 
не е единственият легален начин за 
източването на висококвалифицира-
ните ни кадри. Германия предлага на 
младите специализанти поне 2500 
евро заплата. Как ще се противо-
поставим на това с нашите 220 
евро, при положение че липсва поли-
тика в областта на кадровото раз-
витие. Има специалности, в които 
лекарите са на ръба на изчезването 
и се задава срив на системата. За 
4 години анестезиолозите от 1600 

са се стопили до 600. Патоанато-
мите са спаднали до 80, съдебните 
лекари са 69, като повечето са на 
пенсионна и предпенсионна възраст. 
Тези специалности не са атрак-
тивни, никой не иска да специали-
зира съдебна медицина и само след 
няколко години съдебната система 
ще бъде блокирана, тъй като няма 
да има медицински специалисти, 
които да се произнесат по всеки 
конкретен случай. Намалява и броят 
на педиатрите, на ендокринолози-
те и кардиолозите. Един преглед в 
извънболничната помощ, платен от 
Националната здравноосигурителна 
каса (НЗОК), е 15,5 лв. за първичен и 
8,00 за вторичен преглед. В Европа 
няма друга страна, където лекари-
те да работят при толкова ниско 
заплащане, алармират от БЛС.

Мобилността

е другото име на миграцията на 
медицински кадри. Заради липсата 
на адекватно заплащане и реална 
оценка на труда, неудовлетворе-
ността от състоянието на здрав-
ната система и пълната непред-
видимост, а и заради високото 
ниво на стрес и лошите условия на 
работа медицинските кадри изби-
рат еднопосочен билет. Много от 
тях отиват в Германия и Франция, 
тъй като лекарите там предпочи-
тат скандинавските страни заради 
по-високи заплати, а Америка окон-
чателно сбъдва мечтите. Свобод-
ното движение на хора създава и 
нов феномен - здравния туризъм. 
Българи, които страдат от хро-
нични заболявания, но не получават 

адекватна медицинска помощ тук, 
заминават да работят в чужбина, 
за да може по-добре да се грижат 
за своето здраве.

Преди няколко години на форум 
на министрите на здравеопазване-
то показват клип как и последният 
невролог в една африканска държа-
ва я напуска. Подобен проблем се 
задава и у нас. Всяка година над 
500 български лекари и още повече 
медицински сестри заминават на 
работа в чужбина. Нараства броят 
на специалностите, в които се 
очертава

сериозен 
дефицит на кадри
Все повече райони остават без 

близък достъп до специализирани 
медицински услуги и регионални-
ят дисбаланс в здравеопазването 
става огромен проблем. Вместо да 
водят битка със системата, меди-
ците просто си намират по-добра 
реализация. Ето защо, ако не се 
вземат спешни мерки, ще стигнем 
до ситуация, от която връщането 
ще е трудно и скъпо, предупрежда-
ват от лекарското съсловие. 

„Не искаме нашите заплати 
да са като в Западна Европа, но 
е неприемливо хирург в столична 
болница да е със 750 лв. основна за-
плата. Това е тежка работа, която 
не е добре оценена и заплатена. Да 
не говоря колко са лекарите, които 
напускат центровете за спешна 
помощ, защото е ежедневие да са 
обругавани, а понякога дори бити. 
Когато обществото не ги цени, те 
откриват спасителен пояс и това е 

Ðåôîðìèòå â çäðàâåîïàçâàíåòî âúðâÿò òðóäíî
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достатъчна мотивация да заминат 
зад граница. Лошото е, че Минис-
терството на здравеопазването 
няма стратегия как да запълни 
недостига, който вече ескалира”, 
посочва още д-р Ленков. 

България е единствената страна 
в ЕС с толкова 

висок процент 
здравно неосигурени

- между 1,2 и 1,9 млн. души, кои-
то обаче ползват здравни услуги. 
А ако не са в състояние да си 
плащат здравните осигуровки, 
трябва здравното или социално-
то министерство да им ги поеме. 
България е единствената страна 
членка на ЕС, в която има девет 
категории, за които държавата 
плаща социалните осигуровки, сред 
тях има хора, чиито доходи в пъти 
надвишават минималната работ-
на заплата, но те са осигурявани 
върху нея. Така стои въпросът с 
осигуровките на полицаи, военни, 
прокурори, следователи, данъчни. 
На Запад всеки работещ си плаща 
здравните осигуровки, а у нас со-
циализмът продължава по своеоб-
разен начин. Военните получават 
над 1000 лв., пенсионират се на 52 
години, а са осигурявани на мини-
мална работна заплата, недоумя-
ват в БЛС. 

Здравната реформа стартира 
през 1998-2000 г. и се твърдеше, че 
новият модел ще реши проблемите. 
Но ентусиазмът за промени свърши 
дотам. После всички в гилдията 
някак си се наместиха в новата 
„дреха”,  а на когото му убива – 
стяга багажа. 

Здравната реформа не вър-
ви, защото всеки тегли чергата 
към себе си.  От гледна точка на 
своята моментна позиция хората 
в гилдията имат различни интере-
си. Докато е в държавна болница, 
лекарят изпитва едни неудобства 
и пламенно настоява за реформи. 
Но стане ли министър, който и да е 
от съсловието, неговият реформа-
торски дух угасва скоро след това. 
Напуска кабинета, отива в частна 
болница и вижданията му тотално 
се променят за начина, по който 
трябва да се разпределят парите 
в здравеопазването. Тогава пак 
започва да настоява за промени. В 
същото време онзи, който трябва 
да прави вноски към здравната каса, 
се стреми да даде колкото се може 
по-малко и да ползва колкото се 
може повече за сметка на общото. 
Зле платеният лекар има интерес 
системата да се реорганизира 
така, че той да получава много 
повече. Но и добре възнаграденият 
доктор в частна болница желае 
нещата да се променят в посока, 
която дава възможност той да 
получава още повече. „Това е също 
както мечтата на келнера – хората 

да се хранят вкъщи и по сметка да 
му изпращат бакшиши. Пациентът 
не иска да даде нищо за здраве, но 

настоява да 
получи чудеса
Работата на добрия организатор 

е да направи така, че постепенно 
да започне да сближава интереси-
те на различните страни в този 
процес”, коментира бивш шеф на 
държавна болница, който вече е в 
частния сектор.

„Реформа се прави със страте-
гия и ясни цели, но е нужен и опит 
как това да стане. Някои добре 
направиха личните си сметки, но 
в медицината се наричат кверу-
лентни психопати - при обществе-
ни сътресения те се скриват зад 
голяма идея, преследвайки користни 
цели. Тази категория хора заля поли-
тиката и всички беди произтичат 
оттам”, твърди д-р Емил Илиев, 
специалист по акупунктура.  А 
проф. Радослав Гайдарски, министър 
в кабинета на Сергей Станишев, 
заявява, че всяко правителство идва 
на власт с обещанието, че здраве-
опазването и образованието ще са 

Здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ 169 000 000 лв.

Здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ 171 000 000 лв.

Здравноосигурителни плащания за дентална помощ 101 394 000 лв.

Здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност 71 500 000 лв.

Здравноосигурителни плащания за лекарства за домашно лечение, медицински изделия 
и диетични храни за специални медицински цели

495 525 000 лв.

Здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ 1 168 876 000 лв.

Проектът за бюджета на НЗОК за 2013-а е за 2 704 076 000 лв., от които 1 743 000 000 лв. са приходи от здравноосигури-
телни вноски, а 941 126 000. лв. са трансфери за здравно осигуряване. Текущите разходи са в размер на 2 425 573 хил. лв. 
Заложеното равнище на разходите за здравноосигурителни плащания е в размер на 2 377 931 хил. лв.

Парите за здраве
БЮДЖЕТЪТ НА НЗОК ЗА 2012 Г. Е 2 633 730 000 ЛВ.:



приоритет, но поемат ли упра-
влението, се отказват от това, 
тъй като приоритетите изискват 
солидно финансиране. Реформа без 
пари не се прави. Според д-р Емил 
Илиев каквато и новост да се въ-
вежда в здравеопазването, е добре 
първо да се експериментира в един  
окръг. Това ще засегне една по-мал-
ка група от хора. Ако функционира 
добре, тогава да се направи и на 
национално ниво. В Китай например 
реформите са осъществявани по 
области и така регион по регион се 
прави промяната. А у нас нецелесъо-
бразни реорганизации

с един замах 
се въвеждат в 
цялата страна

без да се мисли какво точно ще 
последва от това.

„Политиците не си признават, 
че вината за здравеопазването е 
при тях - заради калпавите закони, 
които приемат, и заради липсата 
на адекватна реформа на систе-

мата. Прехвърлят вината върху 
онези, които извършват медицин-
ските услуги, твърдят, че докто-
рите са меркантилни, корумпирани 
и некадърни. Води се целенасочена 
политика срещу лекарското съсло-
вие”, не крие емоции д-р Димитър 
Ленков. „Бедата е, че парите са 
малко. Но една машина не може да 
работи добре, ако не е поддържана 
и смазвана. Така е и със здравео-
пазването. Финансовата пропаст 
между заплащането у нас и на За-
пад трябва да започне да се топи, 
иначе ще берем горчиви плодове - 
предупреждава доц. Веселин Петров, 
съдов хирург в Националната 
кардиологична болница. - Един лекар 
се създава доста бавно, но лесно 
се губи. Българските медици нямат 
никаква сигурност, освен ниските 
доходи, те не знаят каква пенсия 
ще вземат един ден и кога ще ста-
не това. Лекарят във Франция се 
пенсионира на 62 години и получава 
80% от възнаграждението, което е 
имал преди това.” 

Според проф. Радослав Гайдарски 

клиничните пътеки с изключение на 
кардиохирургията са недофинанси-
рани. 

Над 20 пъти е 
разликата в цената

на една операция на Запад и това, 
което НЗОК покрива у нас. Там на-
шите хирурзи получават минимум 6-7 
хил. евро месечно. И ние сме член на 
ЕС, сравняваме се по всичко с тях, 
поскъпва ток, бензин и какво ли още 
не, само в здравеопазването цените 
в продължение на дълги години се 
запазват на минимални нива. Всички 
консумативи, инструментариум и 
апаратура са внос оттам, само 
трудът се плаща по български. 
Бюджетът в здравеопазването е 
за оцеляване, а не за проспериране, 
коментира още проф. Гайдарски. 
„Здравеопазването е много болно и 
крайният резултат е, че лекарите 
изчезват. В момента има само два-
ма специализанти по гръдна хирур-
гия в цялата страна, тъй като няма 
пари в нея. Като отворите цените 
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на клиничните пътеки, ще видите 

кой има силно лоби

- разказва гръдният хирург д-р 
Цветан Минчев. - Чувствам се 
оценен тук, но изкарвам парите 
си с наистина много работа, при 
огромно натоварване. Държавата 
изключи неплатената специализация 
по гръдна хирургия, но колко трябва 
да финансира в образованието си 
един млад лекар, за да стане годен 
хирург. Ако някой инвестира толкова 
много пари в обучението си, а после 
отиде при 800 лв. заплата, той ще 
е тотално разочарован и затова 
бърза да замине. И не виждам как 
в близките 20 години българското  
здравеопазване ще стъпи на крака.”

Срещу модела „лични лекари” 
също има много негодувания, но и 
те не може да бъдат слагани под 
общ знаменател. Сред тях има 
наистина отлични професионалисти 
с богат опит. Техните проблеми са 
други: пациентите влизат в кабине-
та, като предварително сами са си 
поставили диагнозата и настояват 
лекарят да не им губи времето, а 
веднага да им даде направление. 

Безспорно в здравеопазването 
има много трудности, дисбаланси и 

зони на здрача

Създава се впечатлението, че 
всичко е само в черни краски, но 
във форумите ще видим и другата 
страна на монетата: За парите 
си е направо феноменално, надали 
такова съотношение „цена - качест-
во” може да се намери по света. 
Българин, който живее в чужбина, 
признава, че масовото здравеопазва-
не е много по-достъпно в България, 
отколкото в повечето страни на 
Запад. В България не съм имал слу-
чай, в който личният ми лекар да не 
ме приеме веднага или след извест-
но чакане още същия ден, докато 
във Великобритания записват час 
за след 1-2 седмици. Доста по-ни-
ската цена тук е причина дори и за 
елементарни операции и процедури 
българите, работещи зад граница, 
масово да се връщат в родината. 
Според друго мнение липсва тех-
ника, спънките са на всяка крачка, 
но разполагаме с добре подготве-

ни специалисти. А и сметката за 
медицинските услуги също не е за 
пренебрегване. 

Вместо като щрауси да заравяме 
глави в пясъка, по-добре да погле-
днем проблемите очи в очи и да 
потърсим решение, докато не е ста-
нало прекалено късно. По света има 
редица добри практики, а и идеи, от 
които може да се възползваме.

Още в началото на първия си 
мандат американският президент 
Барак Обама обяви за свой приори-
тет реформата в здравеопазването, 
тъй като около 45 милиона амери-
канци бяха без здравни застраховки. 
Той започна да събира ценни идеи за 
промени в позитивна посока. Едно 
от най-революционните предло-
жения бе направено от Реджина 
Херцлингер - професор по бизнес 
администрация в Harvard Business 
School: „Защо здравеопазването да 
не се ръководи като търговията на 
дребно? Ако болниците, застрахова-
телите и лекарите се конкурират 
на свободния пазар, това ще доведе 
до разцвет на иновациите, цените 
ще се понижат и качеството ще се 
подобри.” Щом хората правят доста 
интелигентен избор между стоти-
ци модели и марки коли, защо да не 
направят същото за здравето си. Е, 
това е само една идея…

Има начини да задържим добрите 
лекари. Здравеопазването на най-
богатите страни, където то е и 
най-скъпо,  прави същото 

като фабриките и 
кол центровете

и се  изнася в чужбина. Медицин-
ският туризъм е познато явление, 
от което и България би могла да се 
възползва. Много от здравните фон-
дове на Запад нямат нищо против 
хора със здравни застраховки да 
пътуват зад граница за медицински 
услуги, които заедно с транспорт-
ните разходи ще излязат по-евтино. 
Условието е болниците и персо-
налът в тях да са на високо ниво. 
За частния капитал у нас това не 
би било мисия невъзможна, стига и 
държавата да даде рамо.

Десислава                
Атанасова, 
министър на 
здравеопазването:

Над един милион     

Дълбоко съм убедена, че българ-
ските лекари като цяло са изклю-
чителни професионалисти, имат 
много добра квалификация, те са 
всеотдайни към своите пациенти. 
Трябва да признаем и това, че до-
ходите на българските медици са 
доста над средното ниво на за-
плащане в страната. Проблемът 
идва от това, че в сравнение с 
техните колеги зад граница запла-
щането в страната е значително 
по-ниско. Това обаче е характерно 
за всички професии в България, 
но доходите в една държава се 
определят  от общото ниво на 
икономическо развитие.

Диагнозата

В българското здравеопазване 
през годините на прехода са се 
натрупали сериозни проблеми, кои-
то са свързани с финансирането, 
организацията и дисциплината в 
здравния сектор. Затова, когато 
заех поста министър на здраве-
опазването, декларирах, че един 
от основните ми приоритети 
ще бъде повишаване на контрола 
върху качеството на предоста-
вените медицински услуги и върху 
разхода на публичните средства 
за здравеопазване. За мен е из-
ключително важно да се подобри 
информираността на населението 
за възможностите, проблемите и 
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отговорностите на всички участници 
в процеса. 

Сериозен проблем в сектора е 
неплащането на здравните осигуровки, 
което се отразява и върху постъпле-
нията на средства в здравната каса. 
Нашите данни показват, че здрав-
нонеосигурените лица са над един 
милион. Няма ли добра събираемост 
на здравните вноски, няма как да се 
осигурят пари за лекарствени проду-
кти, които да се плащат от НЗОК. 
Това се отразява и върху финансовата 
стабилност на лечебните заведения. 
Бях предложила няколко мерки за по-до-
бра събираемост на здравните вноски, 
но Народното събрание не ги прие. 
Надявам се, че сега НАП, съвместно 
с НЗОК, ще намерят механизмите за 
решаване на този проблем. Здравното 
осигуряване е законово задължение за 
всички и тези, които не си плащат 
вноските, са в нарушение. 

Без да съм лекар, моята диагноза 
за здравеопазването е, че то стъпва 
на реалните процеси в обществото 
и е съответно на тях - икономическо 
състояние на държавата, демографска-
та картина, икономическа логика на 
съществуването на стопанските субе-
кти, каквито са лечебните заведения 
- търговски дружества. 

Къде сме ние

Когато става дума за потребител-
ски индекси, а не за обективни показа-
тели, оценявани от експерти, хората 

дават оценки, повлияни от множество 
фактори, в това число и субективни. В 
тези класации преобладава нашата са-
мопреценка и отношението към живо-
та, съпоставени с нашите очаквания и 
информацията ни 
за ситуацията в 
по-напредналите 
държави. Иначе 
как да си обясним, 
че ние, българите, 
сме сред най-не-
щастните хора 
на континента и 
сред най-недооце-
нените. В същото време съм наясно, 
че проблемите в  здравеопазването 
са сериозни. България е на едно от 
първите места по сърдечно-съдови, 
онкологични и други социално значими 
заболявания. Затова и усилията на 
държавата са насочени към превенци-
ята и профилактиката. През ноември 
стартира Националната  програма за 
първична профилактика на рака на ма-
точната шийка.  МЗ активно работи 
и по Националната програма по орална 
профилактика при деца от 0 до 18 го-
дини, част от която е поставянето на  
безплатни силанти, които елиминират 
зъбния кариес. В момента подготвяме 
Национална програма за превенцията 
и профилактиката на незаразните 
хронични заболявания, която ще стане 
факт през 2013 г. Министерството е 
бенефициент по Оперативна програ-
ма „Развитие на човешките ресурси”, 
по която вече тече реализацията на 

няколко проекта. Такъв проект е „Ин-
формирани и здрави”, чиито основни 
дейности са насочени към мащабни 
информационни кампании за ограни-
чаване на редица рискови фактори 

за човешкото 
здраве - тю-
тюнопушенето, 
злоупотребата 
с психотроп-
ни вещества, 
намаляване 
употребата на 
готварска сол, 
превенцията на 

битовия, производствения и транс-
портния травматизъм. В началото 
на следващата година ще започнат 
медицинските прегледи по национал-
ната  кампания за ранна диагностика 
на онкологични заболявания „Спри и се 
прегледай”. 

Активност

Като ключов момент още в начало-
то за себе си определих развитието 
на човешките ресурси чрез инвести-
ции в него – възнаграждения, надграж-
дащо обучение и повишаване на квали-
фикацията, модернизация на здравната 
инфраструктура, и тук обективният 
анализ сочи, че промяната е налице. 
Вече е факт отпадането на лимита 
за лечение на деца в чужбина,  увели-
чението на заплатите на работещи-
те в центровете за спешна помощ, 
държавните психиатрични болници и 
центровете по трансфузионна хема-
тология. С промените в Наредбата за 
специализациите на лекарите създадо-
хме условия да привлечем млади хора в 
системата и да ги задържим и моти-
вираме да останат да работят тук, 
в България. През ноември утвърдих и 
местата за специализанти за 2013 г., 
като увеличението на местата е с 
1048, което е 62% повече в сравнение 
с 2012 г. По отношение на лекарстве-
ната политика изготвихме промени 
в Наредба 10 за условията и реда на 
заплащане на лекарства и в Закона 
за здравното осигуряване. Ще има и 
промени в органа по ценообразуване на 
лекарствата – настоящата Комисия 
по цени и реимбурсиране. Смятам, че 
ако се създаде държавна комисия със 
собствена администрация, това ще 
доведе до много по-бързо намалява-
не цените на лекарствата. Тя ще се 

    са без здравни осигуровки 
Ïîâèøàâàìå êîíòðîëà âúðõó êà÷åñòâîòî íà ìåäèöèíñêèòå 
óñëóãè è ðàçõîäà íà ïóáëè÷íèòå ñðåäñòâà çà çäðàâåîïàçâàíå

Ñðåäíàòà âúçðàñò 
íà ëåêàðèòå å íàä 48 
ãîäèíè, à 20% îò òÿõ è 
15% îò ñåñòðèòå ñà íàä 
60-ãîäèøíà âúçðàñò
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занимава единствено с регистрация на  
цени, ще определя нива на реимбурса-
ция и ще прави служебни проверки за 
цените, обявени в страните, с които 
сравняваме. Предложих тази идея за 
широко обществено обсъждане и тя 
се прие от абсолютно всички, които 
имат отношение към този сектор. 
Досега има снижаване на цените на 
стотици продукти и от НЗОК неот-
давна съобщиха, че икономисаните 
публични средства са над 5 млн. лв. 
С тези пари ще осигурим още меди-
каменти и ще въведем нови поколения 
лекарства. Сега ще се концентрирам 
върху контрола върху качеството на 
предоставените медицински услуги, 
върху разхода на публичните средства 
за здравеопазване и върху грижата за 
пациентите. 

Движение

Около 500 лекари всяка година 
напускат България, но миграцията 
на медицински специалисти е про-
цес, характерен за всички страни от 
Европейския съюз. Движението е към 
страните с по-добре развити здравни 
системи, които предлагат по-високо 
заплащане и по-добри условия на труд. 
Неотдавна бяха изнесени прогнози, 
според които към 2030 г. в Европа ще 
има недостиг на 2 млн. лекари. 

Промените в Наредбата за специа-
лизациите на лекарите, повишаването 
на началната работна заплата на 
персонала в лечебните заведения, оси-
гуряването на най-съвременна високо-
технологична апаратура в болниците 
със средствата по оперативните 
програми, финансовият ресурс, който 
министерството отпуска за обновя-
ване на клиники – това са факторите, 
на които разчитаме, за да задържим 
младите специалисти. Не се съмнявам, 
че съвсем скоро резултатите ще ста-
нат видими и негативните процеси ще 
бъдат пречупени.

Кадрите

За съжаление при някои неатрактив-
ни специалности като анестезиология 
и патоанатомия средната възраст на 
лекарите нараства на над 55 години. 
По данни на БЛС средната възраст 
на лекарите у нас е над 48 години, а 
20% от лекарите и 15% от сестрите 
са над 60-годишна възраст. В също-
то време е налице неблагоприятната 
тенденция медиците да заминават на 
работа в чужбина. 

Не е в стила ми да оставям какво-
то и да било на следващите упра-
вляващи, а след внимателен анализ и 
обсъждане на проблемите със заин-
тересовани страни - да пристъпвам 

към решаването им. Затова още с 
встъпването ми в длъжност иниции-
рах спешни промени в Наредба № 34 
за специализациите на лекарите и те 
вече са факт. С тях дадохме възмож-
ност на лекарите, работещи в цен-
тровете за спешна медицинска помощ, 
да се зачисляват за специализация 
по техен избор по всички специално-
сти и видове места 
целогодишно. Така 
създадохме допъл-
нителен стимул за 
работа в системата 
на спешна помощ 
и възможност за 
запълване на вакант-
ните места. Други 
промени в тази 
наредба диференци-
рат видовете места 
за специализанти според източника на 
финансиране на обучението. Обучение-
то на местата, финансирани от друг 
източник, вече може да се осигурява 
със средства от европейски проекти и 
програми, включително и под форма-
та на стипендии. Освен това даваме 
възможност, когато ръководството 
на едно лечебно заведение прецени, че 
има нужда да инвестира средства в 
обучението на лекари по определени 
специалности, обучението да бъде фи-
нансирано и от други частни субекти, 
които имат интерес от това.

На 1 ноември стартира проектът 
„Нови възможности за лекарите в 
България”, финансиран по Оператив-
на програма „Развитие на човешките 
ресурси”, чрез който се осигуряват 16 
млн. лв. за стипендии на 1000 специа-
лизанти. Всичко това ме кара да бъда 
оптимист, че съвсем скоро броят на 
лекарите, напускащи страната, ще 
започне да намалява. 

Достъпът до 
медицинска помощ

По Оперативна програма „Регионал-

но развитие 2007-2013” и конкретно по 
Средносрочната рамкова инвестицион-
на програма на МЗ се реализират про-
екти на обща стойност 288 млн. лв. 
МЗ е бенефицент по Схемата за без-
възмездна финансова помощ „Подкрепа 
за реконструкция, обновяване и обо-
рудване на държавни лечебни и здравни 
заведения в градските агломерации” на 

стойност 148 млн. 
лв. с финансиране 
от Европейския 
социален фонд. 
Основният фокус 
на средносрочната 
програма е бор-
бата с онкологич-
ните заболявания. 
Целта на проекта 
е да се постиг-
не качествено и 

достъпно здравеопазване чрез модер-
низиране и обновяване на инфраструк-
турата на лечебните заведения с над 
51% държавно участие, разположени на 
територията на цялата страна. По 
проекта е предвидено и  закупуване на 
високотехнологична апаратура за  ран-
на диагностика и ефективно лечение 
на онкологичните заболявания. Още 140 
млн. лв. по ОП „Регионално развитие 
2007-2013” са предвидени за укрепване, 
обновяване и преструктуриране на 
общинските здравни заведения. Това 
е реална възможност и голям ресурс, 
но оползотворяването му зависи от 
инициативността на общинските ръко-
водства. Държавата дава възможност 
на общинските лечебни заведения да 
се преструктурират в медицински цен-
трове или в хосписи, решението обаче 
зависи от общинските съвети.

Има и друга възможност за малките 
болници, които са в тежко финансово 
състояние - те може да се преструк-
турират във филиал на областната 
болница. Това обаче може да стане 
само с решение на Общинския съвет. 
Такъв пример е болницата в Оряхово, 
която беше затворена преди една 
година поради натрупани дългове от 

Äîáðèÿò çäðàâåí 
ìåíèäæìúíò å 
åäèí îò îñíîâíèòå 
ôàêòîðè çà 
ïîäîáðÿâàíå 
íà áîëíè÷íîòî 
çäðàâåîïàçâàíå
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З
дравеопазването в България 
не се развива в добра посока. 
Липсва визия какво да се 
прави. Подобна концепция 

трябва да е национално приета и 
най-важното  - за нея да е постигнат 
консенсус сред политическите сили.

След 1990 г. започна промяна и 
в този сектор – върна се частна-
та лекарска практика, възроден бе 
Българският лекарски съюз, появиха 
се и други съсловни организации, 
започна  създаването на частни 
здравни фондове, настъпиха промени 
и в законодателството. В периода 
1998-2000 г. със замах се извърши 
здравна реформа от хора смели, 
които недооценяваха последствията 
на предприетите мерки. Реформата 
стана на части – първо в доболнична-
та, а после и в болничната помощ. Тя 
бе направена без финансово покритие, 
тъй като в България обичаме ради-
калните действия, за които не само 
няма осигурено финансово покритие, 
но липсва и яснота за етапите на 
осъществяването им. Здравната 
реформа стигна дотам, че със замах 
бяха закрити поликлиниките, където 
лекарите бяха локализирани и достъп-
ни за хората. Превърнахме участъ-
ковите лекари в общопрактикуващи, 
техните функции бяха променени, те 
станаха регистратори и „гара раз-
пределителна”, на която да насочват 

пациентите си към друг специалист, 
но в един момент те казват „Нямаме 
повече направления”. Така лекарят е 
ограничен в диагностиката, той е 

с вързани ръце

Поликлиниките бяха обявени за 
социалистическа отживелица и им 
бе сложен край. Контактувал съм 
с лекари от Германия, Франция, 
Холандия и те недоумяват защо сме 
ги унищожили. Болничното здра-
веопазване също не бе пожалено. 
Констатирано бе, че болниците са 
много. Тогава те бяха 262. Дойдоха 
западни консултанти, които казаха, 
че за да имаме добро здравеопаз-
ване, трябва да сведем болниците 
до 80-90. В резултат на здравната 
реформа, която засегна обектите 
и инфраструктурата, в момента в 
България има 464 болници. Само в 
София, където през 1989 г. имаше 
20 болници, сега те са 75. Откри-
ват се частни клиники и се разчита 
на неолибералната концепция, че 
като се създаде голяма конкуренция, 
лошите ще отпаднат. Но засега в 
българското здравеопазване този 
принцип не работи добре. Вярно, в 
последните години започна закрива-
не на общински болници, което също 
не е нормално решение. 

Държавата не подкрепя в задоволи-

2 млн. лв., но на 5 ноември тя отново 
отвори врати и получи разрешително 
за дейност като филиал на областна-
та болница във Враца. Така че вариан-
ти има, но общините трябва сами да 
решат кой е подходящият за тях. С 
такива промени, от една страна, ще 
се постигне желаната икономическа 
ефективност на общинските болници, 
а от друга - ще се гарантира достъ-
път на хората от по-малките населени 
места до медицинска помощ.

Средствата по оперативните про-
грами са огромен за нашите мащаби 
ресурс и ще бъде престъпление да не 
бъдат усвоени изцяло. Затова за мен 
реализацията на проектите е задача 
на задачите. 

 

Оптимистично

През последните години парите, 
които се отделят за здравеопазване в 
България, се увеличават. През 1998-
1999 г. средствата са били около 330 
млн. лв., тази година са 3,25 млрд. лв., 
а за 2013 г. ще има ново увеличение и 
бюджетът за здраве ще е 3,40 млрд. 
лв. Разбира се, само с увеличаване на 
средствата за сектора няма да решим 
всички проблеми. 

Добрият здравен мениджмънт е един 
от основните фактори за подобряване 
на болничното здравеопазване и за оси-
гуряване на много добри условия както 
за лекуващите се пациенти, така и за 
работещите в лечебните заведения. 
Удовлетворена съм от факта, че при 
посещенията си в лечебни заведения в 
цялата страна виждам реалните изме-
рения на добрия мениджмънт – ренови-
рани отделения, съвременна апаратура, 
добри условия за работа на персонала, 
качествена грижа за пациентите. В 
много от случаите това се финансира 
със собствени средства на болниците, 
което е един отличен показател за 
финансовото им състояние. Там има и 
доста по-високи възнаграждения на ра-
ботещите и те се чувстват оценени.

По Средносрочната рамкова инвес-
тиционна програма започна стро-
ителството на обекти във Варна, 
Русе, Бургас, Плевен, Велико Търново, 
Благоевград, предстои стартът на 
проектите в Сливен, Кърджали и Смо-
лян. Новата съвременна високотехно-
логична медицинска апаратура, с която 
ще работят лекарите в лечебните 
заведения, на практика означава по-
високо качество на здравно обслуж-
ване, повече излекувани хора и повече 
спасени човешки живота. 

Това дава новата визия на българ-
ското здравеопазване и аз съм убе-
дена, че когато всички тези планове 
се реализират, българското здраве-
опазване ще бъде много по-добро и 
по-модерно.

Êàäðîâàòà ïîëèòèêà â 
ìåäèöèíàòà å â òåæêà êàòàñòðîôà

Àêàä.  Äàìÿí Äàìÿíîâ å ðúêîâîäèòåë íà Êëèíèêàòà ïî õèðóðãèÿ â ÓÌÁÀË "Öàðèöà 
Éîàííà", ïðåäñåäàòåë e íà Áúëãàðñêîòî õèðóðãè÷åñêî äðóæåñòâî è ïðåçèäåíò íà 
áúëãàðñêàòà ñåêöèÿ íà Åâðîïåéñêàòà àñîöèàöèÿ íà õèðóðçèòå "Åâðîõèðóðãèÿ". 
Ïðåäñåäàòåë å è íà Ñúþçà íà ó÷åíèòå â Áúëãàðèÿ

Акад. Дамян Дамянов:

Реформата     
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ва в областта на анестезиологията и 
патоанатомията, но отговорността се 
прехвърля върху директорите на болници, 
на които се препоръчва да им плащат 
повече. С повече пари те може да бъдат 
задържани, но това ще създаде нерав-
новесие в здравното заведение. Ако на 
един лекар увеличаваш възнаграждение-
то, а на другите – не, те също започват 
да напускат.

Преди 10 години статистиката соче-
ше, че България има 2400 хирурзи. През 

тази година те 
са 2094, но според 
данните на Нацио-
налния център по 
обществено здраве 
и анализи се уста-
новява, че гръдните 
хирурзи са общо 
70 души, а в над 
20 области няма 
подобни специа-
листи. Детските 
хирурзи са 82-ма, 
но в 11 области на 
страната такива 
липсват. Съдовите 
хирурзи са 124 и в 
12 области не раз-
полагат с такъв 
род специалисти, 
неврохирурзите са 
157, но липсват в 8 
области. Оставям 
настрана пластич-
ните хирурзи. Така 
на практика 

специализираната 
хирургическа помощ 
се отдалечава от 
пациентите

За една гръдна операция болният 
се налага да отиде в някой голям град, 
а липсва специалистът, който да му 
постави диагнозата. Още по-сложно е 
в спешни ситуации, тогава съответни-
ят лекар  се вика отдалече, или паци-
ентът трябва да се транспортира с 
хеликоптер, което е задача с повишена 
трудност.

Защитавам тезата, че не е нужно 
във всеки град да има болница. Но това 
не е еднократен акт, днес се взема 
решението и утре се осъществява. 
Първата стъпка е част от тях да се 
превърнат в медицински центрове, за 
да има здравни грижи, в това число и 
спешна помощ. Нужно е да се помисли за 
кадрите, възнагражденията, инфраструк-
турата, комуникациите, транспорта 
(линейки и хеликоптери). И едва 10 години 
по-късно може да кажем, че България 
няма нужда от 460 болници, достатъчно 
са 100, тъй като и от най-отдалеченото 

телен обем държавните болници. 

Без регулативни 
стандарти се 
откриват частни 
болници

Така в един град има по няколко 
частни клиники, а в друг – нито една. На 
Запад не разрешават в рамките на една 
определена територия да се дублират 
лечебни структури, а дори и скъпа 
техника. Бях впечатлен как след обеди-
нението на Германия 
властите бяха катего-
рични, че няма място 
за толкова много уни-
верситети. В Мюнхен 
имаше два престижни 
университета, те се 
сляха в един. За Берлин 
се реши, че два универ-
ситета стигат, имаше 
няколко академии на 
науките, сведоха ги до 
две. Университетските 
болници в България са 
26, а в Германия – 36. 
У нас населението е 
7,3 млн. , а там е 86 
млн. души. В богата 
Австрия има три уни-
верситетски болници, 
а в пребогата Швейцария – четири. А в 
България с лека ръка откриваме болници 
и една от аномалиите на здравната ре-
форма е точно в това, че се очаква чрез 
конкуренция да се постигне регулация, 
но това не става така лесно. Когато се 
закриват общински болници, е редно на 
тяхно място 

да се създадат 
медицински 
центрове

в които да има педиатри, кардиолози, 
невролози, както и друг специалисти в 
зависимост от нуждите на конкретното 
население. А тук здравните заведения се 
оставят да натрупат огромни дългове, 
след което се преценява, че е по-добре 
да бъдат закрити. Ето защо трябва 
внимателно да се претегли не просто 
колко болници са необходими на България, 
а и къде да са те с оглед на население-
то и заболяванията. 

Кадровата политика в медицината е 
в тежка катастрофа. В България вече 
липсва планиране, а в САЩ  съумяват 
да предвидят 1-2% да са студентите 

по медицина над необходи-
мата бройка завършващи 
лекари. У нас 

не се 
предвижда 
миграцията и 
емиграцията

сега само театрално от страна 
на държавниците и 
тревожно от страна 
на професионалистите 
се разглежда фактът, 
че над 500 лекари и 
още повече медицински 
сестри годишно напус-
кат България. Но какво 

се прави? Медицинското образование 
все повече се обвързва с елементи на 
заплащане. А къде отиват тези млади 
български лекари? Системата няма 
грижа за тях. Те сами трябва да си 
намерят работа, но когато тръгнат да 
търсят, или няма места, или се иска да 
имат специалност. А за да започнат 
да специализират, трябва да имат ра-
ботно място или поне стаж. Получава 
се порочен кръг, който ги извежда на 
Запад, където им дават поне десетор-
но по-високо заплащане срещу 300-500 
лв. първоначално възнаграждение у нас 
и плюсовете не свършват дотук. Те 
получават и възможност да придобият 
специалност.

Констатираме, че 

определени 
специалности  
вече са затънали

Но да се говори, че един лекар от 
спешната помощ може да посрещне на-
растващите си нужди с 20% увеличение 
на неговата заплата от 500-600 лв., не 
е реалистично. Подобна криза се получа-

Áîëíèöèòå 
áÿõà 262, íî 
çà 20 ãîäèíè 
íàðàñíàõà íà 464

о но 
отото

    се провали
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място може да транспортираме всеки 
пациент. Израел например има 4 болници. 
С тях сме сравними по население, но не 
и по качество на здравеопазването. Там 
например пациентът за броени минути 
може да стигне до болницата от всяко 
място в страната.

Реформата трябва да маркира 
близките и далечните цели и когато се 
прецени колко болници са необходими, да 
се вземе решение как 

да се решат 
кадровите въпроси

за лекарите и медицинския персонал. 
Възнагражденията трябва да са кон-
курентни с Европа, за да може да ги 
задържим. Ще се купят линейки и хе-
ликоптери, инфраструктурата ще се 
подобри и на десетата година бихме 
могли да имаме добре организирана 
здравна система. Но това не се случ-
ва у нас. Тук хирурзите са на средна 
възраст 55 години, като само 148 са 
до 35 години при 186 хирургични звена 
в цялата страна. Тези млади хора са 
съсредоточени в университетските 
и евентуално 
в областните 
болници. Другите 
болници са без 
перспектива по 
отношение на 
по-младите кадри. 
Вече 107 са хи-
рурзите в пенсия, 
които работят. 

Ако погледнем 
фактите лице в 
лице, ще видим, че хирурзите в Бълга-
рия са на прага на третата възраст, 
а младите резерви не са достатъч-
ни, кадровите проблеми обаче не са 
поставени на дневен ред, болничното 
здравеопазване не се организира добре, 
общопрактикуващите лекари са в ситу-
ация само да пишат и да разпределят 
пациенти. Налице е една провалила се 
здравна реформа.

Промяната трябваше да се развие 
или съобразно жалоните, набелязани 
през 1998 г., или можеше да се поставят 
нови. Развихме една национална здравна 
каса и разкрихме 29 нейни звена в цяла-
та страна и това са 29 администрации. 

Богове сме да 
създаваме нови 
административни 
структури

Но с това не решаваме проблемите. 
Въпросите за здравните осигуровки 
не намериха своето решение. Дали 
сме посока на здравно осигурителния 

процес, но концепцията така и не ста-
на ясна и никой вече не може да каже 
накъде вървим. Здравните осигуровки не 
са достатъчни да покриват нуждите, 
но и няма стимули за населението да 
ги плаща. Всеки дава някакви пари, но 
всяка година всичко започва отначало 
и няма никакви натрупвания, за да може 
да разчитате на тези средства в друг 
етап от живота. Не се разкриха добри 
ходове за здравно осигурителните 
фондове, за да развиват те по-усилено 
своята дейност. Здравеопазването е в 
траен застой.

Направени бяха много дискусии по 
въпросите на здравната реформа, но 
никой не чу препоръките. Всяка нова 
политическа сила идва със своя позиция, 
която променя в движение. 

Какво да се направи? Цялата рефор-
ма се свежда до 

няколко лесни 
и безкрайно 
трудни неща

Нужно е да има концепция какво иска-
ме да постигнем като крайни цели. Тряб-

ва да се поставят 
задачи и да се оп-
ределят срокове за 
тяхното изпълнение. 
Всички сили трябва 
да се мобилизи-
рат в една посока, 
като се осигурят и 
средства. Здрав-
ната реформа не е 
еднократен акт, тя 

е процес, който не може да започне тази 
година, а следващата рязко да сменим 
посоката. Стане ли това, достигаме до 
този провал, на който сме свидетели.

Реформата не може да се само-

организира, тя трябва да бъде добре 
обмислена и за това отговорността 
пада върху властимащите. Ако твърдят, 
че нямат пари, значи не са наясно как 
да направят реформите в здравеопаз-
ването, в науката и образованието, без 
това какъвто и да е подем е немислим. 
Правим администрация, която се рои до 
безкрай, вместо усилията да се насочат 
в друга посока и средствата да се 
изразходват по-разумно. Ако увеличим 
заплатите на лекари, учени и универ-
ситетски преподаватели, те ще си 
вършат по-добре работата. Но трябва 
ли да 

чакаме 
обстоятелствата 
да ни принудят 
да действаме

както преди години в Словакия една 
сутрин осъмнаха само с девет педиа-
три. Но и у нас тече подобен процес, та 
как е възможно да имаме 460 болници 
и само 60 патоанатоми на държавна 
служба. Липсата на такива специалисти 
спъва работата на всички онези лекари 
и хирурзи, които имат нужда от биоп-
сичен резултат, за да поставят вярна 
диагноза и да предприемат правилното 
лечение. 

Ако бездействаме,  в един момент 
в здравеопазването ще се наложи 
да се вземат „хирургически мерки”... 
Испанците застроиха своето крайбре-
жие с много хотели, а после решиха 
част от хотелите да се съборят. 
У нас все още не сме стигнали до 
подобни мерки в здравеопазването, но 
е добре да се знае, че колкото повече 
институции се откриват, толкова по-
трудно после те се закриват. 

Óíèâåðñèòåòñêèòå 
áîëíèöè â Áúëãàðèÿ 
ñà 26, äîêàòî â 
áîãàòà Àâñòðèÿ ñà 
òðè, à â ïðåáîãàòà 
Øâåéöàðèÿ – ÷åòèðè
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Живеем по пазарни правила, 
но парадоксът е, че реформата 
в здравеопазването е блокирана 
от правила. И ако се направи лек 
пробив в посока на пазара, про-
блемите веднага се разрешават. 
Добър пример в това отношение е 
кардиологията у нас. 

Един от митовете е 

доволството и 
недоволството

на пациентите. Хората са не-
доволни там, където с прикрита 
административна намеса закри-
ват болници. Измислят се такива 
административни правила, че тези 
здравни заведения угасват. В една 
периферна болница е нужно да 
отсеят тежките случаи и да ги 
изпратят в големите болници, а 
по-леките случаи да ги лекуват на 
място. Но бяха поставени изисква-
ния за специалисти и апаратура, 
като предварително е ясно, че 
тази летва е твърде висока.  Пре-
ценява се, че болниците са много и 
част от тях трябва да се закри-
ят. Дават се примери от Белгия 
и Холандия, където има добра ин-
фраструктура, удобен транспорт 
и съвсем друг стандарт на живот, 
ето защо там не е необходимо в 
малките населени места да има 
болници.

Някои много ги боде, че в момен-

та се разкриват частни клиники, 
които печелят добре. Но най-сил-
но им убива, че не може пряко да 
контролират дейността. Когато 
има пазар, пациентът определя кои 
болници са най-добри. Тогава се 
решава, че на болницата Х няма 
да се дадат средства, колкото са 
необходими, а колкото се прецени. 
Това е друго административно 
правило, което тежи. 

Нещата в здравеопазването не 
вървят, защото здравната каса 
не плаща действителната цена 
на медицинската услуга. Преди да 
започне здравната реформа, паци-
ентът беше прикрепен към опре-
делено здравно заведение и нямаше 
право на избор. Парите се събира-
ха в държавния бюджет и оттам 
здравеопазването се финансираше. 
Но се реши средствата да се ва-
дят от бюджета и да се използват 
само за здраве, като всеки си пра-
ви и своя здравна вноска. Така се 
създаде НЗОК. Даде се право на из-
бор на личен лекар, на специалист 
и на болница, в която пациентът 
да се лекува. Това е добро, но 

пътят трябва да се 
извърви докрай

Непрекъснато обаче има опити 
част от нещата 
да се върнат назад 
към централизира-
ните системи, но 
вече сме в пазарни 
условия.

Който работи в 
държавна болница, 
е срещу появата 
на частни здравни 
заведения, тъй като те отнемат 
част от пациентите. Но в момен-
та, в който им се предложи по-до-
бро заплащане, отиват в частния 
сектор. 

Какво да бъде здравеопазването, 
е политически въпрос. Едната от 

политиките, която може да избе-
рем, е поравно за всички, колкото 
и малко да е това. Друга политика 
е всеки да може да получи онова, 
което желае, но срещу определени 
средства. Абсолютно невярно е да 
твърдим, че всички хора в Бълга-
рия са недоволни от здравната 
система. Доволен е най-ниският 
слой, информираните хора обаче 
са недоволни, тъй като те ис-
кат най-доброто и настояват да 
получат здравна услуга от най-до-
брия специалист. Но тези високо-
квалифицирани професионалисти 
имат капацитет, който не са в 
състояние да превишат. В пазарна 
система, ако търсенето е голямо, 
а предлагането – малко, цената се 
повишава. Така отличният специа-
лист, който е и много търсен

получава по-високо 
заплащане

Големият проблем е, че про-
дължаваме да се лутаме. Текат 
определени процеси и ние може да 
ги забавим, но не и да ги спрем. 

