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Оттласкване
от дъното

Икономиката на България тлее в 
последните месеци и е на ръба да 
достигне своята точка на замръз-
ване. Минималният растеж и лекото 
раздвижване при инвестициите не 
са в състояние да заредят бизнеса 
с позитивизъм, показват мненията 
на предприемачите пред „Икономи-
ка”. Причините са ясни – вакуумът 
в управлението, който се случи след 
зимните улични протести и извади на 
показ нетърпимостта към проблеми, 
чиито решения са отлагани с години 
в прехода, както и крехкият баланс 
на политическите сили след парла-
ментарните избори. Те не дават 
надежди за оттласкване от дъното.

Обещанията на новото правител-
ство за решителни и бързи мерки 
може и да заслужават своите поне 
100 дни кредит на доверие, но също 
не са в състояние да накарат бизне-
са да сложи розовите очила.

Затова родните предприемачи 
„влязоха в обувките” на управля-
ващите, за да предложат своите 
виждания и мерки за съживяване на 
икономиката и потреблението, за 
разрешаване на патовата ситуация 
с енергийните цени и т.н.

Повечето от тях говорят за сти-
мули за развитие на малкия и средния 
бизнес, за насърчаване на инвести-
циите, за засилване на връзката 
бизнес-образование. Мненията им се 
разминават за това дали държавата 
да се намесва повече или по-малко в 
пазарните отношения и регулацията, 
най-вече по отношение на монополи-
те, и дори дали самата държава не 
се е превърнала в монопол. Разно-
посочни са и идеите за данъчната 
политика.

И ако е вярно, че в спора се ражда 
истината, то някъде в нашите стра-
ници се съдържат малки истини за 
това как зъбните колела на ръждяса-
лата машина „България” да започнат 
да се въртят на доста по-бързи 
обороти. Както всички искаме.

Приятно четене!

НЕВЕНА МИРЧЕВА 
главен редактор

www.economic.bg

Редакционно

72ÍÈØÀ
Бизнес за баби

74ÐÅÃÈÎÍÈ
Този див опустяващ 
Северозапад...

78ÀÃÐÎ
Да посееш контрол

82ÇÄÐÀÂÅ
Живот без хапчета

86ÒÎÍÓÑ
АроМАГИЧНО

90ÊÅÍÒ ÔËÎØ
Индианците – хазартни крале

94ÄÈÍÀÑÒÈÈ
Турска приказка за успеха

98ÈÑÒÎÐÈß
Наследството на Хитлер

100ÌÀÐÊÀÒÀ
Кралицата на 
достъпния лукс

104ÌÎÄÀ
Плажни стратегии

108ÏÑÈÕÎËÎÃÈß
Трениране на вкуса

110ËÈÖÀ
Възрожденка в XXI век

112ÃÀËÅÐÈß
Искрата на вдъхновението

116ÂÀÊÀÍÖÈß
Класна стая на поляната

118ÏÚÒÅØÅÑÒÂÈÅ
Еко туризъм



6 Икономика

естиестиВВ

Български студенти със 
стипендии за чужбина

Четири български университета стават партньори 
на фондация UniCredit & Universities. Това са Софийският 
университет „Св. св. Климент Охридски”, Университет за 
национално и световно стопанство, Висшето училище по 
застраховане и финанси и Стопанска академия „Димитър 
А. Ценов”-Свищов. 

Фондацията е създадена през 2009 г. и осигурява 
годишни стипендии и специализации в чужбина на та-
лантливи студенти в общ размер от над 200 хил. евро. 
За стипендия могат да кандидатстват и студенти от 
други университети в България, ако интересите им са в 
областите икономика, политически и социални науки.

Стипендиите са в три основни направления: подкре-
па за обучение, за изследвания, както и за провеждане 
на научни семинари. През тази години са планирани 23 
инициативи, сред които специална програма за обучение в 
чужбина, фокусирана върху страни извън програмата „Ера-
зъм”, възможност за стаж в банки от групата и стипен-
дии за най-добри научни доклади. През 2013 г. се очаква да 
получат финансиране 70 студенти и научни изследователи.

Пълна информация за кандидатстване може да бъде 
намерена в интернет на адрес: www.unicreditanduniversities.
eu. Процесът на кандидатстване, който е изцяло онлайн, 
започва в средата на юни-началото на юли и обикновено 
приключва през октомври. 