Статистиката сочи, че рабо-
тещите хора боледуват най-малко, 
а те поемат цялата финансова 
тежест. Децата и пенсионерите 
боледуват най-много, а за тях се 

плащат най-ниски 
здравни вноски. 
Хората с най-ви-
соки доходи и с 
най-големи вноски 
също плащат за 
здраве, но не по-
лучават по-високо 
качество и зато-

ва те са недоволни. Преди време 
предаването  „Референдум” по БНТ 
направи експресно допитване за 
здравеопазването и се оказа, че 
в  София около 40% са доволни от 
здравеопазването, докато извън 
столицата такъв е процентът на 
недоволните. Оказва се, че онези, 

Нужен е лек пробив     
Доц. Спас Спасков, управител на Key Steer              

Çäðàâåîïàçâàíåòî áóêñóâà, çàùîòî çäðàâíàòà êàñà íå 
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които получават по-добро качест-
во на здравните услуги, са и по-
недоволни. Това е така, защото те 
имат по-високи критерии. Хората 
с ниски доходи имат и по-ниски 
изисквания. Проучванията сочат, 
че ползващите интернет са още 
по-недоволни от 
здравеопазването, 
а те са и най-
информираните. 
Въпросът е какво и 
колко ще получават 
различните слоеве, 
които имат и 
съвсем различен 
финансов принос 
към парите за здраве. Не може 
непрекъснато само да се взема от 
богатите и всички да имат равен 
достъп. Частните здравни фондове 
са добра възможност да се гаран-
тира по-добро здравно обслужване, 
вместо за всички то да е еднакво 

лошо. 
Другият мит е, че парите за 

здравеопазване не стигат. Но 
въпросът е за какво не стигат. 
Никой обаче не дава отговор какво 
всъщност е обещанието на НЗОК, 
какво точно ще извърши тя, за 

да знаем докъде 
стигат парите. Има 
ли разчети какво 
здравната каса 
може да извърши 
с тези пари, или 
това са по-скоро 
политически обе-
щания? Сега НЗОК 
сама преценява на 

коя болница колко да даде. Де юре 
тя е обществена, но де факто е 
държавна, държавата просто я при-
дърпа към себе си.

Решението за здравеопазва-
нето трябва да е политическо. 
Болезнено е, че различните хора 

ще получават различно качество. 
Но при „безплатното” здравеопаз-
ване, когато услугата се ползва, 
бедният плаща повече, отколкото 
богатият. Значима реформа се 
прави още в първата година от 
мандата на едно управление, ето 
защо сега не може и да се надява-
ме на промяна.

Болниците са зле, защото 
получават недостатъчно пари от 
здравната каса. 

Оправданието 
„лош мениджмънт”

 е много удобно за управляващите, 
независимо кои са те. Това е и 
идеалната форма за политически 
смени на директори. Ето защо 
трябва да се реши дали систе-
мата на здравеопазването ще 
е пазарна, или не. Не бива да се 
действа хаотично и просто да 
се закриват болници с дългове. 
Какво става със задълженията им, 
тъй като насреща има търговски 
субекти?

Робуваме на административното 
определяне на цените, а вече е вре-
ме това да ставана пазарен прин-
цип. Нужно е по-добро регулиране 
на средствата, които плаща НЗОК. 
Така ще се постигне нарастване 
на работните заплати в лечебните 
заведения и ще намалее изтичане-
то на специалисти. Трябва да се 
помисли за обучението на кадрите. 
Условията ще се подобрят, когато 
в себестойността се вкарват и 
капиталовите разходи. Сега НЗОК 
не се занимава със събирането 
на пари, а го е възложила на друг. 
Затова измисля как да поевтини 
лекарствата. Но въпросът е защо 
тя изобщо плаща лекарства.

Срещу всичко ново обикновено 
има съпротива. В момента има 
свободни частни капитали и 
може да се инвестира в здравео-
пазване. Те постепенно ще 
завладеят територия и тогава 
по естествен начин ще се 
решат проблемите с НЗОК, тъй 
като частният сектор ще 
отстоява правата си. 

    в пазарна посока
             Management:

Â ìîìåíòà 
èìà ñâîáîäíè 
÷àñòíè êàïèòàëè 
è ìîæå äà ñå 
èíâåñòèðà â 
çäðàâåîïàçâàíå
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Мисля, че си заслужихме наградата и цифрите говорят за това. В такава тежка обстанов-
ка, в която живеем, да направиш около 120 млн. лв. инвестиции, да запазиш 850 работни мес-

та, да откриеш нови 100, да инвестираш в производство, и то в най-тежкия сектор 
- рудодобива, е наистина постижение. Само за една година ние успяхме да увеличим 
производството в рудодобива с 35-40%. Увеличихме и работните заплати с 30-40%. 

Приемам статуетката като признание за моята дейност и за работата на 
всички служители на „Белла България”. Искам да им изкажа моята признател-
ност за всеотдайния труд, благодарение на който компанията стигна дотук. 
Всички, които са номинирани, и всички, които спечелиха наградите, са достойни 
мениджъри, които правят много за подобряване на бизнес средата. Конкурсът 

„Мистър Икономика” мотивира хората, които са се отдали на своята работа.

Николай Вълканов

Елза Маркова

Мисля, че
ка, в която 

та, д
- руд
произ

Пр
всич
ност
Всичк
мени

М И
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Триумф на
победителите 
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ТАТЯНА ЯВАШЕВА

Кризата отся професионали-
стите в бизнеса и затова в тези 
трудни времена наградите на сп. 
„Икономика” имат още по-голяма 
стойност. В това бяха единодушни 
всички онези, които на 28 ноември 
станаха част от тържествената 
церемония по връчването на отли-
чията в традиционния конкурс на 
нашето издание „Мистър и Мисис 
Икономика”, излъчен и по БНТ. И 
през 2012-а мястото на срещата 
с победителите бе Националният 
исторически музей. Акцент при 
представянето на всеки от иконо-
мическите сектори бе визията за 
лидерството и за бизнес ценно-
стите на фона на декор от древ-
ността и кодовете на златното 
сечение на Фибоначи - символ на 
съвършенството и идеала.

Председателят на Управител-
ния съвет на „Минстрой Холдинг” 
Николай Вълканов е тазгодишният 
носител на наградата „Мистър 
Икономика”. Изпълнителният ди-
ректор на „Белла България” Елза 
Маркова стана „Мисис Икономика 
2012” - отличието, което през тази 
година се връчва за първи път.

Първи сред равни

45 мениджъри и собственици на 
компании се състезаваха в тазго-
дишното издание на конкурса, ор-
ганизиран от списание „Икономика” 
и economymagazine.bg. Номинирани 
за приза „Мистър Икономика” бяха 
също и Васил Кънев, Антон Петров, 
Иван Чолаков и Красимир Узунов, 

а за „Мисис Иконимика” - Данета 
Желева, Саша Безуханова и Теодо-
ра Георгиева.

Освен Мистър и Мисис Икономи-
ка със златна статуетка „Риба-
рят и златната рибка” на Ставри 
Калинов си тръгнаха още седем 
победители във всяка от обновени-
те категории на конкурса.

„За мен е чест, че за втори 
път ви посрещам като домакин на 
най-старата икономическа награда 
„Мистър Икономика”. През тази 
година за пръв път връчваме приз 
„Мисис Икономика”, а и останали-
те награди са повече, тъй като 
България търпи тежък икономи-
чески срив и затова е важно да 
отличим повече хора от бизне-
са, които всеки ден опитват да 
запазят работните места и да 
открият нови, стараят се финан-
совите резултати и социалната 
корпоративна отговорност да са 
на ниво” – каза Боян Томов, соб-
ственик на правата за провеждане 
на конкурса.

Индустриалци

Наградата „За принос в 
развитието на индустри-
ята” получи Никола Треан, 
изпълнителен директор 
на медодобивния комбинат 
в Пирдоп „Аурубис България”. 
Той благодари на своя отличен 
тим за тези високи постижения 
в България. Призът бе връчен от 
миналогодишния носител на на-

градата Кирил Домусчиев. „Трябва 
да оценим приноса на всички тези 
индустриалци за техните усилия. 
Тази награда действа много моти-
виращо. Статуетката стои неда-
леч от бюрото ми и като я видя, 
получавам вдъхновение да свърша 
още нещо. Във всичко, с което сме 
се захванали, се стремим да сме 
лидери и другите да се мерят по 
нас, а не ние по тях”, заяви пред 
сп. „Икономика” президентът на 
„Хювефарма”, който е член на жу-
рито в конкурса.

Малък и 
среден бизнес

Асен Ягодин, председател на 
Управителния съвет и главен изпъл-
нителен директор на Българската 
банка за развитие, получи приза за 
„Принос в развитието на малкия и 
средния бизнес”. „Наградата е ви-
сока оценка за тази година и поло-
вина отдаденост на нова кауза, но 
тя е и признание за труда на още 

120 професионалисти 
в банката. Бих си 

пожелал 2013-а 
да е годината, 
в която ще 

усетим ре-
алното 

съживя-
ване 

онкурсКооннккууррссооннккууррсс

Èçïúëíèòåëíèÿò äèðåêòîð íà “Ñòàíäàðò íþç” Ñëàâêà Áîçóêîâà è ìèíèñòúðúò íà 
èêîíîìèêàòà Äåëÿí Äîáðåâ (âäÿñíî) ñëåäèõà ñ èíòåðåñ âðú÷âàíåòî íà òàçãîäèøíèòå 
íàãðàäè

Àâòîðúò íà ñòàòóåòêàòà “Ðèáàðÿò è 
çëàòíàòà ðèáêà” Ñòàâðè Êàëèíîâ

онкурсонкурсКК
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на нашата икономика, надявам се 
това да е по-добро време за малкия 
и средния бизнес”, посочи Ягодин. 
Призът му бе връчен от Данчо 
Данчев, който е миналогодишния 
носител на наградата в сектор 
„Търговия и услуги”.

Агро

За „Принос в развитието на 
аграрния сектор” бе отличен Иван 
Ангелов, управител на „Градус”. „В 
човешкия живот има мигове на осо-
бено вълнение, чувствам се щаст-
лив и горд за оценката на журито. 
Не толкова за мен, колкото за 
всички тези 1275 души, които рабо-
тят в „Градус” – те правят всичко, 
за да увеличим производствения 
потенциал и да нарасне експор-
тът. През тази година успяхме 
да възстановим забравени пазари 
за България”, изтъкна Ангелов. 
Златната статуетка „Рибарят и 
златната рибка” му бе връчена от 
генералния директор на БНР Вале-
рий Тодоров.

Да избереш 
България

Победител в категорията „За 
принос в развитието на туризма” 
е Ветко Арабаджиев, собственик 
на „Виктория Груп”. „Туризмът е 
любов, отношения, чувства, споме-
ни, носталгия и красота. Затова 
се обръщам към всички български 
клиенти да подкрепят българския 
туризъм, като изберат България.” 
Наградата му бе връчена от зам.-

министъра на икономиката, енер-
гетиката и туризма Иво Маринов, 
според когото независимо от све-
товната финансова и икономическа 
криза българският туризъм бележи 
възходящо развитие.

Банков Оскар

Петя Димитрова, главен изпъл-
нителен директор на Пощенска 
банка, бе отличена в банковия сек-
тор. „Организаторите на конкурса 
трябва да бъдат поздравени за 
това събитие, което изкара толко-
ва дълги години и наистина подкре-
пя българския мениджмънт, който 
заслужава признание. Обичам пого-
ворката, че шансът е на страната 
на подготвения ум. Българският 
мениджмънт е подготвен и го 
доказват всички тези мениджъри, 
които тази вечер се надпреварват 
за наградите.”  Статуетката си 

тя получи от генералния директор 
на БНТ Вяра Анкова.

Бизнес опора

Награда „За принос в развитие-
то на небанковия финансов сек-
тор” взе главният изпълнителен 
директор на ПОК „Доверие” Дани-
ела Петкова. „Приемам отличието 
като оценка за постиженията на 
нашата компания, но и като израз 
на подкрепа към дейността на 
допълнителното пенсионно оси-
гуряване в България”. Призът бе 
връчен от Стоян Мавродиев, който 
е миналогодишният носител на 
наградата във финансовия сектор. 
Той посочи, че небанковият финан-
сов сектор е сериозна опора на 
българския бизнес, особено в тези 
години на криза.

ТехноЛогично

За принос в развитието на ин-
формационните и комуникационните 
технологии отличието бе връчено 
на Огнян Траянов, изпълнителен 
директор на „ТехноЛогика”: „Финан-
совите резултати са награда за 
добре взети решения, за мъдрост, 
интуиция, визия. Очаквам, че тази 
награда е за етичност, стабил-
ност, представяне на българската 
софтуерна индустрия в чужби-
на, социално отговорна дейност. 
Получаваме подарък, без да сме 
кандидатствали за номинация, без 
да сме рекламодател или спонсор 
на медиите, които организират 

Äîìàêèíúò íà áëÿñêàâàòà öåðåìîíèÿ Áîÿí Òîìîâ (âëÿâî) è ìèíèñòúð Äåëÿí Äîáðåâ 
(âäÿñíî) ïîçäðàâÿâàò íîñèòåëÿ íà ãîëåìèÿ ïðèç “Ìèñòúð Èêîíîìèêà 2012” Íèêîëàé 
Âúëêàíîâ

Êàòî ÷ëåí íà æóðèòî Êàìåí Êîë÷åâ ïîçäðàâè Àñåí ßãîäèí, Ñàøà Áåçóõàíîâà è Äàíåòà 
Æåëåâà (îòëÿâî íàäÿñíî) çà âèñîêàòà îöåíêà äà ñà â ñåëåêöèÿòà íà 45-òå òîïìåíèäæúðè
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конкурса. Това ме окуражава, че не 
всичко в България е по сценарий. 
Доброто, колкото и бавно, колкото 
и назабележимо, се натрупва и в 
един момент изплува отгоре и бива 
отличено”, каза победителят. Ста-
туетката той получи от Гергана 
Паси, която е определена за българ-
ския дигитален шампион по инициа-
тива на Европейската комисия.

Специалните 
награди

Тази година бяха раздадени и три 
специални награди. Първата от тях 
- за „Финансово отговорна компа-
ния”, бе връчена на Стоян Цве-
танов, изпълнителен директор на 
„Топлофикация – София”. Приза той 
получи от Адам Сотков, оперативен 
директор на колекторската фирма 
„С. Г. Груп”. Втората специална на-
града на конкурса отиде при Турски-
те авиолинии (Turkish Airlines), които 
бяха обявени за „Специален парт-
ньор на бизнеса”. Отличието те 
получиха заради откритите само 
през 2012 г. полети до над 20 нови 
дестинации, с което Turkish Airlines 
става авиокомпанията, изпълняваща 
полети до най-много държави в све-
та. Наградата бе връчена от Хрис-
то Христов, управител на „Дарик 
уеб” и член на журито на „Мистър 
и Мисис Икономика 2012”.

Кметът на Стара Загора Живко 
Тодоров също получи специална 
награда. Призът му бе връчен за-
ради спечелените от неговия екип 
европроекти за 160 млн. лв., които 
община Стара Загора е инвести-

Ñðåä ãîñòèòå íà òúðæåñòâîòî áå è ïåâåöúò Âåñåëèí Ìàðèíîâ( â ñðåäàòà)

Ñàøà Áåçóõàíîâà îò HP è Âàñèë Êúíåâ îò “Èäåàë 
Ñòàíäàðò-Âèäèìà” ñà ñðåä íîìèíèðàíèòå çà Ìèñèñ  è 
Ìèñòúð Èêîíîìèêà 2012

Ãîñòèòå íå ïðîïóñíàõà âúçìîæíîñòòà äà ñå ïîðàäâàò íà Ïàíàãþðñêîòî çëàòíî ñúêðîâèùå

Íîñèòåëÿò íà ïðèçà “Ìèñòúð Èêîíîìèêà2011 ” â êàòåãîðèÿ Èíäóñòðèÿ Êèðèë Äîìóñ÷èåâ 
(âëÿâî) è  ãëàâíèÿò îðãàíèçàòîð íà ñúáèòèåòî Áîÿí Òîìîâ âå÷å ãëåäàò êúì 2013 ã.
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рала в подобряването на бизнес 
средата в региона и откриването 
на нови работни места. 

Посоката

„Номинираните и наградените 
през тази и през предходните 2-3 
години трябва да са особено горди, 
защото получават тези отличия 
в трудни времена за целия свят. 
Сега еврозоната е в рецесия и Бъл-
гария е от малкото държави, които 
се представят добре. В криза 
наградите са още един стимул да 
продължават да развиват своята 
икономическа дейност. Изпращаме 
трудна година, предстои ни по-
добра” – в това вярва министърът 
на икономиката, енергетиката и 
туризма Делян Добрев.

„Наградите „Мистър и Мисис 
Икономика 2012” са важни, тъй 
като те насърчават високия 
професионализъм и здравия морал. 
В тези времена е нужен и много 
кураж и затова трябва да поощ-
ряваме хората да вървят напред. 
Формулата за излизане от криза 
е намирането на нови пазари на 
продуктите и услугите, които тук 
се създават, но и повече производ-
ства. То ще стане с много работа, 
но и с джентълменско поведе-
ние между отделните стопански 
субекти”, това изтъкна пред сп. 
„Икономика” Стефан Ненов, упра-
вляващ партньор в „Мур Стивънс 
България Одит”. Той е участвал 
в изработването на критериите 
за конкурса и знае колко е важно 
хората да пасват на критериите, а 
не обратно.

На връчването на награди-
те „Мистър и Мисис Икономика” 
присъстваха министри, дипломати, 
представители на бизнеса и на 
политическия елит.

За доброто настроение по време 
на церемонията „Мистър и Мисис 
Икономика” се грижиха квартет 
„Хипнотик” и „Теодосий Спасов 
трио”. Гостите на събитието 
имаха възможност да разгледат 
Панагюрското златно съкровище и 
други археологически ценности от 
колекцията на НИМ.

Честито на 
победителите!

Çà äîáðîòî íàñòðîåíèå íà ãîñòèòå ñå ãðèæèõà "Òåîäîñèé Ñïàñîâ òðèî" è êâàðòåò "Õèïíîòèê" 

Âîäåùè íà 
öåðåìîíèÿòà ïî 

âðú÷âàíåòî íà 
íàãðàäèòå áÿõà 

Ðàäèíà ×åðâåíîâà è 
Ñïàñ Êüîñåâ îò ÁÍÒ1

 ôîòî  ÏÅÒÚÐ ÉÎÐÄÀÍÎÂ è 
           ÊÐÀÑÈÌÈÐ ÑÒÎÈ×ÊÎÂ 
           çà MANIFACTURA,   
           ÂÈÊÒÎÐ ËÅÂÈ 
           è ÀÍÒÎÍ ×ÀËÚÊÎÂ
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- Господин Вълканов, как прие-
мате високото отличие „Мистър 
Икономика 2012”?

- Приемам го с голяма радост и в 
същото време с твърдото убеж-
дение, че наградата е заслужена. 
Малко компании не само в България, 
но и в света биха могли да се похва-
лят с такива резултати и с такива 
инвестиции. Да постигнеш ръст на 
продукцията с 30-40% в Златоград 
и, забележете, в „ГОРУБСО-Мадан”, 
което беше фалирало предприятие. 
Наградата „Мистър Икономика 2012”  
се дава за инвестиции, за ръст на 
производството, за работни места.

- Колко тежка ви се вижда ста-
туетката „Рибарят и златната 
рибка” след тази тежка инвести-
ционна година?

- Не е тежка, тъй като имам 
начертан план за следващите три 
години и, живот и здраве, нещата 
ще вървят в тази посока – с много 
нови инвестиции, с увеличаване на 
производството и на работните 
места.

- В продължаващата криза из-
питанията не свършват, но има-
те ли усещане, че вече дъното е 
достигнато и започва оттласк-
ване нагоре?

- Селекцията на сп. „Икономика” 
е  в девет категории, във всяка 
от които са по пет фирми с много 
добри икономически показатели, а 
също и с условия на труд и запла-
щане. Този голям брой компании 
означава оттласкване от дъно-
то. Ние постигнахме 40% ръст, а 
Европа се радват на 2% растеж. 
Да не говорим за Италия, Испа-
ния и Гърция, които преживяват 
драматични кризи. Ето защо при 
тези резултати, които тук сме 

постигнали, няма основания да 
сме скептици и да говорим колко 
е лошо положението в България, а 
трябва да казваме колко добре се 
случват нещата в нашата страна. 
Хубаво е хората да виждат, че има 
и работещи компании, че има хора, 
които редовно получават своите 
заплати. И то високи заплати, 
много високи заплати! Да виждат, 
че се правят инвестиции – и то за 
десетки и стотици милиони. Ето 
защо аз съм оптимист и бих искал 
да подчертая, че трябва да показ-
ваме постиженията.

- Кое според вас е времето 
за награди – дали времената на 
възход и растеж на икономиката, 
или май истинското признание е 
да получиш отличие във време на 
криза?

- Наградата винаги действа 
положително на самочувствието. 
Това са мигове, които всеки си 
спомня дълго. Но действително в 
години на криза да получиш награ-
да за икономика е изключително 
престижно и се възприема много 
по-добре.

- Отличието „Мистър Иконо-
мика 2012” не е ли и своебразна 
награда за цялата добивна индус-
трия?

- Да, наистина това е приз за 
цялата добивна индустрия, тъй 
като в момента рудодобивът и 
въгледобивът са в изключителен 
възход и подем. В момента едни от 
най-добрите фирми в България са в 
този сектор.

- Кое направи възможен въз-
ходът на добивната промишле-
ност?

- Подемът стана възможен 
заради приватизацията. През 2000 
г. въгледобивната и минната ин-
дустрия минаха в частни ръце, но 

Имаме 40% ръст, а 
в Европа се радват 
на 2% растеж

Николай Вълка-
нов спечели го-
лямата награда 
„Мистър Иконо-
мика 2012”. Той 
е председател 
на Управителния 
съвет на „Мин-
строй холдинг”. 
През тази година 
придоби „ГОРУБСО-
Мадан” чрез дру-
жеството „Върба-
Батанци”, където 
съсобственик е и 
„КЦМ 2000”. Сдел-
ката е за над 
30 млн. лв. 

Николай Вълканов:

Николай Вълка

Ïðåäñòîè íè 
äà óâåëè÷èì 
ïðîèçâîäñòâîòî è 
äà îòâîðèì íîâè 
ðàáîòíè ìåñòà
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попаднаха на много добри инвести-
тори. „И Асарел-Медет”, и „Челопеч 
Майнинг”, и „Аурубис България” и 
„Елаците - Мед” имат амбициозни 
собственици. Всички ние инвести-
рахме стотици милиони, за да може 
тази промишленост да заработи 
добре. А когато в нея се вложат 
средства, талант и визия за разви-
тие, тя тръгва на високи обороти. 
Особено важно е в 
нея да са ангажира-
ни отлични специа-
листи, работници, 
инженери, технолози.

- Каква е роля-
та на банките в 
инвестиционния 
процес? Едва ли имате толкова 
много собствени средства…

- Бизнес без банки не може да 
има. Те са наш пръв партньор. Но 
те искат да имат насреща „бял” 
бизнес с добри баланси и с въз-

можности да връща получените 
кредити. Аз също ползвам значимо 
банково финансиране. Пътят за 
бърз икономически растеж минава 
през банките. Но трябва добре да 
прецениш бизнеса и възможността 
да връщаш тези кредити.

- Как съумяхте да организира-
те дейността така, че не прос-

то да вземете 
кредит и да го 
върнете, но да за-
емате още и още 
с увереността, че 
сте в състояние 
да погасите всеки 
заем?

- Това става 
по един-единствен начин – когато 
добре разпределиш бизнеса. Всяка 
дейност сама за себе си трябва да 
връща своите кредити, т. е. те не 
бива да се смесват, а всеки да има 
своя автономия.

- Какво е цялостното ви усе-
щане за икономиката на България 
в момента?

- Икономиката е в добро състоя-
ние. Но кажем ли икономика, трябва 
добре да знаем какво включва тя. 
България не строи самолети, не 
прави камиони и леки коли. Има-
ме обаче добре работещи минна 
индустрия, металургия, фармация. 
Виждаме, че след окрупняването 
на земята и селското стопанство 
започва да се стабилизира. Тук-там 
се появява работещ завод, който 
произвежда. Открива го обикновено 
някоя голяма западна компания – 
дали ще е за седалки или за части 
за автомобили. Не може да очаква-
ме да започне производството на 
„Боинг” или други нереални неща.

- А що се отнася до продук-
цията на добивната индустрия 
- не би ли било по-добре да има 
производства, в които тя да се 
включи с цел по-висока добавена 
стойност?

- Разбира се, че е по-добре да 
има повече краен продукт. Но е вяр-
но, че България има много природен 
газ в Черно море и шистов газ в 
Добруджа. Добивът им би могъл да 
измъкне икономиката на страната 
най-бързо и да станем едно пре-
красно място. Преди пет години 
Америка започна да произвежда 
шистов газ и днес тя е най-голям 
производител в света. Там 100 куб. 
м газ струват 100 долара, а при 
нас  близо шест пъти повече. 

- В какво ще инвестирате през 
следващите три години?

- Предстоят инвестиции в 
рудодобива, в производството на 
електроенергия, в нови технологии 
за добив на електроенергия – на-
пример от геотермални източници. 
Ще развиваме иновативни проекти.

- Какви уроци научихте в кри-
зата?

- Най-важният урок е винаги да 
можеш правилно да прецениш раз-
мера на всяка инвестиция, както и 
времето, в което да ги направиш. 
Ако те се направят в точния мо-
мент и на точното място, всичко 
е наред.

- Какво си пожелавате за след-
ващата година?

- Здраве за мен и моето семей-
ство, здраве за моите колеги, здра-
ве за целия български народ.

Åäíè îò íàé-äîáðèòå 
ôèðìè â Áúëãàðèÿ 
ñà â äîáèâíàòà 
èíäóñòðèÿ

Ïúòÿò çà áúðç 
èêîíîìè÷åñêè 
ðàñòåæ ìèíàâà 
ïðåç áàíêèòå

Íèêîëàé Âúëêàíîâ 
ñúñ ñúïðóãàòà ñè
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- Госпожо Маркова, вие сте 
първата бизнес дама, носител на 
голямата награда „Мисис Ико-
номика”. Тя се дава за пръв път 
през тази година, за да отличи 
специално усилията на жените 
лидери. Какво е усещането?

- Кандидатурите в тази катего-
рия бяха много силни и аз спечелих 
в достойна конкуренция. Това е 
радост и висока чест за мен.

- Освен от сп. „Икономика” как-
ва друга „златна рибка” хванахте 
през тази година?

- Нашата „златна рибка” е, че в 
тези тежки времена съумяхме да 
оцелеем и да запазим нивото, което 
сме достигнали. Но не само това. 
Радостно е, че отбелязваме и лек 
ръст през 2012-а. Това е много голя-
мо постижение на фона на икономи-
ческата ситуация.

- Съдейки по приходите от 
продажби през тази година и в 
сравнение с финансовите резул-
тати през последните 3-4 години 
– къде в кривата на кризата се 
намираме?

- През тази година имаме лек 
ръст на приходите в сравнение с 
2011-а. По мои наблюдения немалко 
компании успяха да спрат тренда 
надолу и да се върнат към по-добри-
те резултати. 

- От самото начало на кризата 
се говори как тя крие възможнос-
ти. „Белла България” какви нови 
възможности откри за себе си?

- Новата ни ниша 
е засиленият екс-
порт и това за нас 
е сериозно постиже-
ние. Новите дес-
тинации са много. 
Добре приети сме 
в Германия, Испания, 
Кипър, САЩ, Австра-
лия, Англия, Ливан, Холандия, Турция. 
Зад граница оценяват високо наши-
те продукти. Експортът е нашето 
откритие в кризата.

- Преди 2008 г. например имах-

те ли износ?
- Да, но не в такива обеми, 

каквито реализираме в момента и 
каквито се очертават догодина. 

- Кои са продуктите от ваше-
то портфолио, към които има 
най-силен интерес за експорт?

- Например към деликатесите и 
към тестените изделия. 

- Продукцията ви пътува на 
далечни разстояния, това не я ли 
оскъпява много?

- Не. За по-далечните дестина-
ции се използва морският транс-
порт, който е сравнително евтин и 
не тежи толкова на крайната цена.

- Коя е перлата в короната на 
„Белла България” сред компании-
те в групата?

- Не бих определила само една 
като перла, всички са перли в едно 
цяло.

- Какво сочат вашите наблюде-
ния за състоянието на българска-
та икономика в момента – имате 
много делови партньори, а и 
продуктите ви са насочени към 
широк кръг потребители, които 
биха могли да ги сложат на тра-
пезата си...

- И те ги слагат. Няма българско 
семейство, което ежедневно да нe 
включва наши продукти в менюто 
си. Правим едни от най-добрите 
месни и тестени изделия, а също и 
маргарини. Нещата вървят добре. 
Струва ми се, че хората преодоляха 
стреса от кризата и гледат по-
позитивно към бъдещето. Фирмите 
са по-отворени за бизнес, доскоро 

имаше застой, 
тъй като никой не 
можеше със сигур-
ност да каже какво 
предстои. Стигна 
се до ограничаване 
на инвестициите, 
но страховете вече 
са надживени и 

вървим уверено напред.
- Твърди се, че бъдещето при-

надлежи на добре развиващите се 
компании в хранително-вкусовата 
промишленост заради очертава-

Елза Маркова 
е носителят на 
голямата награда 
„Мисис Икономика 
2012”. Тя е изпъл-
нителен директор 
на „Белла Бълга-
рия”- най-големия 
производител на 
хранителни проду-
кти в страната. 
Холдингът е сред 
най-динамично 
развиващите се. 
В него са девет 
сертифицирани 
предприятия за 
трайни и малот-
райни колбаси, за 
тестени изделия и 
продукти от рас-
тителни мазнини. 
Сред добре позна-
тите техни бран-
дове са „Леки”, 
„Сачи”, „Перелик”, 
„Народен”, Томми”, 
„Белла”, Фамилия”. 

Елза Маркова:

Елза Маркова

Íàøàòà „çëàòíà 
ðèáêà” å, ÷å 
ñúóìÿõìå äà 
ïîñòèãíåì ëåê 
ðúñò ïðåç 2012-à,
 çàòîâà èìàìå 
íîâè ïëàíîâå çà 
ðàçâèòèå

Áåç äîçà 
ïðåìåðåí ðèñê 
íèêîÿ êîìïàíèÿ 
íå áè ìîãëà äà 
ðàçøèðè ñâîÿ 
ïîòåíöèàë

Експортът е откритието    
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щия се недостиг на храни. Как 
гледате на този потенциал?

- Убедени сме в това, но бъде-
щето е не само на хранителните 
компании, а принципно на производ-
ствата. Всяко производство носи 
добавена стойност и допринася за 
повишаване на БВП, а и за удовлет-
вореността на потребителите. 
Затова не сме чисто търговски 
фирми, а сме група от производ-
ствени компании.

- Какво ви предстои през след-
ващата година, сигурно имате и 
намерения за нови инвестиции?

- Имаме намерения както за нови 
инвестиции, така и за нови проду-
кти, но засега предпочитаме да не 

коментираме в конкретика.
- Конкуренцията във вашия 

сегмент е много 
голяма. Но как 
успявате да на-
карате клиента 
да избере ваш 
продукт сред 
изобилието от 
предложения?

- Създадохме много силни марки 
с гарантирано постоянно качество 
на продуктите. Така заслужихме 
доверието на потребителите и в 
това е нашето предимство.

- Смятате ли, че една компания 
в хранителната индустрия има 
шансове за успех без търговски 

марки и познати брандове?
- Може би само на регионално 

ниво. Конкурен-
цията е голяма, 
потребители-
те са много 
взискателни и 
предпочитат да 
се доверяват на 
познати марки 

с утвърдено качество на продук-
цията. Всяка нова марка трябва да 
се докаже пред клиентите, а това 
става с високо качество, което е 
постоянно във времето.

- Считате ли, че една малка 
компания с неголям финансов 
ресурс днес би могла да направи 
пробив на пазара?

- Би могла, разбира се. Повечето 
наши конкуренти са на регионално, 
а не на национално ниво. Успели са 
да намерят своята ниша.

- Как обаче се става голям в 
България в даден сектор, каква е 
тайната на порастването?

- Постоянното качество, а в 
определени моменти трябва и доза 
премерен риск, без това никоя ком-
пания не би могла да разшири своя 
потенциал и възможности. 

- Според вас дали кризата е 
подходящо време за раздаване на 
награди за бизнес?

- Да, защото те са признание за 
развитието на бизнеса и за  онези, 
които са успели да преодолеят 
трудностите и да не потънат. В 
годините на криза по една или дру-
га причина много фирми не можаха 
да изплуват в бурните води.

- Само добрият мениджмънт 
дали е достатъчен да изведе 
компанията до стабилност под 
краката?

- Добрият мениджмънт е само 
един от факторите. Не без зна-
чение са и добрите служители. 
Целият екип трябва да работи 
като часовник и всяко колелце да е 
в синхрон с всички останали.

- При разрастването на бизнес 
какво е важно да се знае?

- При бързия растеж на една 

Äîñêîðî èìàøå 
çàñòîé, ôèðìèòå íè 
âå÷å ñà ïî-îòâîðåíè 
çà áèçíåñ

  ни в тези трудни години
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фирма има момент, в който на-
стъпва малък хаос и ролята на 
мениджмънта в този момент е 
ключова за осъзнаването му и за 
взимането на мерки. Обикновено те 
са свързани с преструктуриране на 
организацията.

- В „Белла България” преди 
кризата ли беше достигнат този 
етап?

- Значително преди кризата. 
Имахме щастието да сме подгот-
вени.

- Имахте ли сигнална лампичка, 
че много хубаво не е на хубаво?

- Не бих казала, че сме имали 
някакъв сигнал, че ще се стигне 
чак до такива изпитания. Пре-
ди кризата достигнахме нива на 
развитие, които ни подтикнаха да 
се преструктурираме, да създадем 
добри екипи и така подготвени да 
посрещнем всичко, което се случи.

- Какви уроци ви даде кризата?
- Тя донякъде беше полезна, 

защото в добра икономическа си-
туация се работи много по-лесно. 
Професионалистите си проличаха в 
кризата. Ние не направихме ком-
промис с качеството, съумяхме да 
мотивираме хората и да даваме 
всичко от себе си, за да съхраним 
постигнатото и да вървим напред.

- От години се говори, че хора-
та са капиталът на една нация, 
но в кризата те първи започнаха 
да стават излишни. С какво са 
важни хората в една компания?

- Отдавна не важи принципът 
„И сам воинът е воин”. Няма ли 
добър екип, никоя компания не може 
да постигне успех. Някой тряб-
ва да чертае стратегиите, но е 
нужен екип, който да ги осъщест-
вява.

- В криза парите са твърде 
оскъдни. Вие как мотивирате 
работниците и служителите?

- Развиваме различни социални 
политики, но водещи при нас са 
градените през годините добри вза-
имоотношения и доверие. 

- Държите в ръце „Рибарят и 
златната рибка”, какво желание 
бихте отправили към нея?

- В професионален план желая на 
целия ни екип да продължаваме да 
вървим все така уверено и заедно 
напред, а в личен план пожелавам на 
всеки здраве и щастие. 

Тази награда е оценка за 
дългогодишната ми работа в 
туристическата индустрия и 
за това, че бяхме пионери в 
частния туризъм веднага след 
демократичните промени. Бяхме 
сред първите, които започнаха 
да инвестират в този сектор 
и направихме прощъпалника на 
новия български туризъм. За-
почнахме с хотели по зимните 
курорти, а после с обекти по 
Черноморието, и с 
реновирането на 
постройки. Така 
стигнахме до 14 
хотела с близо 10 
хил. легла.

За нас е чест 
сп. „Икономика” да 
прави номинации 
в този категория и да излъчи 
победител. Това означава, че 
излизаме от миманса. Туризмът 
стана сектор, който е изцяло 
частен. Нашият бранш дава 
близо 15% от БВП на страната, 
в него пряко са ангажирани над 
250 хил. души като работници 

Èçïúëíèòåëíèÿò äèðåêòîð íà „Àóðóáèñ” 
å íîñèòåë íà „Ìèñòúð Èêîíîìèêà 2012” 
çà ïðèíîñ â ðàçâèòèåòî íà èíäóñòðèÿòà

Ветко Арабаджиев:

Туризмът излиза     

Никола Никола 
Треан:Треан:

и служители през летния и през 
зимния сезон. Тази индустрия 
осигурява и допълнителна зае-
тост в други сектори. Радвам 
се, че българският туризъм за-
почва да получава международно 
признание като цени и качество 
на продукта. Нещо повече, бъл-
гарската туристическа индус-
трия има много резерви, които 
може да се използват.

За „Виктория Груп” 2012-
а беше много 
ползотворна и с 
добри резултати. 
Имаме 15% уве-
личение на броя 
на туристите 
и добри финан-
сови резултати, 
но това е плод 

на дългогодишните ни усилия. 
Постигаме го благодарение на 
инвестициите, които продължа-
ваме да правим.

Ще се радвам инфраструк-
турата да се подобри, защото 
тя е спънка пред туризма. Има 
редица пречки, които спират 

Íÿêîãà íèå 
íàïðàâèõìå 
ïðîùúïàëíèêà 
íà áúëãàðñêèÿ 
÷àñòåí òóðèçúì
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колелото на развитието, и липса-
та на училища за подготовка на 
кадри за туризма е една от тях. 
Ако заплащането се подобри, ще 
съумеем да привлечем българи, 
които работят за други туристи-
чески вериги в чужбина. Трябва да 
използваме всички начини инте-
ресът към България да се засили 
и да се увеличи броят на тури-
стите, които посещават нашата 
страна.

Бих си пожелал да видя турис-
тическата индустрия на България 
да завоюва световен престиж с 
висококачествен продукт и добри 
клиенти. Ще се радвам всяка 
година да можем да увеличаваме 
ръста на приходите, да привли-
чаме повече туристи, да имаме 
по-голямо признание. Всяка година 

Това е голямо отличие за прино-
са на нашата компания и моя екип 
към българската икономика. „Ауру-
бис България” се разви с впечатля-
ващи темпове по време на кри-
зата и смятам, че тази награда 
показва, че сме една от няколкото 
компании, постигнали висок успех в 
тези трудни времена.

„Аурубис” беше готова да 
посрещне кризата. Не сме имали 
празнина в нашето развитие, ко-
гато кризата дойде, а обратното, 
продължаваме напред и излизаме от 
кризата много по-силни отпреди.

Основните области, в които 
насочваме инвестициите си, е уве-
личаване на производителността, 

както и екологични проекти, за да 
отговаряме на изискванията на 
Европейския съюз. 

„Аурубис България” увеличи пе-
чалбата си петкратно по време на 
кризата. Това се дължи на благо-
приятното състояние на пазара, 
добрата ни стратегия, увеличе-
ната преработка на  материали 
за рециклиране и подобряването 
на производителността, което е 
свързано с всичките ни капиталови 
разходи през изминалите години.

Значението на вътрешния пазар 
не е толкова голямо за нас, като 
се има предвид, че нашата компа-
ния внася по-голяма част от суро-
винния материал, който ползваме 

в производството си. От друга 
страна, компанията ни изнася 
почти цялото производство, което 
генерира. Смятам, че суровините 
ще стават все по-търсени. 

В нашия бранш се очаква голямо 
увеличение на разходите вслед-
ствие на инфлацията, цените на 
енергията и т.н. Въпреки това 
очакваме приходите ни да оста-
нат на същото високо ниво и имам 
положителни очаквания по отноше-
ние на печалбата ни през 2013 г.

Нашите основни приоритети 
са да продължим да се развиваме 
и да повишим производителнос-
тта си с новите инвестиции, 
които планираме. 

Âåòêî Àðàáàäæèåâ å ñîáñòâåíèê íà 
„Âèêòîðèÿ Ãðóï” è å ïðåäñåäàòåë 
íà Ñúþçà íà èíâåñòèòîðèòå 
â òóðèçìà. Òîé ïîëó÷è ïðèçà 
„Ìèñòúð Èêîíîìèêà” çà ïðèíîñ â 
ðàçâèòèåòî íà òóðèçìà 

   от миманса

Увеличихме печалбата 
си петкратно в кризата

той става все 
по-добър и увере-
но вървим напред. 
За нас не е без 
значение, че се 
правят нови 
магистрали и 
скоростни отсеч-
ки, а също и нови 
терминали на 
летището в Бур-
гас. Всичко това 
ще даде възмож-
ност за по-удобно придвижване 
на туристите към морските и 
планинските курорти. 

Добре би било да се учим от 
опита на нашата съседка Турция, 
която отделя голямо внимание на 
туризма. Всяка година те по-
стигат от 20 до 30% ръст. Там 

определена реклама се поема 
изцяло от държавата. Също 
така компаниите от сектора 
не плащат за участие в различ-
ните изложения, а разходите се 
покриват от националния бю-
джет. На този фон създаването 
на бранд „България” е наистина 
добра идея.
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АТАНАС 
ХРИСТОВ

Всяка награда е 
голямо признание 
за всеки един ме-
ниджър. Горда съм, 
че бяха отличена 
за принос в разви-
тието на банковия 
сектор и благодаря 
за престижната 
награда на организаторите, жури-
то, на клиентите ни и на всички 
хора, които са съпричастни към 
българския бизнес. Тези награди, 
това състезание между мени-
джърите показват, че в България 
също можем да правим конкурси и 
имаме стабилен бизнес и стабил-
ни мениджъри.

Банковият мениджър преди 
всичко трябва да се отличава със 
своята загриженост към клиен-
тите, да дава всичко от себе си 
за преодоляването на проблемите 
както в сектора, така и в иконо-
миката като цяло.

Трябва да е отговорен. Ние 
сме отговорни хора, такава ни е 
професията. Необходимо е да дава 
нови насоки, продукти, финансо-
ви и бизнес решения, тъй като 
живеем в една различна ситуация. 
Кризата промени много неща в 
световен мащаб, включително и 
в България. Всички трябва да ра-
ботим и да се адаптираме в тази 
нова среда – да сме по-ефективни, 
за да можем да развиваме бизнеса 
си в трудната ситуация.

Много са предизвикателствата. 
Може би най-тежкото е, че бизне-
сът пострада и сви сериозно дей-
ността си. Всички компании, вклю-
чително и от банковия сектор, 
преминахме през тежки периоди, 
което означава, че мениджърът на 
висока позиция трябва да направи 
организацията по-ефективна, по-
добре структурирана и по-опти-
мизирана. Винаги е тежко, когато 

Петя Димитрова:

Оставаме и 
инвестираме
в България

Ще сме партньор      
Асен Ягодин: 

се решават човешки съдби. Зато-
ва казвам, че сме и трябва да сме 
изключително отговорни. Особено 
в нашия сектор.

Ãëàâíèÿò 
èçïúëíèòåëåí 
äèðåêòîð íà Ïîùåíñêà 
áàíêà ïîëó÷è “Ìèñòúð 
Èêîíîìèêà 2012” â 
êàòåãîðèÿ „Çà ïðèíîñ 
â ðàçâèòèåòî íà 
áàíêîâèÿ ñåêòîð”

Ако един мениджър няма екип, 
няма как да прогресира. Един от 
големите ми успехи е екипът, с 
който работя. Във всички тези 

Ãëàâíèÿò èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà 
Áúëãàðñêà áàíêà çà ðàçâèòèå ïîëó÷è “Ìèñòúð 
Èêîíîìèêà 2012” â êàòåãîðèÿ „Çà ïðèíîñ â 
ðàçâèòèåòî íà ìàëêèÿ è ñðåäíèÿ áèçíåñ”
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Åäèí îò 
ãîëåìèòå 
ìè óñïåõè 
å åêèïúò, ñ 
êîéòî ðàáîòÿ

АТАНАС ХРИСТОВ

За мен наградата е едно 
признание за година и половина 
труд в насока, която е малко 
по-различна от това, което съм 
правил предишните 18 години, ко-
гато бях в банка с банкиране на 
дребно и голям портфейл корпо-
ративни заеми. В ББР са бизнес 
кредитите, специално за малкия 
и средния бизнес. В последната 
година и половина се опитваме 
да направим Българска банка 
за развитие (ББР) максимално 
полезна за този сектор, който е 
много важен за икономиката.

Еднакво трудни в последната 
година и половина бяха няколко 
елемента в развитието на банка-
та. Първо - реорганизацията на 
ББР, така че тя да стане ефика-
сен инструмент, с който държа-
вата може да прилага политики в 
банковия сектор, и по-специално 
в бизнес кредитирането на малки 
и средни предприятия. След това 

   на малкия и средния бизнес

години те са до мен, надявам се 
така да е и в бъдеще.

Другият ми голям успех е, че 
сме една от водещите български 
банки. За мен клиентите са на 
първо място. Останахме близо до 
тях и по всякакъв начин се стре-
мим да им предлагаме решения, да 
им помагаме.

Пътят пред банката ни ще е 
труден. Всички виждаме какво се 
случва в Европа и по света. Искам 
да подчертая, че нашата банкова 
система е много добре капита-
лизирана, изключително ликвидна 
и много добре структурирана. 
Тази висока ликвидност трябва 
да бъде оползотворена по най-до-
брия начин. Оттук нататък ще 
продължим да се придържаме към 
стратегията си. Ще продължим 
да инвестираме в България като 
група, ще продължим да инвести-
раме в хората и клиентите си.

дойде предизвикателството да 
осигурим достатъчно ресурс на 
добра цена, така че тези ползи 
да се прехвърлят към крайните 
бенефициенти по тези заеми. И 
не на последно място е сериозни-
ят ръст от над 24% на кредит-
ния портфейл на 
банката. В същото 
време имаме сери-
озно повишение и 
на усвояването на 
кредитните линии, 
които даваме на 
други банки за 
предоставянето на 
кредити за малки-
те и средните фирми.

Всичко това нямаше да е 
възможно, ако не бяхме съумели 
да мотивираме тези 120 профе-
сионалисти в ББР. Без тяхната 
отдаденост цялото разгръщане 
на кредитния портфейл нямаше 
да е възможно.

Като начало тези два успеха 
са достатъчни. Важно е да не 

губим темпо. Имаме да изпъл-
няваме 3-годишна стратегия, в 
която сме заложили трикратен 
ръст на бизнес кредитите, 
които отпуска групата на ББР. 
През тези 3 години банката 
трябва да стане значима за 

сектора финан-
сова институция. 
Надявам се в 
края на периода 
правителството 
да има сериозен 
и достатъчно мо-
щен инструмент, 
за да налага поли-

тики за стимулиране на малките 
и средните предприятия.

Вярвам, че в края на 2014 г. 
малкият и средният бизнес в 
България ще има много по-сери-
озна подкрепа от всичко, което 
е получавал досега. Тогава ще 
се усетят ползите от същест-
вуването на една такава банка, 
която е много важен елемент за 
всяка икономика.

Çàëîæèëè ñìå 
òðèêðàòåí 
ðúñò íà 
êðåäèòèòå äî 
2014 ãîäèíà
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ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ

От една страна, наградата е 
признание за доброто управление, 
за взетите мъдри управленски ре-
шения, за правилните инвестиции, 
премерените риско-
ве и предвиждането 
на развитието. От 
друга страна, е и 
тежест, защото 
вече трябва да се 
съобразяваме с 
тази награда, която 
ни прави един вид 
лидери в бранша. 
Хората ще следят 
нашата работа и 
ще оценяват нашите действия. 
Все пак за всеки е приятно да 
бъде оценен. Това са 5 минути сла-
ва срещу 365 дни упорит труд.

Ако трябва да отбележа нещо, 
което ни отличава малко повече 

от останалите компании в бран-
ша, бих казал, че това е социално 
отговорната ни дейност. Това 
са програмите, които имаме с 
университетите например. Мога 
да кажа, че с радост предизвиква-

ме нашите конку-
ренти. В бизнеса 
сме конкуренти, 
но когато става 
въпрос за общи 
интереси, за това 
да има България 
подготвени млади 
хора, които позна-
ват и оценяват 
добрите информа-
ционни технологии, 

ние трябва да работим заедно. Те 
не са само бъдещи наши кадри, а 
са кадри на наши клиенти напри-
мер, които ще могат да оценят 
и разпознаят добрите софтуерни 
решения.

Кризата дойде при нас много 
рано. Още през 2008 г., когато 
много западни фирми, основно 
американски, започнаха да прекра-
тяват договорите си с нас. Това 
много бързо ни подсказа, че нещо 
се случва. Веднага започнахме да 
планираме. Вместо да мислим как 
да съкращаваме разходите, под-
готвихме и изпълнихме програма, 
която да увеличи приходите ни. 
Започнахме да инвестираме в уве-
личаване на отделите маркетинг и 
продажби. Вместо да се стремим 
да намалим оперативните служи-
тели, увеличихме тези, които да 
увеличават приходите.

За нас е важно да дадем въз-
можност на младите хора да 
участват в реални проекти. Не 
само да се запознаят с възмож-
ностите за добра реализация 
в България, но да видят, че има 
смисъл да останат в страната и 

Даниела Петкова:

В България може да се    

Âìåñòî äà 
ñå ñòðåìèì 
äà íàìàëèì 
îïåðàòèâíèòå 
ñëóæèòåëè, 
óâåëè÷èõìå 
òåçè, êîèòî äà 
óâåëè÷àâàò 
ïðèõîäèòå

Запазихме     

Огнян Траянов:

АТАНАС ХРИСТОВ

Наградата е висока оценка за 
компанията, която управлявам. Тези 
постижения се дължат не само на 
моята работа, но и на целия екип. 
Убедена съм, че всички награди, 
които получавам и съм получавала, 
не са плод само на моя труд, а на 
всички работещи в „Доверие”.

От друга страна, приемам приза 

Ãëàâíèÿò 
èçïúëíèòåëåí 
äèðåêòîð íà ÏÎÊ 
“Äîâåðèå” ïîëó÷è 
ïðèçà “Ìèñòúð 
Èêîíîìèêà” 2012 â 
êàòåãîðèÿ „Çà ïðèíîñ 
â ðàçâèòèåòî íà 
íåáàíêîâèÿ ôèíàíñîâ 
ñåêòîð”

онкурсонкурсКК
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Èçïúëíèòåëíèÿò äèðåêòîð íà 
“ÒåõíîËîãèêà” áå îòëè÷åí ñ 
“Ìèñòúð Èêîíîìèêà 2012” â 
êàòåãîðèÿ „Çà ïðèíîñ â 
ðàçâèòèåòî íà èíôîðìàöèîííèòå 
è êîìóíèêàöèîííè òåõíîëîãèè” 

    печели от почтен бизнес

    парите на клиентите си
като израз от журито за важност-
та на сектора на допълнителното 
пенсионно осигуряване и ролята 
на втория стълб в пенсионната 
система на България.

За съжаление през тази година 
за нас отново имаше трудност, 
която не е свързана с пазара, а 
по-скоро с оповестени потенциални 
законодателни промени във връзка 
с дейността на допълнително-
то пенсионно осигуряване. Това 
изискваше пълна мобилизация за 
провеждане на дискусии и анализи с 
аргументи на опозиционна теза на 
оповестената. Това беше най-се-
риозното предизвикателство през 
тази година.

Като безспорен успех виждам до-
ходността, която успяваме да реа-
лизираме през тази година въпреки 
продължаващата криза в България 
и извън страната ни. Беше необхо-
дим доста труд, свързан с анализи, 

които доведоха до сериозно пре-
структуриране на портфейла.

Към момента сме, да кажем 
спокойни, не доволни, защото по 
отношение на доходността никога 
не сме доволни – ви-
наги искаме повече. 
Успяваме да постиг-
нем много добра до-
ходност за нашите 
клиенти. За това го-
ворят цифрите към 
момента, надявам се 
да останат така и 
до края на година-
та. По този начин 
2012 г. ще е година 
с доходност над 
инфлацията – а това 
реално е запазване и увеличение на 
стойността на парите.

В следващия етап на развитие 
на пенсионното осигуряване най-
значимото събитие ще е старти-

рането на изплащането на пенси-
ите. Очакваме с нетърпение този 
момент, който е крайният резул-
тат от нашата работа, защото 
дотогава винаги ще има колебания 

доколко ефективен 
е вторият стълб, 
доколко има нужда 
от него, доколко 
клиентите са удо-
влетворени. Тогава 
ще видим до каква 
степен успяваме 
да реализираме 
главната цел – а 
именно чрез вто-
рата допълнител-
на пенсия, която 
плащаме, доходите 

на хората да се увеличат. Дълбоко 
вярвам, че това е единственият 
начин за по-високи социални доходи 
в страната. За това и избрах тази 
работа.

Â ñëåäâàùèÿ 
åòàï íà 
ðàçâèòèå íà 
ïåíñèîííîòî 
îñèãóðÿâàíå 
íàé-çíà÷èìîòî 
ñúáèòèå ùå å 
ñòàðòèðàíåòî íà 
èçïëàùàíåòî íà 
ïåíñèèòå

че в България може да се печели от почтен бизнес. 
Също така да успеят да се изградят като профе-
сионалисти, да се запознаят с целия технологичен 
процес, да участват в различните фази на проекти-
те, в обсъжданията, и по този начин да натрупат 
практически опит и да систематизират наученото в 
университетите.

Ще продължим да работим по същия начин. Аз и 
целият екип, с който работя, изповядваме едни и 
същи ценности, фирмена култура и един модел на 
бизнес. Засега нямам основание да се отричам от 
него, защото не мога да кажа, че е неуспешен. В 
голяма степен това отличие, което получих сега, 
показва именно това.
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АНТОН АНДОНОВ

Приемам наградата „Мистър 
Икономика” За „Принос в развитие-
то на аграрния сектор” с голямо 
щастие и гордост. За мен това 
е голямо признание. Признание, че 
ръководя един екип, способен да 
работи, работата му да дава видим 
резултат, заслужаващ да получи 
награда. Това ме кара да се чувст-
вам щастлив и горд в този момент 
и заради хората, с които работя. 

Кризата е тежка наистина. Ако 
ме питате за моята рецепта за 
справяне с нея, тя е повече труд и 
още по-голяма находчивост. Така 
поне се опитваме да я преодоляваме. 
Не мога да отрека, че и правител-
ството погледна към животновъд-
ството най-после. За първи път 
тази година има субсидия за този 
сектор. Това не се е случвало в 
най-новата история на България. Но 
тази субсидия идва точно когато 
трябва най-много - във време на 
криза. Така се помага на тези, които 
имат нужда. Нещо повече, очевид-
но политиката в тази насока ще 
продължи, защото за следващата 
година размерът на субсидиите е 
увеличен с 20 млн. лева. Този факт не 
може да не радва всеки, който рабо-
ти в животновъдството в България. 

Относно очакванията ми за 2013-
а, не мисля, че е добра идея човек 
да хвърля думи на вятъра и да прави 
големи прогнози. Това, което мога 
да кажа, е, че очакваме хората да 
работят още повече и да произ-
веждаме още по-големи количества 
птиче месо. Оттам нататък ще се 
борим да намерим пазари, за да реа-

лизираме произведената продукция. 
А ако стъпим на нови пазари - още 
по-добре.  

Когато говорим за производство-
то на животинска продукция, 1275 
заети е огромна цифра. Но всеки 
работник при мен знае много точно 
своето място. Животинската про-
дукция е нещо много по-специално. 
Става въпрос за жива стока, която 
всеки един момент 
и дори миг може да 
ти поднесе нещо не-
предвидено и нещо, 
което не си видял до 
момента. Тук става 
въпрос за един много 
динамичен сектор и 
за много променливи 
величини в това про-
изводство. Затова е 
важно всеки работ-
ник винаги да е на 
своето място, за да върви всичко 
както трябва. 

Фирма „Градус-1” е собственик на 
птицекомбинатите в Чирпан, Ямбол, 
Хасково, Нова Загора и Кортенски 
минерални бани, птицекланицата 

в Стара Загора и фуражния 
завод в Нова Загора. Всяко 
от тези предприятия работи 
достатъчно добре, за да мога 
да отлича някое конкретно. 
Всяко от тях има определени 
задачи, които изпълнява. Това 
за мен е най-важното. 

През тази година навлязо-
хме и в нов бизнес - произ-
водството на вино. 

Завършихме нашето ново 
шато, където произвеждаме 
вината от серията „Стели-
ън”. За наше щастие те вече 
се познават доста добре и 
се приемат на пазара. Това е 
нов бранд, който, надявам се, 
ще се развива още по-добре в 
бъдеще. Честно казано - тук 
очакваме и виждаме доста 
сериозен потенциал за разви-
тие.  

В никакъв случай не смята-
ме да се отказваме от 
птицепроизводството. Нито 

дори да променим акцента на нашия 
бизнес. Просто това е част от нов 
бизнес, с който се захващаме. 
Също както навлизането ни в 
сектора на здравните услуги. 
Използвам повода да съобщя, че 
откриваме болница, в която сме 
основен акционер. Сити клиник ще 
бъде  най-модерното лечебно 

заведение в страна-
та - заявявам го 
най-отговорно! Това 
донякъде е и социал-
на политика към 
нашите служители. 
Когато един човек 
работи за теб 
всеотдайно, ти 
като собственик си 
длъжен да му 
отвърнеш поне със 
същата всеотдай-
ност. Длъжен си да 

покажеш нужното уважение, 
защото освен от парите, човек има 
нужда и от уважение. Всеки един 
наш работник, когато е имал 
определена нужда, винаги е срещал 
подкрепа в наше лице. 

Труд и находчивост е 
рецептата в кризата

Иван Ангелов: 

Èçïúëíèòåëíèÿò 
äèðåêòîð è 
ñîáñòâåíèê íà 
„Ãðàäóñ” áå îòëè÷åí ñ 
“Ìèñòúð Èêîíîìèêà 
2012” â êàòåãîðèÿ „Çà 
ïðèíîñ â ðàçâèòèåòî 
íà àãðàðíèÿ ñåêòîð”

Êîãàòî åäèí 
÷îâåê ðàáîòè çà 
òåá âñåîòäàéíî, 
òè êàòî 
ñîáñòâåíèê ñè 
äëúæåí äà ìó 
îòâúðíåø ïîíå 
ñúñ ñúùàòà 
âñåîòäàéíîñò





42 Икономика

ФФинансиинанси

ПЕТЪР ПЕШЕВ, 
ИП „Бул Тренд
Брокеридж”

Световната финансова криза, 
която започна в края на 2007 г. 
в САЩ,  като зараза се разпрос-
трани и в останалия свят през 
2008 и 2009 г., и се трансформира 
в сериозна икономическа рецесия, 
бе атакувана от правителствата 
с извънредни за невоени времен-
на бюджетни дефицити, понякога 
превишаващи и 10%  от годишния 
БВП (за случаите на САЩ, Велико-
британия, Япония, Ирландия, Гърция, 
Испания). Кризата от резкия спад 
в частното търсене се превърна в 
криза на държавните финанси, т.е. 
на неустойчиво високите публични 
дългове и дефицити. В резултат 
много развити държави са изпра-
вени пред дилемата на фискалната 
консолидация, или как успешно да 
се намалят бюджетният дефицит 
и дълг с минимална икономическа 
и социална цена. Правителствата 
на редица страни бяха принудени, 
дали от пазарите, дали от креди-
тори, да редуцират фискалните си 
дисбаланси, като някои се справят 
успешно, а някои, поради различни 
причини, се справят трагично.

При провеждане на фискална 
политика за оздравяване на дър-
жавните финанси (в случите на 
прекомерен дефицит и/или дълг) 
правителствата намаляват 
разходите или увеличават данъч-
ните приходи, или ги комбинират. 
Обект на засилен научен и прак-
тически интерес е дали фискална 
консолидация чрез съкращаване на 

разходите е по-благоприятна за 
икономиката, или пък такава, бази-
рана на повишаване на данъчните 
приходи, както и дали е възможно 
да се реализират едновременно 
фискална консолидация и икономи-
чески растеж. Изследователите не 
са единни по въпроса, но преобла-
дават изводите в полза на фи-
скална консолидация посредством 
намаление на разходите.

Според редица съвременни 
емпирични изследвания фискална 
консолидация, базирана на редукция 
в разходите, води до по-малка и 

краткотрайна рецесия, ако въобще 
има такава, докато оздравяване на 
публичните финанси посредством 
ръст в данъците води до по-дъл-
бока и продължителна рецесия. 
Според Алберто Алесина (вероя-
тен Нобелов лауреат за някоя от 
следващите години) намаляването 
на публичните разходи води до 
свиване на потреблението, но фир-
мите бързо възвръщат доверието 
си в икономиката, оттам и инвес-
тициите, докато увеличаването 
на данъците влияе ограничаващо 
върху инвестиционната активност 

Как се правят Как се правят 
оздравителни оздравителни 
данъчни реформиданъчни реформи
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и потреблението, т.е. негативни-
ят ефект върху икономиката е по-
траен, като фирми и домакинства 
възвръщат по-бавно увереността 
си. Пак според него намаляването 
на разходите освен да доведе до 
по-мека рецесия, може да освободи 
по-голямо поле за изява на частния 
сектор, което да доведе дори до 
ръст в БВП, т.е. да се осъществи 
експанзионистична контракция, а 
ефектът от оздравяване на дър-
жавните финанси е по-траен. 

Намаляването на публичните 
разходи води до ръст в инвес-

тициите, които имат основно 
значение за ръста в БВП, много 
по-силно, отколкото понижението 
на потреблението в резултат на 
намаляване на публичните разходи, 
в частта на трансферите напри-
мер. Паричната политика подпома-
га растежа, но има слабо влияние 
върху изводите за фискална консо-
лидация, базирана на разходите, и 
такава на ръст в данъците.

Именно това е основната ми 
цел с тази статия - да популяризи-
рам реални примери на оздравяване 
на държавните финанси, при които 

е възможно дори постигането на 
ръст на икономиката. Що се от-
нася до последствията за полити-
ците, осъществяващи фискалната 
консолидация, противно на общото 
схващане, че значително пониже-
ние в правителствените разходи и 
дефицит коства популярността на 
управляващите, се оказва, че от-
съства такава зависимост. По-ско-
ро е вярна тезата, че единствено 
силно правителство (управляващи), 
което се радва на широка общест-
вена подкрепа, може да осъществи 
непопулярните мерки.

В статията са представени 
фискалните консолидации в Латвия, 
Литва и Гърция. И трите страни 
формираха сериозни външно- и 
вътрешно икономически дисбаланси 
преди кризата, само че правител-
ствата в първите две запрет-
наха ръкави и започнаха един по 
един да изхвърлят неработещите 
детайли от техните двигатели 
на прогреса. Първите две страни 
успешно се справят с икономиите, 
като икономиките им вече изля-
зоха от рецесията, а ситуацията 
на пазара на труда значително се 
подобри. На обратната територия 
е Гърция, икономиката на която 
пропада с всяко изминало триме-
сечие. Причина за икономическия 
армагедон в южната ни съседка са 
и политическата криза, и честото 
желание на политиците да се сни-
жават, а не да действат, вярвайки, 
че ще им се размине.

В Латвия бяха предприети смели 
своевременни мерки за намалява-
не на бюджетния дефицит чрез 
сериозно намаление на правител-
ствените разходи (16% реален 
спад за 2009 г.) и страната вече 
втора година (2011 и 2012 г.) бере 
плодовете на усилията си, като се 
радва на висок растеж и намаля-
ваща безработица, а салдото по 
текущата сметка сигнализира за 
възстановена конкурентоспосо-
бност (виж Таблица 1). През 2011 
г. реалният спад на правителстве-
ните разходи (-5.3%)  почти съот-
ветства на реалния ръст на БВП 
(5.5%). Дали пък не става въпрос 
за експанзионистична контракция? 

В Литва не се наложи да се 
предприемат съкращения от та-
къв мащаб както през 2009 г. в 

Èëè ïîâå÷å çà 
ôèñêàëíàòà 
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оздравителни 
данъчни реформи
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Латвия, но пък публичните разходи 
бележат спад в реално изражение 
през 2010, 2011 и 2012 г.,  а реал-
ният произведен продукт нараства 
през всяка една от трите години, 

като въпросът за фискалната кон-
солидация остава отворен. Безра-
ботицата в балтийската страна 
е в низходящ тренд,  бюджетният 
дефицит е овладян, като от 9.2% 

от БВП за 2009 г. се очаква да се 
свие до 0.6% за 2012 г.

На обратната територия се 
развива фискалната консолидация в 
Гърция, която се забави заради 
политически кризи. Притесненията 
на политиците, че ще загубят 
популярност, както и липсата на 
консенсус в обществото са причина 
намаляването на разходите да е 
плахо в сравнение с примера на 
Латвия, а икономиката на страната 
като че ли е във фаза на свободно 
пропадане, като рецесията и 
безработицата се задълбочават, а 
динамиката и размерът на дефици-
та по текущата сметка все така 
говорят за неконкурентоспособност 
на икономиката. Чак когато теку-
щата сметка е с положителна 
стойност или близка до нула, може 
да се говори за възстановяване на 
външната конкурентоспособност. 
Бюджетното салдо също е далеч 
от нивата на устойчивост, макар 
трендът в бюджетното салдо (без 
лихв. плащания) трайно да се 
понижава. 

Гърция 2008 2009 2010 2011 2012

БВП, реално годишно изменение -0.2% -3.3% -3.5% -6.9% -6.0%

Правителствени разходи (дефлирани),  год. измн. 6.1% 2.9% -10.0% -7.3% -4.1%

Бюджетен излишък/дефицит, в % от БВП -9.9% -15.6% -10.5% -9.1% -7.5%

Бюджетен дефицит, в % от БВП (без лихв. плащ.) -4.8% -10.4% -4.7% -2.2% -1.7%

Салдо по текущата сметка, в % от БВП -14.9% -11.1% -10.1% -9.8% -5.8%

Норма на безработица, в % 7.7% 9.4% 12.5% 17.3% 23.8%

Латвия 2008 2009 2010 2011 2012

БВП, реално годишно изменение -3.3% -17.7% -0.3% 5.5% 4.5%

Правителствени разходи (дефлирани),  год. измн. 16.9% -16.0% -1.6% -5.3% 5.1%

Бюджетен излишък/дефицит, в % от БВП -7.5% -7.8% -7.3% -3.1% -1.3%

Бюджетен дефицит, в % от БВП (без лихв. плащ.) -7.4% -7.2% -6.5% -2.1% 0.1%

Салдо по текущата сметка, в % от БВП -13.2% 8.7% 3.0% -1.2% -1.6%

Норма на безработица, в % 7.5% 16.9% 18.7% 16.2% 15.3%

Литва 2008 2009 2010 2011 2012

БВП, реално годишно изменение 2.9% -14.8% 1.4% 5.9% 2.7%

Правителствени разходи (дефлирани),  год. измн. 10.2% 0.4% -2.9% -3.2% -0.6%

Бюджетен дефицит, в % от БВП -3.3% -9.2% -7.1% -5.6% -3.3%

Бюджетен дефицит, в % от БВП (без лихв. плащ.) -2.8% -8.1% -5.4% -3.8% -1.5%

Салдо по текущата сметка, в % от БВП -13.3% 4.7% 1.5% -1.5% -1.1%

Безработица, в % 5.8% 13.7% 17.8% 15.4% 13.5%

Избрани икономически показатели за Гърция, Латвия и Литва

Източник: МВФ, собствени изчисления

ФФинансиинанси
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ВЛАДИМИР МАЛЧЕВ,
ИП „БУЛ ТРЕНД БРОКЕРИДЖ”

Приватизацията на 33-процент-
ните дялове на държавата в трите 
т.нар. ЕРП (електроразпределителни 
предприятия – ЕВН, „Енерго Про”, 
ЧЕЗ) стана почти митична. Заявена 
и започната доста отдавна, най-
сетне тя приключи повече от година 

и половина след старта на процеду-
рата. Тромаво, бавно, може би съвсем 
не навреме, лошо комуникирана, 
маркетирана и представена пред пуб-
ликата и инвеститорите, но все пак 
приключи, и то като цяло успешно. 
Публичното предлагане на държав-
ните пакети от „Енерго Про” и ЧЕЗ 
можеше да предизвика още по-голям 
и по-масов инвеститорски интерес, 
ако на инвестиционните посредници 

и на потенциалните инвеститори 
беше дадено повече време да се 
запознаят в детайли с компаниите и 
да направят своя анализ, съответно 
да вземат инвестиционно решение. 
Капиталът на компаниите можеше 
да се разпредели в доста по-голям 
брой акции чрез т.нар. сплит, за да 
станат те по-достъпни за дребния 
инвеститор. Процедурата и участи-
ето на повече играчи се спъват и 

ППазаразар

Светлинки в борсата
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от тежките изисквания на Закона 
за приватизация, който изисква от 
всеки, включително и най-дребния иг-
рач, да внася декларация за произход 
на средствата си, с които закупува 
акции, притежавани от държавата. 
Такива декларации са резонни, когато 
се приватизират мажоритарни паке-
ти от акции на държавни компании 
от един купувач, но не и когато това 
става чрез публично предлагане през 
фондовата борса, и то на минори-
тарни дялове, така че занапред би 
било добре да се направи промяна в 
законодателството, която да обле-
кчи този процес.

Приватизацията на държавния дял 
в енергийните дружества от групите 
„Енерго Про” и ЧЕЗ, осъществена през 
октомври, напомни, макар и за кратко, 
и не толкова бляскаво, за продажбата 
на миноритарния държавен дял от 
БТК през 2005 година. Този момент 
от нетолкова далечното минало не 
без основание се счита от мнози-
на борсови играчи и от по-старите 
участници на пазара за спусъка, който 
донесе златните години на БФБ – 
2006 и 2007 година. Дали сегашните 
сделки по раздържавяване ще се 
окажат предвестник, случайно или не, 
на ново възраждане на капиталовия 
пазар у нас, е много рано да се каже, 
но изводите от поредната голяма 
борсова приватизация са очевидни. 

Дори и в крайно стагнираната 
пазарна обстановка, когато на БФБ 
се предложат акции от големи и 
качествени бизнеси, каквито са 
тези на „Енерго Про” и ЧЕЗ, по-масов 
интерес не липсва, пари се намират, 
връщат се и позабравените в послед-
ните години чуждестранни инвести-
тори. Освен че се предлагат акции 
от големи и разпознаваеми компании, 
имахме и други две условия, които са 
ключови за интереса на инвеститори 
и спекуланти. Първо, предложеният 
дял от 33% от капитала на компани-
ите е достатъчно голям, за да пред-
поставя ликвидност на емисиите във 
вторичната търговия. Второ и може 
би най-важно, минималните цени, оп-
ределени от Агенцията за приватиза-
ция, бяха, меко казано, атрактивни и 
откриват потенциал за отлична до-
ходност в бъдеще. От гледна точка 

на получените от продажбата пари,  
това може би не е в най-добрия инте-
рес на държавата като продавач, но 
пък привлича по-голям интерес и дава 
условия за по-ефективна вторична 
търговия. Разбира се, за относител-
но големия интерес на купувачите 
спомогнаха и още две допълнителни 
обстоятелства – в края на мина-
лата година при продажбата на 
държавните дялове в ЕВН купувачите 
реализираха впечатляваща доходност 
в кратки срокове, след като мажори-
тарният акционер изкупи повечето 

акции още на приватиз-
ационните аукциони, а впоследствие 
отправи търгово предложение към 
останалите акционери на значително 
по-високи цени. Освен това в послед-
ните 12 месеца няколко емисии акции, 
търгувани на БФБ, въпреки като 
цяло все по-стагниращата търговия, 
донесоха значителни доходности на 
инвеститорите в тях, в някои случаи 
и по над 100%..., а печалбите се ус-
лаждат и събуждат позадрямалите с 
години борсови играчи, карайки ги да 
търсят по-активно новия „Клондайк”.

Между приватизацията на мино-
ритарните дялове в ЧЕЗ и „Енерго 
Про” имаше и някои съществени 
разлики, основната от които е, че 
в аукционите за приватизация на 
„Енерго Про Мрежи” и „Енерго Про 
Продажби” участва мажоритарният 

акционер, като той се оказа и най-
големият купувач, докато при тези 
на ЧЕЗ мажоритарят изобщо не се 
появи, а новите големи акционери 
се оказаха „УниКредит Булбанк” и 
пенсионните фондове, управлявани 
от ПОК „Доверие”. Последните бяха 
сред малкото участвали в привати-
зацията на миноритарния дял в ЕВН 
миналата година, където се оказаха 
и най-големият печеливш. Според 
родното законодателство покупките 
на мажоритаря, чиито дял достигна 
83.66% в „Енерго Про Продажби”  и 

94.09% в „Енерго Про 
Мрежи”, го задължават да отправи 
търгови предложения към останали-
те акционери. Законът за публично 
предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) 
предоставя тази защита на минори-
тарните акционери, предоставяйки 
им възможност за изход от направе-
ната инвестиция, когато мажоритар-
ният акционер изкупи над 3% от ка-
питала в рамките на една година или 
премине границата от 90%, както е 
в горните два случая. Това е така, 
тъй като значителното увеличаване 
на участието на мажоритаря в даде-
на компания променя условията, при 
които инвеститорът е взел своето 
инвестиционно решение за  покупка 
– емисията става все по-неликвидна, 
т.е. все по-трудно е излизането от 

ППазаразар
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направената инвестиция, а при все 
по-голямото влияние на мажоритар-
ния акционер в компанията контро-
лът върху неговите действия става 
все по-ограничен. Разбира се, това 
че основният акционер купува акции 
на компанията, от друга страна, се 
тълкува положително от някои ин-
веститори, като логиката е, че щом 
той купува, значи въпросните акции 
си струват. Така или иначе обаче 
компаниите от групата „Енерго Про” 
вероятно няма да присъстват дълго 
на пазара, защото отписването им 
изглежда почти неизбежно. Кога ще 
бъдат отправени тър-
гови 

предложения, зависи от мажори-
тарния акционер и от действията, 
които евентуално Комисията за фи-
нансов надзор ще предприеме спрямо 
него, тъй като в ЗППЦК сроковете 
затова не са ясни. Мажоритарният 
акционер обаче едва ли ще се бави 
много с търговите предложения към 
останалите акционери, защото от-
ново с цел защита на миноритарни-
те собственици ЗППЦК му забранява 
правото на глас в общото събрание 
на акционерите до публикуването на 
въпросните търгови предложения.

И ако за двете компании от гру-
пата „Енерго Про” борсовото битие 
се очаква да е кратко, то тези от 
групата на ЧЕЗ се очертават като 
позиции, които ще оставят по-дъл-
госрочна следа на Българска фондова 

борса. За съжаление и те няма да 
имат достатъчно висока ликвидност, 
въпреки че всички акции от предложе-
ните от държавата 33% от капитала 
на компаниите станаха собстве-
ност на инвеститори, различни от 
мажоритарния акционер. Причините 
за това са две. Първо, капиталът 
на двете компании е разпределен в 
доста малък брой акции с висока па-
зарна цена (1600 лева за акция в „ЧЕЗ 
Разпределение България” и 8000 лева 
за акция в „ЧЕЗ Електро България”) и 
второ - значителен 

процент от капитала на компаниите 
премина в големи институционални 
инвеститори – „УниКредит Булбанк” 
придоби близо 10% от капитала на 
„ЧЕЗ Електро България” и 5.4% от 
капитала на „ЧЕЗ Разпределение 
България”, а пенсионните фондове от 
групата „Доверие” придобиха близо 
12% от капитала на „ЧЕЗ Разпределе-
ние България”, което е и значително 
по-голямото от двете дружества. 
Именно това му дава шанс да се 
превърне в един от сините чипове на 
БФБ в бъдеще и потенциален член на 
водещия борсов индекс SOFIX.

Основният извод от приватиза-
цията на миноритарните държавни 
дялове в „Енерго Про” и ЧЕЗ – раздър-
жавяването през фондовата борса е 
максимално ефективно и прозрачно, 
а с него се постигат и дългосрочни 
ефекти за капиталовия пазар, чиято 

виталност е ключова за развитието 
на икономиката и за привличането на 
местни и чуждестранни инвестиции.

Има ли бъдеще пред борсовата 
приватизация? Отговорът не е ед-
нозначен. Ако се предлагат акции от 
добри компании с ясни бизнес модели 
и без скрити тежести, БФБ винаги 
ще генерира сериозен инвеститорски 
интерес, но поне засега на хоризонта 
на борсовата приватизация се виж-
дат само две предлагания или поне в 
публичното пространство е излизала 
информация от страна на управлява-
щите само за тях. Това са минори-
тарен дял от „Българския енергиен 
холдинг” и на, за съжаление, вече 
миноритарния държавен дял в Меж-
дународния панаир Пловдив. Техният 
успех обаче буди доста съмнения. 
БЕХ би бил повече от атрактивен, 
но само ако се изчистят евенту-
алните тежести за дъщерната му 
НЕК, породени от проекта АЕЦ 
„Белене”. Що се отнася до акциите 
в Пловдивския панаир, за тях още 
от сега може категорично да се 
каже, че няма да има опашка от 
инвеститори. Дружеството се 
контролира от фирми на бизнес-
мена Георги Гергов, а борсовите 
играчи  вече имат, меко казано, 
неприятен опит с недобрите 
практики на публичната ком-
пания „Слънчев ден” АД, също 
контролирана от фирми около 

споменатия бизнесмен. Освен това 
във връзка с банков кредит панаирът 
понастоящем е заложен в полза на 
„Пълдин Туринвест” АД – един от ос-
новните му акционери, който също се 
свързва с Георги Гергов. Дали някой 
би инвестирал в акции на компания, 
заложена в полза на един от основ-
ните й акционери, е само риторичен 
въпрос.

За приватизация по принцип и за 
приватизация през фондовата борса 
в частност трябва да се мисли и 
работи много по-активно. И то не 
само срещу пари. Да не забравяме, 
както държавата е почти забравила 
от години, че дължи обезщетение на 
хилядите собственици на компенса-
торни инструменти, които са за 
стотици милиони левове и към ден 
днешен. Това е проблем, заметен в 
ъгъла, който трябваше да бъде 
решен още при предходното прави-
телство. 
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АНТОН АНДОНОВ

Америка избра своя прези-
дент – едно от най-очакваните 
и коментирани събития през 
изтичащата година. Битката 
за Белия дом бе жестока, макар 
и предвидима. Защото никой не 
сменя капитана на кораб, докато 
той се опитва да оцелее в окото 
на бурята в океана. А САЩ се 
намират в ситуация на оцелява-
не. Икономическо. Факт, с който 
дори недоволните от политиката 

ЛЛидериидери

Ïðåèçáèðàíåòî 
íà Áàðàê Îáàìà 
çà ïðåçèäåíò íà 
ÑÀÙ áå ïðèåòî 
ïî ñâåòà êàòî 
äîáðà íîâèíà, 
íî òîé òåïúðâà 
ùå ãî äîêàçâà

Той е новият стар президент на САЩ. За него 
няма нещо, което да не е казано или написано. 
Нито пък останало скрито-покрито. Обича да 
работи с хъс, внимание и най-вече - под светлина-
та на прожекторите. Превръща обещанията си в 
дела и се старае да не заблуждава и най-върлите 

си политически опоненти. В САЩ и по света. С 
тях предпочита да е партньор, а когато се нала-
га – да ги оборва с аргументи. Не се притеснява 
да признае, че греши, ако бъде убеден в това. И 
продължава да носи кръста си на първия цветно-
кож призидент на Америка. Той е Барак Обама.

на Барак Обама няма как да не 
се съгласят. Логично той остана 
за още четири години в Белия 
дом въпреки напъните на мили-
ардера Мит Ромни и солидния 
икономически екип, застанал зад 
претендента. Защото в битката 
за икономическо оцеляване всяка 
загубена секунда струва милиар-
ди. Които дори Америка не може 
да си позволи. Така старият 
президен логично получи довери-
ето на нацията да я води през 
следващите четири години. 

На пръв поглед Барак Обама 
посивя. Естествено за неговите 
51 години. Нормално би било да се 
погрижи малко повече за външ-
ния си вид и да тегли поне една 
боя на косата си, биха казали 
перфекционистите. Но президен-
тът заложи на естествения ход 
на нещата и не се поддаде на 
изкушенията на суетата. Хората 
около него твърдят, че е станал 
по-обран в емоциите си. Въпреки 
че дори не направи опит да спре 
сълзите си на два пъти само за 
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три дни. Емоциите и за него дой-
доха в повече, когато отрони съл-
за на заключителния си митинг 
в Айова, а след това и когато 
трябваше да говори пред служи-
тели от кампанията му в Чикаго. 
Тогава любимецът на Америка 
не скри и усмивката си, която 
през последните четири години 
се свиваше на лицето му. Анали-
затори на публичните му изяви 
не пропуснаха да отчетат, че 
лицето на Обама все по-рядко се 
огрява от усмивка, а белите му 
идеално подредени зъби остават 
все по-скрити зад устните. Сега 
– твърдят те – президентът 
се усмихва все по-малко, което 
намалява принадената стойност 
към младежкия му чар, заради 
който почти няма жена отвъд 
океана, която да не го харесва. 

Делникът на президента и 
през следващия мандат обещава 
да бъде все така натоварен. И 
още по-напрегнат. Защото въ-
преки взетите мерки за овладя-
ването на икономическата криза, 
нейният призрак продължава да 
броди. И въпреки налятите 787 
милиарда долара в икономиката 
на страната грижата за утреш-
ния ден на Америка принуди Барак 
Обама да загуби съня си. Той не 
си ляга преди полунощ и прекарва 
времето си в срещи и разговори 
с приятели, икономисти и обик-
новени американци. В интернет. 
Защото не се отделя от айпада 
си. Обама обича да седи сам на 
балкона, да чете и пише съоб-
щения. Навремето той поведе 
истинска война със Сикрет 
сървиз за правото да използва 
личния си мобилен телефон, с 
който разменяше съобщения и 
имейли. Блекбърито вече замина 
в историята, отстъпвайки място 
на по-удобния за писане и четене 
таблет. Но желанието да усеща 
пулса на делника отвъд оградата 
на Белия дом остана. И дори тай-
ните служби бяха принудени да му 
разрешат, макар и не официално, 
да използва постиженията на XXI 
век. 

Отделя достатъчно според 
него, и малко – според семей-
ството му, време за трите жени 
около него.  Мишел, Малия и Саша 

Той е 
Юрист, демократ, политик, баща. Това е Барак Обама. Роденият 

в Хавай президент вече влезе в историята като първия афроамери-
канец, стигнал до Белия дом. Роден е на 4 август 1961 г. в Хонолулу. 
Възпитаник на Колумбийския университет в Ню Йорк, а след това 
и на Юридическото училище на Харвардския университет. Работи 
девет години в адвокатска кантора, специализирала се в защитата 
на гражданските, права и преподава конституционно право в Юриди-
ческия факултет на Чикагския университет. От 1992 г. е женен за 
Мишел Робинсън. Двамата имат две дъщери - Малия и Саша.

Политическата му кариера преминава през Сената на щата Или-
нойс и Сената на САЩ, където е от 2004 г.  Негов е абсолютният 
рекорд по събрани дарения по пътя към Белия дом - 639 млн. долара. 
Той изтегли американските войски от Ирак и обеща да ги изтегли от 
Афганистан през 2014 г. и спечели Нобеловата награда за мир. Ликви-
дира терорист номер едно Осама бен Ладен в Пакистан и разведри 
отношенията с Русия. Сега е изправен пред предизвикателството да 
овладее твърде високия бюджетен дефицит, надхвърлящ 1 трилион 
долара, и високата безработица в страната.

все по-рядко ангажират внимание-
то на Обама не защото не искат, 
а защото денонощието дори в 
Америка е само 24 часа. Барак 
не може да се раздели от навика 
си да гледа спортна телевизия. 
Всъщност между битките по 
спортните терени и поредните 
бележки в личния си дневник той 
разбира какво са свършили през 
деня най-близките му. 

Барак Обама посреща утро-
то точно в 7. Следва един час 
усилена тренировка във фитне-
са. Между гирите, гладиатора и 
лежанката. Тежестите стигат до 
90 кг. А резултатът е налице. Той 
изглежда все така стегнат и при-
влекателен не само за нежната 
половина от Америка. Анализът на 
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изборните резултати сочи, че на 
6 ноември той спечели и сърца-
та на една доста чувствителна 
част от населението, определяща 
се като гей, лесбийки или бисек-
суални. Обама взе гласовете на 
три от всеки четирима гласували 
хомосексуалисти, което се оказа 
достатъчно при практически 
равната подкрепа за дваматата 
кандидати за Белия дом от хете-
росексуалните гласоподаватели. 
Отвъд океана хората с нетра-
диционна сексуална ориентация 
осигуряват цели 5% от гласове-
те – факт, с който всеки трябва 
да се съобразява. Президентът 
усети, че тази социална група ще 
реши вота и дори получи покана 
за гей сватба през май тази 
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година. Тя дойде от говорителката 
на Общинския съвет на Ню Йорк, 
която се взе с дългогодишната си 
приятелка. Ако реши, 45-годишната 
американо ирландка Кристин Куин 
може да стане и следващият кмет 
на Ню Йорк. Дамата все още не 
е обявила официално намерението 
си да се кандидатира за поста, но 
социолозите й дават най-малко 32% 
от гласовете, а банковата й смет-
ка набъбна с цели 5 000 000 долара 
от дарения за евентуалната й пре-
дизборна кампания. И макар че не 
успя да отиде на веселбата заради 
други държавни ангажименти, прие-
мането на поканата и отзвукът от 
нея бяха достатъчни да поднесат 
на Обама на тепсия гласовете на 
„различните” във всички щати ос-
вен Охайо и Флорида, където Ромни 
спечели „розовите” сърца.  

Едно от обещанията, дадени 
преди четири години, президентът 

не изпълни. Влизайки в Белия дом, 
той се закани да спре цигарите. 
Не успя, но поне ги е ограничил 
драстично, твърдят приближени. Но 
за да докаже, че въпреки цигарите 
е в добра спортна форма, всяка 
седмица Обама обува кецовете и 

прекарва на баскетболното игри-
ще повече от час. Там срещу него 
скачат играчи с двайсетина години 
по-млади, но въпреки това той не 
им се дава. 

Също както в политиката, и 
на игрището Обама проявява от 
време на време агресивност. Но 
само за да вземе спортната битка, 
и то без ритане по кокалчетата 
на противника. Все пак на терена 
няма как да включи в действие ора-
торското си майсторство, което 
има всички шансове скоро да дос-
тигне нивото на безспорния лидер 
в момента – бившия президент Бил 
Клинтън. От него Обама се научи 
да говори кратко, ясно и интригу-
ващо. Дори да се загуби „центърът 
на изказването” обаче, то винаги 
започва с негова лична история. Тя 
е разказ за някой семеен празник, 
спомен от детството и кенийски-
те баба и дядо, или с максимата, 
че усърдната работа винаги води 
до успех. Слушайки го след това 
разбираш, че нищо не е казано 
„просто така”. Всяко преживяно и 
изстрадано има общо с политиката 
или може да послужи в защита на 
политическа теза. Това всъщност 
Барак Обама го може. И то много – 
заслуга, отчитана и от най-върли-
те му врагове. 

Президентът е може би най-яр-
кото олицитворение на сбъдната-
та „американска мечта”. Не само 
заради цвета на кожата си, сложно-
то родословно дърво и трудния път 
през годините, в които всяка стъпка 
е различна, но неизменно водеща 
към Белия дом. Той успя да се пре-
върне в любимеца на нацията, който 
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въпреки превратностите на съдба-
та показа, че човек е толкова голям, 
колкото са големи мечтите му.  

Сега е ред да покаже, че въпреки 
натоварения си график на най-вли-
ятелния човек в света може да се 
справи и излезе победител. Най-ве-
че в личната си битка за оцеляване 
и въпреки постоянния стрес, на 
който ежесекундно е подложен. По 
пътя към постигането и на тази 
цел Обама се движи бавно и много 
внимателно. Той не се „разпилява” 
в многотемие, а се концентрира 
върху два-три проблема най-много. 
Изучава ги със страстта на ловец 
и стреля с най-доброто решение. 
Може би заради вродения си култ 
към книгата от малък е привик-
нал да чете много, разбира бързо 

и помни точно. В политическата 
му кариера няма случай, при който 
Обама да е сгрешил името на някой 
чужд лидер преди, по време или след 
срещата си с него. Мрази празнос-
ловието и истински се ядосва, ако 
някой се опита да му губи времето. 
Най-вече с коктейли и безсмислени 
срещи на политическия елит по 
света или в САЩ. Точно това е 
нещото, което елитът във Ва-
шингтон няма да му прости никога. 
Заради него те все още го приемат 
като случаен провинциалист, а не 
като един от тях. И недоумяват 
защо Барак Обама предпочита 
вечер да сяда на дивана със семей-
ството си, вместо да ходи по кок-
тейли и приеми. Може би защото е 
влюбен в сивите и сини костюми, а 

Първата дама
Властта промени и първата 

дама. Мишел Обама стана из-
ключително дисциплинирана, още 
по-добра майка и достойна първа 
дама на САЩ. Тя става по-рано 
дори от президента, за да спор-
тува и изпълнява задълженията си 
на майка и американска съпруга. 
Мишел днес е още по-напориста 
и нахъсана, отколкото преди 30 
години, когато казва „да” на Барак 
Обама. Оттогава тя е неизменно 
зад него и се превръща в основен 
генератор на всички негови ини-
циативи.  