От юни е отворен приемът на заявления по мярка 121 
„Модернизиране на земеделските стопанства” от Програ-
мата за развитие на селските райони (ПРСР), информи-
рат от Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ).

Кандидатстването обхваща няколко групи ферме-
ри. Заявления могат да подават стопаните с одобрени 
проекти по мерки 112 „Създаване на стопанства на млади 
фермери” и 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства 
в процес на преструктуриране”.

За модернизиране на стопанствата си могат да канди-
датстват още производителите на плодове и зеленчуци 
(конкретните култури ще бъдат допълнително посочени 
в заповедта за отваряне на прием), както и фермерите 
с дейност в сектор „Мляко” и в други животновъдни 
сектори, които са в съответствие със стандартите на 
Европейската общност, включително с т. нар. Нитратна 
директива.

В рамките на юнския прием не е предвидено финанси-
ране на фермери и организации на производители, отглеж-
дащи зърнено-житни и маслодайни култури.

Стартира 
модернизацията 
на стопанства

Еврото вече и на кирилица
Банкнотите от 5 евро вече са с надписи 

на кирилица. В началото на май Европейската 
централна банка представи нови купюри, вър-
ху които за първи път е изписано на нашата 
азбука наименованието на единната валута 
„евро”, както и съкращението „ЕЦБ”.

С този исторически акт кирилицата влиза 
в употреба в еврозоната и разширява влияни-
ето на еврото като глобална валута. Над 200 
млн. души по света, използващи кирилицата, 
сред които и българите като пълноправни 
граждани на Европейския съюз, ще могат да 
прочетат на своя национален език думата 
„евро”, изписана върху банкнотата. Влизане-
то в обращение на новата банкнота бележи 
началото на серия, наречена „Европа”, обявиха 
от ЕЦБ.

Óïðàâèòåëÿò íà ÅÖÁ Ìàðèî Äðàãè ïðåäñòàâè áàíêíîòàòà îò 5 åâðî ñ 
íàäïèñè íà êèðèëèöà
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ТАТЯНА ЯВАШЕВА

Българската икономика е полу-
мъртва, дори не е полужива, така-
ва е диагнозата, която предпри-
емачи поставят на стопанската 
активност в страната. Нищо че 
националната статистика от-
чита срамежлив растеж. Според 
експресните оценки на НСИ през 
първото тримесечие на годината 
икономиката бележи позитивен 
тренд с 0.1% спрямо четвърто-
то тримесечие на 2012 г., а на 
годишна база брутният вътре-
шен продукт (БВП) се е покачил с 
0.4%. „Статистиката напълно ме 
озадачава. Икономическият двига-
тел е включил на пълни обороти 
в рамките на статис-
тическата грешка и 
отвъд нея в границите 
на пълната пропаганда 
и „скоро” ще ни изведе 
на тучни пасбища. Този 
мощен икономически 

ръст от 0.1 % е реализиран от 
статистици и манипулатори”, 
четем в един от икономическите 
форуми.

Според данните на Национал-
ния статистически институт 
крайното потребление се свива с 
0.8% на тримесечна база и с 1.6% 
на годишна база. Инвестициите 
растат с „невиждани” темпо-
ве - с 2.4% спрямо последното 
тримесечие на 2012 г. и с 4.8% в 
сравнение началото на миналата 
година. Но е важно да се отбе-
лежи, че в графата „инвестиции” 
твърде малка част са свързани с 
реалното производство.

С цялата условност на опо-
вестените данни, икономиката 

остава замръзнала, а даже про-
дължава да 

забавя и 
минималния си 
темп на растеж

от последните тримесечия. 
Анализатори коментират, че се 
наблюдава постоянно забавяне, 
което в следващите тримесечия 
лесно би могло да се превърне в 
нов спад и България да последва 
повечето страни в ЕС, като на-
влезе в нова рецесия. Данните на 
Евростат за януари – март сочат, 
че ЕС-27 отново е в рецесия, тъй 
като бележи две последователни 
тримесечия на спад. Буксуването 
на европейските икономики неиз-
бежно ще се отрази негативно на 
българската, тъй като около 60% 
от износа на страната и около 
80% от ПЧИ за периода 2003 - 
2012 г. идват от ЕС. Преориенти-
рането на българския износ към 

В точката наВ точката на
замръзванезамръзване

Èêîíîìèêàòà  å ïðåä ñðèâ, 
óïðàâëÿâàùèòå òðÿáâà 
ñïåøíî äà ïðåäëîæàò ïëàí 
çà ñïîïàíñêî îæèâëåíèå