Финансовата криза
САЩ преживяват най-тежката 

финансова криза от времето на 
Великата депресия. Според иконо-
мисти страната е в рецесия, която 
може да се влоши до момента, кога-
то новият президент заеме поста 
през януари. Барак Обама вече изяви 
намеренията си да прокара втори 
финансов пакет за стимулиране на 
икономиката на стойност от 175 
млрд. долара. Парите трябва да 
отидат за финансиране на инфра-
структурата и нова серия данъчни 
облекчения.

Здравеопазване
Проблемите в здравеопазването 

продължават да мъчат америка-
нците. Президентът вече заяви, че 
създаването на електронна база 

данни ще намали разходите и уве-
личи ефективността на здравната 
система. Той предложи въвеждане-
то на национална осигурителна про-
грама, която да позволи на частни-
те лица и малките предприятия да 
купуват здравни пакети, подобни на 
тези, които ползват федералните 
служители. 

Енергетика
САЩ трябва да заложат на 

енергийната ефективност и да 
увеличат инвестициите във въз-
обновяеми енергийни източници. В 
същото време Обама иска да започ-
нат сонндажи в офшорни зони и да 
се развие ядрената енергетика. 

Данъци
Данъчни облекчения за средната 

класа ще дава Обама. Той предвиж-

да да разшири данъчния кредит 
върху личния доход и данъчния 
кредит при грижи за деца и хора на 
издръжка. Освен това президентът 
иска доходите до 50 000 долара да 
бъдат освободени от данък и да се 
въведат нови, по-високи данъци, за 
хората с високи доходи. 

Търговия
Обама обеща да преразгледа Се-

верноамериканското споразумение 
за свободна търговия (НАФТА) и да 
използва търговските договори за 
подобряването на стандартите при 
условията на труд и опазването на 
околната среда в света. А също и 
да премахне данъчните облекчения, 
заради които американските компа-
нии прехвърлят производството си 
в други страни. 

ПредизвикателстватаПредизвикателствата
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на подобни събития се ходи задъл-
жително в черно. 

Ако е вярно, че през първия си 
мандат всеки американски прези-
дент работи за преизбирането си, 
а през втория - за оставане в 
историята, то Барак Обама се 
оказа „различният президент”. 
Защото дори през първия си 
мандат той направи и невъзмож-
ното в тудните икономически 
условия, за да спечели доверието 
на американците и заслужи 
правото да поиска втори мандат 
от тях. И го получи. За да се 
изправи днес пред още по-сериоз-
ните предизвикателства на време-
то. И да ги преодолее – нещо, в 
което всеки американец вече 
вярва.  
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ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ

Неговото име е Xi Jinping (Ши 
Джинпинг) и ще бъде новият прези-
дент на Китай, който ще ръководи 
страната през следващите десет 
години. Бъдещият китайския лидер 
е роден с привилегии като дете на 
„червена династия”. Баща му Ши 
Жоншун е бил революционен и другар 
на Мао Дзедун - теоретика на ко-

мунизма. Впоследствие обаче баща 
му изпада в немилост и животът 
на малкия Ши се преобръща. Той 
се сблъсква с бедността, затвора 
и трудностите на селския живот. 
Като цяло пътят му е изпълнен с 
драматични възходи и падения.

Изгонен от рая
Публикации в WikiLeaks описват 

Ши като силна и вглъбена личност, в 

чийто живот има драматични върхо-
ве и спадове. Въпреки че е превърнал 
това в свой стил, още от ранна 
възраст той показва, че има качест-
вата да бъде един от най-добрите 
лидери, които китайците наричат 
„червени принцове”.

Когато се ражда през 1953 г., 
баща му е бил вицепремиер. Малкият 
Джинпинг е имал привилегировано 
детство в идиличната резиденция 

новото лице на Китай

ЛЛидериидери
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Джунанхай, загра-
дена от паркове, езера и дворци със 
златни покриви, в близост до площад 
„Тянанмън”. Само най-елитните 
китайски лидери са работили и жи-
вели в настоящата пристройка към 
Забранения град.

Във време, когато останалата 
част на Китай е затънала в дълбока 
бедност, тези семейства са живе-

ли един охолен живот, с готвачи, 
детегледачки и шофьори. Подобно 
на всички други деца, младият Ши 
отива в елитно училище, където 
е учен да вярва, че е наследник на 
революцията.

През 1962 г. обаче гневът на Мао 
падна върху баща му Ши Жоншун. 
Той е обвинен в антипартийна дей-
ност и е хвърлен в затвора, където 
остава 17 години. За 9-годишния 
Джинпинг това е рязко преобръща-
не в живота. Семейството му е 
било прогонено от „рая”, а децата 
са оставени да се оправят сами в 
живота. През 1966 г., когато избухва 
Културната революция, той е твър-
де млад, за да се превърне в един от 
ужасяващите „червени стражи”, кои-
то тормозели по-старите в името 
на Мао.

Той е бил просто син на „контра 
революционер” и е трябвало да от-
рича баща си всекидневно. Споме-
ните все още го преследват заради 
това. На 14 години той е изпратен 
в провинцията, за да мизерства в 
бедния район на Шанси, където баща 
му някога е водил партизанска война. 
В продължение на седем години той 
живее тежък живот като обикновен 
китайски селянин. Яде овесена каша, 
пасе овце, събира фураж и спи в пе-
щера, без вода или електричество.

Далеч от семейството и прияте-
лите си той страда от самота. Но 
Ши е бил млад, здрав и трудолюбив. 
Той се научава как се произвежда 
биогаз от свинска тор, печели тур-
нири по борба и се издига в очите на 
селяните. Като тийнейджър, докато 
баща му все още е в затвора, той 
вече е решил твърдо, че ще оцелее, 
като стане „по-червен от червен”.

Ши е искал да премахне позора 
и отново да намери пътя обратно 
към сърцето на Китайската кому-
нистическа партия. През 1974 г. 
получава разрешение да се присъеди-
ни, след като преди това е получил 
девет отказа. В селото веднага го 
правят секретар на местния клон 
на партията. Една година по-късно 
животът му се променя отново. По 
искане на селяните той е допуснат 
до престижния Университет Цинхуа 
в Пекин. Завършва със степен по 
инженерна химия.

Обратно в полза
на народа
През 1978 г. Дън Сяопин завзема 

властта и се сбогува с маоизма. 

Вече реабилитиран, баща му Ши 
Жоншун е обявен за управител на 
провинция Гуандун, където за първи 
път експериментира с икономиче-
ските реформи, които 30 години 
по-късно превръщат Китай във 
втората икономическа сила в света. 
Също така Жоншун избира рибарско 
селище да бъде първата „специална 
икономическа зона” и сега той е 
процъфтяващият град Шенжен. Чрез 
връзките на баща си младият Ши 
става генерален секретар, който 
ръководи мощния Военен комитет. 
Оттук нататък вратите към Пар-
тията за него са отворени.

Според описание на WikiLeaks 
Джинпин е амбициозен млад мъж, ре-
шен да напредне с цената на много 
работа. Докато неговите другари 
„принцове”, които също са страда-
ли в изгнание, се напивали, правили 
са партита и са се обърнали към 
западните идеи, Ши изучава маркси-
зма. Той не е бил кавалер и повечето 
жени го определят като „скучен”. 
Много от „принцовете” избират 
други кариери вместо политиката. Те 
предпочитат изкуствата, бизнеса 
или живота в чужбина. През 1982 г. 
Ши решава да работи като местен 
партиен секретар в под префектура, 
далеч от комфорта на Пекин и защи-
тата на баща си.

Приятелите му намират избора му 
като неразбираем. Той обаче отго-
варя с думите, че неговите години, 
прекарани с Шанси, са му дали визия 
за политически действия и убеж-
дението, че той е „добър в това”. 
Благодарение на баща си той е имал 
връзки в политическия елит, както 
и задълбочени познания за това, как 
работи системата. На баща си той 
дължи своето убеждение, че пре-
даните комунистически лидери са 
крайно необходими за силен Китай и 
за по-справедливо общество. През 
следващите 25 години Ши се изкачва 
в йерархията стъпка по стъпка. На-
всякъде той си създава репутация на 
„прагматичен, разумен, трудолюбив и 
скромен” лидер. Той става областен 
управител, първо на Фуджиан, след 
това на Жейжианг, а след това и на 
Шанхай, без да променя стила си.

При неговото управление неправи-
телствени организации и неправител-
ствено спонсорирани съюзи процъф-
тяват, а независими кандидати са 
избирани в местните парламенти. 
Ши облагодетелства търговския об-
мен с Тайван и развитието на малкия 

Ñúïðóãàòà íà áúäåùèÿ 
ïðåçèäåíò - àðìåéñêîòî 

ñîïðàíî Ïåíã Ëèþàíã, 
ãî ñáëèæàâà ñ âîåííèòå



бизнес. С течение на времето той 
придобива реален опит в бизнеса, 
но продължава да учи марксистката 
теория и получава докторска степен 
през 2002 г. Това се случва по време, 
когато другарите му се обръщат към 
мениджмънта. Ши е искал да заслу-
жи повишението си и да отстрани 
предварително всяка съмнение, което 
неговата позиция като „князче” ес-
тествено ще предизвика.

Няколко пъти в кариерата си Ши 
е призоваван да „почисти” щетите 
от големите корупционни скандали 
и е спечелил прякора Мистър Клийн. 
Той живее скромен живот, храни се в 
обикновени заведения, кара минибус и 
няма обичайния автомобил с шофьор. 
Отказва подаръци, подкупи и други 
оферти. Не обръща внимание на ук-
рашения и протоколи, и мрази, когато 
хората говорят за родословието му. 
WikiLeaks го описва така: „Некорумпи-
ран и не се интересува от пари.” Той 
дори „въстава срещу общата комер-
сиализация на китайското общество, 
с парите на новобогаташите, като 
се губят ценностите, достойнство-
то и самоуважението”.

Стратегически 
съюзи
Независимо от историите, които 

почернили репутацията на тогаваш-
ния президент на Китай Цзян Цзъмин, 
Ши Джинпинг не се колебае да го 
признае за велик ръководител. Причи-
ната за това е, че без „покровител” 
няма такова нещо като политическа 
кариера в Китай. Цзян, най-мощният 
от „принцовете” и лидер на фракци-
ята в Шанхай, има средствата да 
избута напред във властта своето 
протеже Ши. През 2002 г. той го 
вкарва в управлението на страната. 
В замяна на това Ши ще трябва 
да „се грижи” за Цзян и неговата 
клика, както и да пази стария лидер 
от всеки опит да бъде подкопана 
властта му.

Ши играе играта добре. Той носи 
етикета „князче” без арогантност 
или снобизъм, с много малко вкус за 
блясък. Той е „човек от народа” сред 
първенците. Това му донася подкрепа 
на противниковата група на Комунис-
тическата младежка лига и нейния 
лидер - сегашния китайски държавен 
глава Ху Цзинтао. Ху обаче тога-

ва е имал свой кандидат за негов 
наследник - Ли Кекюанкм, който е 
от същата лига. Но „неофициалното 
гласуване”, организирано по време на 
различни срещи, е от решаващо зна-
чение. Ши получи повече от 90% от 
гласовете и двата клана се спора-
зумяват за „компромисен кандидат.” 
През 2007 г., 35 години, след като 
обеща да се върне отново в управле-
нието на страната, Ши е определен 
като наследник и вицепрезидент.

Следващият лидер има един 
необикновен актив: съпругата му - 
армейското сопрано Пенг Лиюанг, 
която е много по-известна, отколко-
то той. Нейната връзка с военните 
позволява на Ши Джинпинг също да 
се сприятели с тези кръгове.

За много китайци, които нетърпе-
ливо чакат политическата реформа, 
те виждат най-вече фигурата на 
бащата на Ши. Именно той ги кара 
да се надяват на това. Три пъти 

Ши Жоншун говори срещу властта 
на върховния лидер и е опозорен за 
смелостта си. „Не само, че Ши знае 
от първа ръка какво е положение-
то на бедните хора, той самият е 
преживял големи страдания по време 
на Културната революция. Той е син 
на герой, чийто последен полити-
чески акт е бил да осъди публично 
убийствата на площад „Тянанмън” 
през 1989 г. Как да не се надяваме, 
че той е наследил някои от гените 
на баща си?”, казва професор от 
Пекин, който познава добре Ши. 
Въпреки това, той е загрижен, тъй 
като Ши е „твърде добър и твърде 
кротък”. „Как ще бъде в състояние 
да реформира системата напълно, 
която сега е разядена от гигантски 
коалиции на групи по интереси? , се 
чуди той.

Едно е ясно обаче – предизвика-
телството на Ши ще бъде борбата 
с плутокрацията.
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Настоящият президент на Китай 
Ху Дзинтао напуска поста и през март 
2013 г. ще отстъпи мястото си на Ши 
Джинпинг, който ще управлява най-
многолюдната държава в следващите 
десет години.

При встъпването си на власт през 
2002 г. Дзинтао беше толкова неиз-
вестен и се знаеше толкова малко за 
политическата му кариера и възгледи, че 
една от най-разпространените шеги в 
западните медии, свързани с него, беше 
„Who is Hu?” („Кой е Ху?”).

Сегашният президент и генерален 
секретар на Китайската комунисти-
ческа партия е описван като „тих и 
възпитан технократ”. Той е роден в 
град Джянгуан, централната провинция 
Дзянсу, на 21 декември 1942. Семейство-
то му принадлежи към по-бедната класа, 
така наречените „дребни буржоа”. 
Бащата Ху Джинзи управлявал малък 
магазин за чай в град Тайджу, провинция 
Дзянсу. Майка му е починала, когато Ху 
е само на седем години, а момчето било 
отгледано от леля си.

Образование
Ху е изключително умен и усърден 

ученик и посещава престижния Кингхуа  
университет в Пекин, където учи водно-
електрическо инженерство. Говори се, че 
има фотографска памет, което е много 
добра черта за китайския стил на обра-
зование. Ху изявява интерес към танци, 
музика и тенис на маса в университе-
та. Жени се за състудентката си Лю 
Юнцин и имат син и дъщеря. През 1964 
г. Ху се присъединява към Китайската 
комунистическа партия, точно когато 
се ражда Културната революция.

Ранна кариера
Ху завършва Кингхуа универси-

тет през 1965 г. и отива да работи 
в провинция Гансу на хидроенергийно 
съоръжение. През 1969 г. се премества 
да работи в инженерната компания, 
където остава до 1974 г. Въпреки че се 
занимава с инженерни дейности, той е 
политически активен през това време 
и работи за проправянето на пътя си 
нагоре в йерархията в Министерство-
то по водите и електрозахранването.

Позор
Две години след Културната ре-

волюция, през 1968 г., бащата на Ху 
е арестуван за „капиталистически 
прегрешения”. Той е публично измъчван 
и изживява такова грубо отношение в 
затвора, че никога не се възстановява. 
Десет години по-късно той умира на 
50-годишна възраст. След смъртта 
на баща си Ху Дзинтао се прибира в 
родния си град, за да се опита да убеди 
местния революционен комитет да 
изчисти името на родителя му. Неза-
висимо от опитите му, не е ясно дали 
е успял.

Влизане в 
политиката
През 1974 г. Ху Дзинтао става 

секретар на Департамента по строи-
телството на провинция Гансу. Упра-
вителят на Синг Пинг взима младия 
инженер под крилото си и само за една 
година Ху става зам. главен началник 
на отдел.

През 1980 г. става зам.-директор в 
Министерството на строителството 
и през 1981 г. отива в Пекин да се обу-
чава в Централната партийна школа. 
Контактите със Синг Пинг и семей-
ство Дън водят до бързото израстване 
на Ху в кариерата.

През 1982 г. Ху е прехвърлен в Пекин, 
като е назначен за секретар на Цен-
тралния комитет на Комунистическата 
младежка лига.

Възходът
към властта
Ху Дзинтао става губернатор на 

провинция Гуейджоу през 1985 г. Сама-
та провинция е далеч от Пекин, където 
е седалището на властта. Освен това 
тя е предимно селска област, но Ху 
все пак успява да спечели дивиденти, 
докато е там.

През 1988 г. е повишен още веднъж 
до партиен ръководител на размирната 
Тибетска автономна област. В начало-
то на 1989 г. участва в репресиите над 
тибетското население, което го издига 
в очите на правителство в Пекин. Но-
сят се слухове, че Ху лично е организи-
рал убийството на тогавашния Панчен 
Лама, който е вторият в йерархията 
след Далай Лама.

Членство в 
Политбюро
На 14-ият Национален конгрес на 

Комунистическата партия през 1992 г. 
Синг Пинг препоръчва Ху Дзинтао за 
бъдещ лидер на страната. В резултат 
на това 49-годишният Ху е бил одобрен 
като един от седемте членове на По-
стоянния комитет на Политбюро.

През 1993 г. Ху е бил потвърден 
като наследник на Дзян Дзъмин и е 
назначен за лидер на Секретариата на 
Централния комитет и Централната 
партийна школа.

Ху стана зам.-президент на Ки-
тай през 1998 г., а през 2002 г. става 
президент и генерален секретар на 
партията.

Политиката на 
държавния глава
Като президент Ху Дзинтао обича 

да налага своите идеи за „хармонично 
общество” и „мирен възход”.

Увеличаването на просперитета на 
Китай през последните 10-15 години 
обаче не е достигнало всички сектори 
на обществото. Моделът на Ху за „хар-
монично общество” има за цел проспе-
ритетът да достигне и до най-бедните 
региони на Китай. Това според него 
може да стане чрез частни компании, 
по-голяма лична (но не и политическа) 
свобода, както и връщане на социално-
то подпомагане от държавата.

По време на управлението на Ху 
Китай разшири влиянието си в глобален 
мащаб. Страната стана втората 
най-голяма икономика, а до няколко 
години се очаква, че ще изпревари и 
САЩ. 

Кой е Ху? Íàñòîÿùèÿò ïðåçèäåíò 
íà Êèòàé ùå ïðåäàäå 
âëàñòòà íà íàñëåäíèêà 
ñè ïðåç ìàðò 2013 ã.
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Õó Äçèíòàî èçâåäå 
Êèòàé äî âòîðàòà íàé-

ñèëíà èêîíîìèêà â 
ñâåòà è ïðîòåãíà ðúêà 

êúì ïúðâîòî ìÿñòî
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ТАНЯ КИРКОВА

„Булгартрансгаз” ще осигури 
условия за диверсификацията на 
природен газ за България още 
през 2013 г. През май следващата 
година ще бъде завършено изграж-
дането на реверсивната газова 
връзка Русе-Гюргево и по тръбата 
под река Дунав може да потече 
румънски газ към българския бряг.

Годината може да започне с още 
една газова новина. 

„На 10 януари отивам в Турция, 
за да започнем интерконекторна-
та връзка с Турция”, вметна някак 
между другото министър-председа-
телят Бойко Борисов. Това стана в 
деня на подписването на двата га-
зови договора - за „Южен поток” и 
за доставка на руски природен газ 
за България, в средата на месец 
ноември. След като похвали „Южен 
поток” и преди да съобщи, че 
Азербайджан още не е гарантирал 
количествата газ за европейския 
газов проект „Набуко”, премиерът 
изрече новината. 

Интерконекторът с Турция е 
много важен, защото има вариант 
той да стане етап от проекта 
„Набуко” в първата му част. Това 
се договаря с инвеститорите на 
европейския проект за газопро-
вод. Дали е възможно или не, ще 

се види в близките месеци, обясни 
Валентин Кънев, който е изпълни-
телен директор на Черноморската 
петролна и газова асоциация. 

Параметрите на газовата 
връзка, която също цели да раз-
нообрази газовите доставки и да 
бъде ключова стъпка съм либера-
лизиране на пазара, са известни. 
Проектът е заложен в 10-годиш-
ната инвестиционна програма 
на „Булгартрансгаз” с дата на 
въвеждане в експлоатация в края 
на 2014 г. Трасето на тръбата е с 
дължина 75 км на българска тери-
тория и 130 км на турска. Цената 
на инвестицията за изграждане 
на българския участък е близо 100 
млн.евро. „Булгартрансгаз” може 
да финансира своята част от 
проекта със собствени средства 
или евентуално да търси частен 
партньор. 

Въпросът за газа, който ще 
тече по тръбата, не е толкова 
неясен, защото Турция има разно-
образие от възможности, в това 
число и частен терминал на втеч-
нен газ при Мармари и държавен 
при Измир. 

Независимо че в югоизточна-
та ни съседка сега има повишено 
потребление на газ и страната 
се нуждае от него, пазарът се 
изменя, условията са динамични, 

цените вървят нагоре-надолу и в 
един момент може да се окаже, че 
могат да се договорят свободни 
количества и да се намери ваку-
ум, който да се запълни, обяснява 
Кънев.

Именно в посока свободни коли-
чества бе и договореното условие 
с „Газпром” България да има право 
да препродава част от излиш-
ния доставен газ, ако не може да 
консумира изцяло договорените 2,9 
млрд. куб. м.  

Започването на строителство-
то на реверсивната газова връзка 
с Турция е продуктивно и защото 
може да даде тласък да се реши 
и пътят на „Набуко”. Вариантът 
през България извежда тръбата до 
Австрия, а оттам чрез Баунгар-
ден може да се влезе с доставки 
в цяла Европа. А ако мине през 
Турция-Гърция-Албания до Италия 
по Адриатическото трасе, достав-
ките за европейските страни ще 
трябва да стават чрез суапови 
сделки.

2013-а се оказва само началото 
на поредица от планирани проекти. 

Äèâåðñèôèêàöèÿòà â äîñòàâêèòå íà ñèíüî 
ãîðèâî ùå å îùå äîãîäèíà, ïðåäâèæäàò îò 
„Áóëãàðòðàíñãàç”. Èíòåðêîíåêòîðúò ñ Òóðöèÿ ïúê 
ìîæå äà ñòàíå ÷àñò îò ïðîåêòà „Íàáóêî” 

20132013годината годината 
на газовите на газовите 
връзкивръзки
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Трасето на реверсивната връзка 
с Гърция трябва да е завършено 
до края на 2014 г. Проектът е с 
европейско финансиране и е на 
стойност 209 млн.евро. Изпълнява 
се от смесената инвестиционна 
компания „Ай Си Джи Би”, която е 
бенефициент на EEPR.

Българският участък на Меж-
дусистемната газова връзка със 
Сърбия се изгражда с финансиране 
от ОП „Регионално развитие” - 60 
млн.евро, и също трябва да бъде 
завършен през 2014 г. Бенефициент 
на средствата по оперативна-
та програма е Министерството 
на икономиката, енергетиката и 
туризма, а „Булгартрансгаз” осъ-
ществява техническа и експерт-
на помощ. Строителството на 
интерконекторите със съседните 
държави е стъпка към голямата 
цел – диверсификация на доставки-
те на природен газ и съществен 
принос към либерализацията на 
пазара. Планираните по същото 
време локални български проекти 
за разширяване на газопреносната 
мрежа пък дават зелена светлина 
на местната икономика и правят 
възможни доставките на газ за 
битови нужди. 

През 2013 „Булгартрансгаз” 
изгражда 80 км газопровод между 
Добрич и Силистра на стойност 
12 млн. лв. През 2014 г. ще при-
ключи и строителството на 70 
км газова тръба между Чирен-Коз-
лодуй и Оряхово на стойност 15 
млн. лв., както и на 40-километ-
ровото газопроводно отклонение 
Симитли-Банско-Разлог с плани-
рана инвестиция от 10 млн.евро, 
предвижда 10-годишният план на 
дружеството.

Посочените данни показват ясна 
тенденция за раздвижване на 
газовите проекти в региона и 
тенденцията за активно изгражда-
не на газопроводи в България през 
предстоящите години до 2015 г., 
когато се планира да бъдат 
напълно завършени всички регио-
нални газови проекти. Малко след 
това, до 2017 г., трябва да бъдат 
завършени и двата проекта от 
общо европейско значение – „Набу-
ко” и „Южен поток”. Явно газова-
та карта на България в следващи-
те пет години ще претърпи 
значителни промени, което създава 
и силни положителни очаквания в 
българския бизнес. Êàðòàòà ïîêàçâà òðàñåòî íà áúäåùàòà ãàçîâà âðúçêà ñ Òóðöèÿ
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ТАТЯНА ЯВАШЕВА

Намалява вероятността кмет 
на голяма община да каже: Тази 
Джесика не съм я чувал, не съм я 
виждал. Поне не кмет от София, 
Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, 
Русе и Стара Загора. Защото все 
повече се говори за JESSICA като 
мек вариант за връщане към па-
зарните реалности след привиква-
нето към безвъзмездната подкрепа 
от Европейския съюз.

Инициативата дава възможност 
общини, частни инвеститори, а 
и публично-частни партньорства 
да осъществят проекти с висо-
ка обществена значимост като 
тържища, пазари, спортни зали, 
увеселителни паркове, циркове, 
киносалони, обекти на социалната 
инфраструктура – например дневни 
центрове за възрастни хора или 
частни детски градини. Постигат 
се цели, свързани с по-високото 
качество и стандарт на живота. 
Всъщност JESSICA (Joint European 

Support for Sustainable Investment in 
City Areas) е нов финансов инстру-
мент, насочен само към седемте 
най-големи областни центъра в 
страната. Тази инициатива се 
ползва с подкрепата на Оператив-
на програма „Регионално разви-
тие”, която осигурява известен 
финансов ресурс. Парите са за 
проекти, които генерират прихо-
ди,  но поради сравнително ниска-
та им възвръщаемост частният 
сектор не проявява силен интерес 
към такива възможности. На тях 
се гледа дори като на пазарен 
провал, защото не обещават бързи 
печалби. JESSICA обаче e шанс да 
се изградят обекти, които не биха 
се реализирали при чисто пазарни 
условия. 

За седемте
най-големи
Структурирани са два фонда, 

които предоставят нисколихвени 
заеми. Техните фонд мениджъри са 
избрани чрез процедура по прави-
лата на Европейската инвести-
ционна банка, която играе ролята 
на холдингов фонд. България е сред 
десетте страни, в които инициа-
тивата JESSICA се осъществява 
пилотно, за да може в следващия 
програмен период тя по-успешно 
да се мултиплицира. С цел да се 
получат видимо добри резултати 
неголемият ресурс се концентрира 
само в седем града. Средствата 
се предоставят възмездно, за да 
има по-голяма ангажираност на 
бенефициентите, обяснява Дени-
ца Николова, главен директор на 
Главна дирекция „Програмиране на 
регионалното развитие” в МРРБ и 
ръководител на Управляващия орган 
на Оперативна програма „Регио-
нално развитие” 2007-2013 г. 

Кой кой е

Фондът за устойчиво град-
ско развитие на София осигурява 
финансирането само за проекти 
в столицата.  Той разполага с 
ресурс от 49.2 млн. лева, като 

има възможност за увеличение на 
участието на фонда при наличие 
на готови за финансиране проекти. 
Двигател на тази структура е 
фонд ФЛАГ, той осигурява поло-
вината от разполагаемите сред-
ства. Банка партньор е Райфай-
зенбанк България. Подробности за 
него може да намерите на www.
jessicasofia.com.

Другата финансираща структу-
ра е Регионалният фонд за град-
ско развитие(www.jessicafund.bg). 
Средствата се предоставят под 
формата на нисколихвени заеми 
със срок до 23 години, което поз-
волява осъществяване на проекти 
със значим социален ефект, но с 
по-ниска възвръщаемост. Фондът 
разполага с 36.9 млн. лв., като 
мажоритарният акционер Societe 
Generale Експресбанк АД дава 
допълнително съфинансиране от 
73,8 млн. лв. Така общият разпола-
гаем ресурс на регионалния фонд 
възлиза на 110,8 млн. лв. Фондът 
администрира процеса по набиране 
и оценка на проектните предложе-
ния, които може да се реализират 
само на територията на Бургас, 
Варна, Русе, Пловдив, Плевен и 
Стара Загора. 

Условията

Проектите получават финан-
сиране чрез нисколихвени заеми 
или чрез дялово участие на фонда. 
Инвеститорът би могъл да ползва 
и банкови гаранции, срещу които 
да вземе кредит от друга бан-
ка при много ниска лихва, като 
заплаща на фонда годишна такса. 
Лихвените нива са 2-3 пъти 
под пазарните в България. Има 
съучастие от инвеститора и за 
всеки конкретен случай фондът 
определя какъв да е минималният 
праг. Той може да изиска и 50% 
самоучастие, а в други случаи то 
да е само 20%, ако проектът се 
реализира бързо и е с по-висока 
възвръщаемост. Първите по време 
имат по-голям шанс за достъп до 
средства, но през ситото не би 
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могъл да мине всеки инвеститор, 
дори да се ползва с подкрепата на 
съответната община. Всичко е 
въпрос на преценка от фонда, тъй 
като той претегля рисковете по 
изпълнението на всеки проект и 
въз основа на това посочва кон-
кретната рискова надбавка.

Отговорност

Когато се формира публично-
частно партньорство, то е за дъ-
лъг период от време и всеки тряб-
ва да носи своята отговорност. 
Възможно е дадена инвестиция да 
не се окаже добро вложение и тя 
да е загуба за фонда. Затова упра-
вляващият орган на Оперативната 
програма „Регионално развитие” 
се е „застраховал” срещу подобен 
сценарий. Ако това се случи, фон-
дът връща средствата, уверява 
Деница Николова. Спре ли погася-
ването на заема, това е знак, че 
има проблем с инвестицията. Два-
та фонда си поемат тежестите 

за всеки евентуален лош кредит. 
Ето защо се изискват обезпечения 
от юридическите лица, търсещи 
финансиране за своите проекти. 

Началото

И двата фонда вече имат обяви 
за набиране на проектни предложе-
ния и всеки, който има проектна 
идея, отговаряща на изискванията, 
може да проведе предварителни 
разговори за отпускане на сред-
ства, след което стъпка по стъпка 
да се премине към реализацията 

на проекта. 
Първият одобрен проект по 

тази инициатива е за цялостното 
обновяване на общинския пазар в 
Стара Загора. Той е за над 2 млн. 
лв., като 900 хил. лв. са финансира-
не от Регионалния фонд за град-
ско развитие, останалата част е 
собствени средства на общината. 
Женският пазар в София също 
ще бъде модернизиран по подобен 
начин. Проекти за цветна борса и 
за паркинги вече са в листата на 
чакащите. И в двата фонда има 
заявен инвеститорски интерес, 

За кого:

 Общини

 Частни инвеститори

 Публично-частни партньорства

Обхват:

 Възстановяване или 
създаване на социална 
инфраструктура

 Инженерна инфра-
структура и превенция 
на риска

 Подобряване на 
градската мобилност и 
транспорт

 Устойчива енергия 
като част от интегри-
рани градски проекти

Финансиране:

49.2

110.8
млн. лв. за София

млн. лв. за Бургас, 
Варна, Русе, Пловдив, 
Плевен и Стара Загора

È ïðî÷óòèÿò Æåíñêè 
ïàçàð â Ñîôèÿ ÷àêà 
ôèíàíñèðàíå ïî 
ïðîãðàìàòà

 ôîòî  WIKIPEDIA

Îáíîâÿâàíåòî íà Öåíòðàëíèÿ îáùèíñêè ïàçàð íà Ñòàðà Çàãîðà å ïúðâèÿò îäîáðåí 
ïðîåêò, êîéòî ùå ñå ôèíàíñèðà ïî èíèöèàòèâàòà JESSICA
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но те ще селектират най-перс-
пективните предложения. Сериоз-
ното предизвикателство за фонд 
мениджърите е, че до края на  2013 
г. трябва да са вложили 50% от 
ресурса, а до средата на 2015-а и 
останалата част.

Хоризонт

В Полша, Литва, Латвия инициа-
тивата е дала добър резултат. С 
финансиране по нея са рехабилитира-
ни индустриални зони, стари промиш-
лени предприятия са се превърнали в 
конгресни и обучителни центрове, из-
ложбени зали, технологични паркове. 
Някои от непривлекателните обекти 
на родна земя също може да получат 
нов живот, като същевременно про-
менят градския пейзаж.

Добрата новина от МРРБ е, че в 
следващия програмен период JESSICA 
ще се насочи и към малките общини, 
а лошата, че се обмисля възмож-
ността проектите за туристиче-
ските атракции да се осъществяват 
чрез тази инициатива, без никаква 
безвъзмездна помощ. Има вероят-
ност и програмите за енергийна 
ефективност на домовете също да 
разчитат само на по-ниски лихви, но 
не и на грантово финансиране.

JESSICA подготвя почвата за 
публично-частните партньорства в 
България, предстои да видим дали те 
ще пуснат корен. 

Сградата е инструмент, а не 
цел, и затова нямаме интерес 
към недвижимостите. Вече има 
много сгради, които биха могли да 
намерят своето ново приложение, 
и нашият фонд е една възмож-
ност  обликът на градовете да се 
промени. Наблюдава се интерес и 
от общините, и от частни органи-
зации. Появи ли се добро предло-
жение, готови сме веднага да го 
подкрепим.

Тези проекти са особени. Те 
трябва да имат възвръщаемост,
но в същото време не носят 
голяма печалба. Досега не са били 
привлекателни за банково финанси-
ране, още повече ако са общински, 
има предпочитания за тях да се 
вземе грантово финансиране. 

Като цяло има твърде малко 
средства за реализиране на град-
ски проекти, а условията, които ние предлагаме, са привлекателни и като 
цена, и като срокове. Заемите може да са за срок от над 20 години, а 
лихвите средно да са около 5-6%. Има много „зависи”, но в момента това 
са най-добрите възможности за кредитиране. Направени са много компро-
миси и това, което предлагаме, е необичайно за една банкова институция, 
тъй като не очакваме нормалната възвращаемост.
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Това са заемите с 
най-привлекателни 
условия

Мартин Заимов, изпълнителен директор 
на Регионалния фонд за градско развитие:

Èçãðàæäàíåòî íà 
îáùèíñêè ïàçàðè çà 

öâåòÿ è ïàðêèíãè ñúùî 
ñà ÷àñò îò ïðîåêòèòå, 

êàíäèäàòñòâàùè çà 
íèñêîëèõâåíè çàåìè
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ТАТЯНА ЯВАШЕВА

Ножицата щраква, лентата на 
Дунав мост II е срязана… Но във 
Видин вече не си и представят как 
огромен поток от коли и тежко-
товарни автомобили тръгва през 
България. Всички, които наскоро са 
пътували до този град, няма и да 
попитат защо. Те знаят, че пътят 
е разбит, а за да влязат във Видин, 
трябва да минат по един опасен 
надлез. Години наред политиците 
говореха за Дунав мост II и за 
Паневропейски коридор 4 като за 
магическата формула за спасяване-
то на Северозапада, но пропуснаха, 
че подобно трасе означава поне 
безупречен четирилентов път на 
българска територия. При последно-
то си посещение в града премиерът 

Борисов не дойде с кола, а с хеликоп-
тер.

ЗАПАДане

От 15-ина години за този регион 
се говори като за Северозападнала 
България. Политиците приеха това 
като факт и сякаш напълно отписа-
ха тази част на страната от своя 
дневен ред. Делото на давещите 
си остана единствено в ръцете на 
самите давещи се. Като опит за 
спасяване на града преди повече 
от година бе създадено гражданско 
сдружение „Възраждане на Видин”. 
И ето какво откриваме на неговия 
сайт http://vivavidin.com: „Тъгата по 
някога прекрасния Видин, сега тъ-
нещ в мизерия, обезлюден и мрачен, 
без бъдеще за младите, ни накара 
да забравим за сини и червени, леви 
и десни, за партии и политици и да 
поискаме да бъдем щастливи – тук и 
сега в нашия град.”

Стопяване

За 20 години Видин се е стопил 
наполовина. От близо 90 хил. души в 
началото на 90-те години градът е 
стигнал до около 40 хил. постоянно 
живеещи в него.

„Видин е с диагноза на неизлечимо 
болен, който прави отчаяни опити 
да се спаси, но липсват лекари, кои-
то да водят битка за неговия жи-
вот. Очакваме много от държавата, 
но от нея получаваме само обеща-
ния, не и животоспасяваща помощ. 

Развиделяване      над ВидинРазвиделяване   

 Химически комбинат за гуми

 „Кнауф” - предприятие за гип-
сокартон

 Мина край с. Кошава за добив 
и преработка на гипс

 Шивашки цехове за ризи, въз-
никнали след фалита на ДИП „ВИДА” 

 Фирма за колелета „КРОСС”

 Бившето СО МАТ - привати-
зирано от Вили Бец, освен тирове 
притежава и РО-РО катамарани за 
превоз по Дунав

 „Ел Би Булгарикум” - прера-
ботка на млечни продукти

 „Айхоф” - за електрочасти за 

бяла техника, главно перални

 Завод за помпи

 Леярна „Бонония”

 Предприятие за котли за ото-
пление и други машини

 Предприятие за производство 
на гориво за отопление от стари 
гуми

 Две пристанища на р. Дунав 

 Месопреработвателно пред-
приятие в с. Дунавци 

 Фабрика за олио и пелети в с. 
Покрайна

 Няколко винарни с утвърдени 
марки

Ìåñòíèòå õîðà 
âå÷å íå âÿðâàò, 
÷å ñ ïóñêàíåòî 
íà Äóíàâ ìîñò 
II ùå ñå ðåøàò 
èêîíîìè÷åñêèòå 
ïðîáëåìè íà 
îáëàñòòà

Бизнесът в района

Ïðåìèåðèòå íà Áúëãàðèÿ è 
Ðóìúíèÿ Áîéêî Áîðèñîâ è 
Âèêòîð Ïîíòà è åâðîêîìèñàðÿò 
çà ðåãèîíàëíà ïîëèòèêà Éîõàíåñ 
Õààí (â ñðåäàòà) ñèìâîëè÷íî ñå 
ñðåùíàõà ïî ñðåäàòà íà íîâèÿ 
Äóíàâ ìîñò II íà 24 îêòîìâðè ò.ã.
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В този регион се 
усвояват най-малко 
европари. Програми-
те за трансгранично 
сътрудничество са 
свързани само с т. 
нар. меки мерки и те в 
известна степен под-
помагат бизнеса, а не 
самия град”, обобщава 
Красимир Кирилов, 
председател на Бъл-
гарската търговско-
промишлена палата 
в града. Най-важният проблем пред 
икономическото оживление според 
него започва да става липсата на 
кадри, защото не може да се прави 
сериозен бизнес, ако няма квалифи-
цирана работна ръка и платежо-
способни потребители. Хората са 
там, където има заетост и добро 
заплащане, а във Видин обичайната 
заплата е 300-400 лв. Безработица-
та е драматична, градът постоянно 
запада и затова хората с амбиция 
и с квалификация напускат региона 
без сантимент. Видин беше облас-
тен център с представителство на 
повечето институции, но те една 
по една бяха преместени, което до-
веде до още по-силно влошаване на 
бизнес климата, реагират местни 
предприемачи.

Съмнения

В най-близкия град отвъд Дунав 
– Крайова, се работи усилено за 
изграждане на съответната пътна 

мрежа, но не и у нас. „Видин оста-
на забравен от управляващите по 
време на целия преход. Нима не сме 
част от България, та нали оттук 
ще мине Европейски коридор номер 
4, но по какъв път ще се движат 
автомобилите? Как изобщо ще се 
случи този дългоочакван бум на ико-
номиката след пускането на новия 
мост, като дори шосето, което води 
към вътрешността на страната, не 
е ремонтирано”, недоумяват пред-

ставители на бизнеса. Така според 
тях пътят към Европа ще продължи 
да заобикаля през Сърбия, ако без-
действието на родна земя продължи. 
През последните 7-8 години само 
се говореше за изграждането на 
четирилентов път Видин-Ботевград, 
но до момента няма дори и проект. 
Ето защо новият мост ще улесни 
само онези, които така или иначе 
пътуват до Румъния. „Това съоръже-
ние ще ни пести време и пари, тъй 
като сега преминаването с фери-
бот в едната посока струва 23 евро 
на автомобил плюс 3 евро на всеки 
пътник, като има и други такси. 
Калкулацията сочи, че кола с трима 
пътници в двете посоки през Дунав 
в момента излиза 80 евро, очаквани-
ята са за преминаване по моста да 
се плащат само 12 евро”, изчисля-
ват в регионалното представител-
ство на БТПП. И в момента има 
хора, които работят в Румъния. Те 
си позволяват да плащат 6 евро за 
ферибота всеки ден, което показва, 
че отвъд Дунав получават доста по-
висока заплата, отколкото у нас.

Накъде

Много са възможностите за биз-
нес в град като Видин, в който има 
много свободни терени, сгради и 
офиси. Все още се намира качестве-
на работна ръка, която е на разполо-
жение. „Спекулира се с наличието на 
безработни с висока квалификация, 
но се боя, че точно хората с добро 
образование и професионални умения 
вече са напуснали града, защото те 
не чакат социални подаяния. Търсят 
си подходяща работа, а който тър-
си, намира. Имат ли квалифицирани, 
ако не намерят у нас, отиват в чуж-
бина”, твърди Красимир Кирилов. 

Без държавата да каже „да”,  
градът не може да предложи ат-
рактивни условия за инвеститори-
те. Дунав мост II ще е само една 
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БВП на човек от населението (2009)

Коефициент на безработицата (2011)

Коефициент на заетост (2011)

Средногодишен доход на лице
от домакинството (2011)

20.40% 

33.60%

3052.00 лв. 

Източник: Институт за пазарна икономика

Развиделяване      над Видин   над Видин

4879.00 лв. 
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предпоставка за развитие. „Ако 
няма специални мерки за открива-
не на нови работни места в този 
край, сам по себе си мостът няма 
да привлече капитали. За нещастие, 
точно в този район са най-слабо 
развитите области и на трите 
държави. Ние сме в Бермудския три-
ъгълник на бедността и не може да 
се примирим с това”, казва Краси-
мир Кирилов.

Стимули

Точно за 
тази най-
изостана-
ла част на 
съседна Сърбия 
в последните 
години бяха 
предприети на-
сърчителни мер-
ки за разкриване 
на нов бизнес. 
На работодателя 
се дават между 3 
и 10 хил. евро на 
отворено работно 
място, като той е задължен 
поне 3 години да не го закрива. По 
тази програма словенската фабри-
ка Gorenje отвори в Зайчар ново 
производство с около 350 работни 
места. Стимул за инвеститорите 
са облекченията, по-ниските данъци, 
а и по-ниските заплати, които ще 
дават. По-евтината работна ръка 
е от значение при взимането на 
подобно решение, но същественото 
условие е тя да е квалифицирана, 
разказват от БТПП.

Ако преди десетина години 
управляващите бяха подпомогнали 
региона, ситуацията щеше да е раз-
лична. Сега много от хората наме-
риха другаде лично спасение, редица 
фирми се преместиха, а инфраструк-
турата продължи да се руши. 

От миналото

Летището във Видин е запустя-
ло, възстановяването му изисква 
голяма инвестиция, а тя трябва да 
е оправдана с пътници и товари, 
които да се превозват чрез него. 
На този етап няма предпоставки 
това да стане.  Минералната вода 
има сериозен потенциал, но се чака 
инвеститор с размах. Сега фирми-

те гледат да преживяват и повече 
се въздържат от сериозни капита-
ловложения.

В индустриалната част на Видин 
има много пустеещи предприятия. 
Бившият тютюнев комбинат се 
разпродава, вече и на парче, но към 
него няма интерес. Затварянето на 
„Видахим” всъщност доведе краха 
на Видин, твърдят местните. Преди 
шест години химком-

бинатът бе 
купен от бъл-
гарска фирма, 
сега работи 
като ТЕЦ, 
произвеждат 
се и опре-
делен тип 
гуми. В него 
препитание 
са нами-
рали около 
12 хил. 
души, в 
момента 
там са 

ангажирани едва 
600-700 човека. Заводът за ризи 

„Видастил” беше част от ембле-
мата на Видин, но вместо тук 
да заработят модерни шивашки 
машини, в двора на предприятието 
беше построен магазин „Кауфланд”, 
а индиректно производството се 

трансформира в редица частни 
цехове. Всички работят на ишлеме 
и в града остават само ниските 
заплати на работещите.

И дим да ме няма

„Дунав мост II не вещае качест-
вена промяна, макар хората все 
още да таят някаква надежда. Не 
смятам да остана тук, заплатите 
са много ниски, та какво са 250-
300 лв. месечно. Младите бягат, 
ако се връщат, то е за малко, за 
да поемат отново нанякъде - казва 
Калин Милков, който е на 25. - Дори 
и да има развитие в града, то ще е 
след много години, а аз нямам време 
да чакам.” През 2006-а започнал да 
учи информационни и комуникационни 
технологии в София, но по финансови 
причини се отказал. Брат му участ-
ва в строителството на моста, но 
когато работата приключи, и той 
ще стяга багажа.

Къде е Видин

Между 300 и 400 лв. струва декар 
земеделска нива в региона. Брокери 
припомнят как преди 4-5 години це-
ната на земята край Околовръстния 
път стигна до 15-20 евро на квадра-
тен метър и имало много спекула-

РРегиониегиони

Област Видин включва 141 насе-
лени места, обединени в 11 общини. 
Градското население преобладава и 
възлиза на 63%.

Областта получава изключително 
слаби оценки в околна среда, демо-
графия и икономика. През годините 
областта поддържа ниски нива на 
заетост, доходи на човек от населе-
нието и чуждестранни инвестиции, 
а оценката на населението за нисък 
стандарт на живот е категорична. 
Демографското развитие е сред 
най-тревожните в България с трайни 

тенденции на ниска раждаемост, 
напускане на областта, висока 
смъртност и ниска продължителност 
на живота. 

Област Видин получава най-ниска 
оценка в категория икономика. Тя има 
третия най-нисък БВП на човек от 
населението през 2009 г. (4897 лв.), 
изпреварвайки единствено Сливен 
и Силистра. Областта регистрира 
постоянно по-ниски нива на БВП на 
човек спрямо средните за страната, 
като изоставането расте непре-
къснато и през 2009 г. разликата е 
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тивни сделки, но сега липсва какъв-
то и да било интерес. Цените на 
имотите са паднали много. Двуста-
ен панелен апартамент от 80-те 
години струва максимум 30 хил. лева, 
а тристайните са до 35 хил. лева, 
казва Любчо Йонов, собственик на 
„Видински имоти”. Хората живеят 
предимно от емигрантски пари, ина-
че са обречени на мизерия. Затова и 
Видин се е превърнал в столица на 
магазините втора употреба. 

Според местните хора управля-
ващите обръщат внимание само 
на големите градове като Пловдив, 
Варна, Бургас, Стара Загора, а Севе-
розападът е направо забравен. 

Искрено и лично

„Предприемач съм от 1985 г. Във 
Видин ме задържа това, че тук е 
моят живот и моят бизнес. Дъщеря 
ми е в САЩ от 12 години, мога да си 
взема куфарите и аз да замина, но 
не ми е време да садя дръвчета в 
Америка. Имам син и внук в България, 
също не живеят във Видин. Основа-
тел съм на Националното сдружение 

за недвижими имоти и три мандата 
бях член на неговия управителен 
съвет. Все още се надявам някой 
да чуе за проблемите на хората от 
Видин, които също плащат данъци 
и не заслужават това унизително 
положение. Общински съветник съм, 
създадох гражданското сдружение 
„Възраждане на Видин”, всичко оп-
итвам, но – глас в пустиня”, споделя 
Любчо Йонов. 

Според него с правилна страте-
гия на правителството регионът 
може да се развие. Защото няма 
инвеститор, който иска да пътува 
по разбити пътища, и едва ли има 
хора, които да мечтаят да живеят 
от социалните помощи в България.

Вода гази

Видин се нуждае 
от платежоспособ-
ни инвеститори 
с визия. В XXI век 
се водят войни за 
вода, а тук има 
достатъчно и за 
пиене, и за полива-
не, в това число и 
минерални извори. 
Друго предимство 
на местоположени-
ето е, че реката 
е най-евтиният 
транспорт, но 
трябва далновидна 

политика, за да се използват всич-
ки дадености. Дори и фирми извън 
Евросъюза може да се установят 
в региона, за да са по-близо до 
големия западноевропейски пазар. 
Има предпоставки областта да се 
превърне в рай на селскостопан-
ското стопанство, като може да 
се създаде и консервна индустрия, 
която да преработва земеделската 
продукция. Ще се отворят много 
нови работни места и така колело-
то на икономиката ще се завърти. 

От сдружението „Възраждане 
на Видин” настояват в града да 
се открие университет. Това ще 
е магнит за млади хора по подо-
бие на Благоевград, иначе като 
завършат, те отиват да следват 
другаде и повече не се връщат. По-
яви ли се престижен университет, 
той може да привлича и студенти 
от Румъния и Сърбия. Няма ли ВУЗ, 
Видин бързо ще се превърне в град 
на пенсионери, а после и в град 
призрак. 

„Всички, които живеем тук, сме 
виновни за залеза на региона, но 
само заедно с управляващите бихме 
могли да преодолеем икономическата 
пропаст, която зейва между регио-
ните”, признава Любчо Йонов.  
Затова да погледнем отново 
картата на България. Едва ли някой 
би желал „лъвът” съвсем да подвие 
опашка и Европа да свърши до Дунав 
мост II. 

най-значителна. Дори и през добрите 
години на постоянен растеж на българ-
ската икономика областта не успява да 
навакса значителното си изоставане.

Доходите на домакинствата в 
областта наполовина се формират от 
доходи от заплати, а останалата част 
- от пенсии и други социални трансфе-
ри. Преките чуждестранни инвестиции 
са изключително ниски и намаляват 
като поток през 2007-2009 г., като 
има леко възстановяване през 2010 г. 
От години областта не е привлякла 
нови големи фирми. Въпреки доброто 

географско положение туризмът е 
изключително слабо развит. Съвсем 
логично е и заетостта да е най-ниска 
спрямо останалите области – само 34% 
от хората над 18 навършени години 
имат работа през 2011 г. при 46% 
средно за страната. Икономическата 
обстановка в областта води и до ниски 
доходи на лице от домакинство. Видин 
регистрира едни от най-ниските доходи 
през 2011 г. от 3052 лв. на човек, които 
са с около 20% по-ниски от средните за 
страната. 

Видин заема четвърто място сред 

неуспешните области по изплатени 
средства от оперативните програми – 
към края на 2011 г. те са около 60 евро 
на човек от областта при средни за 
страната 105 евро, а най-високи те са 
за област Габрово - почти 310 евро.

Всичко това се отразява и на 
усещането на населението за стан-
дарта на живот - повече от 70% от 
анкетираните дават изключително 
ниска оценка на нивото си на доходи и 
потребление, което е сред най-ниските 
оценки в България.
Източник: Институт за пазарна икономика
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Портфейл
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Българинът Българинът 
забравя кешазабравя кеша

АТАНАС ХРИСТОВ

Плащането при пазаруване с 
кредитна карта набира все по-голям 
интерес и сред българите. „Буркан-
банк” и носенето на торба с пари в 
брой сякаш остава в миналото. За 
това говорят данните на Пощенска 
банка за използването на кредитните 
карти от клиенти на финансовата ин-
ституция. „Разплащанията в брой все 
още преобладават, но забелязваме все 
по-голям интерес и информираност 
по отношение на предимствата на 
кредитните карти. Кредитните карти 
предлагат повече бонуси в комбинация 
с изключително удобство и сигурност. 
Все повече хора осъзнават ползите 
от тях и преодоляват консервативни-
те възприятия, че да имаш кредитна 
карта е скъпо”, твърди Евтимиос Зоис, 
началник управление „Потребителско 
кредитиране и карти” в Пощенска 
банка.

Промоции

Тенденцията на все по-често 
избягване на плащанията кеш води до 

30% увеличение на обемите покуп-
ки чрез кредитни карти в периода 
януари-септември тази година. Сред 
причините са и специалните отстъп-
ки, които клиентите получават при 
избрани ключови търговци като IKEA 
и Метро. До средата на ноември 
всички съществуващи и нови клиенти 
на кредитни карти American Express и 
EuroLine American Express се възполз-
ваха от 10% отстъпка от всички 
покупки в Метро, дават пример от 
Пощенска.

На кредит

Ако пък клиентът не приема при-
сърце кредитната карта, може да се 
възползва от удължената промоция за 
заеми с фиксирана лихва. От Пощен-
ска банка обявиха, че до 15 декември 
всеки нов потребителски кредит 
ще се отпуска с фиксирана лихва за 
целия срок на изплащане. От банката 
обосновават решението за удължаване 
с един месец на срока на промоцията 
с настъпващите коледни празници. 
Клиентите са освободени и от такси 
за кандидатстване и отпускане на 
кредит.

Ще пестим ли?

За по-спестовните си клиенти По-
щенска банка има друга нова оферта 
- 4-месечен срочен депозит в лева, 
евро или долари с авансово изплащане 
на лихвата. Годишните лихвени про-
центи по влоговете в лева достигат 

до 5.25%, в евро - до 5%, а в долари 
- до 4%. След изтичане на 4-месеч-
ния срок депозитът се преобразува 
като 3-месечен стандартен влог, по 
който клиентите могат да довнасят 
средства. От новия продукт могат да 
се възползват всички нови или същест-
вуващи клиенти на Пощенска банка до 
15 януари 2013 г., като минималната 
сума за откриване е 500 лева, евро, 
или долара.

По-евтино
за фирмите

Като активен играч и на пазара на 
бизнес кредитиране, Пощенска банка 
предложи и по-атрактивни условия, 
целящи улесняване и оптимизиране на 
разходите на малките и средни фирми 
за ежедневни банкови операции.

Продуктовите предложения 
„Динамика”, „е-Динамика” и „Динами-
ка+” са предназначени за бизнеси с 
годишен оборот до 2 млн. лева и физи-
чески лица, упражняващи свободни 
професии. С тях клиентите получават 
разплащателна сметка в лева без 
такса за откриване и с до 3% 
годишна лихва, безплатна регистра-
ция за интернет банкиране и без-
платни левови преводи през платфор-
мата, безплатно издаване на фирмени 
дебитни карти, както и възможност 
за необезпечен овърдрафт. Предложе-
нията спестяват на малките компа-
нии и хората със свободни професии 
до 49% от разходите им за банково 
обслужване. 
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ППартньорствоартньорство

Марко Монтеки:

Земеделието 
може да направи 
българите богати

Марко Монтеки е президент на Италиан-
ската търговска камара в България, създа-
дена през 2003 г. През 2006 г. компанията му 
„Монтеки Груп” АД обединява в едно четири 
семейни фирми - „Издателство Монтеки”, 
туристическата агенция „Ню Травелс Ей-
джънси”, списание „Нов куриер Италия-Бъл-
гария”, чието първо издание излиза през 
1999 г., и основаната през 2000 г. „Магемо 
Консултинг” ЕООД. Дружеството е насочено 
към партньорство с фирми, малки и средни 
предприятия, но също така към утвърдени 
промишлени групи, които желаят да се въз-
ползват от възможностите за инвестиции, 
които България предлага. 
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СВЕТЛАНА ЖЕЛЕВА

- Г-н Монтеки, как се развива 
стокообменът между България 
и Италия?

- Стокообменът между двете 
страни беше доста висок в пери-
ода от 1998 до 2008 г. Бяха на-
правени значителни инвестиции 
в страната ви. Но в следващите 
две години се регистрира спад с 
повече от 50 на сто на чуждес-
транните вложения. Все пак и 
сега стокообменът между двете 
страни остава сред водещите в 
икономиката на България.

В условията на глобална криза, 
която преживява Европа и све-
тът, ние сме свидетели на това, 
че страната има огромен потен-
циал, но поради стратегически 
избори на сегашното правител-
ство не се обръща достатъчно 
внимание на чуждестранните 
инвестиции. Даже би могло да се 
каже, че по някакъв начин ги въз-
препятства чрез новите закони. 
Имам предвид най-вече енерге-
тиката и по-конкретно възобно-

вяемите източници на енергия.
- Как изглежда проблемът на 

инвеститорите с ВЕИ проекти 
и въведените цени за такса 
достъп до електропреносната 
и електроразпределителните 
мрежи? Докъде държавата 
трябва да защитава интереса 
на гражданите и докъде  този 
на бизнеса?

- Разбира се, държавата ре-
шава самостоятелно, тя има 
право да вземе подобни решения, 
да променя закони и т.н. Ние 
сме част от голямото семей-
ство, което се нарича ЕС. Ето 
защо всичките 27 страни член-
ки трябва да се съобразяват и 
да спазват директивите на ЕС. 
България сякаш не иска да ги 
приеме напълно, в дадени случаи 
прилага други критерии и проме-
ня, както се казва, правилата по 
време на игра. А така не може, 
не може да се променят правила-
та, включително и по отношение 
на новите инвестиции в секто-
ра на възобновяемата енергия 
от фотоволтаични или вятърни 

съоръжения, да не говорим за 
вече построените съоръжения 
с договори, сключени за 20-25 
години. Това предизвиква недове-
рието на потенциалните бъдещи 
инвеститори. 

Не може да се правят промени 
в закони със задна дата. Това 
води до серия от проблеми - не 
само за инвеститорите, но и за 
банките, които са финансирали 
редица проекти, след като са по-
вярвали в тях. А сега виждат, че 
това, в което са инвестирали, 
ще има възвръщаемост със 7-8 
години по-късно, ще има значи-
телно забавяне. 

Всички сме чувствителни 
към проблема с възобновяемите 
източници на енергия. Искам да 
подчертая конкретната роля на 
италианския посланик Марко Кон-
тичели, който заедно с посланици 
на други страни в София пред-
прие конкретна акция, написвайки 
писмо в защита на инвестито-
рите в сектора на ВЕИ. Няма 
такъв прецедент в историята на 
предприемачеството в България. 

Ñòðàíàòà òðÿáâà ñåðèîçíî äà ñå çàåìå ñ ïðèâëè÷àíåòî íà ÷óæäåñòðàííè 
èíâåñòèöèè, êàçâà ïðåçèäåíòúò íà Èòàëèàíñêàòà òúðãîâñêà êàìàðà â Áúëãàðèÿ
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Те се обърнаха към българското 
правителство, към министър 
Делян Добрев с конкретни факти 
и аргументи, но за съжаление не 
срещнаха положителен отзив. 
Не срещнаха тази чувствител-
ност, която беше нужна, за да се 
предизвика по-голямо доверие у 
тези, които имаха намерение да 
инвестират в България. Така че 
съм много благодарен на посла-
ник Контичели,  който макар и 
отскоро в България, предприе 
това конкретно действие, за да 
защити чуждестранните, и по-
конкретно италианските инвес-
титори, но също и българските 
предприемачи. Защото има и 
български инвеститори в сек-
тора на ВЕИ. Считам, че пра-
вителството трябва да обърне 
внимание на този сигнал и да 
предприеме стъпки, дори и малки, 
в правилната насока.

- Бихте ли се ангажирали с 
прогноза как ще се развие си-
туацията?

- Бъдещето е изцяло в ръце-
те на вашето правителство. 
Защото през 2013 г. ще свършат 
европейските структурни фон-
дове и България, в която живея 
вече 15 години, ще има нужда 
от чуждестранни инвеститори. 
За да се превъзмогне кризата, 
трябва да се помисли за тази 
необходимост от чуждестранни 
инвестиции. Ако ние не насърча-
ваме тези инвестиции, страна-
та ви ще има по-малко ресурси, 
които да вложи в обществе-
ния сектор, инфраструктура, 
в заплатите като цяло. Преди 
известно време шейхът на Ка-
тар бе на посещение в Италия 
и се срещна с премиера Монти, 
който го запита какво спира ин-
вестициите от Катар в Италия. 
А той отговори, че причина е 
тромавата нормативна уред-
ба, бюрокрацията, корупцията. 
Може би в България има нужда 
да се помисли върху това, но го 
казвам като италианец, който 
обича България и който критику-
ва пръв собствената си страна 
– Италия. И затова се обръщам 
към българското правителство: 
Направете нещо, защото чуж-
дестранните инвестиции могат 

да бъдат много, така както 
през десетилетието 1998 - 
2008 година.  Тогава България 
постигна своеобразен връх в 
бизнеса, във възможностите за 
промотиране на инвестициите, 
във видимостта на страната, 
при това не само в сектора на 
чуждестранните инвестиции, а 
и по отношение на българските 
предприемачи, които започнаха 
значими съвместни дейности с 
партньори от Германия, Италия, 
Франция и т.н. 

- Доколко е основателно 
периодичното поскъпване на 
тока с аргумента, че е заради 
зелените мощности?

- Зелената енергия е скъпа и 
това е ясно за всички. Налице е 
Протоколът от Киото, който е 

подписан от всички страни от 
ЕС. Електрическата енергия е 
най-скъпа в Италия сред стра-
ните от цяла Европа, затова и 
нашите продукти са по-скъпи. 
Така че ние италианците бя-
хме потърпевши от високата 
цена на зелената енергия. Но не 
сменихме правилата на играта. 
А казахме: „Който е инвестирал,  
ще бъде подкрепен, но не можем 
да си позволим цената на зелена 
енергия непрекъснато да расте”. 
Така че и ние съкратихме голяма 
част от субсидиите в сектора. 
Ако и българското правителство 
беше постъпило по този начин, 
нямаше да се стигне до сегаш-
ните реакции.

- Бихте ли се ангажирали с 

прогнози за  кризата в Евро-
па, както и за ситуацията с 
Гърция?

- Според мен основният про-
блем е, че ние все още нямаме 
една обединена Европа. Не сме 
като САЩ, които са патриоти, 
имат 50  щата, които са единни 
пред света. Ние имаме 27 отдел-
ни държави в общността,  които 
по някакъв начин трябва да си 
помагат, така че да има соли-
дарност към страните, които 
изпитват трудности. Въпреки че 
Гърция изпитва голямо затрудне-
ние, тя заедно със страни като 
Италия, Испания, Португалия 
започва постепенно да излиза от 
кризата, макар и доста трудно и 
с много саможертви. Вярвам, че 
ЕС има възможностите и потен-

циала да излезе от тази криза, 
която очевидно е спекулатив-
на. Не трябва да забравяме, че 
всичко тръгна от САЩ. В този 
контекст Америка имат нещо 
повече от нас, нещо много ва-
жно, което се нарича Федерален 
резерв. Европейският съюз също 
трябва да помогне финансово на 
страните в по-голямо затруд-
нение, за да могат да излязат 
по-бързо и лесно от кризата. 

- Какво очаквате през вто-
рия мандат на президента 
Обама?

- Много съм доволен от стек-
лите се обстоятелства. Обама 
е умерен президент и успя да се 
справи през първия си мандат с 
редица трудни ситуации, включи-

Èìà ïîòåíöèàë çà 
èòàëèàíñêè êîìïàíèè â 
Áúëãàðèÿ â ñôåðàòà íà 
çåìåäåëèåòî, óáåäåí å 
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телно и в борбата срещу теро-
ризма. В областта на икономика-
та Обама успя да даде точните 
отговори въпреки  всичките 
трудности, на които се натъкна. 
Така че и сега американският на-
род направи добър избор. Ако аз 
бях американец, щях да гласувам 
за Обама.

- В едно свое интервю преди 
време казахте, че виждате 
потенциал за италианските 
компании в сферата на селско-
то стопанство. Все още ли 
смятате  така?

- Да. Мисля, че сме създали 
различни видове бизнес, но сме 
изгубили от поглед това, което 
е в основата на истинската 
икономика. Ако вземем за пример 
Африка, където храната не дос-

тига, ще видим, че там липсва 
съвременно земеделие и стоко-
обмен. Преди време България е 
била един от големите произво-
дители на плодове и зеленчуци 
на Балканите. Убеден съм, че в 
страна като България земеделие-
то трябва да се възроди, защо-
то има богати традиции, а и не 
са малко чужденците, които биха 
инвестирали в тази област. Това 
би увеличило благосъстоянието 
на българите. 

- Преди няколко месеца има-
ше информация от американски 
източници за фалшив италиан-
ски зехтин, който се продава в 
Европа. Това черен пиар ли бе 
предвид голямата конкуренция 
на този пазар, или има зрънце 

истина?
- Всички хубави неща биват 

имитирани. Така става в секто-
ра на облеклото, аксесоарите 
и т.н. Няма да е пресилено, ако 
кажа, че почти всичко около нас 
е италианско, но и имитация на 
италианското. Изкопираха дори 
„Ферари”, със същия външен вид, 
но без същото съдържание. Ние 
постоянно се борим срещу фал-
шивите продукти. Европейският 
съюз пази продуктите със защи-
тен географски произход. По-
требителят в чужбина невинаги 
прави разлика между италиански, 
гръцки или испански зехтин. Това 
не означава, че само италиан-
ският зехтин е добър, а другите 
не. Означава само, че нашият 
зехтин има различна характерис-

тика и е продукт със защитен 
географски произход, така както 
пармезанът и още много други 
италиански продукти. Виждал 
съм например в САЩ да се про-
дава пармезан, който няма нищо 
общо с „пармиджано реджано”. 
Такъв е случаят и със зехтина и 
с много други продукти.

Не смятам, че Италия има 
истински конкуренти на този 
пазар. Не го казвам, защото съм 
италианец. Имаме 20 области 
и всеки регион има собствени 
кулинарни особености. Различни 
сирена, зехтин. Изложението 
Интерфуд & Дринк 2012, което 
наскоро се проведе в София, 
е доказателство и за това. 
Италианските ресторанти са 

отправна точка в целия свят, 
затова ние предложихме тази 
марка за качество. Тя дава на 
заведенията, които използват 
отлични продукти, сертификат 
за качество, който гарантира, 
че на това място се използват 
наистина италиански продукти 
и има италиански стандарт за 
качество. 

- Какво предстои в програ-
мата на Камарата през 2013 
г.?

- Бих искал да съм свидетел 
на по-големи чуждестранни 
инвестиции в България, особено 
италиански, с възможно най-го-
ляма прозрачност и в сътрудни-
чество с българските предпри-
емачи. И по-голяма съзнание за 
това колко е важно да има пове-
че чуждестранни инвестиции в 
страната. Имам предвид както 
България, така и Италия. Апели-
рам за една по-голяма чувстви-
телност към чуждестранните 
инвестиции, защото, както 
вече казах, България има голям 
потенциал, трябва да й дадем 
само възможност да го развие. 
Ако страната се затвори в себе 
си, оставяйки да работят само 
български фирми, няма да има 
икономически растеж. Това бих 
споделил от моя скромен опит 
с българския премиер, ако имах 
възможност да го направя.

- Като италианец сигурно 
сте почитател на местните 
вина и гурме кухня. Кои са най-
предпочитани от вас?

- Много италиански вина ми 
харесват, от Севера до Юга, 
трудно е да се направи  избор. 
Зависи с какво човек се храни. 
Като всеки италианец много 
обичам паста и това донякъде 
ми личи. Мисля, че има начин да 
се прави промоция на българска-
та храна, защото освен шопска-
та салата, която е един вид 
„националното знаме”,  имате 
много добри зеленчуци, месо и 
трябва да ги промотирате 
повече, така че чужденците, 
когато дойдат в България, да ги 
търсят по традиционните 
български ресторанти. Трябва да 
се прави по-голяма промоция на 
българските храни. 
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СВЕТЛАНА ЖЕЛЕВА

- Проф. Семков,  като чужденец 
как усетихте кризата в Ирлан-
дия?

- Кризата в Ирландия започна  
през 2009 г., непосредствено след 
най-силната за икономиката 2008 
г. До голяма степен картината 
е сходна с тази в повечето евро-
пейски страни. В началото като 
финансова криза, тя прераства в 
икономическа, водейки след себе си 
закриване на предприятия – ня-
кои от тях големи като завода за 
производство на компютри на Dell в 
Лимерик, където губят работата си 
1000 души; сриване на дейността 
на цели сектори - особено строи-
телния, нарастване на безработи-
цата (в момента е 14,5%) и понижа-
ване на доходите. Силно е засегнат 
също и общественият сектор, в 
който правителството започва да 
ограничава разходите още преди по-
лучаването на спасителния кредит. 

Не считам обаче, че аз лично 
съм твърде потърпевш от криза-
та. Усетих я по намаляването на 
заплатите в университета с 6-7% 
от началото на 2010 г., ограничава-
нето на разходите за командировки 
и изобщо затягането на финансо-
вата дисциплина. От колеги обаче 
знам, че това е само поредното 
намаляване на заплатите. От 2010 
г. са въведени нови щатни табли-
ци за новоназначени лица, в които 
заплатите са още по-занижени. 

- Как тяхната наука и учените 
им я усетиха? Страната се слави 
с риболовна индустрия, фармацев-
тична промишленост, туризъм. 
А  икономистите я обявиха за 

първата страна, и единствена за-
сега, която се справи с дълговата 
криза, след като получи рефинан-
сиране  в размер на 85 млрд. евро 
през есента на 2010 г.

- Кризата си е криза, тя води до 
влошаване на икономическите пока-
затели и понижаване на жизнения 
стандарт, но за една обективна 
сравнителна оценка на влиянието 
й непременно трябва да се отчита 
изходната позиция. А за Ирландия 
тя е висока. През 2008 г. брутният 
вътрешен продукт (БВП) достига 
историческия си максимум от 265 
млрд. долара срещу 52 млрд. на 
България. На глава от населението 
разликата е още по-впечатлява-
ща – 58 хил. долара при Ирландия и 
6800 долара при България, т.е. 8,5 
пъти повече. Минималната работна 

заплата сега е 1460 евро на месец 
и е практически необлагаема. 

В исторически план обаче има 
много прилики между България и 
Ирландия и е полезно да се просле-
ди развитието на тази страна, 
виждайки потенциалното бъдеще на 
България и извличайки съответните 
изводи.

Ирландия влиза в ЕС през 1993 
г., тогава като една от най-бедни-
те страни, също като България. 
Получава значителни субсидии, 
които успешно усвоява, като раз-
вива инфраструктурата и сел-
ското стопанство. Благодарение 
на ниския корпоративен данък от 
12,5% привлича огромни външни 
инвестиции, най-вече от големи 
интернационални компании. Развива 
се главно електрониката, фарма-

Проф. д-р инж. Крум Семков 
от Института по инженерна химия на БАН:

България може
да е балканския
келтски тигър
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 Проф. д-р инж. Крум 
Семков завършва машинно 
инженерство в будапещен-
ския Технически универ-
ситет, Унгария, през 1972 
г. След кратка работа 
като инженер-конструктор 
става докторант в БАН 
- Централна лаборатория 
по теоретични основи на 
химичната техника (ЦЛА-
ТОХТ), сега Институт по инженерна 
химия (ИИХ). 

Автор е на над 110 научни и 
научно-приложни работи: 53 публика-
ции (28 в престижни международни 
списания), 20 патента и авторски 
свидетелства (7 внедрени), 66 докла-
да на конференции (51 международни). 
Участва в общо над 55 проекта, от 
тях 20 научно-изследователски, над 
35 научно-приложни, от тях над 25 
завършили с внедряване в промишле-
ността. Ръководител е на 16 от про-
ектите. Три от проектите в периода 
1999 - 2003 г. са в Южноафриканска-
та република между Електрическата 
компания на ЮАР (ESKOM), универси-
тетите в Дърбан – Уествил и Дърбан 
Натал, където е поканен за участник 
от страна на ИИХ-БАН.  Тематиката 

е повишаване енергийната 
ефективност на топло-
електрически централи, 
икономия на енергийни и 
водни ресурси.

По-съществените 
разработки, внедрени с 
негово участие, са инста-
лации за очистване на от-
падни води от органични 
разтворители и тяхната 

регенерация, инсталации за абсорб-
ция на сероводород, регенерация на 
метанол и 4 оригинални инстала-
ции за оползотворяване на отпадна 
топлина от димни газове – т.нар. 
системи с контактни економайзери. 
Водещ автор е при разработката 
на нови системи високоефективни 
ректификационни инсталации за 
производство на етилов алкохол за 
хранителни цели. В периода 1999 – 
2011 г. от съвместен колектив от 
ИИХ - БАН и фирма „Унитех” ООД под 
негово ръководство са изградени 10 
такива инсталации в малки и средни 
предприятия с производителност 
от 1000 до 20 000 л/24 ч, както и 
първата изцяло българска инсталация 
за производство на биоетанол за 
горивна добавка. 
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цевтичната и преработвателната 
промишленост. Сега в Ирландия са 
базирани най-голямото предприятие 
на INTEL в Европа, където рабо-
тят почти 5 хил. души, заводи на  
Hewlett-Packard, XEROX, множество 
фармацевтични предприятия на 
фирмите Pfizer, Wyeth, както и по-
деления на Johnson&Johnson, между 
тях най-голямото предприятие в 
Европа за производство на из-
куствени стави – De Puy. Близо до 
Лимерик, на полуостров в устието 
на река Шанон, се намира най-го-
лямото предприятие в Европа за 
производство на алумина (изходен 
продукт за получаване на алуминий) 
от боксит. 

Темповете на нарастване на БВП 
са много високи – за периода 1995-
2000 г. средно с 9,4%, а след това 
до 2008 г. - с  5,5% годишно. През 
2005 г. БВП достига ниво с 35% над 
средното за 25-те държави-членки 
на ЕС. Това е времето на т.нар. 
Келтски тигър. За кратък период 
от време драстично нарастват до-
ходите на населението, разказвали 
са ми куриозни случаи за скоростно 
изплащане на ипотеки на жилища, 
закупени при много по-ниски цени и 
доходи от текущите. Ирландците 
бързо свикват с тези, ако може да 
се каже така, „лесни пари”, макар 
че поначало са скромни и пестеливи 
хора. Затова те са стреснати – 
Какво става? Как така? – и усеща-
нето им за криза сега е по-силно, 
отколкото би следвало от реална-
та икономическа обстановка.

Ясно е, че от тази отправна 
точка и при наличния потенциал 
понятието икономическа криза няма 
нищо общо с българската. Не бих 
казал, че учените и изобщо занима-
ващите се с изследвания и техно-
логии са забележимо ощетени, с 
изключение на известно намаляване 
на фондовете и затруднения във 
финансирането през 2010 г.

А сега няколко думи за рефинан-
сирането през есента на 2010 г. в 
общата рамка от 85 млрд. евро и 

последвалите резултати. Политиче-
ският резултат беше падането на 
правителството и провеждането на 
предсрочни парламентарни избори. 
Благодарение на рефинансирането 
и предприетите мерки за икономии 
след две последователни години на 
спад, през 2011 г. БВП бележи рас-
теж от 5,16% спрямо предишната 
година, като достига 82% от този 
през 2008 г. Това се оценява от 
икономистите като сигурен знак, 
че страната, макар и бавно, излиза 
от икономическата криза. През 
същата 2011 г. БВП на глава от на-
селението възлиза на 47 513 долара, 
което отрежда на Ирландия 16-то 
място в света по този показател, 
пред развити държави като Велико-
британия и Япония. 

И още нещо за размисъл. Попад-
нах скоро на информация относ-
но разпределението на огромния  
държавен дълг на САЩ от около 16 
трлн. долара. Оказва се, че освен 
Федералния резерв (1,64 трлн.) 
останалата част от дълга е раз-
пределена между 20 страни, между 
които и Ирландия, която държи 
почти 86 млрд. долара под формата 
на американски правителствени 
облигации! Значи има да връща, но 
има и да взема.

- Как Ирландия прави наука, в 

кои сфери имат интереси? Прес-
тижно ли е да си учен там? 

- Финансирането на науката 
е значително по-добро, не само 
спрямо България, но и от редица 
европейски страни, например от 
Италия, Испания, Унгария. Освен 
европейските рамкови програми 
съществуват и вътрешни общи 
фондове и фондове за приоритетни 
изследвания, които са добре опове-
стени и с възможност за лесен дос-
тъп до правилата за кандидатства-
не. Има аналог на нашия Национален 
фонд за научни изследвания (НФНИ), 
но като че  ли в последно време се 
ползват с повишен интерес фон-
дове за приоритетни изследвания, 
насочени към разработки, свързани 
със „зелени” технологии, възобновя-
еми енергийни източници, повишава-
не на енергийната ефективност и 
изобщо изследвания за подобряване 
технико-икономическите параме-
три и внедряване на ефективни 
технологии и технически решения. 
Основен приоритет е и конкурен-
тоспособността  на селското 
стопанство и хранително-вкусова-
та промишленост. В тази област 
Ирландия води силна протекционис-
тична политика, например в стра-
ната се продава само ирландско 
краве масло, хранителните стоки 

Öåíòúðúò çà èçñëåäâàíèÿ I2E2 Energy Re-
search Centre, êúäåòî ðàáîòè ïðîô. Ñåìêîâ 
â Èðëàíäèÿ
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са с нулева ставка по ДДС и др. 
Споменатите фондове могат да 
бъдат както изцяло с държавно, 
така и със смесено (с участие 
на бизнеса) финансиране. Пример 
за последното е организацията 
„Инициатива Ирландия” (Enterprise 
Ireland) и нейната програма „Инова-
ционно партньорство” (Innovation 
Partnership), предназначена за 
стимулиране на съвместни изслед-
вания на учении от университети 
и промишлени предприятия с цел 
ускорено внедряване на ефективни 
разработки в бизнеса. Основната 
субсидия е държавна, а предприя-
тията съфинансират в рамките на 
20-40%, в зависимост от това, дали 
са малки, средни или големи. Тази 
система е приложена и при сесията  
за проекти на българския НФНИ 
през настоящата година, което 
показва, че поне в организационно 
отношение възприемаме европей-
ските практики.

Ето и пример за мащабно 
държавно субсидиране независи-
мо от кризата. Взето е решение 
за финансиране разширението на 
Университа в Лимерик с 5 нови  ка-
тедри с необходимия сграден фонд, 
инфраструктура и оборудване. Една 
от катедрите е по алтернативни 
енергийни източници със стратеги-
ческия замисъл до 5 години универ-
ситетът да стане водещ център 
в тази област. Бяха обявени и 
проведени конкурси за ръководители 
на тези катедри при изключително 
добри финансови условия, с цел да 
си привлекат най-добрите специали-
сти в световен мащаб. Интересът 
беше забележителен, само за тази  
катедра за едно място се явиха 10 
кандидати от 5 страни. 

А ето и някои показателни данни. 
През 2009 г. Ирландия отделя 1,73% 
от  БВП за изследвания и техно-
логии, при България е 0,53%. Като 
се отчете отношението между 
стойностите на БВП на глава от 
населението, се получават впечат-
ляващите 28 пъти повече средства 
на човек в Ирландия, отколкото в 
България! И още нещо. В доклада 
си на Международната конферен-
ция на INTEL ERIC 2011 комисарят 
по изследвания, иновации и наука в 
Европейската комисия Мойра Гейгън, 
която е ирландка, подчерта стре-
межа  разходите за изследвания и 
технологии в Ирландия да нараснат 
до 2,9% от БВП. 

В Ирландия е престижно, но и 
отговорно да бъдеш учен. Това е и 
личното ми впечатление от много-

бройните ми контакти с инженер-
но-техническия персонал в предпри-
ятията, от тяхното отношение и 
уважение към научните знания. А 
институциите и възможностите за 
финансиране създават много добри 
условия за работа и развитие. 
Бюджетът също уважава научни-
те работници. Чистото трудово 
възнаграждение на научен работ-
ник в Ирландия за съответстващи 
длъжности, дори след понижаването 
поради кризата, е около 10 пъти 
по-високо от възнагражденията в 
институтите на „забравената от 
държавата” Българска академия на 
науките, която всъщност е приз-
вана да бъде люлка на науката в 
България!

- Разкажете повече за проекта,  
по който работите?

- Проектите, по които работих 
и работя сега, са финансирани от 
ирландски организации, макар че е 
вероятно  в тях да има частично и 
европейски средства. През есента 
на 2009 г. след успешно кандидат-
стване в отворен конкурс започнах 
работа по Проект по повишава-
не на индустриалната енергийна 
ефективност посредством опол-
зотворяване на нископотенциална 
топлина. Това беше едно от трите 
приоритетни изследователски на-
правления, заложени от новосъзда-
дения тогава център „Иновация за 
ирландска енергийна ефективност” 
– I2E2 (Innovation for Ireland’s Energy 
Efficiency. Центърът е създаден 
като  консорциум от фирми осно-
ватели с идеята в бъдеще да бъде 
разширяван с други заинтересувани 
компании срещу някакво финансово 
участие. Фирмите основатели са 
споменатите по-горе големи интер-
национални компании, като всяка 
от тях има свой представител в 
борда. Изследванията по трите 
направления се водеха в различни 
университети в Ирландия, ние бяхме 
в  Университета в Лимерик. Инте-
ресно е, че на тази фаза финанси-
рането беше изцяло държавно  от 
„Инициатива Ирландия”. Предвижда-
ше се на следващ етап финансира-
нето да премине изцяло към фирми-
те членки на консорциума. Мисля, 
че това всъщност беше финансов 
жест към тези толкова важни за 
икономиката на Ирландия компании, 
направен с цел да се стимулира  
сътрудничеството с науката от 
университетите и да се даде тла-
сък на научно-приложните изследва-
ния в тях. Проектът беше за една 
година, след това се обяви отворен 

Ñ èíñòàëàöèÿòà çà ïðîèçâîäñòâî 
íà áèîåòàíîë ìîæå äà ñå ïîñòèãíàò 
ãîëåìè èêîíîìèè è åêîåôåêò 
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конкурс за нов проект по същата 
тематика и при същия начин на фи-
нансиране, но вече за  по-конкретни 
теми и обекти, преценени като 
най-песпективни. Успешно канди-
датствахме и продължихме работа 
до приключването на проекта през 
2012 г., като по-съществените 
резултати се изразяваха в няколко 
високоефективни предложения за 
повишаване енергийната ефектив-
ност с около 14% на малки и средни 
котли, широко разпространени в 
повечето от фирмите, при едно-
временно понижаване до 3,5 пъти 
емисиите на азотни оксиди, както и 
съответно понижаване на въглерод-
ните емисии. Бяха разработени и 
указания за оптимална реорганиза-
ция на производството и разпреде-
лението на топлинна енергия. 

Друго предложение се отнася до 
подобряване параметрите на голяма 
вакуум флаш инсталация за вътре-
шен топлообмен в предприятието 
за алумина, с очакван икономически 
ефект около 4,5 млн. евро за година 
със срок за откупуване под една 
година. И двете предложения имат 
развитие, за което се подготвят 
предстоящи проекти.

Друга интересна тематика, 
включена в първия проект, беше 
разработката на предложения 
от нас т.нар. Унифициран метод 
за управление на нископотенци-
ална енергия, съкр. на английски 
(GALGEM). Методът цели разра-
ботката на универсален алгоритъм 
за анализ и повишаване на енер-
гийната ефективност на сложни 
системи посредством оптимизация 
на вътрешния топлообмен с цел ми-
нимизиране на отпадната полезна 
топлина (ексергия). Поради труд-
ности с финансирането от центъ-
ра през 2010 г., което беше вече 
споменато,  както и отчитайки 
важността на тази тематика, тя 
беше пренасочена за финансиране 
на тази фаза като редовна докто-
рантура, на която в момента съм 
ръководител.

В момента започнах работа 
като ръководител на нов проект, 
за който спечелих финансиране от 
„Инициатива Ирландия” по програ-
мата „Иновационно партньорство”.  
Темата е „Повишаване на енергий-
ната ефективност посредством 
оптимизация на технологията и 
оползотворяване на нископотенци-
ална топлина”.  Това е естестве-
но продължение на досегашната 
работа и е насочено към конкретен 
промишлен обект – средно пред-

приятие от хранително-вкусовата 
промишленост (водещ производител 
на широка гама от шунки) с 28% 
дял от продукцията си за износ.

- Защо продължихте да рабо-
тите там, а не избрахте друга 
страна или България да се разви-
вате като учен?

- В момента имам в Института 
по инженерна химия на БАН добре 
работеща изследователска група, 
на която също обръщам внимание. 
Продължавам да работя в Ирландия 
обаче по няколко причини. 

Едната е, че условията тук по-
вишават вероятността да реали-
зирам редица свои идеи, неща, за 
които отдавна се боря в България с 
променлив, но не с твърде успешен 
резултат. Причините за това са до 
голяма степен обективни, но едва ли 
е тук мястото да бъдат коменти-
рани. Бих искал само да добавя като 
пример, че наши разработки за пови-
шаване ефективността на горивни 
процеси с голям икономически и еко-
логичен ефект - т.нар. контактни 
економайзери второ поколение, под-
крепени от патенти и реализирани 
успешно в промишлени инсталации, 
не се внедряват по трудно обясними 
административни причини, независи-
мо от високата цена на топлинната 
енергия и краткия срок на откупува-
не. Борбата беше започната от моя 
високоуважаван бивш ръководител 
и колега проф. Николай Колев – сега 
пенсионер, а в момента щафетата 
е у мен.  В Ирландия тези разработ-
ки бяха високо оценени и има голям 
шанс да бъдат широко внедрени. 

Друга причина е предизвика-
телството при реализирането на 
идеите, това е  като адреналин за 
научния работник.

Третата, и то не на последно 
място причина е заплащането, 
което създава условия за достой-
но съществуване и продуктивна 
работа.

Силно се надявам, че България 
бързо ще превъзмогне изоставане-
то в научно-изследователската 
дейност, използвайки европейския 
опит, европейски и вътрешни 
ресурси и най-вече добрия човешки 
потенциал, който все още е 
наличен. Нека не звучи като шаблон, 
действително има реален шанс 
това да се случи. Зависи до голяма 
степен от далновидността на 
политиците и нагласата на обще-
ството. Само така ще намалее 
изтичането на интелект и страна-
та ни ще заеме достойното си 
място в европейската наука. 
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ТТрадициирадиции

ТАНЯ КИРКОВА

Българското кисело мляко завла-
дява и чуждите, и родните пазари. 
Това е новата маркетингова стра-
тегия, която предприема държав-
ната компания „Ел Би Булгарикум” 
за налагане на традиционните 
български млечни продукти. Компа-
нията ще стъпи на нови континен-
ти и държави съвместно със свои 
чуждестранни лицензианти, които 
през последните от 20 до 40 годи-
ни са заели сериозен пазарен дял 
в своите страни именно с млеч-
ните си продукти, произвеждани с 
български закваски и по българска 
технология . 

В България „Ел Би” предвижда 
да създаде верига фирмени мага-
зини в цялата страна, в които ще 
предлага само свои продукти, за 
да върне доверието на потребите-
лите и доставчиците към тради-
ционните български кисели млека и 
кашкавали. Ще се предлагат дори 
живи закваски за домашна употре-
ба. Разфасовка от бактериите 
за домашно ползване ще струва 
по-малко от лев и се очаква да се 
появи във фирмените магазини до 
края на следващата година, когато 
бъдат завършени новите линии за 
по-малки разфасовки на закваски-
те. 

Първите два магазина ще отво-
рят врати в началото на декември 
в София и Видин, където се нами-
рат производствените и научни 
бази на дружеството. До края на 
годината и по-натам ще послед-
ват и други градове. 

Компанията планира още да об-
новява производствените си линии 
и научния си център със средства 
по проекти, спечелили финансиране 
по европейски програми и по япон-

Äúðæàâíàòà „Åë Áè 
Áóëãàðèêóì” íàëîæè 
ðîäíèÿ åëèêñèð çà 
äúëãîëåòèå ïî öåëèÿ 
ñâÿò, à ñåãà èñêà äà 
âúðíå è íà áúëãàðèòå 
èñòèíñêèÿ ìó âêóñ

Страната на      киселото млякоСтраната на   

Â òîçè ëàáîðàòîðåí ôåðìåíòîð ñå ñúçäàâà îïðåäåëåíà õðàíèòåëíà ñðåäà, ïðè êîÿòî 
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ската програма „Джайка”. Прего-
варяме и за съвместно участие в 
иновативни проекти с партньори 
от страни от ЕС, разказва изпъл-
нителният директор на друже-
ството Васил Зографов.

Сериозна стъпка за утвърждава-
не на международните позиции на 
компанията е възстановяването на 
членството в Световната млечна 
асоциация. Така съвместно с други 
компании-членове на организацията 
може да участва в изготвянето на 
световен стандарт на сиренето и 
кашкавала. 

Друга насока на работата на 
държавната компания е една се-
риозна и незапълнена у нас ниша 
– създаването на нов тип функцио-
нални храни на базата на млеч-
нокиселите бацили Лактобацилус 
Булгарикум и Стафилококос термо-
филис. Засега се оглеждат възмож-
ните пазари, където такива храни 
са изключително търсени. Тези 
продукти се предлагат на спортни 
клубове, скоро ще ги ползва и род-
ната федерация по борба, а вече 
има сключен договор с един от 
българските баскетболни клубове. 
„Храните за шампиони” трябва да 
влязат и в менютата в училища и 
болници, смятат производителите.

„Когато с екипа си влязох в „Ел 

Би Булгарикум” в сре-
дата на това лято, 
направихме анализ 
на състоянието 
на компанията 
и на бранша . 
Оказа се, че 
от 3 години 
пазарът 
на млечни 
продукти и 
кисели мле-
ка трайно 
върви към 
намаление 
на потреб-
лението и 
спадът е 60%. 
Много е трудно 
при понижаващ се 
тренд на пазара да 
съумяваме да стъпва-
ме здраво и да произвеж-
даме така, че да имаме печал-
ба. Защото производството ни е 
свързано не само с традиционното 
кисело мляко, то трябва да носи и 
някакъв доход на предприятието”, 
разказа Васил Зографов. 

Досега в страната фирмата е 
работила основно с големите тър-
говски вериги. Отчели, че трябва 
да започнат чисто маркетингово 
да предлагат продуктите си и в 

кварталните ма-
газини, за да стигат до по-голям 
кръг потребители.

Догодина „Ел Би Булгарикум” ще 
празнува 40 години от подписване 
на първия си лицензионен договор 
с японската компания „Мейджи”, 
която произвежда всеки ден по 
25 милиона кофички кисело мляко 
с български щамове и закваски. 
Отделно има лицензианти във 
Финландия, Корея, Германия, Швей-
цария, Холандия , Кипър, Филипи-
ните, Франция и Австрия. Тепърва 
смятаме да развиваме по усилено 
дейността по предоставяне на 
лицензи на чужди държави, за да 
популяризираме истинските ка-
чества на киселото мляко, защото 
то е естествен пробиотик, който 
спомага за дълголетие на потреби-
телите, каза директорът на „ЕлБи 
Булгарикум”.

В момента текат преговори 
между българската компания и 
японската „Мейджи”, за съвмес-
то излизане на пазарите в цяла 
Югоизточна Азия. Интерес към 
българските бактерии на киселото 
мляко проявяват Сингапур и Китай. 
Продуктите с прочутият лакто-
бацил се пласират много добре 

м” в сре-
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в цяла в Азия, Европа, Америка и 
Австралия, в Северна Африка и на 
Арабския полоустров. 

Най-добрата реклама за лакто-
бацилус булгарикус били японските 
столетници, чието дълголетие 
според учените се дължи на редов-
ната консумация на българско ки-
село мляко. В Япония консумацията 
на йогурт, произведен по български 
лиценз от „Мейджи”, скочила с 30% 

след аварията във Фукушима. Но 
още през 1945 година след Хиро-
шима японски учени изпробвали 
въздействието на киселото мляко 
върху облъчени с радиация деца и 
възрастни хора и резултатът бил 
сериозен.  

Повече от 52-54 фирми купуват 
от нас различни закваски за кисело 
мляко, за сирене, за кашкавал и ги 
използват в производството на 

млечни продукти, каза изпълнител-
ният директор на дружеството.

Така в чужбина над 40 години 
се произвежда кисело мляко по 
български лицинз. През 2003 г. ЕлБи 
сключва 20-годишен лицензионен 
договор с южнокорейската компа-
ния Vital Food Go. Преди 20-ина дни 
във фирмата, пазител на тайни-
те на традиционното българско 
кисело мляко и на най-богатата 
колекция от закваски и стартерни 
култури с различни комбинации от 
щамове на Лактосбацилус Булга-
рикус и на Стрептококус термо-
филис, дошла китайска делегация, 
която също се интересува от 
млечните бацили, удължаващи 
живота.   

Очаква се и няколко италиански 
фирми да потвърдят интереса си 
към родните продукти и да се под-
пишат лицензионни договори. От 
университет в Словакия пък дошло 
предложение за общ научен проект, 
с който да се кандидатства пред 
европейските фондове.

Всички стартерни култури 
/закваски/ за производство на 
българско кисело мляко и други 
млечни продукти, които се про-
извеждат у нас, имат ДНК мар-
кировка на щамовете, защото 
винаги е имало опити за кражба 
на животворните коктейли от 
бактериите Лактобацилус бул-
гарикус и Стрептококус термо-
филус. 

Това е важно за защитаване 
на интелектуалната собстве-
ност на дружеството при пре-
доставяне на лицензи на чужди 
компании, разясни изпълнителни-
ят директор на Ел Би Булгари-
кум Васил Зографов. Държавната 
компания, която е правоприемник 
на ДСО „Млечна промишленост”, 
е носител на патента на истин-
ското българско кисело мляко 
и на още 8 патента за българ-
ски млечни продукти и заква-
ски. Притежава 54 продуктови 
търговски марки, регистрирани 
в България, 6 регистрирани в 
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Българското кисело мляко започ-
нало да превзема Европа, когато с 
уникалния жив хранителен продукт 
бил излекуван от болест на сто-
маха френския крал Франсоа I (1515 
-1547). Историята разказва как , за 
да облекчат страданието на краля 
извикали чак от Цариград известен 
еврейски лекар. Той пристигнал  в 

Париж със стадо от около 40 овце, 
от чието мляко подквасвал за 
храна на величеството. За кратко 
време кралят бил напълно излеку-
ван. Това е първото отбелязано 
съобщение за лечебните свойства 
на българското кисело мляко, спо-
ред изследователи на историята на 
млечния продукт. 

В началото на 20-ти век Бълга-
рия е имала най-много столетници 

в света, и то в добро здраве. На 
всеки милион жители са се па-

дали по 426 души, които са 
по-стари от 100 години. На 
второ място по дълголе-
тие е била Турция - с 318 
столетници на милион 
жители. За сравнение 
Франция и Германия 
имали само по двама 
столетници на милион 
жители , а Англия и Швей-

цария -по 1. Тази класация 
е направена от руския учен 

биолог Иля Мечников, който 
работи в Института „Пастьор” 

върху причините за стареенето. 
Ученият посочва като причи-

на за дълголетието на българите 
ежедневната консумация на кисело 
мляко. Три години преди това бъл-
гаринът Стамен Григоров, сту-
дент по медицина четвърти курс в 
Женевския университет, открива 
в закваска, донесена от България, 
бактериите причинители на под-
квасването на киселото мляко. Това 
са световно известните Лактоба-
цилус булгарикус и Стафилококос 
термофилис.    

Поканен да посети института 
„Пастьор” д-р Стамен Стаменов 
изнася доклад за открития от него 
лактобацил. Така започва научна-
та история на българското кисело 
мляко и победоносното му шествие 
по света. 

Живеещите в симбиоза Лакто-
бацилус булгарикус и Стрептококос 
термофилис блокират гнилосните 
процеси в червата, които отравят 
организма и са една от основните 
причини за стареенето. Облекчава 
се смилането на лактозата, стиму-
лира се имунната система и анти-
туморната активност в организма.

Легенда

Рецепта за дълголетие

 

чужбина, включително в ЕС, 14 
регистрации на фирменото лого 
в чужбина. Чрез маркировката 
лесно се разпознава дали даден 
продукт е произведен с наша 
стартерна култура или не в ДНК 
лабораторията на компанията, 
обясни Зографов. 

В Научния център на Ел Би 
Булгарикум работят 7 доктори 
на науките, 11 доктори, които 
са асистенти във ВУЗ и имат 
публикации, защитени в научните 
среди. В него се съхранява най-
богатата в света уникалната 
колекция от над 1000 щамове от 
млечнокисели бактерии и пове-
че от 100 различни комбинации 
от симбиотични закваски за 
традиционно българско кисело 
мляко, за бяло саламурено сирене, 
кашкавал и масло, създадени от 
учените на центъра. 

Колекция, създавана в продъл-
жение на десетилетия и една от 
най-богатите в света на лакто-

бацилус булга-
рикос, един от компонентите на 
микрофлората на киселото мляко.

Притежаваме почти пълната 
гама от видове лактобацилус, 
които съществеват. Това са 
видове, изолирани от различни 
природни източници още от 60-
те години на минали явек. Наред 
с монокултурите притежаваме и 
много закваски. Закваските пред-
ставляват комбинация от моно-
култури в зависимост от това 
за какво са - за кисело мляко, за 
сирене, за кашкавал, част от тях 
съдържат щамове на двата вида 
бацили - Лактобацилус булгари-
кус и Стрептококос термофилис, 
понякога са многощамови, зависи 
за какво ще се използват, обяс-
нява Таня Савова, ръководител 
на колекцията. Най-богата е 
колекцията за кисели млека. През 
последните години към нея са 
добавени закваски за пробиотич-
ни продукти.
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- Г-н Зафиров, темата за 
растителните и други добавки, 
които се влагат в киселите млека 
и другите млечни продукти стана 
отново злободневна. Как приема-
те забраната за разделянето на 
производствата, при които се 
влагат растителни продукти?

- Министърът на земеделието и 
храните Мирослав Найденов каза, 
че има намерение да въведе задъл-
жителен надпис „вреден продукт” 
върху млеката, сирената и кашкава-
лите, в които са вложени растител-
ни мазнини и добавки. Приветствам 
такава идея. В нашата компания не 
работим с растителни мазнини. 

Не може едни да влагат расти-
телни добавки в млечните продукти 
и да свалят цените им, а други да 
използваме 100% чиста млечна суро-
вина и да сме конкурентноспособни.

- От какво мляко правите ки-
селото мляко, сиренето и кашка-
вала?

- Използваме само българско 
мляко от една и съща ферма, което 
позволява да поддържаме високото 
качество. Прясното мляко идва 
направо от фермата, подлага се 
на анализ в нашите лаборатории, 
изследва се. След като се закваси, 
получените продукти отново се 
анализарат, дегустират се и чак 
тогава се пускат в търговската 
мрежа. 

- Преди няколко месеца имаше 
призив към производителите и 
търговските вериги да намалят 
цените на основни млечни и други 
продукти. Защо „Ел Би Булгари-
кум” не излезе с ниски цени на 
пазара?

- От 1 литър прясно мляко се 
правят 2, 5 кофички кисело мляко, 
защото всяка кофичка е 400 грама. 
При средна цена около 80 ст. за 

литър прясно мляко, може да се 
сметне колко е производстве-
ната себестойност на кисе-
лото мляко. Ел Би не излиза с 
ниски цени на пазара, защото 
не може да слезе под себе-
стойността, при която произ-
вежда, нито под качеството, 
на което предлагаме млечните 
си продукти.

Ако в 1 литър мляко се сло-
жат растителни мазнини или 
други съставки, както правят 
някои фирми, такова кисело 
мляко може да се продаде и за 
29 стотинки. Ние не си позво-
ляваме такова нещо. Ще ви дам и 
друг пример. 1 килограм кашкавал 
се прави от 10 литра мляко. При 80 
ст. цена на млякото, килограмът 
излиза 8 лева само от суровина-
та. Като се прибавят и разходите 
за ток, вода, консумативи и труд, 
себестойността отива на 9 лева. 
Много предприятия са принудени да 
продават под себестойност. Още 
повече, че веригите им казват - не 
го искаме на 8 лева, дайте го на 
по-ниска цена. 

Съгласно стандарта сиренето 
трябва да отлежава 39 дни, кашка-
валът 45 дни. Пресметнете какви 
складови площи и хладилници трябва 
да има даденото предприятие и 
колко ток ще потреби, за да спази 
изискването.  

- По какво закваските за бъл-
гарско кисело мляко се различават 
от закваските, създадени от ща-
мове, изолирани в други страни?

- Българските закваски за кисело 
мляко се различават от закваски-
те,  използвани при производството 
на кисело мляко в другите страни, 
защото при българските същест-
вува трайна симбиотична връзка 
между Лактобацилус булгарикус и 

Стрептококус термофилус. Тези 
бацили блокират развитието на 
гнилостните бактерии в стомаха и 
червата на човека и удължават жи-
вота му. На симбиозата между тях 
се дължи специфичния вкус и аро-
мат на българското кисело мляко.

- Кои са приоритетите в рабо-
тата ви?

- Първата и основна задача, по 
която започнахме да работим, е да 
възстановим доверието на потреби-
телите и на доставчиците към нас 
и към продуктите ни. Започваме да 
предлагаме нашите млека в учебни-
те заведения, защото установихме, 
че българинът е забравил тради-
ционния вкус на киселото мляко и на 
млечните продукти. Нашата идея е 
да стартираме кампания, с която 
да учим децата какъв е вкусът на 
истинското българско кисело мляко 
и защо то е толкова здравословно.  

Така че ние трябва да бъдем не 
предприятие, което само да 
произвежда, а и да ограмотява и 
показва здравните ползи от този 
традиционен продукт, който цял 
свят все повече използва, а в 
България консумацията на тради-
ционни млечни продукти и кисели 
млека намалява. 

Васил Зафиров,  изпълнителен директор на “Ел Би Булгарикум”:

Не може литър мляко да е 
80 стотинки, а кашкавалът 
да е под 9 лева

ТТрадициирадиции
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За държава, в която мандрите са 
няколко пъти  повече от универси-
тетите, не е нужно да се обучава 
потребителят за това, как 
да се отговори на въпроса: 
„От какво се прави сирене-
то?”  За мечтателите и 
патриотите  отговорът 
е : „От мляко!” В съмне-
нията си  всички  оста-
нали  се люшкаме  между 
рекламните клипове и все 
по-рехавите стада наоколо.  
Когато в магазина ръката 
ми се протегне към сирената 
с имена на пристанищни градчета  
от „ниската” земя,  скептицизмът ми  
избледнява пред  спомена за отвоюва-
ната от океана земя около Едам. На 
тази спечелена в  битка с природата 
земя  е традиция  да се отглеждат 
крави и от качественото им  мляко 
да се произвежда вече седем века  
Edam – „младо сирене за мла-
до вино”, както през XIV 
век французи и испанци 
са наричали това сирене 
с лек орехов аромат, 
засилващ се по време 
на зреенето.  

Наред с  Edam Gauda 
и  Maasdam  завършват 
хармонията  на вкуса на 
холандските сирена от мля-
ко.  Традицията и настоящето 
на тази хармония вече повече от 110 
години се свързва с Frico. Възникнала 
като кооперативно сдружение  на  
местни производители на сирена, Frico 
се превръща в световно известна 

марка, която съхранява оригиналните 
холандски рецепти,  вековната тради-
ция за  качеството и вкус и в същото 

време развива съвременния 
високо технологичен   про-

мишлен начин на произ-
водство. Да бъдат близо 
и до българския потре-
бител продуктите на 
Frico, се грижи  екипът 
на „Фивепи” ООД. Екип, 
който си е поставил не-

леката и амбициозна  за-
дача да възроди на родния, 

наситен с подобни продукти 
пазар традицията  на вкуса на 

истинските сирена от мляко. 
„Уникалните условия правят уникал-

но  сирене” – дори и буквалният 
превод на веруюто, с което започва 
всеки работен ден на хората от Frico, 
е достатъчно убедителен и потвърж-
дава простата истина за нуждата 

всеки - от пастира и технолога 
до търговеца и продавача на 

щанда - да има усещането 
за принадлежност към 
традицията. Това е 
единственият път, по 
който ти като клиент ще 
имаш истинската свобода 
да  избереш заедно 

любимото вино и истинско-
то сирене. За твоето право 

на избор работят Frico и „Фиве-
пи” и за да бъде по-пъстър твоят 
спомен от чашата вино с добър 
приятел, допълнен  с фината багра от 
вкусове на  традиционните холандски 
майстори на сирена. 

Çà ñèðåíåòî Çà ñèðåíåòî 
îò èñòèíñêî îò èñòèíñêî 

ìëÿêîìëÿêî
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ППазаразар

ТАТЯНА ЯВАШЕВА

Брюксел показа, че може да 
действа бързо, без много-много 
да му мисли. Най-яркият пример е 
как детронира от нашите фасонки 
крушките с нажежаема жичка и по-
стави на тяхно място енергоспес-
тяващите лампи. През септември 
2012 г. официално беше затворена 
и последната страница от живота 
на едисоновите крушки. На потре-
бителя така и не му стана ясно 
защо политиците изненадващо 
подписаха смъртната присъда на 
точно този източник на светлина.

Майстори 
на цифрите
Благовидният претекст е, че 

новият тип осветителни тела 
консумират по-малко електричест-
во, в резултат на което сметки-
те за ток на едно домакинство 
може да намалеят с до 15%, което 
означава нетни спестявания от 

25 до 50 евро на година. С новите 
изисквания за енергийна ефектив-
ност на крушките ще се спестят 
над 40 млрд. киловатчаса до 2020 
г. Това е равно на консумация-
та на електричество на 11 млн. 
европейски домакинства за същия 
период. Годишно ще се икономисат 
до 15 млн. тона емисии на въглеро-
ден двуокис. Освен всичко Европа 
ще спести енергията от няколко 
ядрени централи. Но дали е така и 
всъщност решението на Брюксел 
не ни ли удря в джоба?

Еврочиновниците демонстрираха 
широк размах и жонгльорско умение 
в работата с цифрите. Те обаче 
пропуснаха да калкулират коефици-
ента, с който реалността опровер-
гава кабинетните сметки, както 
и факта, че на Изток доходите са 
по-различни, а съответно и логика-
та на сравненията е друга. 

Задкулисно

Решението за излизане от 

отива в историята

Åíåðãîñïåñòÿâàùèòå 
êðóøêè áÿõà 
íàëîæåíè îò 
Áðþêñåë, áåç äà ñå 
ñïàçâàò ïðàâèëàòà 
íà ñâîáîäíàòà 
êîíêóðåíöèÿ, íî è 
áåç äà ñå ïîìèñëè çà 
ðåöèêëèðàíåòî íà 
îïàñíèÿ îòïàäúê
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употреба на лампите с нажежа-
ема жичка някои определиха като 
лобистко, други като недомислие, 
а трети – като откровена глу-
пост. Няма еднозначен отговор 
защо скъпоплатените чиновни-
ци в Брюксел обявиха война на 
обикновената крушка, вместо 
например да обявят пасивните 
къщи за новите свещени крави. Не 
трябваше ли енергоспестяващите 
лампи сами да изместят старите 
крушки, ако наистина имат ка-
чествата, които им приписват? 
Странна пазарна логика проявиха 
защитниците на свободния пазар и 
на конкуренцията, като не оста-
виха никакъв шанс  потребителят 
да преценява кое е по-доброто за 
него. Ето защо има подозрения, 
че за да елиминират окончателно 
дребните играчи, а и за да печелят 
по-добре, водещите производители 
на крушки са направили заговор 
срещу старата технология. В своя 
защита те обаче изтъкват, че 
технологичното преоборудване им 

е коствало колосални средства.

Под прикритие

Прави се огромна спекулация с 
цифрите, за да ни убедят колко 
икономични са т. нар. газоразрядни 
лампи. Изчисления на родни спе-
циалисти обаче показаха, че при 
тези високи за българския порт-
фейл цени на енергоспестяващите 
крушки битката на родния потре-
бител е загубена още преди да 
е започнала. Защото около 10 лв. 
струва една маркова крушка, която 
има живот не 10 хил. часа, а до 10 
хил. часа. Цените на нашия пазар 
на газоразрядните крушки с гаран-
ция между 1 и 2 години варират от 
7 до 40 лв.. Търговци твърдят, че 
заради нестабилното напрежение в 
мрежата често крушките изгарят 
бързо и в такъв случай гаранция-
та може и да не важи. Излиза, че 
„скромният живот” на „икономич-
ните” лампи може да изкара на 
„червено” бюджета на обикновено-

то българско домакинство. 
Зад булото „енергоспестяваща” 

се крият и изделия със съмнител-
но качество, някои живеят мно-
го кратко, други имат доказано 
вреден ефект върху зрението, 
тъй като светят със студена 
светлина и има трептения, които 
уморяват очите. Има и т. нар. 
стробоскопичен ефект, при който 
възниква видимо застопоряване на 
въртящите се части. Това означа-
ва, че може да не забележите как 
бургията или миксерът работят и 
затова е забранено използването 
на такива лампи в промишлени 
помещения с подобен характер на 
производство. Освен всичко дока-
то не влезе в режим на нормална 
работа, газоразрядната лампа кон-
сумира значително повече енергия 
от предвиденото, така че икономи-
ите отиват „на кино”.

Еврочиновниците впрегнаха 
каруцата пред коня и все още 
няма стандарт, който да гаран-
тира качествената светлина на 

От години се опитват да ни натрапят газоразряд-
ните енергоспестяващи лампи. Това си е търговия, а 
не екология. Една обикновена лампа с нажежаема жичка 
има живот средно около 1000 часа, а енергоспестява-
щата – около 8 хил. часа, стига да е произведена от 
добър производител. На теория те консумират 3-4 
пъти по-малко енергия. Но на практика се оказва, че 
работят не 8 хил. часа, че светлината не е качестве-
на, че има вредни газове, а дори и живак. Светодиодни-
те лампи имат около 100 хил. часа живот, а рекордът 
е 600 хил. часа и спестяват 10 пъти повече енергия. 
Това твърди проф. Румен Каканаков от Централната 
лаборатория по приложна физика в Пловдив. „Не сме 
конкурентни да правим светодиоди, но произвежда-
ме светодиодни лампи. За да гарантираме тяхната 
надеждност, използваме американски светодиоди”, 
обяснява той.

При светодиодите най-големият проблем е отвеж-
дането на топлината и в тази част от конструкцията 
на този вид лампи е разработката, направена под ръко-
водството на проф. Каканаков. Тя дори е патентована. 
За принос в разработването на самия чип българските 
физици дори не мечтаят заради оскъдните бюджети, 
с които разполагат. Това е по силите на учени в САЩ, 
където за наука имат 1-2 млрд. долара годишно. 

Пречка за масовото навлизане на светодиодните 
лампи на българския пазар е цената. Едисоновата 
лампа не струва и лев, маркова енергоспестяваща 
крушка е за близо 10 лв., а качествена светодиод-
на лампа – 15 лв. Разговорът все още е на равнище 
цена. Светодиодните лампи са много подходящи за 

улично осветление – тъй като 
имат малък разход на енергия, 
качествена светлина и дъ-
лъг живот, което пести ред 
неудобства, а и средства по 
подмяната на тези крушки. 
Общините вече разбират 
предимствата на свето-
диодното осветление и с 
цел икономии на средства 
започват да го предпочи-
тат. Опасността според 
проф. Каканаков е, че 
търговете може да се 
спечелят от вносители на 
евтини китайски аналози, които 
нямат качеството на американските светодиоди, не 
са моделирани според конкретните нужди, а и не са 
Made in Bulgaria. Те ще са само едни монтажници на 
лампи, но не и производители.

Проблемът за навлизането на светодиодното ос-
ветление у нас не е само финансов, а е по-скоро психо-
логически. Сега хората се интересуват какво плащат 
в момента, а не какво биха спестили дългосрочно. 
Слабата надеждност на повечето енергоспестяващи 
крушки компрометира доверието и в светодиодните 
лампи, които са и по-скъпи. Уж се говори за свободна 
пазарна икономика, а силово се премина от един тип 
крушки към други. Затова само хора, които имат ком-
петентността, избират светодиодното осветление, 
твърди проф. Румен Каканаков.

Български патент в 
светодиодните лампи

на на 
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икономичните крушки. На ценово 
ориентиран пазар като нашия 
„революцията в енергоспестява-
нето” на Брюксел отвори ниша 
за навлизането на лампи от 
най-нисък клас. „В Западна Евро-
па това не може да се случи, но 
България е разграден двор. Кон-
тролните институции трябва 
да сложат бариера пред подобен 
внос”, настоява проф. Христо 
Василев, изпълнителен директор 
на фирма „Денима 2001”, която 
е производител на светодиодно 
осветление.

Алтернатива

Светодиодната технология е 
млада, но се развива доста бързо. 
Тези лампи имат по-дълъг живот. 
Според различни източници издръж-
ливостта им е от 25 хил. до 100 
хил. часа, че и нагоре. На този етап 
качествените LED лампи са още 
по-скъпи от компактните енер-
госпестяващи крушки. Затова по 
информация на проф. Христо Василев 
Европейската комисия е възложила 
на водещите производители в света 
да произведат в кратки срокове 
лампа, която да е с мощност 10 
вата и да свети с еквивалента на 
60-ватовата крушка с нажежаема 
жичка, да е с топла светлина, да 
има над 15 хил. часа живот и на 
този етап да струва 9.9 евро. До 
края на годината се очаква тя да 
бъде произведена, а през 2015 г. 
цената й да падне на 5 евро. Но и 
тогава тя ще е прекалено скъпа 
за българския джоб. Успокояващо 
е само, че технологията се разви-
ва бързо и някой ден тези крушки 
чувствително ще поевтиняват.

Сериозен минус на енергоспес-
тяващите лампи е прекалено ви-
соката първоначална инвестиция. 
Обмислят се варианти те да се 
дават и на лизинг. 

Ами сега?!

Революцията стигна само до 
смяната на едни крушки с други. 
Ако наистина говорим за екологичен 
ефект, то същите тези радетели 
за по-чиста околна среда изобщо 
забравиха за най-важното: какво 
се случва с излезлите от употреба 

лампи. Те съдържат живак и вредни 
газове и безразборно изхвърляне 
на старите крушки крие огромни 
екологични рискове, но всеки по 
веригата предпочита да прехвърли 
на друг този горещ картоф.

Луминесцентните и енергос-
пестяващите лампи не бива да се 
чупят и да се изхвърлят в общия 
боклук. Но засега у нас не се 
организира разделното им събира-
не и така на родна земя остава 
нерешен въпросът какво да се 
прави с излезлите от употреба 
осветителни тела. На Запад в 

големите магазини при покупката 
на нова лампа се връща старата, 
като дори се приспада известна 
сума от цената. Проверката на 
сп. „Икономика” показа, че търго-
вците у нас нямат ангажимент 
да събират стари енергоспес-
тяващи крушки и повечето от 
тях безпомощно вдигат рамене, 
когато питаме какво да правим 
с изгорелите компактни лампи. 
Само в някои магазини на голе-
мите вериги има кош, в който 
може да оставите изгорелите. 
Българският производител Rеalux 

Колко спестяваме в цифри

ЗА ДОМАКИНСТВАТА:
 По изчисления на Realux, ако 

едно домакинство с 10 лампи 
замени обикновените круш-
ки с енергоспестяващи, ще 
плаща над 115 лв. по-малко за 
ток на година. 10 обикновени 
крушки от 75W изразходват по 

2250W електроенергия дневно, 
ако работят по 3 часа на ден. 
При цена на тока от 0,175 лв./
кВтч това е близо 40 стотин-
ки дневно, 12 лв. на месец или 
144 лв. за една година. Същото 
домакинство с 10 енергоспес-
тяващи крушки от 15W, които 

ППазаразар
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твърди, че има сключен договор 
с организацията за оползотво-
ряване на излязло от употреба 
електрическо и електронно обо-
рудване „Екобултех”. Тя трябва 
да събира използваните крушки и 
ги рециклира, но от нейния офис 
дори не можаха да посочат къде 
да предаваме старите икономич-
ни лампи. „Плащаме продуктова 
такса, но на практика парите не 
отиват за събиране и рециклира-
не”, оплакват се търговци. Време 
е съответните контролни органи 
широко да отворят очи за неспаз-
ването на директивата за про-

дуктовата такса, тъй 
като по отношение на 
осветителните тела може 
би само се събират пари. 

Европейският съюз включва 
страни с различен жизнен 
стандарт и с различни навици по 
отношение на боклука. Енергос-
пестяващите крушки бяха 
въведени под общ знаменател за 
общността, без да се изиска от 
страни като България да организи-
рат събирането им, когато 
излязат от жизнен цикъл. Излиза, 
че вредата може да се окаже 
по-голяма от ползата. 

Енергоспестяващи крушки вече се купуват 
и през смартфона, като всяка пета онлайн 
покупка става по този начин, отчитат от 
българската марка Realux за енергоспестя-
ващи крушки, луминесцентни лампи и све-
тодиодни LED лампи. Ръстът на покупките 
през телефон се обяснява с нарастващата 
популярност на QR кодовете. Компанията е 
първата от сектора у нас, която сложила QR 
код на опаковките на своите лампи. Realux 
присъства и на пазарите в Румъния, Украйна, 
Унгария и Полша. 

В Западна Европа LED лампите са навлезли 
в домовете още преди няколко години, тъй 
като те са 10 пъти по-ефективни от обик-
новените. Имат гарантиран живот от 30 
000 часа, което е близо 30 пъти 
повече от обикновената 
крушка и 3 пъти 
повече от луми-
несцентните 
лампи. Инвести-
цията в този 
тип осветление 
се възвръща в 
рамките на 1-2 го-
дини, твърдят още 
от Realux.

отговарят на 75W на обикнове-
ните лампи, изразходва по 450W 
дневно, отново за 3 часа работа 
на ден. Това означава разход от 
8 стотинки на ден, 2,40 лв. на 
месец или 28,8 лв. годишно. 

ЗА БИЗНЕСА: 
Фирмите първи се ориентира-

ха към енергоспестяващите лам-
пи, тъй като при тях се ползва 
в пъти повече осветление, 
отколкото в едно домакинство 
и най-бързо се усещат финан-
совите ползи. Например семеен 
хотел с 300 стаи, след като бяха 
подменени обикновените круш-

ки с нажежаема жичка с енер-
госпестяващи, успя да намали 
разходите си за електроенергия 
с 60 хиляди лева за една година, 
изчисляват от Realux. 

Бел. ред.: Сп. „Икономика” пре-
дупреждава, че практиката може 

да не потвърди тези разчети.

Купуваме 
крушки и през 
смартфона
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УУслугислуги

ТАТЯНА ЯВАШЕВА

Около три четвърти от населе-
нието на Земята ползват мобилен 
телефон, като договорите с опе-
ратори са над 6 милиарда. Дори и 
цифрите говорят, че светът става 
все по-лесно достъпен благодаре-
ние на технологиите. Вероятно 
затова комуникациите са най-дина-
мично развиващият се сектор. Нес-
лучайно в тази сфера има най-много 
иновации и точно там технологии-
те най-бързо остаряват. 

Основна тенденция на последно-
то десетилетие е т. нар. свързано 
общество. Постоянно се разширя-
ват възможностите за хора, компа-
нии, пазари и общности да обменят 
информация чрез свързаност в раз-
лични комуникационни мрежи. Проме-
ните стават много бързо и това, 
което вчера е било писък на техно-
логичната мода, утре може да бъде 
„детронирано” и да влезе в музея. 
С дълъг срок на годност се оказа 

прогнозата, че през следващите 
няколко години ще сме свидетели 
на бързо развитие в телекомуника-
ционната инфраструктура, защото 
в този сектор непрекъснато има 
новости и добрата новина е, че 
България не изостава.

Посоката

Колкото повече, толкова по-евти-
но – това най-общо е резултатът 
в телекомуникационния сектор, 
който всеки го усеща с джоба си. 
Затова не е учудващ изводът на 
агенцията за маркетингови и соци-
ални проучвания „Алфа Рисърч”, че 
все по-ниските цени на услугите, в 
съчетание с растяща популярност 
на социалните мрежи, ни изправят 
пред истински бум на мобилния пре-
нос на данни в страната. Услугите 
за домакинствата, които телеко-
муникационният сектор предлага, 
получават най-много положителни 
оценки за развитието си през 

Â êîìóíàëíèÿ ñåêòîð ñàìî 
òåëåêîìèòå ïðåäëàãàò ïàäàùè öåíè 
ïðè íàðàñòâàùî êà÷åñòâî

Връзките Връзките 
поевтиняватпоевтиняват

Преди години попитах 
представител на своя 
мобилен оператор кога 
ще ми предложат по-бърз 
интернет и телевизия 
освен обичайните теле-
фонни услуги. „Скоро” – 
отговори той. И наисти-
на не закъсня моментът, 
в който по оптичен кабел 
да получавам интернет и 
цифрова телевизия, и то 
на качество и цена, за 
каквато преди 4-5 години 
можеше само да мечтаем. 
Сега мобилните опера-
тори не се надпреварват 
само за нашето „ало-ало”, 
а и телефонът отдавна 
не е „всичко, което ни 
свързва”. 
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последните 
пет годи-
ни, установи 
националното 
представител-
но проучване, 
проведено от 
„Алфа Рисърч” 
през септем-
ври 2012 г. 
Тествани са 
пет комунални 
услуги – ВиК, 

електроснабдява-
не, газификация, 
топлофикация и 
телекомуникации. 
Качеството, което 

мобилните оператори 
предлагат, печели два 
пъти повече отлични 
оценки от втория в тази 
класация - електроснаб-
дяването. Когато се 
сравнява промяната от 
гледна точка на цена-
та на същите услуги, 
потребителите като 
цяло са по-скептични, 

но и тук телекомите во-
дят класацията. Този път 

втората след тях услуга – ВиК, 
събира три пъти по-малко отлични 

оценки.

Развитието

„Причините за видимо по-добри-
те резултати за телекомуникаци-
ите са разнообразни и с различна 
тежест и значение в отделните 
времеви периоди.  Още през 80-те 
години Евросъюзът взе решение на-
пълно да либерализира този сектор. 
България като кандидат за присъе-
диняване, а по-късно и като страна 
пълноправен член на ЕС, сравни-
телно коректно и навреме проведе 
необходимите реформи и усвои 
„Достиженията на общността” в 
тази сфера. Така в момента имаме 
добре развит конкурентен пазар на 
телекомуникационните услуги, кой-
то въпреки кризата намира ресурси 
и прави значителни инвестиции за 
модернизация и въвеждане на нови 
технологии и услуги”, коментира 
ексминистър  Антони Славински, 
сега преподавател в Нов български 
университет и председател на 
Асоциация „Телекомуникации”. 

Съмнения

Въпреки благоприятната за 
мобилните комуникации картина 

проучването на „Алфа Рисърч” 
отчита, че интервюираните са 
били сдържани в своите поло-
жителни оценки за промяната в 
цените на мобилните оператори 
и едва 11,2% от потребителите 
на телекомуникационни услуги са 
дали отлична оценка по ценовия 
показател. Официалната статис-
тика обаче сочи огромна разлика 
в ценовия тренд при телекомуни-
кациите и другите четири вида 
комунални услуги. В периода 2007-
2011 цените за парно,  ток, газ, 
ВиК са вървели уверено нагоре, а 
в телекомуникациите - надолу. При 
това поевтиняването е осезаемо. 
Странно, но факт: Хората са по-
чувствителни към поскъпването, 
отколкото към поевтиняването. 
Те обикновено с гняв посрещат 
покачването на цените, но почти 
не реагират, когато намаляват.

В пакет

Нововъведенията и бързо-
то развитие на комуникациите 
в световен мащаб е факт, но 
движещ фактор у нас е и остра-
та конкуренция между играчите 
на местния пазар. Красноречива 
илюстрация за тази тенденция е 
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растящата популярност на мобил-
ните услуги, като пазарното про-
никване в страната вече доближи 
150%. Знак за динамиката на паза-
ра е и растящата популярност на 
комплексните услуги, предлагани 
от мобилните оператори. Те са 
известни като бъндели и в случая 
това е комбинация от интернет, 
телевизия, стационарна и/или 
мобилна телефония. На този пазар 
ускорението е очевидно и ако през 
септември 2010 г. едва 14% от 
домакинствата са ползвали подоб-
на пакетна услуга, то две години 
по-късно техният дял е достиг-
нал 36% и почти се е утроил. На 
първо място пакетите включ-
ват интернет - в 80% от тях, 
и телевизия - в 71%. По-рядко в 
комбинацията от услуги домакин-
ствата избират и стационарна 
телефония. Мобилната свързаност 
е  предпочитана не само защото 
е по-удобна, но и защото нейната 
ценова достъпност расте много 
бързо.

Гъстота

Голяма част от домакинствата в 
страната все още са ориентирани 
към извънпакетните услуги. Първо 
място сред тях заема кабелната/
сателитна телевизия. Водачи на 
този пазар са „Булсатком” и Blizoo. 
При стационарната телефония 
изявен лидер е Vivacom, като ком-
панията уверено набира клиенти 
на интернет и на телевизия. На 
пазара на извънпакетен интернет 
и на кабелна тв все още има място 
за алтернативни локални играчи, 
най-често това са малки компании, 
а в под 30%  от случаите достав-
чиците са фирми извън водещата 
петица.

Свидетели сме на глобалния фе-
номен „конвергенция (приближаване, 
поява на сходства) между телеко-
муникации, информационни услуги и 
цифрови медии, като добавената 
стойност се измерва с нови, разноо-
бразни и атрактивни пакетни услуги, 
смята Антони Славински. В ИКТ 
сектора непрекъснато се ползват 
резултатите от мощно финансира-
ните високотехнологични новости, 
създавани в „силициевите долини” и 
произвеждани светкавично на дос-

Водоснабдяване* + 49%

Канализация* + 65%

Електроенергия* + 24% 

Газоснабдяване* + 32%

Топлофикация* + 30%

Мобилна гласова телефонна услуга** - 21%

                                                   

*Данните са от НСИ – Хармонизиран индекс на потребителските цени
**Данните са от годишните доклади на КРС за 2007 и 2011 г.
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Услуги 
януари 2007 – декември 2011 

промяна на цените в проценти

40%

Телекомуникации

Водоснабдяване и канализация

Газификация

Топлофикация

Електроснабдяване

22%

19%

9%

8%

11.2%

Телекомуникации

Водоснабдяване и канализация

Газификация

Топлофикация

Електроснабдяване

1.6%

3.4%

2.6%

1.8%

* На графиката са изобразени само 
отличните оценки на отделните услуги

КАЧЕСТВО: ЦЕНА:

Как бихте оценили развитието на следните услуги 
през последните няколко години по отношение на: 

УУслугислуги
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тъпни цени в Далекоизточния регион. 
Гръбнакът на информационното об-
щество – интернет, е емблематична 
рожба на конвергенцията. Това в 
известен смисъл гарантира още по-
динамичното развитие на ИКТ сек-
тора през следващите години, което 
ясно се откроява от Digital Agenda, 
водещата инициатива в рамките на 
стратегията „Европа 2020”, казва 
още Славински.

„За хората под 30-годишна 
възраст компютърът е много по-
важен, отколкото телевизорът, за 
тях той е нещо като радио – това 
показват всички наши изследвания 
напоследък”, отбелязва Станислав 

Стоянов, управляващ партньор в 
„Алфа Рисърч”. Данните сочат, 
че всеки втори у нас, който има 
достъп до интернет, 
всекидневно отваря 
електронната си поща, 
42% ползват Skype, а 
40% - някоя от социал-
ните мрежи.

На прага на 
възхода
В България делът на хората с 

активен достъп до интернет дос-
тигна 54% и взима преднина пред 
онези 46% на оставащите извън 

мрежата, които бързо се топят. 
Това е резултат от нарастващо-
то разнообразие от предложения, 
възможности и качество на услуги-
те. Днес потребителите ползват 
интернет не само за набавяне 
на информация, но и за социални 
контакти, показват изследванията 
на „Алфа Рисърч”. Освен всичко на-
стъпи и революция в мобилния пре-
нос на данни, „умните” телефони 
стават предпочитани и все повече 
услуги започват да минават през 
тях. Сигурно защото високите 
технологии са присъщи на телеко-
муникационния сектор, там конку-
ренцията освен чрез нарастващия 
брой на операторите става чрез 
умни стратегии, които показват 
преимуществата на новото и 
разбиват привързаността към 
статуквото. В свързаното обще-
ство хората, познанието, връзките 
и информацията са в непрекъснат 
обмен, което позволява по-бързо 
развитие. Точно тази динамика 
провокира креативността и тя 
тласка иновациите, неспирната 
трансформация и по-високата 
ефективност. Чрез новите техно-
логии географските и културните 
бариери падат, а мобилността, 
широколентовият интернет и „об-
лакът” разкриват нови хоризонти 
за развитие. 

Какво предстои? Компютърните 
услуги чрез новото явление 
„cloudcomputing” ще се присъединят 
към списъка на комуналните услуги, 
прогнозира Антони Славински. 
Следващите предизвикателства 
според него ще са в сферата на 
интерфейса „човек - ИКТ изделие 
- мрежа” и управлението ще става 
чрез говор, поглед, мисъл, което ще 
е окончателното доказателство за 

създаването на „глобален изкуствен 
интелект”, независимо какво име 
ще му дадем. А казват, че мобилна-
та революция е едва на прага на 
възхода си… 

Àíòîíè Ñëàâèíñêè:
Êîìïþòúðíèòå óñëóãè 
÷ðåç íîâîòî ÿâëåíèå 
“cloudcomputing” ùå ñå 
ïðèñúåäèíÿò êúì ñïèñúêà 
ñ êîìóíàëíè óñëóãèП
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ТАТЯНА ЯВАШЕВА

Експерименти, проба-греш-
ка, импровизация и успехът със 
сигурност ще дойде при вас. Ако 
човек е упорит, той рано или късно 
попада в нишата, в която неговите 
инстинкти работят…

Това е рецепта на продуктовия 
дизайнер Илиан Милинов, която 
може да използвате, ако все още 
търсите своя път в кариерното 
развитие. И сега шансът е на 
страната на хората, които имат 
идеи как да направим света около 
нас по-удобен, а живота по-лесен.

Време за иновации

Инициативата „Иновация в 
действие” на „Солвей Соди” е на-
сочена към студентите и наскоро 
завършилите висше образование. Тя 
има за цел да им разясни същност-
та на иновациите, да им даде сти-
мул да бъдат креативни и изобрета-
телни, но и да ги зареди с нужното 
познание как да превърнат идеята в 
проект, който да се реализира. През 
ноември се състояха отворените 
семинари в София, Варна и Бургас, 

през декември започват работил-
ниците за всички онези, които ще 
минат „първото сито”.

Тежък е пътят от идеята до 
етапа, в който тя вече е осъщест-
вена. Има много усилия, невидими 
за всички останали, често са нуж-
ни и много средства. А и не всяка 
идея намира приложение, колкото 
и интересна да е тя. Въпрос на 
късмет е верният продукт да по-
падне на вярната компания, а тя да 
го разпространи на точния пазар. 
Изработването на едно изделие 
обикновено не зависи само от един 
човек, затова е важно някой да 
прегърне идеята и да я подкрепи. 

Пътят към 
известността
Дизайнерът 

Илиан Милинов 
всяка сутрин до 
11 се „размота-
ва” с чаша кафе и 
точно това е най-твор-
ческото му време. Отива в Ilian 
Milinov Studio към обед и започва 
да моделира своите нови продукти. 
Носител е на редица престижни 

Без клишета, Èñêàòå ëè äà 
íàïðàâèòå 
äîáðà êàðèåðà, 
àêàäåìèÿ 
„Èíîâàöèÿ â 
äåéñòâèå” 
ìîæå äà 
âè äàäå 
óñïåøåí ñòàðò

ННоу-оу-ХХауау

Èëèàí Ìèëèíîâ
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световни награди за концепту-
ален дизайн, сред които Chair of 
the Year in Promosedia Italy, Top Ten 
2002, Best of NeoCon 2004, Gran 
Prize Winner/ Buildings Innovations 
Award 2004, Prize of the National 
Center for Contemporary Art for High 
Achievements in the Field of Design, 
две отличия от Red Dot Design 
Award през 2010 и 2012-а. Затова 
академия „Иновация в действие”, 
организирана с ноу-хау на Инсти-
тута за предприемачи на „Сиско”, 
го покани за лектор, а и неговата 
история е наистина вдъхновяваща. 

Завършил е Лесотехническия 
университет. Дипломната му 
работа е за превръщането на 
таванско помещение в ателие за 
художник. Още тогава се заел с 

дизайн на столове. След като 
завършва висшето си образо-
вание, става главен дизайнер 
на „Интерсервиз Узунови” във 
Варна. Планинар е и за да е по-
близо до своето хоби, решава да 
се премести в София. Започва 
в българската компания за офис 
мебели ORT (Офис разработки и 
технологии). Как? Обява във вест-
ник – това е „тайната” на Илиан 
Милинов в намирането на първите 
две работни места.

Ускорение

 „Двигателят на ORT Мла-
ден Цонев умее да поема големи 
рискове. Той търси новостите на 
инстинктивно ниво, а не си каз-

ва, че иновацията ще 
е джакпотът 

в неговия 
бизнес. 

Цонев е физик, т. е. човек 
на науката, който вед-
нага след промените 
преминава в частния 
бизнес. Създава образ-
цова компания, в която 
прецизността и ново-
стите са на почит. 

Когато хората се намерят и се 
обединят около някаква обща визия, 
тогава нещата се получават”, 
обяснява дизайнерът. Направил 
свое дизайнерско студио едва след 
като се появили клиенти, на които 
можел да разчита. У шефа му Мла-
ден Цонев нямало никаква ревност 
водещият дизайнер на компанията 
да се заеме със свой бизнес, той 
дори му осигурил половината клиен-
ти и непрестанно го подтиквал да 
се развива и да върви напред.

Въображение без 
граници

Кресло за гаджета; ключ, 
който отваря бутилки; пейка, 
която служи и за паркира-
не на велосипеди; стойка с 
формата на автомобил, която 
визуализира колко много вело-
сипеди може да паркират на 
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мястото на една кола; сгъваем 
стол Hang Stool, който се превръ-
ща в закачалка за дрехи - точно 
с него Илиан Милинов спечели 
Red Dot Design Award 2012… Сред 
хрумванията му е детски велоси-
пед - като поотрасне малчуганът, 
двете задни колела се събират, а 
същевременно седалката се качва 
нагоре. Но столът маса Seattable 
е есенцията на неговия подход 
към дизайна – с едно елегантно 
движение столът сменя функцио-
налността си. Изделието обра 
овациите на професионалната 
общност през 2002-ра и заслу-
жено получи отличието „Стол на 
годината”. Негов производител е 
ORT, който го е патентовал в над 
70 държави. Китайски компании 
многократно опитват да го копи-
рат и вече са затворени няколко 
фабрики. От една страна, да 
бъдеш като еталон, е  своебразен 
комплимент за автора,  но от 
друга, инвеститорът води посто-
янна неравна битка да защити 

патентните права над изделието.

Импровизациите

„Обичам да наблюдавам дреб-
ните импровизации, които всички 
ние прилагаме. Ежедневната кре-
ативност ме провокира да правя 
дизайн, който решава проблеми” - 
това е подходът на успешния про-

дуктов дизайнер. Над 20% 
от компаниите, с които 

е в партньорство, не 
са български, тъй 
като да работи от 
дистанция, не е 
проблем. Прави раз-

работки за италиан-
ски, чешки, а дори 
и за китайски 
компании. Китай-
ците вече имат 
модерна производ-

ствена база, дават си сметка, че 
е минал периодът на копиране, и 
се стремят да предлагат проду-
кти със свой уникален дизайн. 

„Няма правила, принципи или 
методология, която да те на-
учи кое е правилно и кое греш-
но в дизайна. За мен са важни 
експериментът, интуицията и 
наблюдението. Заобиколени сме 
от милиарди предмети и всеки 
има свои характеристики – цвят, 
материал, форма, технология, 
функция, култура, националност, 
хумор дори. От съвършената 
простота на автомат Калашни-
ков – ако има убийствен дизайн, 
това е този - до разточителна-
та декоративност на часовник с 
пишкащо ангелче… Опитвам да 
правя иновации във функционал-
ността. За да разбереш кои са 
проблемите, трябва да си с отво-
рени сетива. Когато наблюдаваш, 
разбираш, че хората са непрес-
танно креативни, без дори да го 
забелязват. На производителя на 
една чаша едва ли му е хрумнало, 
че тя ще се използва за моливник, 
или че моливът ще стане игла 
за дамски кок. Бордюри, первази, 
саксии се превръщат в столове. 

Пътният знак се използва като 
стойка за велосипеди. Именно 
тази всекидневна изобре-
тателност ме вдъхновява”, 

разказва Милинов.

Бял лист 
вместо постулат

Очакванията на дизайнера за 

ННоу-оу-ХХауау
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резултата от конкурса? Надява 
се младите хора да излязат от 
клишетата. Ветрогенераторът 
е добре познат – вятърът върти 
една перка, която произвежда 
електричество. Но за съоръжени-
ето е използван алуминий, отишла 
е много енергия за производство-
то му, а после за транспорти-
рането и монтажа, има и много 
други пера на разходите. Като се 
сметне всичко, виждаме другото 
лице на красивите фрази и голе-
мите очаквания: „Възобновяеми 
източници на енергия, устойчиво 
развитие – клише, клише… Зато-
ва е по-добре младите хора да 
тръгнат от бял лист хартия, а 
не от постулати. Надявам се, че 
тези необременени мозъци ще се 
справят по-добре и от мен. Си-
гурен съм, че ще има свежи идеи, 
и съм убеден, че ще съумеем да 
усетим и да отсеем рационални-
те предложения.”

150 години 
не стигат
Мнозина сигурно ще си зада-

дат въпроса защо една компания 
ще създава академия за иновации 
и защо точно „Солвей Соди” се 
е заела с това. Всъщност исто-
рията на група „Солвей” започва 
през 1861 г., когато Ернест Солвей 
открива метода за получаване на 
калцинирана сода на базата на 
морска сол, амоняк и въглеродна 
киселина.  Две години по-късно той 
патентова революционния амо-
нячен способ за производство на 
натриев карбонат, който и до днес 
намира широко приложение в про-
изводството на стъкло, прахове за 
пране и пречистването на димни 
газове. В своята почти 150-годиш-
на история компанията се е убеди-
ла, че иновациите са най-добрият 
двигател на всеки бизнес.

100 идеи са малко

„Ние не целим да афишираме 
чувствителността си към инова-
циите, а без много шум развива-
ме този процес и се стремим да 
извлечем максимума от това.

Всеки наш служител може он-
лайн да регистрира свое предло-

жение за подобряване на работа-
та. Тези идеи получават превод 
на английски, за да може да се 
ползват и от другите предпри-
ятия в групата. Ангажимент на 
ръководителите е да насърчават 
ефективността, по-добрата 
организация на работа и всичко, 
което би спестило ресурси, подо-
брявайки качеството. Платфор-
мата е отворена за предложения 
и от нашите външни партньори.” 
Това обяснява Пламен Бори-
сов, заместник производствен 
директор в „Солвей Соди”, 
който от 23 години работи за 
предприятието за калцинирана 
сода и целият му трудов път е 
свързан с него.  Всеки служи-
тел има достъп и може да види 
какви иновационни предложения 
са публикувани, какъв е стату-

тът им, реализирани ли са, какви 
печалби носят. Ако идеята зара-
боти, тя носи финансови ползи 
и за своя автор. Има специална 
методология, която управлява и 
оценява целия процес. „Солвей 
Соди” годишно генерира над 100 
иновационни идеи. Една от ново-
стите, реализирана през 2012-а, 
е довела до икономически ефект 
от 1,8 млн. лв. годишно. Иконо-
мията се постига чрез промяна 
на технологичните параметри на 
една от инсталациите в завода, 
и то без никакви допълнителни 
инвестиции. 

Дълъг е пътят от „Имам идея” 
до „Идеята работи”, но в „Солвей 
Соди” не липсва търпение да 
чакат до края на април 2013 г. ре-
зултата от тази наистина добра 
инициатива. 
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ННоу-оу-ХХауау

ТАТЯНА ЯВАШЕВА

Изгряващо слънце – така гру-
па студенти са нарекли стола, 
изработен от тяхната временна 
фирма по програмата „Създаване 
и развитие на центрове за насър-
чаване на предприемачеството 
във висшите училища в България”, 
финансирана със 726 840 лв. от 
Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма. И наисти-
на – той е с топка вместо седалка. 
На заключителния форум след края 
на тригодишния проект четири ви-
сши учебни заведения представят 
иновативни разработки. Думата 
„иновативни” звучи обещаващо и 
затова е интересно да видим какви 
иновации са предложили студенти-
те срещу тази внушителна сума. 
Zakk-chable (пет в едно - масичка 
с четири минитабуретки), кре-
сло Болид от Формула 1, столът 
Изгряващо слънце и иновативното 
в общи линии стига дотук. Другите 
предложения са просто едни добри 
идеи в рамките на вече познатото: 
социална пейка, дизайнерско реше-
ние за обновяване на подлез, фит-
нес на открито, онлайн книжарница, 
интерактивна стая… 

Отвъд цифрите

„В рамките на проекта по пред-
приемачество са обучени повече 
от 1300 студенти, създадени са 
15 студентски и 13 учебно-тре-
нировъчни фирми, проведени са 
13 конкурса и 67 студенти са 
подпомогнати с награден фонд”, 

Изгряващото слънце

Íîâàòà 
ïðåäïðèåìà÷åñêà 
èêîíîìèêà ùå 
ñå íóæäàå îò 
îáðàçîâàíè è 
èíèöèàòèâíè 
õîðà, íî äàëè 
Áúëãàðèÿ âå÷å 
íå èçîñòàâà 
â ãëîáàëíîòî 
ñúñòåçàíèå

След конференция за студентски иновативни разра-
ботки питам един професор как се създават млади 
предприемачи:

- С много пари – смее се той. – Срещу което сту-
дентите може да ви сложат да седите върху топка, а 
може да ви намажат и ските.

Ìèíèñòúð Äåëÿí Äîáðåâ èçïðîáâà äàëè äèçàéíúò ñ 
òîïêà íå óáèâà

Ñîöèàëíàòà ïåéêà
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информират от Министерството 
на икономиката, енергетиката и 
туризма. В проекта са участвали 
студенти от четири висши учебни 
заведения в България: Лесотехни-
ческия университет, Техническия 
университет в Габрово, филиала 
в Пловдив на Техническия универ-
ситет-София и Висшето училище 
Международен колеж-Добрич. Отвъд 
цифрите остават уменията, които 
младите хора придобиват в рамки-
те на това обучение. Растат обаче 
очакванията подобни програми да 
бъдат съпроводени и с високотех-
нологични разработки, които да из-
ненадват със своята необичайност, 
но и приложимост.

„Никак не е страшно да си 
предприемач – в това се уверяват 
нашите студенти. Целият уни-
верситет със своите преподава-
тели на практика стои зад тях, 
те получават помощ и от Junior 
Achievement България. Преодоляват 
своя страх от неизвестността, 
още повече че нищо не губят, 
тъй като на практика не поемат 
никакъв риск. Всички финансови 
средства се осигуряват в рамките 
на учебната програма. Преподава-
телите съдействат за намирането 
на компании и институции, които 
да подпомогнат реализацията на 
техните проекти”, обяснява проф. 

Владимир Пиралков от Лесотехни-
ческия университет. Той е ръково-
дител на Центъра за насърчаване 
на предприемачеството, създаден 
за целите на проекта.

Отличници

Столът с фитнес топка, която 
служи за седалка, е патентован. 
Топката издържа до 400 кг и дори 
да се спука, не спада веднага. Сто-
лът е бил на Пловдивския панаир, 
но не взел отличие, тъй като не 
отговаря на изискването да е в 
масово производство. „Наградата” 
за неговите автори е, че получили 
поръчка да разработят диван в съ-
щия стил с надуваема седалка плюс 
няколко стола в комплект. 

Красимир Савчев, изпълнителен 
директор на учебната компания 
Creative Ideas, е ръководил създава-
нето на миникомплекта от масичка 
с четири табуретки. Предимство-
то е, че тези мебели с лекота се 
сглобяват и разглобяват и накрая 
се събират пет в едно. За съжа-
ление все още не се е намерил 
производител, който да види в 
изделието своя шанс за пазарен 
пробив. Creative Ideas функциони-
рала една година 
и екипът успял 
в почти реални 

условия да усети предприемаческа-
та тръпка. В момента Красимир 
Савчев е докторант в Лесотехни-
ческия университет и е дизайнер 
на свободна практика. Счита, че е 
рано да регистрира своя компания, 
защото за всеки млад дизайнер без 
достатъчно опит подобен старт 
крие много неизвестни.

Осем в екип

Дизайнерите, обединени в ком-
панията InR8, създали така наре-
чената социална пейка, но вече 
никой от студентите не помни 
как точно се е родила идеята. За 
Мартин Зашев и Цветан Стойков 
е важно не толкова самото изде-
лие, колкото натрупаният опит. „В 
този тип проекти се виждат част 
от трудностите, пред които се 
изправя всеки предприемач. Вир-
туалната фирма ни показа как се 
създава и развива една компания, но 
за нас участието в нея е абсо-
лютно безопасно, тъй като реално 
не носим финансова отговорност. 
Всеки си имаше своя длъжност, 
но за всичко трябваше да имаме 
пълен консенсус”, разказва Димитър  
Петров. Той отговарял за човешки-

ННоу-оу-ХХауау
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те ресурси и установил, че когато 
осем души заедно обмислят всяка 
стъпка, работата върви по-труд-
но, тъй като до единомислие не се 
стига лесно. Убедил се, че винаги 
може повече и по-добре, но най-съ-
щественото е да имаш смелостта 
да започнеш: „Ако правя фирма, най-
вероятно ще се доверя на някой от 
моите колеги, тъй като вече добре 
се познаваме и бихме могли да се 
допълваме. Успехът в бизнеса идва, 
когато си с най-подходящите хора 
и когато всяка дейност е в ръцете 
на най-правилния човек.”

Те обичат дизайна

Траяна Василева и Александър 
Куков са от компанията I Like 
Design. Не било трудно да стигнат 
до идеята да проектират красиви 
подлези, тъй като в столицата има 
много такива съоръжения, които 
са тъмни и страшни и хората 
предпочитат да не ги използват. 
Дали свобода на въображението и 
направили една полезна разработка. 
Свързали се с кмета на община 
„Подуяне” и получили зелена светли-
на за реализацията на своя проект. 
В момента подлезът на пресечката 
на бул. „Мадрид” и бул. „Ситняково” 
се реконструира по техен дизайн. 
От наличието на жива охрана оба-
че ще зависи дали „зелената” идея 
няма скоро да увехне. Младежите 
от I Like Design очакват и други 
общини да им възложат да проек-
тират новата визия на подлези на 
тяхна територия. Те имат пред-
ложения за пространството около 
паметника „1300 години България” 

при НДК, както и още много други 
виждания за дизайн на открито.

Мярка за 
издръжливост

„Младите предприемачи трябва 
да са достатъчно устойчиви. Пре-
поръчителна за тях е стратегията 
на Дон Кихот или хлебарка през 
отрова. Малкият бизнес води битки 
с големи вятърни мелници и така 
привиква да е издръжлив на всичко”, 
е гледната точка на проф. Кирил 
Тодоров, директор на Института 
по предприемачество към УНСС. Той 
не скри своите очаквания за много 
по-сложни продукти от това, което 
беше демонстрирано: „Ние трябва 
да намерим своята високотехно-
логична ниша, но няма да учудим 
света, ако започнем да произвеж-
даме автомобили. Още през 80-те 
години на миналия век в Дания се 
гордееха, че не правят леки коли, а 
най-добрия инсулин.” По негови думи 
в България има три синдрома: Синд-
ром на откриване на топлата вода, 
Синдром на изолираното островче 
- не знаеш какво прави съседът ти, 

както и Синдром на назначаване на 
по-некадърния, за да не застрашава 
статуквото. Засега безвъзмездно-
то финансиране по различни програ-
ми не успява да ги избегне. Онези, 
които учат най-младите как се 
създава компания и как се правят 
иновации, трябва да са наистина 
висока топка. Добре би било да са 
не просто преподаватели, а хора с 
успешен бизнес и автори на внедре-
ни иновативни разработки.

Твърди се, че новата предпри-
емаческа икономика ще бъде 
икономика на образовани и инициа-
тивни хора, които ще са в крак с 
технологичните новости в бързо 
променящата се среда. Виждаме 
как все повече млади хора се 
готвят точно за това време. 
Университетското образование 
обаче се превръща в глобален 
бизнес, докато в България правим 
само някакви плахи опити да не 
изостанем съвсем в състезанието. 
А дали 726 840 лв. не са били 
прекалено много за този скромен 
краен резултат, ще съдим и по 
това, колко от тези 1300 студенти 
впоследствие ще изгреят като 
предприемачи. 

Zakk-chable èëè ìàñè÷êà ñ ÷åòèðè ìèíè 
òàáóðåòêè
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ТТрендренд

ЛЮДМИЛ ЗАХАРИЕВ

олоезденето в 
Холандия е удобен и 
популярен метод за 
транспорт, който 

представлява над 60% от 
всички пътувания в страната. 
Градовете са добре оборудвани 
с велописти и съоръжения за 
колоездачи. В Холандия няма 
улица, на която да няма и 
велоалея. И всъщност пътни-
те платна са точно толкова 
големи, колкото и платната 
за колоездачите. Има отделни 
светофари само за велосипеди-
стите, пътни знаци само за тях 
и дори паркинги на три етажа – 
само за колела.  

Всеки, който посети страната 
за първи път, се гмурва в море от 
колела и няма вариант, в който 
някой чужденец да не се запали по 
велосипедите. И понеже държави-
те като Холандия не са много, за 
чужденците обикновено е трудно 
да свикнат с правилата и с всички 
предимства, с които се ползват 
велосипедистите. Затова и истори-
ята на инфраструктурното устрой-
ство на страната е уникална само 
по себе си. 

Няма обаче конкретна причина 
защо карането на колело е толкова 
популярно в страната на лалета-
та. Разумното обяснение е, че има 
комбинация от фактори, подсилващи 
се взаимно. Налице е непрекъсната 
мрежа от велосипедни алеи - ясно 
обозначени, добре поддържани и 
добре осветени, които дават изцяло 
предимство на велосипедистите. 
Това прави колелото не само удобно, 
но и безопасно. 

Освен това Холандия е срав-
нително гъсто населена и много 
плоска страна, което означава, че 
пътувания по улиците на две гуми са 
по силите на всеки. Колоезденето е 
евтино и здравословно, но едно от 
най-големите предимства е, че град-
ското планиране изцяло се изгражда 
около дългосрочната перспектива да 
се даде приоритет на велосипедите.  

През последните години много 
столици се стремят да интегрират 
колоезденето като част от култу-
рата на придвижване. Амстердам 

действа като пример за това, как 
един град може да функционира, ако 
желае да постигне дадена цел.

През първата половина на ХХ век 
велосипедът е основното средство 
за транспорт в града, както за ра-
бота, така и за развлекателни цели. 
До 1955 г. делът на пътуванията с 
велосипеди е над седемдесет и пет 
на сто. След това обаче популяр-
ността им започва рязко да спада в 
резултат на нарастване на проспе-
ритета в страната и увеличаващия 
се брой собственици на автомобили. 
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Бързото нарастване на авто-
мобилния трафик, особено през 
1960 г., предизвика сериозни за-
дръствания в центъра на града. 
В резултат бизнесът се мести 
в периферията, а заетостта 
започва да пада. Използването 
на велосипеда продължава да 
намалява като дял, достигайки 
най-ниската си точка през 

1970 г. с по-малко 
от 25% от всички 
пътувания 
През 1978 г. нов градски съвет 

встъпва в длъжност. Той избира за 
основен приоритет опазването на 
културно-историческата стойност 
на града и насърчаването на използ-
ването на велосипеди и общест-
вен транспорт. През 1980 г. дори 
е създадена работна група, чиято 
основна цел е да следи реализаци-
ята на инфраструктурата в полза 
на велосипедите. Въпреки услията 
проблемите с трафика продължават 
и дори се задълбочават. Нежелани-
ето на хората да се откажат от 
личните автомобили води до реши-
телната стъпка в началото на 90-
те, когато в Амстердам се състои 
референдум, на който избирателите 
решават градът да се превърне в 
място предимно за велосипеди. След 
него голяма част от старите канали 
и пътищата по тях са обновени и 
подготвени именно за колоездачи. 

Всичко това обаче не носи само 
позитиви. Използването на велоси-
педа е толкова популярно в холанд-
ската столица, че изоставените 
колела в центъра на града започват 
да се превръщат в проблем - град-
ско предизвикателство, типично за 
Амстердам.

Със средно 1,5 велосипеда на чо-
век е напълно разбираемо, че голяма 
част от колелата не се използват, 
като 60% от тях са паркирани в 
града. Желанието на властите е да 
повиши осведомеността по въпроса, 
като се започне с огромна скулптура 
на 200 изоставени велосипеда. Пока-
зан през март 2011 г., този лабиринт 
от велосипеди действа като силно 
визуално напомняне за проблемите, 
свързани с изоставените велосипеди. 

След това общините въвеждат 
мерки, според които неизползваните   общество

Êîëåëàòà ñà íà ïî÷èò â Àìñòåðäàì

Ñêóëïòóðàòà ñ èçîñòàâåíèòå âåëîñèïåäè
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редовно велосипеди, оставени на ули-
цата, се премахват след предупреж-
дение. Колелата, паркирани до метро 
спирките и неизползвани за повече 
от 14 дни, също се премахват. 
Строят се нови подземни паркинги в 
близост до многобройните канали и 
голяма надземна площ около централ-
ната гара само за велосипеди. 

За колоездачите намирането на 
място за паркиране е почти невъз-
можно, за пешеходците визуалното 
замърсяване от повредени велосипе-
ди по улиците на града е неприятно, 
а за градския съвет разходите и 
неудобствата за премахването на 
15 000 велосипеда годишно е нещо, 
което би било добре да се избегне. 
Затова и тази политика е само нача-
лото на усилията в цялата страна, 
целящи бързото решение.

С площ около 3 пъти по-малка от 
тази на България и два пъти по-
многобройно население, град като 
Амстердам плавно започва да налага 
иновативни идеи, които по удобен 
начин биха отпуснали „примката”. 

Една от тези идеи са така наре-
чените автоматични закачалки. Те 
представляват технология, монтира-
на върху покривите на сгради, която 
изисква членска карта. След като 
пристигнете до желаното място, 
намирате такъв „пункт”, на който 
поставяте картата си. Отваря се 
врата към малко помещение, където 
има „роботизирана ръка”, на която 
да закачите велосипеда си. Чрез 
прозрачен асансьор ръката издърпва 
колелото до покрива, където то е 
съхранявано безопасно, докато не се 
върне собственикът, който отново 

чрез своята карта го получава обра-
тно лесно и бързо.

Катлийн Шалх е на 66 години и 
живее в Амстердам. Тя държи велоси-
педа си до входната врата. Споделя, 
че където и да отива, винаги е с 
колелото си. „И до магазина отивам 
с него. Защото средата е такава. 
Можеш да видиш мъже в делови 
костюми, жените в рокли и високи 
токове и деца на велосипед.”

„Това е паралелна среда - голям 
град, където колелата командват”, 
коментира Риа Хилхорст, длъж-
ностно лице в градския транспорт. 
„Не така стояха обаче нещата 
преди 25 години. Тогава имаше 
само коли, но заради последова-
телна политика и желание да се 
наложи този начин на живот, сега 
повечето придвижвания се извърш-
ват именно на две гуми.” 

Паркирането на кола в центъра на 
града в момента струва между 5 и 7 

евро на час, а водачите на авто-
мобили са принудени да се движат 
в лабиринт от еднопосочни улици, 
където ограничението на скоростта 
обикновено е 25 километра в час, а 
с предимство се ползват колоезда-
чите. 

„Когато пресичам улицата, колите 
спират пред мен. Дори когато се 
включвам в основна пътна артерия 
съм защитена”, споделя Шалх. За-
това и инцидентите на пътя между 
колела и коли по статистически 
данни са единици годишно. 

Холандия със сигурност е на прав 
път в опита си да промени изцяло 
инфраструктурата си в полза на 
хората и затова може да се смята 
за страна, от която всеки трябва да 
се учи. Защото когато нещата се 
свеждат до желанието, приоритети-
те и финансирането от страна на 
властите, всичко това става 
възможно. 

ТТрендренд
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ССкоросткорост

автопилотите могат да заместват 
шофьорите официално. 

Коли, оборудвани с всевъзможни 
сензори за разстояние, скорост, 
светлина и други технически джа-
джи, не на шега стряскат много от 
останалите шофьори, въпреки твър-
денията, че самоуправляващите се 
коли „разбират” по-добре от човека 
заобикалящата ги среда, реагират 
по-точно и намаляват задръствания-
та по улиците. Така към известните 
вече системи за спиране или самос-
тоятелно паркиране инженерите 
прибавят още една – за автономно 
шофиране на автомобилите. В най-
скоро време колите ще притежават 
системи, които ще анализират райо-
на и пътя пред колата, получавайки 
информация от вградена стереока-
мера. Тя ще „вижда” какво се случ-
ва край автомобила в 3D формат, 
обещават от Daimler. 

Още през юни миналата година 
Volkswagen показа Temporary Auto Pilot 
(TAP). Временният автопилот бе 
изграден от бордови компютър, дат-
чици, радари, камери, лазерни скенери 
и други устройства, които гаранти-
раха безопасно движение на автомо-
била при скорост от 130 км/ч. 

Август бе месецът на BMW. Кон-
цернът показа по-функционална сис-
тема от конкурента си Volkswagen, 
която може сама да пали двигате-

ля, спира, изпреварва, че дори и да 
избира с каква скорост да се движи 
в зависимост от атмосферните ус-
ловия. Техният автомобил измина без 
произшествие цели 4800 км. 

През януари 2012 г. Volvo извади 
още по-добра система, която показа, 
че автомобилът може да разбира и 
предугажда поведението на пътя на 
останалите коли. 

Ударът на американците не закъс-
ня. През април Cadillac показа автопи-
лот, който превъзхожда системата 
на BMW, и обеща да го пусне в масо-
во производство през 2015 г.  

В битката за осигуряване на мяс-
то на роботите зад волана се вклю-
чи и Google, която получи разрешение 
да пусне през май в Невада първата 
кола с автопилот по пътищата на 
щата. След това дойде ред на Фло-
рида и Калифорния, а скоро Оклахома 
и Хаваите ще ги последват, защото 
надеждите пред автопилотите са 
големи. От тях се очаква да нама-
лят катастрофите на пътя, да уве-
личат пропускателната способност 
на шосетата и да освободят човека 
от задължението да върти волана и 
натиска педалите на колата. 

Така шофьорът зад волана вече 
само ще помага на автопилота и в 
случай на повреда ще поема управле-
нието на колата отново. Експеримен-
ти на учените доказаха, че физиче-
ското състояние на водача, неговата 
концентрация, видимостта на пътя и 
други пътни фактори забавят 
решенията му от 0,15 до десетки 
секунди. Ако за определена реакция 
са необходими 1,5 секунди, ако 
колата се движи с 90 км/ч, спирачни-
ят път на автомобила е повече от 
40 метра. Докато се задействат 
спирачките и колата спре напълно, се 
изминават още 40 м, което прави 
крайно неефективно управлението на 
автомобила от човека. При същата 
ситуация кола, карана от автопилот, 
ще спре на 40-ия метър, сочи 
анализът на учените. 

р

Автопилоти заместват Автопилоти заместват 
шофьорите шофьорите 
Òîâà óâåëè÷àâà åôåêòèâíîñòòà íà 
òðàíñïîðòíèòå óñëóãè ñ áëèçî 300 
ïðîöåíòà, èç÷èñëèõà ó÷åíè

Използ-
ването на 
автопилоти в 
автомобили-
те увеличава 
ефективност-
та на транс-
портните и 
пътническите 
превози с 273 
процента, съ-
общиха учени 
от Колумбий-
ския универси-
тет. Техните 
изчисления 
показват, че 
всеки шофьор, 
колкото и добър да е 
той, реагира много 
по-бавно от машините. 
Човекът зад волана се 
нуждае от време, за да 
прецени ситуацията и 
вземе най-правилното 
решение, а машината 
директно действа. 

АНТОН АНДОНОВ

И най-лошият автопилот е по-до-
бър от шофьора зад волана, твърдят 
американски учени. Причината за 
стряскащия извод се крие във физио-
логичните ограничения, които стоят 
пред човека. Той трябва да премисли, 
анализира и едва тогава да действа 
в критична ситуация, което понякога 
отнема много време, а машината си 
спестява тези процеси заради зало-
жени в нея модели на реакция. Това 
прави използването на автопилоти-
те в колите предпочитано, смятат 
експерти. 

Коли, управлявани от компютърни 
системи, могат да се движат само 
в три американски щата, но от ден 
на ден полето за роботите шофьори 
се разширява. Преди няколко сед-
мици Калифорния стана поредният 
щат след Невада и Флорида, където 

Øåôîâåòå íà Google Åðèê Øìèäò (ïðàâèÿò), Ëàðè Ïåéäæ 
(îòïðåä) è Ñåðåãé Áðèí ñå ðàäâàò íà êîëàòà ñ àâòîïèëîò, 
èçðàáîòåíà îò êîìïàíèÿòà èì. Òÿ ïîëó÷è ðàçðåøåíèå äà ñå 
äâèæè â Íåâàäà, Ôëîðèäà è Êàëèôîðíèÿ

Îùå ïðåç þíè ìèíàëàòà ãîäèíà Volkswagen 
ïîêàçà Temporary Auto Pilot (TAP)
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АНТОН АНДОНОВ

Най-мощната камера, инсталирана 
някога от физици и астрономи в света, 
заработи в Чили. Тя има матрица от 570 
мегапиксела и трябва да картографира 
небето по-точно от всички уреди до-
сега. DEC вече направи първите снимки 
на небето и улови сигнал от далечна 
галактика, тръгнал към Земята преди 
осем милиарда години. Той е засечен при 
тестови снимки на камерата в южното 
полукълбо и от него се очаква да 
даде отговор на въпроса 
за същността и про-
изхода на тъмната 
енергия. 

Истинска-
та научна 
работа DEC 
ще започне 
през декември. 
Кристално чис-
тата атмосфера 
на чилийските Анди 
ще даде на учените 
най-качествените снимки 
с голяма резолюция, които могат да 
бъдат направени в момента. 

През следващите пет години астро-
номите планират да изследват снимки 
от 1/8 от небето, което означава да 
бъдат събрани данни за 300 милиона 
галактики, около 100 000 галактически 
купове и 4000 свръхнови звезди.  

Учените все още се опитват да раз-
гадаят тайните на тъмната енергия, 
която най-често е обвинявана за все 
по-ускоряващото се разширяване на Все-
лената. Засега са знае, че тя е доста 
загадъчна субстанция от космическото 
пространство, която не може да бъде 
засечена от астрофизиците дори с най-
модерните съществуващи уреди. Заради 
това специалистите се опитват да я 
разгадават само по косвени признаци. 

Камерата за тъмна енергия е ин-
сталирана в чилийската обсерватория 
Серо Тололо. Тя е с големина на теле-
фонна кабина, монтирана е на телескоп 
и обединява усилията на учени от три 
континента. Проектът DEC е дело на 
учени от Международния център за 
тъмна енергия, в който влизат специа-
листи от Националната ускорителна 
лаборатория Ферми (FermiLab) в САЩ и 
изследователски институти и универ-
ситети от Бразилия, Великобритания, 

Испания, Германия и други страни. 
Неговото осъществяване 

стартира преди осем 
години. 

DEC има 62 
самостоятелни 
матрици, които 
ще наблюда-
ват небето, а 
получените от 
тях данни ще 

бъдат обединени 

и обработени от специален компютърен 
алгоритъм. За разлика от обикновени-
те цифрови камери, сензорите на DEC 
притежават повишена чувствителност 
към инфрачервеното лъчение. Камерата 
за тъмна енергия ще може да наблюдава 
светлина от 100 000 галактики, разпо-
ложени на разстояние от 8 милиарда 
светлинни години. Тя е с безпрецедент-
на чувствителност и заедно с широ-
кото 4-метрово огледало на телескопа 
Бланко, където е монтирана, ще позволи 
на учените да проследяват астероиди 
в Слънчевата система и да открият 
произхода и съдбата на Вселената. 

Новото устройство ще направи 
най-големите галактически изследвания, 
извършвани от човека досега. В същото 
време с него ще бъдат събрани данни, с 
които ще бъде извадена на светло 
тъмната енергия, в т.ч. информация за 
свърхновите звезди, галактическите 
натрупвания и големите сливания на 
галактики.   

Êàìåðàòà å ìîíòèðàíà íà òåëåñêîïà Áëàíêî (ïðåâîä - Áåëèÿ òåëåñêîï)

Лъч светлина на осем 
милиарда години, тръгнал 
към Земята от далечни 
галактики, засече астро-
номическата цифрова 
камера DEC (Dark Energy 
Camera). Камерата е 
най-новият и най-мощен 
уред, с който учените ще 
изследват загадъчната 
тъмна енергия. Счита 
се, че тя е силата, която 
причинява все по-ускоря-
ващото се разширяване 
на Вселената.

Тайната на 
тъмната енергия

Големият адронен колайдер ще се опита да разгадае една от тайните на Все-
лената – защо в нея преобладава вещество, а не антивещество. Антивещество-
то е огледално отражение на веществото, а ако двете се срещнат, те ще се 
унищожат взаимно. При този процес се отделя енергия, а последните резултати 
на учените от ЦЕРН (Европейската организация по ядрени изследвания) показват, 
че сблъсъкът между протоните, движещи се със скоростта на светлината в 
колайдера, води до образуването на по-голямо количество вещество, отколкото 
антивещество. Според теоретиците при формирането на Вселената преди 13,7 
млрд. години равни количества вещество и антивещество са се сблъскали. Не-
знайно как обаче се е получила асиметрия, при която веществото е взело връх в 
процеса и днес то е повече във Вселената. През следващото полугодие 650 учени 
ще трябва да разгадаят защо това се е случило с помощта на Машината на 
времето, както се нарича още Големият адронен колайдер. 

В ЦЕРН търсят ключа 
към антивеществото

въпроса 
про-
та 

ди 
те
е снимки

Неговото о
старти

годи

с

т
бъÓâåëè÷åíà ñíèìêà ñ Êàìåðàòà çà Óâåëè÷åíà ñíèìêà ñ Êàìåðàòà çà 

òúìíà åíåðãèÿ íà ñïèðàëîâèäíàòà òúìíà åíåðãèÿ íà ñïèðàëîâèäíàòà 
             ãàëàêòèêà NGC 1365             ãàëàêòèêà NGC 1365

ННаукааука
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Движенията на очите ще управля-
ват телевизорите у дома. Фантастич-
ното на пръв поглед творение вече има 
своя прототип, който макар и да дава 
дефекти сега, още догодина ще влезе в 
масово производство. 

Най-новата система за управление 
на приемниците на шведската компания 
Tobii има само един недостатък - все 
още е твърде скъпа за потребителския 
пазар. Въпреки това тя бе посрещната 
с овации на международната изложба 
за електронна техника в Берлин тази 
година. Там шведите представиха изо-
бретението си, а известната с усета 
си към иновативните решения тайван-
ска фирма Haier видя в продукта на Tobii 
възможност да накара освен компю-
трите и телевизорите да работят от 
разстояние. 

Тайната на управлението на телеви-
зора с поглед се крие в малко сензорно 
устройство. То се намира извън прием-
ника и „разчита” движението на очите. 
Ако погледът на човека се „задържи” в 
горния десен ъгъл на телевизора напри-
мер, сензорът увеличава звука. Когато 
погледът отиде долу – го намалява. 
По същия начин се сменят каналите 
– напред и назад, и някои от другите 
параметри на приемниците. Командите 
на човека се предават от сензора на 
телевизора, който безпрекословно ги 
изпълнява. 

На практика телевизонният екран 
е разделен на зони, всяка от които 

отговаря за определени 
функции на устройство-
то. Когато погледът 
на човека се задържи в 
определен негов участък 
по-дълго време, това 
означава определена ко-
манда, която телевизорът 
изпълнява. 

Системата засега 
не работи достатъчно 
надеждно, но изпитанията 
с прототипа вървят с 
пълна пара. Резултатите 
дават увереност на ней-
ните създатели, че тя ще 
се превърне в най-големия 

съперник на дистанционното. 
Няма съмнение, че когато заработи 

без грешка, изобретението на Tobii 
ще бъде вградено в конструкцията на 
телевизора, а сегашният „сензорен по-
средник” ще отиде в историята. Съв-
сем скоро това ще стане факт и само 
с мигане или отклоняване на погледа 
зрителят ще сменя каналите на прием-
ника. Нещо повече – всяка система ще 
бъде настроена строго индивидуално, 
което ще изключва възможността 
гостите на домакина да командват 
чужд телевизор. Ако собственикът на 
системата има очила, тя ще работи с 
по-ниска надеждност, но достатъчно 
сигурно, обещават от Tobii. 

Първоначалната идея на шведите бе 
да направят система, която да бъде 
в помощ на хора с частична или пълна 
парализа. Заради високата цена на 
продукта обаче се налага той да бъде 
въведен най-напред в стоки за широка 
употреба като телевизори и компютри 
и след това предоставена на хора със 
специфични потребности. 

Tobii вече показа подобни изобрете-
ния за управление на автомобили само с 
очи, „накара” екраните на мониторите 
да изпълняват команди и пусна видео-
игри, управлявани с поглед. 

Изобретенията накараха китайска-
та компютърна фирма Lenovo да 
разработи портативен компютър с 
вградена система за управление Tobii, 
която позволява преглеждането на 
електронни документи само с движени-
ето на очите. Няма съмнение, че Haier, 
която се слави с репутацията на 
производител новатор при телевизион-
ните приемници, ще бъде първата, 
пуснала на пазара телевизор без 
дистанционно, но с управление от 
дистанция само с помощта на очите. 
Тайванската компания бе първата в 
света, която показа напълно безжичен 
телевизор на изложението Consumer 
Electronics Show в Лас Вегас през 
януари. Вместо захранващ кабел от 
електрическата мрежа уредът работи 
с приемник на микровълни, а за приема-
нето на електронния телевизионен 
сигнал използва формата безжичен 
домашен цифров интерфейс – WHDI 
(Wireless Home Digital Interface). 

Командваме 
телевизора 

с поглед

Нова система за 
управление на телевизо-
ра е на път да захвърли 
дистанционното в коша 
за боклук. Още през след-
ващата година на пазара 
ще бъде пуснато устрой-
ство, което ще разчита 
движението на очите 
на човека и ще управля-
ва най-любимия уред за 
скука в неделния ден. Така 
телевизорът ще мине на 
директно подчинение на 
волята на собственика 
си и няма да зависи от 
дистанционно с изтощени 
батерии или забравен на 
портмантото телефон, 
с които в момента се 
сменят каналите. 

Ëàïòîïè è åëåêòðîííè èãðè âå÷å ðàáîòÿò ñúñ ñèñòåìàòà 
íà Tobii çà “ïðîñëåäÿâàíå ñ î÷è” Eye Tracking  
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Да излагаш ежедневно творбата 
си пред милионна аудитория, без да се 
излагаш. Това е основният закон на 
екипа, който измисля заставките и 
картинките на най-голямата търсачка 
в света Google. Забавните творения, 
заменящи от време на време логото 
на главната страница на популярния 
сайт, никога не се появяват случайно. 
Те идват в точното време на точното 
място, защото зад появата им стои 
трудът на специален отбор от ди-
зайнери и художници, които за няколко 
години успяха да пуснат в мрежата 
хиляди свои произведения.

Всичко започва през далечната 1998 
г. Тогава на бял свят за първи път се 
появи малко човече, плахо застанало 
зад буквата „О” в логото на компа-
нията. Всъщност рисунката се оказа 
емблемата на американския музикален 
фестивал Burning Man, а човечето 
застана на челното място в търсачка-
та, за да подскаже, че всички служи-
тели на компанията вече са около сце-
ната и в офиса на Google няма никой. 
Закачката с хиперлинк към страницата 
на феста бе толкова сполучлива, че в 
компанията веднага решиха да създа-
дат отдела на Райън Гермик. 

С годините идеята се развива, хора-
та около дизайнера дават най-доброто 
от себе си и постоянно създават все 
нови и нови картинки. Творбите им са 
посветени на популярни, но и недотам 
известни за широката публика лица 
и събития. Китарата на легендарния 
Джими Хендрикс, до болка познатият 
смешно-тъжен силует на Чарли Чаплин, 
известни приказни герои и стилизи-

рани забележителности от известни 
туристически дестинации – всичко 
това се появи на първата страница на 
търсачката. Сред картинките бе дори 
132-рият рожден ден на Гидеон Съндбек. 
Специално за него Google разтвори  
неслучайно огромен цип на стартова-
та си страница. През него надничаше 
информацията за празника на изобре-
тателя на ципа. 

Последните работи на екипа бяха 
посветени на завършилата в Лондон 

XXX лятна олимпиада. Всеки ден тър-
сачката осъмваше с ново изображение 
на някой от включените в програ-
мата спортове. Милиарди хора по 
света видяха олимпийските картинки 
на Google, зад някои от които бяха 
скрити миниигри за маниаци. Създа-
ването на подобни заставки отнема 
от два-три часа до няколко месеца, 
открехват завесата на творческия 
процес криейтърите. За тях най-труд-
на се оказала работата по проекта в 
памет на легендарния Фреди Меркю-
ри. Защото всички сме израснали с 
музиката на Queen, допълва Гермик. 
Неговият екип е съставен от десети-
на души, които работят в Калифорния. 
Всички те имат задължението да 
дават идеи, без да се притесняват 
как ще бъдат приети. „Генератори-
те” бълват картинка след картинка, 
пропускайки мисълта, че направеното 
от тях ще бъде подложено на оценка-
та на поне няколко милиона души по 
целия свят. 

„За мен много по-важно е да видя 
усмивката на лицето на човек, който 
вижда за първи път сътвореното от 
екипа ми. Това може да бъде някой от 
отбора или гост на компанията. 
Засмее ли се, знам едно - задачата ни 
е изпълнена”, допълва Гермик. Според 
него хората, с които работи, не са 
нито художници, нито дизайнери. Те 
творят на границата между изобрази-
телното изкуство, новите технологии 
и графичния дизайн. Но дори и тази 
граница е условна, защото често се 
размива. Нашата основна цел е да 
доставим на хората максимум позитив-
ни емоции с минимум ресурси, допълва 
той. 

Ðàéúí Ãåðìèê 
è íåãîâèÿò 
åêèï îò òâîðöè 
áåç ãðàíèöè 
ïðàâÿò ìàëêèòå 
çàêà÷ëèâè 
äðàñêóëêè, ñ 
êîèòî òúðñà÷êàòà 
îòáåëÿçâà 
ðàçëè÷íè ïîâîäè

Ако някога ви се е случвало да се разсмеете, гледайки поредния 
дудъл (doodle – от англ. драскулка, картинка) на заглавната стра-
ница на Google, „виновникът” за това се казва Райън Гермик. Той е 
шефът на екипа, който измисля различните тестове и закачки на 
най-голямата търсачка в света. С негова благословия търсачката 
„проговори” и на български в чест на 24 май. „Шефът на картин-
ките” изобщо не се вълнува от факта, че творбите му ще бъдат 
гледани от милиони ползватели в мрежата. „Когато съзнанието е 
освободено от мисълта как ще бъде приета нашата творба, тогава 
се ражда най-доброто творение. Ние сме само част от едно голямо 
семейство и нашата работа е да се грижим за външния вид на 
дома, в който живеем. Ние го правим привлекателен не само за нас, 
но и за всички, които ежедневно ни идват на гости, ползвайки тър-
сачката”, допълва дизайнерът. 

Дизайнерът на 

Òàêúâ å 
äóäúëúò çà 
ðîæäåíèåòî 
íà Âëàäèìèð 
Âèñîöêè.
Åêèïúò îò 

äèçàéíåðè è õóäîæíèöè íà Ðàéúí Ãåðìèê 
ñòîè çàä çàêà÷ëèâèòå äðàñêóëêè

Íà 24 ìàé Ãóãúë 
îòáåëÿçà Äåíÿ 
íà ñëàâÿíñêàòà 
ïèñìåíîñò è 
êóëòóðà

 Íà 3 ìàðò ïúê, çà íàöèîíàëíèÿ íè 
ïðàçíèê, òúðñà÷êàòà èçîáðàçÿâàøå 
ïàìåòíèêà íà âðúõ Øèïêà

 Ïî âðåìå íà 
îëèìïèéñêèòå 
èãðè â Ëîíäîí 
âñåêè äåí 
èìàøå ðàçëè÷åí äóäúë çà íÿêîé îò 
ïðåäñòàâåíèòå ñïîðòîâå

Ðàéúí Ãåðìèê  - óñìèõíàòîòî ëèöå íà Google

ММрежатарежата
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ККариераариера

59-ãîäèøíàòà 
ïðîäóöåíòêà ñòîè 
çàä ãîëÿìà ÷àñò 
îò íàé-óñïåøíèòå 
è ñòîéíîñòíè 
õîëèâóäñêè ôèëìè 
îò ïîñëåäíèòå òðè 
äåñåòèëåòèÿ. Â 
òîâà îòíîøåíèå 
ÿ èçïðåâàðâà 
åäèíñòâåíî 
Ñòèâúí Ñïèëáúðã 
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БЛАГОВЕСТА КИРИЛОВА

Когато на 30 октомври гиган-
тът Walt Disney купи продуцент-
ската компания на Джордж Лукас 
– Lucasfilm, за малко над 4 млрд. 
долара, силите в Холивуд се пренаре-
диха не само във финансово, но и в 
творческо отношение. Защото неин 
президент стана Катлийн Кенеди – 
една от най-влиятелните и уважава-
ни жени в съвременната киноиндус-
трия и вторият най-успешен филмов 
продуцент на всички времена след 
ветерана Стивън Спилбърг. Двамата 
работят заедно от повече от 30 го-
дини, подарявайки на света десетки 
шедьоври, сред които „Извънземно-

то” (1982), „Завръщане в бъдещето” 
(1985), „Джурасик парк” (1993), „Спи-
съкът на Шиндлер” (1993), „Мюнхен” 
(2005), „Боен кон” (2011) и много 
други. Общите приходи от съвмест-
ните им филми надхвърлят 5 млрд. 
долара и са на път да набъбнат зна-
чително благодарение на най-новия 
им творчески тандем – биографич-
ната драма „Линкълн”. Тя тръгна по 
кината в САЩ преди броени дни, а в 
България се очаква в края на януари.  

„Във всеки наш общ филм моята 
роля е да бъда сътрудник на Стивън 
в творческо отношение и в същото 
време да отговарям за финансовата 
страна на нещата – обяснява Кене-
ди. – Двамата винаги сме работили 
чудесно заедно, защото има ясно 

разграничение между отговорности-
те ни. Възприемам се като негов 
преводач, защото една от основни-
те ми задачи е да разбера каква е 
визията му, какво иска да направи, и 
след това да го предам на хората, с 
които работи, така че да успее да 
го осъществи както си го предста-
вя. 

Екипът на един филм 
е като малка армия 

затова за режисьора е невъзможно 
да обсъжда идеите си с всеки човек 
на снимачната площадка. В същото 
време хората трябва да са моти-
вирани и амбицирани да работят 
по най-добрия начин. Аз помагам 
на Стивън да го прави. Това е все 
едно да отидеш на екскурзия с 200 
роднини. Всички очакват от теб да 
им казваш какво да правят и как да 
стигнат от точка А до точка Б. 
Междувременно трябва да се грижиш 
винаги да са доволни и да оползо-
творяват времето си максимално 
добре.”   

Но Спилбърг не е единственият 
щастливец, за когото Катлийн впря-
га продуцентския си гений. Встра-
ни от проектите си с него тя е 
работила с много други режисьорски 
величия – с Мартин Скорсезе по „Нос 
Страх” (1991), с Клинт Истууд по 
„Мостовете на Медисън” (1995), с М. 
Найт Шаямалан по „Шесто чувство” 
(1999), с Дейвид Финчър по „Стран-
ният случай с Бенджамин Бътън” 
(2008) и т.н. Сядайки на президент-
ския стол в Lucasfilm, Кенеди пое в 
ръцете си съдбата на двете леген-
дарни филмови поредици, създадени 
от Джордж Лукас – „Междузвездни 
войни” и „Индиана Джоунс”. Тя ще 
взема всички важни решения, свърза-
ни с техните продължения – незави-
симо дали става дума за сценария, 
актьорите или нещо друго. Работа-
та по седмата част на „Междузвезд-
ни войни” вече е в разгара си, като 
премиерата е предвидена за лятото 
на 2015 г. Очакванията на милионите 
фенове на сагата към Катлийн са, 
меко казано, огромни. Както и тези 
на самия Лукас.

„Посветих живота си на изграж-
дането на тази компания и исках 
да бъда сигурен, че я оставям в ръ-
цете на човек, който е способен да 

Êåíåäè è Ñïèëáúðã ïî âðåìå íà ñíèìêèòå íà “Èçâúíçåìíîòî” (1982)...; ... íà “Äæóðàñèê 
ïàðê” (1993)...; ... è ïðåç ÿíóàðè ò.ã. íà âðú÷âàíåòî íà íàãðàäèòå íà Ãèëäèÿòà íà 
àìåðèêàíñêèòå ïðîäóöåíòè (âëÿâî)
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пренесе визията ми в бъдещето – 
заяви той малко след оттегляне-
то си. – За мен беше важно моят 
наследник не само да притежава 
доказани 

лидерски 
способности и 
творческа страст 

но и да обича филмите. Не мисля, 
че бих могъл да направя по-добър 
избор. Начело с Кати компанията ще 
постигне много по-големи успехи от 
досегашните.”

Биографията на Кенеди не оставя 
почти никакво съмнение, че тази 
прогноза ще се сбъдне. Родена на 5 
юни 1953 г. в Бъркли, щата Кали-
форния, бъдещата продуцентка 
израства в семейство на театрал-
на актриса и адвокат. Завършва 
обикновена гимназия, а след това 
записва телекомуникации и филмово 
изкуство в щатския университет 
на Сан Диего. През последната 
година от обучението си започва 
стаж в местния тв канал KCST. По 
онова време вече знае, че иска да се 
занимава с продуцентство, затова 
решава да придобие колкото може 
повече практически умения, свър-
зани със снимачния процес и пост-
продукцията. Влиза в какви ли не 
роли, включително на оператор, на 
монтажист, на асистент-режисьор 
и на координатор на новинарска про-
дукция. Потенциалът й не остава 
незабелязан и малко след като се 
дипломира, от KCST й предлагат да 
продуцира едно от техните ток-
шоута, озаглавено „Ти си на ход”. 
Катлийн работи за него 4 години, 
а през 1979 г. напуска и се мес-
ти в Лос Анджелис, където става 
асистент на сценариста и проду-
цент Джон Милиъс. И точно тогава 
птичето каца на рамото й – новият 
й шеф започва работа по филма 
„1941”, режисиран от Спилбърг. По 
време на снимките неговото набито 
око не пропуска да забележи орга-
низираността на Катлийн, затова 
я наема за своя секретарка. Не му 
трябва много време, за да осъзнае, 
че тя не става за тази работа, 
защото никак не я бива с пишещата 
машина. Но междувременно излиза 
наяве и нещо друго – страхотни-

те й творчески хрумвания. Заради 
тях Спилбърг й поверява ролята 
на свой асистент за снимките на 
режисираната от него приключенска 
драма „Похитителите на изчезналия 
кивот” (1981) – първата част на 
поредицата „Индиана Джоунс”. 

Работата по филма 
се оказва съдбовна

за Катлийн и в професионален, и 
в личен план, защото я среща с 

бъдещия й съпруг и бизнес партньор 
– продуцента Франк Маршал. Малко 
след края на снимките тя, той и 
Спилбърг основават продуцентска-
та компания Amblin Entertainment, 
която скоро се превръща в една от 
най-успешните в киноиндустрията. 
Първоначалният тласък за това е 
изключително силен и е даден от 
приключенската драма „Извънземно-
то” през 1982 г. 

„Това беше първият филм, който 
продуцирах, и бях толкова нервна, че 
повръщах почти всеки ден – спомня 
си Кенеди. – Нямах никаква пред-
става какво точно трябва да правя, 
макар че вече бях работила със Сти-
вън и бях наясно какви са очаквани-
ята му. Все още не можех да сглобя 
цялостната картина на снимачния 
процес, както го правя сега. Знаех 
само, че има милион неща, които 
зависят от мен. Както и че не мога 
да си позволя да се проваля.”        

Случва се точно обратното. 
Сниман с бюджет от едва 10 млн. 
долара, филмът става един от най-
големите блокбъстъри на всички 
времена и донася приходи от близо 
1 млрд. Печели 4 оскара и е провъз-
гласен за неподвластен на времето 
шедьовър. 

„Успехът на филма беше голяма 
изненада за всички от екипа – при-
знава Кенеди. – Беше изключително 
трудно да намерим финансиране, 
защото всички мислеха, че истори-
ята не е интригуваща. 10 милиона 
бяха сравнително малка сума дори 
за тогавашните стандарти. Със 
Стивън и до днес обичаме да се 
шегуваме, че единствената причи-
на той да ми повери продуцирането 
беше убеждението му, че снима 
нискобюджетен филм, който ще 

ККариераариера

 Член е на борда на директори-
те на Американската киноака-
демия, която връчва наградите 
„Оскар”. 

 През 1995 г. получава престиж-
ната Кристална награда, с 
която ежегодно са отличавани 
жени с изключителни пости-
жения в областта на развлека-
телната индустрия. 

 Заема 31-ва позиция в класаци-
ята на 50-те най-умни хора в 
Холивуд, изготвена от автори-
тетното издание Entertainmеnt 
Weekly през 2007 г. 

 През 2008 г. Американският 
филмов институт й връчва на-
града за цялостни постижения 
в киноизкуството. 

 7 пъти е била номинирана за 
„Оскар” за най-добър филм – за 
„Извънземното” през 1983 г., 
за „Пурпурен цвят” през 1986 
г., за „Шесто чувство” през 
2000 г., за „Воля за победа” 
през 2004 г., за „Мюнхен” през 
2006 г., за „Странният случай 
с Бенджамин Бътън” през 2009 
г. и за „Боен кон” през 2012 г. 
Из киносредите в САЩ вече се 
появи прогнозата, че в начало-
то на следващата година би-
ографичната драма „Линкълн” 
ще донесе на Катлийн осма 
номинация.

Постове и отличияПостове и отличия  Êàòëèéí è Êëèíò Èñòóóä îáñúæäàò ñöåíà îò 
“Ìîñòîâåòå íà Ìåäèñúí” (1995
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стигне до много малко хора. Почти 
всички в екипа бяха млади и тепър-
ва навлизаха в бизнеса. Затова и 
огромният успех на филма просто 
ни порази и ни подейства като 

страхотен стимул 

За Стивън също беше така, 
макар че той вече беше голямо 
име в киното. Откритието, че 
можеш да постигнеш комерсиален 
успех с нещо, което е много лично, 
е изключително ценно за всеки ар-
тист, за всеки кинотворец. И осо-
бено за тези от ранга на Стивън. 
В днешно време обаче това често 
се забравя. Хората са свикнали 
да правят разграничение между 
комерсиализма и изкуството. Но 
двете могат да се комбинират 
и ние винаги сме се опитвали да 
правим именно това. „Извънземно-
то” беше основното ни вдъхнове-
ние в тази посока.” 

През 1992 г., след повече от де-
сетилетие на президентския пост 
на Amblin Entertainment и филмогра-
фия с близо 40 заглавия, сред които 
„Завръщане в бъдещето” (1985), 
„Пурпурен цвят” (1985), „Империята 
на слънцето” (1987) и „Нос Страх” 
(1991), Кенеди решава, че е дошло 
време да се измъкне от дебела-
та сянка на Спилбърг. Двамата с 
Франк му продават акциите си и 
основават собствена продуцентска 
компания – The Kennedy/Marshall. 
Работят както по общи, така и 
по самостоятелни проекти, като 
Катлийн продължава да продуцира и 
голяма част от филмите на Спил-
бърг. Днес името й спокойно може 
да служи като събирателно назва-
ние на задължителните заглавия за 
всеки уважаващ себе си почитател 
на стойностното кино. Защото 
стои зад много от най-големите 
шедьоври, появили се през послед-
ните 20 години. „Мостовете на 
Медисън” (1995), „Шесто чувство” 
(1999), „Следите” (2002), „Воля за 
победа” (2003), „Мюнхен” (2005), 
„Скафандърът и пеперудата” (2007), 
и „Странният случай с Бенджамин 
Бътън” (2008) са само малка част 
от тях. 

За жените, мечтаещи за карие-
ра зад камерата, Катлийн е идол, 

вдъхновение, модел за подражание и 
опровержение на мита, че в Холивуд 
законите се коват само от мъже. 

Но тя твърди, че движещата й 
сила никога не е била стремежът 
към власт, а само

огромната є любов 
към киното

„Ангажирам се с разнообразни 
филми и след толкова много години 
работата ми не е престанала да ми 
бъде интересна и забавна – казва 
Кенеди. – Ако не беше такава, от-

давна щях да съм престанала да се 
занимавам с нея. Никога не съм пра-
вила филм с мисълта за признание и 
награди. Но съм благодарна, че успях 
да се докосна до тях още в началото 
на кариерата си, защото това ми 
помогна да подредя приоритетите 
си по правилния начин. Още тогава 
си дадох сметка, че най-важното 
нещо е историите, разказвани от ек-
рана, да докосват хората, да стигат 
до сърцата им. Желанието да пома-
гам това да се случи е ръководило 
цялата ми кариера.”   

Тези думи на Катлийн обясняват и 
решението й да остави компанията 
The Kennedy/Marshall изцяло в ръцете 
на съпруга си и да поеме президент-
ския пост в Lucasfilm. Споделя, че 
за нея това е огромна чест и че е 
невероятно развълнувана от въз-
можността да оказва влияние върху 
творческия процес в много по-голям 
мащаб.     

„Киноиндустрията се променя 
– казва Катлийн. – Когато се 
занимаваш само с продуцентска 
дейност, много от нещата са извън 
контрола ти, съдбата на филмите не 
е в твои ръце. А аз искам да знам 
какво се случва, не ми е безразлично 
накъде отива киното. Надявам се, че 
влизането ми в предните редици на 
индустрията ще ми даде възмож-
ност да участвам в определянето на 
посоката му.” 

Ñ Äæîðäæ Ëóêàñ è Õàðèñúí Ôîðä íà ñíèìà÷íàòà ïëîùàäêà íà “Èíäèàíà Äæîóíñ è 
Êðàëñòâîòî íà êðèñòàëíèÿ ÷åðåï” (2008)

Êàòëèéí è ïðîäóöåíòúò Ôðàíê Ìàðøàë ñà 
áèçíåñ ïàðòíüîðè îò 31 ãîäèíè, à ñúïðóçè 
- îò 25
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ММодаода

БЛАГОВЕСТА КИРИЛОВА

„Защо да носите ботуши? 
Защото с тях ще изглеждате 500 
пъти по-шик. Докато обувките в 
много случаи имат чисто практич-
на функция, ботушите са създаде-
ни, за да привличат вниманието. 
Показването им е достатъчна 
причина да излезете от къщи.”

Така звучат наставленията, кои-
то модната библия Vogue отправя 
към читателките си в своя декем-
врийски брой. Но не в актуалния, 
а в този отпреди цели 45 години. 

Фактът, че цитатът от списани-
ето може да служи като резюме 
и на последните тенденции при 
ботушите, обаче не е изненадващ. 
На колкото и светкавични обороти 
да се движи модата, някои неща в 
нея остават неподвластни на вре-
мето. И сред тях със сигурност 
е способността на ботушите и 
ботите да се превръщат в акцент 
в тоалета, а оттам и в център 
на вниманието. През настоящия 
есенно-зимен сезон водещите ди-
зайнери възложиха тази задача на 
следните модели:   

Àêòóàëíèòå â ìîìåíòà 
áîòóøè è áîòè 
ñà èçêëþ÷èòåëíî 
ðàçíîîáðàçíè 
ïî îòíîøåíèå íà 
ìîäåëèòå, öâåòîâåòå 
è ìàòåðèàëèòå 
çà èçðàáîòêà, íî 
èìàò îáùà çàäà÷à 
– ìîìåíòàëíî äà 
ïðèâëè÷àò âíèìàíèåòî 

До глезенаДо глезена
Те щурмуваха модата преди няколко сезона и по 

всичко изглежда, че скоро позициите им няма да бъдат 
отслабени. Това е напълно обяснимо, защото ботите 
до глезена са подходящи за всяка жена – независимо 
от възрастта и стила й. А разнообразието от модели 
е толкова голямо, че може да замае главата и на най-
запалената почитателка на шопинга – от спортни 
до ултра шик, от максимално изчистени до богато 
декорирани, от тъмни до ярки и разноцветни. 

Ако са подбрани както трябва, ботите до глезе-
на могат да бъдат многофункционални, тоест да се 
носят с почти всякакви облекла. Едноцветен модел от 
кожа или велур с нисък ток например изглежда едно-
временно класически и модерно. Затова и се комбинира 
еднакво добре както с джинси, така и с елегантна 
пола или рокля.  

Една от новостите при ботите до глезена е но-
сенето им с памучни чорапи, стигащи до средата на 
прасеца или до коляното. Противно на очакванията, 
подобна комбинация може да бъде изключително ин-
тересна и секси. Неслучайно Виктория Бекъм, която е 
олицетворение на изтънчения стил, заложи именно на 
нея при представянето на есенно-зимната си колекция. 
Основното правило при комбинацията между боти до 
глезена и памучни чорапи е, че тя се прилага само с 
прави поли и рокли до коляното или с къси с трапецо-
видна кройка. 

Звездите
на сезона
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Над колянотоНад коляното
Независимо дали стигат малко над коляното или 

чак до средата на бедрото, при моделите от тази 
категория господари са топлината и комфортът. 
Дългите ботуши задължително са на ток – за пред-
почитане дебел и средно висок. Колкото до мате-
риалите за изработка, най-добрият избор е кожата, 
но велурът също е удачен вариант. 

При моделите ограниченията са по-малко – мо-
гат да бъдат с връзки или с цип, изчистени или 
с интересни декорации. В зависимост от това, в 
какъв стил са, ботушите над коляното се носят с 
елегантни поли и рокли до коляното или с джинси и 
панталони, пъхнати в тях. Комбинацията с мини-
поли не е препоръчителна дори за младите жени, 
защото в много редки случаи успява да пребори 
предубежденията, свързани с нея. 

На платформаНа платформа
Добили популярност през 70-те години на 

миналия век при обувките за пролетно-лет-
ния сезон, с течение на времето платфор-

мите успяха да превземат и есенно-зим-
ната мода. Макар изобщо да не могат да 
се сравняват с моделите на ток, когато 
става дума за елегантност, те не могат 

и да се оплачат от липса на почитателки. 
Дължи се на факта, че са изключително 

удобни, като в същото време издължават 
крака и могат да се носят с разнообразни 

облекла. 
През настоящия сезон платформите са 

актуални най-вече при ботите до глезена 
или до средата на прасеца. Моделите са 

максимално изчистени и с остър или леко 
заоблен връх, а препоръчителните материа-

ли за изработка са кожата и велурът.   

 

ТоковетеТоковете
Безспорният фаворит на дизайнерите този сезон е дебе-

лият ток – нисък или средно висок. Ботушите и ботите, 
снабдени с него, са едновременно удобни и елегантни, а ос-
вен това по правило имат отслабващ ефект върху глезени-
те и прасците. Другото им голямо предимство е, че могат 
да се носят с почти всичко – от тесни джинси до женстве-
ни поли и рокли.  

Макар и доста непрактични в снежна обстановка, моде-
лите с тънък и висок ток също са актуални, особено ако 
са с остър връх. Носят се само с облекла от елегантната 
категория и са чудесен избор за хитовите в момента свръх 
широки палта и за тоалетите в стил 50-те години на мина-
лия век.
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ММодаода

МатериалитеМатериалите
По обясними причини кожата открай време е 

абсолютен първенец сред материалите за изра-
ботка на ботуши и боти. При разновидностите й 
обаче конкуренцията през настоящия сезон е доста 
сериозна. Дизайнерите отказаха да посочат побе-
дител и заложиха в еднаква степен на класическата 
гладка кожа, на лачената и на тази, имитираща 
крокодилска и гущерова.    

За ужас на природозащитниците, както и мина-
лата година, козината продължава триумфалното 
си шествие из модните тенденции. Освен при пал-
тата, шапките, чантите и аксесоарите, дизайне-
рите я използваха доста активно и при ботите и 
ботушите. Една част от тях са изцяло покрити с 
козина, а при други тя служи само като интересно 
допълнение към гладката кожа. 

Впрочем съчетаването на различни материали е 
една от най-интересните тенденции при ботушите 
и ботите този сезон. Текстилът нахлу дръзко в 
модата при тях в комбинация с кожа или велур, а в 
някои случаи и с двете. Изключително разнообразни 
и оригинални, моделите с плат в немалко случаи 
са толкова красиви, че напомнят произведения на 
изкуството. Единственият им недостатък е, че са 
подходящи само за меко и сухо време, защото оси-
гуряват минимална защита от студа и снега.  

ДекорациитеДекорациите
Връзки, ципове, нитове, 

катарами, ресни, криста-
ли, копчета – украси от 
всякакъв вид и с всяка-
къв размер красят голя-
ма част от актуалните 
модели ботуши и боти. В 
някои случаи изпълняват 
функцията на дискретен 
детайл, а в други са осно-
вен израз на креативност-
та на дизайнерите. Богато 
декорираните модели обаче 
задължително се носят 
с максимално изчистени 
облекла и по-малко бижута и аксесоари, тъй като 
в противен случай се получава претрупаност в 
тоалета. 

Цветовете и Цветовете и 
принтоветепринтовете

Добавянето на ярки 
и дръзки тонове към 
традиционната за 
зимата гама от черно, 
кафяво и сиво вече не 
изненадва никого. Осо-
бено откакто отпадна 
правилото за цвето-
вото съчетаване на 
обувките и чантата. 

През настоящия 
есенно-зимен сезон, как-
то и през последните 
няколко, дизайнерите 
демонстрираха предпочитания към точно опреде-
лени цветове. Най-много привърженици си спечели 
червеното, следвано плътно от бордото, зеленото 
и тъмнооранжевото. Често срещана е комбина-
цията от два или три цвята, както и модели, при 
които подметката и „тялото” са в контрастни 
тонове. 

Също като тези с повече декорации, шарените 
ботуши и боти се носят с изчистени облекла, за 
предпочитане едноцветни, тъй като сами по себе 
си са достатъчен акцент в тоалета. Това правило 
важи и при носенето на обувките с принтове. Хит 
сред тях са животинските мотиви и по-специално 
леопардовите, но зебровите също са доста попу-
лярни. 

 Дълго стъпало – заоблен връх, тъмни цветове. 
 Къси крака – платформа, висок ток, чорапогащи в цвета на 

ботуша.
 Пълни бедра – платформа, височина до коляното, заоблен 

връх. 
 Едри прасци – средно дебел ток, височина малко над глезена. 
 Прекалено слаби прасци – височина до или над коляното, 

декорации, средно висок ток. 

Избор според крака
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ППсихологиясихология

БЛАГОВЕСТА КИРИЛОВА

Често ли ви се стру-
ва, че мобилният ви 
телефон звъни или 
вибрира, когато в 
действителност 
не е така? Ако 
отговорът на този 
въпрос е положи-
телен, значи една 
от епидемиите 
на XXI век не 
ви е подминала. 
Тя е свързана с 

т.нар. синдром 
на фантомното 
звънене и вибри-
ране и засяга цели 
87% от хората, 

ползващи мобилен 
телефон. При 

13% от 

тях признаците се проявяват 
всеки ден. 

На английски това широко раз-
пространено явление се нарича още 
„ringxiety” – комбинация от думите 
„ring”(„звъня”) и „anxiety”(„тревога”, 
„безпокойство”, „вълнение”). Терми-
нът е въведен от професор Дейвид 
Ларами от Калифорнийското учили-
ще по професионална психология и 
на български би звучал като „звъл-
нение”.   

Тъй като това състояние не 
вреди по никакъв начин, освен че 
причинява раздразнение, голяма 
част от потърпевшите дори не му 
обръщат внимание или вече са го 
приели за даденост. Има и такива 
обаче, за които то се превръща в 

сериозна причина да се съмняват в 
здравия си разум. Но специалистите 
са единодушни, че подобни тревоги 
са напълно неоснователни.  

„Звълнението не е нищо друго 
освен показател, че човешкият ум 
се опитва да се нагоди към изисква-
нията на съвременния свят – казва 
професор Ларами. – В общество, 
което става все по-безжично и 
свързано, не е никак изненадващо, 
че хората започват да страдат от 
технологични неврози. След като 
електронните джаджи станаха 
неразделна част от всекидневие-

то ни, една от първите 
подобни неврози, които 
се проявиха, беше именно 
звълнението. Заедно с 
пристрастеност та към 
интернет то стана и най-
широко разпространено.” 

Психолозите обясняват, 
че тъй като мобилните 
телефони са се превърнали 
в нещо като 

пети човешки крайник, повечето 
хора са в 

непрекъсната 
готовност да 
отговорят 

на обаждане или sms. Преди време 
никой не очакваше да получи обажда-
не извън дома или работното си мяс-
то – докато шофира, пазарува в су-
пермаркета, танцува в някой нощен 
клуб или каквото и да е друго. Но 
мобилните телефони направиха това 
възможно и в резултат мозъците ни 
са се настроили така, че да очакват 
обаждане по всяко време. Затова и 
броят на звуците, които човек може 
да обърка със звъненето на телефо-
на си, е изключително голям. Дори 
приликата да е много далечна – на-
пример шум от преминаваща наблизо 
кола, бръмчене на бормашина или 

в в

пети човешки крайник, повечето 
хора са в 

непрекъсната 
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включване на сешоар. Това се нарича 
също слухова халюцинация. 

Според професора по психология 
Алехандро Йерас, специалист в облас-
тта на усещанията и перцепцията 
и преподавател в Университета на 
Илиноис, умението да се различава 
звъненето на телефона от другите 
звуци може да бъде изградено изклю-
чително трудно.   

„Процесът по създаването на на-
вик да се отговаря на телефонните 
обаждания е свързан с поставянето 
на филтри на възприятието – обяс-
нява той. – Те ни помагат да чуваме 
звъненето дори и в много шумна 
среда. Но филтрите са несъвършени 
и пропускат случайни звуци, които 
мозъкът интерпретира като реални 
сигнали. Така се създава фалшива 
тревога.” 

По въпроса със синдрома на фан-
томното звънене има и друга теория, 
доста по-прозаична. Някои специали-

сти са на мнение, че той възниква в 
резултат на затрудненото разли-
чаване на звуци с еднаква честота. 
Човешкото ухо е най-чувствително 
към звуци с честота между 1000 и 
2000 херца, а повечето стандартни 
мелодии на мобилни телефони се 
вместват в тези граници. Затова и 
се получава 

объркване 
с други звуци в тази 
честота 

като например чуруликането на 
птица.  

Заради физическата му същ-
ност доста по-голяма мистерия за 
специалистите беше фантомното 
вибриране. За него обаче също се 
намери обяснение. И то няма нищо 
общо с мускулната памет или с 
увреждането на нерв, както пред-
полагат много от потърпевшите 
преди това. Оказва се, че синдромът 
на фантомното вибриране е просто 
поредното доказателство за това, 
колко лесно се създават навиците. 

„Ключът към разгадаването на 
фантомното вибриране е т. нар. 
хипотетично управлявано търсене 
– казва Джефри Джаната, ръководи-
тел на програмата по поведенческа 
медицина в университетската бол-
ница в Кливлънд. – Това е термин, с 
който се описва избирателният кон-
трол върху физическите усещания. 
Той служи на мозъка за пресяване на 
огромното количество постъпващи 
сензорни „данни” и настройване за 
прием на онези от тях, които са 
желани или очаквани. Ако човек е 

нащрек да усети вибрирането на 
телефона си, може да възприеме 
като такова много други физически 
усещания. Мозъкът превръща този 
процес в навик.”      

Майкъл Ротбърг, професор по кли-
нична психология, е напълно съгласен 
с това твърдение. С помощта на 
изследване, проведено неотдавна с 
участието на 176 доброволци, той 
установява, че 68% от тях страдат 
от синдрома на фантомното вибри-
ране. При всички участници той се 
дължи на 

погрешно 
интерпретиране на 
сензорни сигнали 
„В това няма нищо притесни-

телно – уверява професор Ротбърг. 
– Фантомните вибрации, както и 
фантомното звънене, просто до-
казват колко важна е постоянната 
комуникация в днешно време. Те са 
психологически израз на нуждата ни 
да се чувстваме свързани с другите 
във всеки един момент.”

В тази посока са и резултатите 
от изследване, проведено от психо-
ложката Сийма Хингорани. Според 
тях колкото по-често човек използва 
телефона си, толкова по-често чува 
фантомно звънене или усеща фан-
томно вибриране. Д-р Хингорани 
установява, че участниците, при 
които едно от двете се случва всеки 
ден, имат по-високи месечни сметки 
за телефон от другите (говорят 
повече и изпращат повече sms), 
по-импулсивни са от тях и са 
предимно млади хора. 
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ППътешествиеътешествие

АНТОН АНДОНОВ

Най-екзотичното място на 
света. Област, поделена от 
четири държави. Империята 
на най- чакания по Рождество 
Христово белобрад старец в 
света - дядо Коледа. Кръсто-
път на легенди, надежди и реал-
ност. Всичко това е Лапландия. 

Но по-точно би било да се 
каже, че с всички подобни опре-
деления само започва описание-
то на една историческа област, 
намираща се в Северна Европа. 
И въпреки че територията от 
400 000 кв.км. традиционно се 
населява от етническата група 
саами, днес районът е поделен 

между четири държави – Норвегия, 
Швеция, Финландия и Русия. Всъщ-
ност, наследниците на коренното 
население вече са едва 5% от дву- 
милионното население на Лаплан-
дия. Толкова са обитателите на 
тази част на стария континент, 
където дивите животни са пове-
че от хората, а климатът не е 
от най-предпочитаните. Напра-
во да се чуди човек, кое би нака-
рало някой да живее на място 
с 80 градусова температурна 
амплитуда между сезоните. 
През юли живакът в термо-
метрите тук се нажежава до 
30 градуса, през зимата пада 
до 50 под нулата. А може би 
за всичко е виновен Дядо 
Коледа, който по традиция 
прави чудеса, едно от които 

се нарича Лапландия. 

Магията на Магията на 
Бялата земяБялата земя

Ðàçõîäêà ñ 
åëåíèòå íà 
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ñ õúñêèòà, 
Ñåâåðíè 
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Íÿìà ïî-
îìàãüîñâàùî è 
ïðèêàçíî ìÿñòî 
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Според легендата за белобрадия старец ща-
бквартирата на Дядо Коледа се намира в Лаплан-
дия. Други твърдят, че той живее зад Северния 
полярен кръг. Така легендата и преданието се пре-
плитат и се превръщат в реалност. Защото за да 
се стигне до империята на Дядо Коледа, наистина 
се преминава Северният полярен кръг. Уникалното 
място е единственото в света, от което през ля-
тото Слънцето може да бъде видяно над хоризон-
та и в полунощ. През зимата пък няма истински 
изгрев и само хоризонтът леко се оцветява в ро-
зово. Във властта на бялата украса на природата 
Луната и звездите заедно с магическите северни 

светлини и снежнобялата покривка осветяват 
хоризонта. Северният полярен кръг е известен и 
като границата, където светът на забързаното 
ежедневие се сменя с магическия свят на елфи и 
елени. Това е територията, на която е разполо-
жена империята на Дядо Коледа. Тук се намират 
офисът и специалната пощенска станция, в която 
белобрадият старец получава милионите писма от 
децата от цял свят. Заедно с прословутите джу-
джета и северните елени за него работят всички 
жители на столицата на Лапландия – Рованиеми, 
които са нарекли летището си The Official Airport 
of Santa Claus.

Ïîùåíñêèÿ 

îôèñ íà Äÿäî 

Êîëåäà â 

Ðîâàíèåìè
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Най-предпочитано остава посещението на Санта 
парк - увеселителния комплекс, който може да убеди и 
най-скептичните в съществуването на Дядо Коледа. 
Това е мястото, където на живо може да се види 
как се приготвят подаръците за децата по света в 
работилницата на добрия старец. Тук е и прочутото 
училище за елфи, в което професорът по елфология -  
Елф, ще научи всеки как се сглобява дървено конче, как 
се боядисва еленче или прави коледна играчка. 

От парка тръгва и единственият път, който 
минава под земята и пресича Северния полярен кръг. 
В магическата галерия на Ледената принцеса ледени 
скулптури разказват за природата и културата на 
Финландия, а изживяването няма нищо общо с посеще-

нието на леден бар в някоя от европейските столици 
например. 

Романтичните гости на Лапландия могат да изпра-
тят пощенски картички, подпечатани със специален 
печат от главната пощенска служба на Дядо Коледа, 
а онези, които искат желанието им да се сбъдне на 
момента, направо ги пускат написани на лист хартия 
в специален пъстър барабан. 

Напук на всички очаквания, домът на 
добрия старец не се намира в столица-
та, а няколко километра извън нея - в 
Корватунтури. Малкото китно  градче 
приказно оживява преди Коледа, когато 
посреща хиляди любопитни туристи, 
пропътували целия свят, за да видят 
мястото, където белобрадият старец 
приготвя играчките за послушните деца.  
Декември във Финландия е време на „ка-

амос”. Това са полярните нощи, в които Слънцето 
почти не изгрява и мракът властва 22 часа от 
денонощието. Ако все пак посмее да надникне над 
хоризонта, Слънцето изобщо не затопля въздуха, 

а само оцветява небето в леко розов цвят. Което 
прави магията по Рождество още по-вълнуваща, и то 
на място, където обичайните температури по това 

време на годи-
ната са минус 

10-20 градуса. 
Въпреки 

студеното 
време обаче, 
стига да 
иска, човек 
може да се 
забавлява 
истински и 
на студа в 

Лапландия. Атракциите като че ли нямат край и са 
една от друга по-привлекателни. Разходка с шейна, 
теглена от елени от същата порода, с която пътува 
по света Дядо Коледа, тур по приказните гори със 
снегоходки – специални магически пособия за ходене, 
които не позволяват потъване в снега, риболов на 
дупка в леда, сафари с хъскита, круиз на ледоразби-
вач и други екзотични забавления се надпреварват за 
вниманието на гостите на бялата земя. 
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С малко повече късмет и при ясно време може да се 
види и магическото Северно сияние (Aurora Borealis). То 
направо спира дъха - истинско представление на гоне-
щи се светлини в небето. В най–ясните зимни нощи 
арктическите ветрове се съединяват със заредената 
с електрони атмосфера на Земята, за да създадат 
сияние от въртящи се странни феномени около магнит-
ния Северен полюс. Небето изведнъж става зелено, но 
по време на главните нощни представления небесата 
добиват кратковременни розови и сиви къдрици по кра-
ищата с проблясване на светловиолетово в центъра. 
Най-доброто време за 
природния феномен, кой-
то се случва около 200 
пъти в годината, е през 
пролетта и есента. 
През зимата Северното 
сияние може да се види 
в Къщата на Северното 
сияние, която се намира 
в Похиян Круун, близо до 

градчето Соданкюле.    
Екзотиката на Лапландия се дължи и на факта, че 

голяма част от територията й се намира зад Поляр-
ния кръг. Това е причината тук все още да има места, 
където не е стъпвал човешки крак. Обширни райони с 
дива, първична природа – блата, езера, тундри, насече-
ни от бързи рекички – всичко това е част от пейзажа 
на непознатата бяла земя. Запазена марка за района 
остава и едно от най-красивите зрелища в Европа – го-
дишният събор на елени. Тогава в областта се събират 
хиляди животни и настава времето на надбягване с 

шейни, теглени от кра-
сивите благородни 
екземпляри. Състе-
зания има и по улов с 
ласо на елени, което 
напомня на сцени 
от филми за Дивия запад, 
пренесени на арктическа 
почва.   

Ñåëîòî íà Äÿäî 
Êîëåäà â Ðîâàíèåìè
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ППътешествиеътешествие

Той се намира на 13 км от град-
чето Салла, в източната част на 
Лапландия, и се простира на площ 
от 200 ха. В него има специални 
ловни пътеки, пешеходни пътеки, 
две езера и типично лапланд-
ско село с палатки. В Парка на 
елените има постоянна изложба, 
показваща с удивителен натура-
лизъм колко труден е животът на 
северните тревопасни животни 
преди създаването на Национал-
ния парк. Два от най-безобидните 
епизода тук показват препарирана 
сърна, току-що захапана от рис, 

както и елен, преследван от 
вълци. Но ако кървавите сцени 
не са по вкуса ви, то спокой-
но може да си поръчате кафе 
на огън, да половите риба в 

дупка на леда или просто да се 
разходите с моторна шейна. 

Друго от чудесата на Лапландия, което привлича 
като магнит хората от всички краища на света, е 
мината, откъдето се добива аметист. Тя се намира 
близо до градчето Луосто и е единствената в Евро-
па. „Камъкът на щастието” се използва като амулет 
срещу пиянство, а местните хора твърдят, че той 
лекува всякакви болести, стига да се сложи върху 
нагорещените въглени във финландска сауна. Заради 
това поверие почти няма турист, който си тръгва 
от Лапландия без парче аметист с размер на кубче 
захар, купено от бижутериен магазин. 

В Лапландия има изградени осем 
курорта. Един от най-популярни-
те се намира в градчето Леви, 
отдалечено само на 14 км от 
летището на Киттиля. Курортът 
е спечелил славата си на райско 
кътче за семейства и двойки за 
разлика от Юлляс, който се счита 
за номер едно за скиорите. Курор-
тът се намира в подножието на 
най-високата точка във Финлан-
дия – 463 м, от която се спускат 
писти за любителите на белите 
спортове. Саариселкя е мястото, 

Пет сезона
Покрай зимата, пролетта, лятото и есента 

в Лапландия има още едно тайнствено годишно 
време – „камос”. 

То идва когато Слънцето не се издига над 
линията на хоризонта и всичко наоколо буквално 
потъва в разкошна синева и покой, нарушава-
ни единствено от светкавиците на Северно-
то сияние. Този природен феномен може да се 
наблюдава 200 пъти през годината, главно през 
пролетта и есента. 

Саами
Коренното население се 

е заселило по тези земи 
преди 5 000 години. Саами-
те и до днес са запазили 
традиционния си начин на 
живот. Те са жизнерадост-
ни и гостоприемни хора, 
спокойни и уважителни 
към по-старите от тях. 
Занимават се с отглеж-
дане на елени, риболов 
и земеделие и обичат да 
философстват и съзерца-
ват природата около себе 
си. Времето за тях няма 
значение, затова за никъде 
не бързат, а историята им 
не е белязана с желанието 
да направят своя държава. 
Саамите не са владеели 
чужди народи, винаги са 
живели мирно и единстве-
ната им борба е била със 
суровата природа. 

Сувенирите
Най-известните саамскими 

сувенири се правят от еленска 
кожа. Рогата на благородното 
животно и арктическа бреза са 
другите най-често използвани 
материали за направата на 
подвижните спомени. Към тях 
вървят традиционни саамски 
костюми, ръкавици, ушанки и 
ботуши. 

Свещената земя 
Остров Укко на езерото Инари е едно от най-

загадъчните кътчета в Лапландия. До средата на 
XX век там се провеждат жертвоприношения за 
езическите богове. Мястото е опасано от скали 
и езера с невероятно чудновати форми. Според 
преданията това място е обитавано от древни 
духове, а необикновената форма на камъните 
тук се приема за знак от отвъдното. Днешни-
те лапландци не обичат да говорят за острова, 
защото смятат, че той се владее от духове. Те 
не го посещават и не съветват гостите си да 
ходят там. 

Ëåäåí õîòåë

Åëåíèòå âèíàãè ñà ñ ïðåäèìñòâî íà ïúòÿ è 
ñå ðàçõîæäàò ñâîáîäíî
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където живее голяма 
част от коренното 
население – саами. Тук 
се намира свещеното 
езеро Инари, а пистите 
са лесни дори за хората, 
които за първи път се 
качват на ски. Пюхя и Рука, 
който се намира в най-юж-
ната точка на Лапландия, 
са другите два курорта, 
които се наричат вратите 
към Арктика.        

к 
 
те 
та, 
е 
и Рукааа, 
й-й-й южюж-
нндидия,я, 
тата, 
аатититете 

Течението Гълфстрийм прави климата на 
Лапландия сравнително мек. Зимата се 
счита за мека, а лятото за топло. Средна-
та температура през най-студения месец 
януари е минус 14 градуса, снегът се 
задържа от средата на октомври до май. 
Липсата на промишленост прави водата 
годна за пиене навсякъде, а горите са 
пълни с диви животни. Ските и пързалянето 
са издигнати в култ. Няма хотел, който да 
не предлага на гостите си разходка с 
моторни шейни, с кучета или еленски впряг, 
спускане със ски, риболов - в това число и 
подводен, че дори и екстремни турове зад 
Полярния кръг, а сауната, СПА и джакузи 
изобщо не се считат за екстра. 

дд

Печено месо от елен с пюре от картофи и сладко 
от червени боровинки е ястието, което не трябва 
да се пропусне тук. Към традиционната кухня спа-
дат и краставици с мед и домашно сирене, пригот-
вено от мляко на току-що родила крава, палачинки 
и, разбира се, – печени сьомга и бяла риба. Задължи-
телни са популярна местна бира и водка, а за люби-
телите на 60-градусовите питиета е австрийският 
ром „Stroh”, който разреден се пие и като лекарство. 
Местните препоръчват ликьори от диви къпини, 
боровинки и други горски плодове, както и кисели и 
квас от горски ягоди.

Шейната 
на Дядо 
Коледа
Ски вместо ко-

лела има шейната. 
Кучета, елени или 
коне теглят впряга, 
с който белобрадият 
старец носи подаръ-
ци на децата през 
Коледните празници. 
Според легендата Дядо Коледа 
обикаля земното кълбо с вълшеб-
на шейна, теглена от 8 северни 
елена, която може и да лети. 

Най-малко три възможности от 
София предлагат туристическите 
фирми. Цената до Полярния кръг е 
различна и зависи от екстрите и 
желанията на туриста. Седемднев-
на програма  с нощувки в тризвез-
ден хотел и програма „Легендите 
на Лапландия” струва 1912 евро. 
Полетът минава на отиване през 
Париж и Хелзинки, самолетът каца на 
официалното летище на Дядо Коледа 
в Рованиеми. Връщането е през 
Брюксел, а  турът включва риболов 
на дупка в леда, посещение на селото 
на Дядо Коледа, разходка до ферма за 
отглеждане на елени и Санта парк, 
вход в зоологическата градина в Ра-
нуа, сафари със сноумобили за посе-
щение на ферма за хъскита, вечерен 
тур със снегоходки и наблюдение на 
Северното сияние. 

Друг вариант включва разходка 
на борда на ледоразбивач. С бившия 
боен кораб се стига до Ботническия 
залив, където е царството на леда. 
За 6 дни отново от София цената 
стига 2762 евро. 

Индивидуалните трипове включ-
ват пристигане до Рованиеми с влак 
и пътуване с автобус. Влаковете във 
Финландия са прекалено удобни, ин-
тернетът е сигурен, а автомобилът 
или шейната може да пътува заедно 
с вас на транспортна платформа. 

Елфи
Елфите са митологични същества от 

фолклора и митологията на германските 
народи. В скандинавската митология те 
са раса от малки божества на приро-
дата и плодородието. Елфите често са 
изобразявани като млади мъже и жени с 
прекрасна външност, живеещи в гори или 
други места сред природата, под земята 
или в езера и други водни басейни. Те са 
описвани като дълго живеещи или без-
смъртни същества, които притежават 
магически способности. Писателят Дж. 
Р. Р. Толкин и неговият „Властелинът на 
пръстените” превръщат елфите в ос-
новни персонажи на модерното фентъзи. 

Елените 
На един квадратен километър площ живеят по 2 души и 2 елена. От древ-

ността благородното животно е символ на Слънцето, Огъня и творческото 
начало. Еленът се е смятал за посредник между света на боговете и света 
на хората, а постоянно обновяващите му се рога са били асоциирани с 
хода на времето. Елените в Лапландия се срещат навсякъде. Те спокойно се 
разхождат по асфалтираните пътища, не се плашат от хора и автомобили, 
защото винаги се ползват с предимство.   

Ñêèîðèòå ñå ðàäâàò íà ñíåãà â êóðîðòà Ëåâè
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бонаментбонамент

30лв.

15лв.

55лв.

6 месеца

3 месеца

12 месеца

А личен
Име и фамилия:

служебен
Име на организацията:
Адрес:
Абонат (име, длъжност)

Идентификационен №

Адрес на абоната
Код Град/село
жк/ ул.№ бл. вх. ПК
За контакти: тел.
факс e-mail

Плащане
„Доби Прес” ЕООД

      - тел.:02/ 963 30 81
               02/ 963 30 82

      „Български пощи” ЕАД
      - тел.:02/ 949 32 25
               02/ 949 33 99

     „Разпространение 
     на печата” АД
      - тел.:02/ 931 80 22
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