Èêîíîìèêà â Áúëãàðèÿ ??? 
Òîâà å îêñèìîðîí, èëè ñ 
äðóãè äóìè, æèâ òðóï…

Êîìåíòàð âúâ ôîðóì
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трети страни би имало позитивен 
резултат. Делът на държавите 
от ЕС в ПЧИ на България беше 
над 80% в годините на бурен 
растеж преди кризата, а през 
последните 2 години той е около 
50%. При износа също се наблюда-
ва лек ръст на пазарите в трети 
страни -  от 37.8% през 2011 г. до 
41.6% през 2012 г.

Кое обаче убива на бизнеса в 
България? „Големите компании се 
стремят да монополизират пазара 
и не желаят да допуснат малкия 
и средния бизнес свободно да се 
развива. Едрият капитал 

държи контрола 
над политиците

той владее тристранния диалог 
и гласът на дребния предприемач 
изобщо не се чува, законите се 
правят така, че само мастодон-
тите да прескочат изискванията”, 
твърди Светлозар Николов, пред-
седател на Националната асоциа-
ция на българския бизнес. Според 
него в страната се води целенасо-
чена политика за унищожаване на 
предприемаческия дух. „Изкустве-
ният подем по време на управле-
нието на НДСВ бе съпътстван 
с навлизането на чуждестранни 
банки и с промяна на законода-
телството така, че малките 
и средните предприятия (МСП) 
да започнат да правят инвес-
тиции, които след време да им 
бъдат отнети и те да изпаднат 
в зависимост. Частното съдебно 
изпълнение трябваше да е в полза 
на МСП, но законодателството 
бе направено така, че да обслужи 
интересите на едрия капитал. 
Свободната пазарна инициати-
ва беше убита”, твърди Николов. 
Като юрист той периодично 
прави преглед на законодателни-
те промени и последствията от 
тях върху икономиката, неговият 
професионален поглед показва, че 
законодателството обикновено е 
в услуга на най-големите в бизне-
са. Гласът на малките и средните 
предприятия обикновено не се чува 
и техните интереси не се вземат 
предвид. От Националната асоциа-
ция на българския бизнес твърдят, 

че през годините предприемачите 
бяха подведени, че има условия за 
стопанска активност и откриване 
на нови работни места. Те взеха 
кредити, а банките имаха възмож-
ност едностранно да променят 
лихвите, което след 2008 г. 

доведе до 
множество 
верижни фалити
Но нито политическите партии, 

които се домогват до властта, 
нито големите работодателски 
организации се ангажираха да 
отстояват интересите на малкия 

и средния бизнес. Същевременно 
липсата на държавна воля за сти-
мулиране на предприемаческата 
инициатива и силният администра-
тивен натиск над всяко предприя-
тие са довели до сегашния траги-
чен резултат.

Предизборните послания на 
политическите партии  бяха абсо-
лютно неадекватни, никоя от тях 
не очерта перспективи за реална 
икономическа инициатива и никой 
не набеляза пътищата за излизане 
от кризата, в която България про-

дължава да затъва. Няма диалог с 
бизнеса и ако това не се промени, 
липсата на комуникация между 
властимащите и стопанските 
субекти ще доведе до сериозни 
сътресения в държавата. Ключът 
към растеж на икономиката е да 
се създадат условия МСП бизнес 
да разгърнат потенциал. Съдебна-
та система е крайно неефектив-
на, корумпирана, неработеща и е в 
услуга на олигархията. Необходи-
мо е най-сетне да имаме спра-
ведлива съдебна система, сега 
нейната архитектура е такава, 
че достъпът до съдебен процес 
е ограничен. Липсва адекватно 

антимонополно законодателство, 
което да насърчава свободна-
та конкуренция и да преследва 
създаването на картели и моно-
поли. „Държавните антимонополни 
органи са превърнати в защит-
ници на статуквото. Те правят 
формални разследвания, налагат 
символични глоби, разследванията 
не постигат успех. Освен всичко 
законът не позволява завеждането 
на колективен иск, а Комисията за 
защита на потребителите никога 
не се е възползвала от правото си 

Ìëàäåæêàòà áåçðàáîòèöà ðàñòå ñ íàé-áúðçè òåìïîâå è íàäõâúðëè 29%

www.economymagazine.bg
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ТТематаемата

на такъв иск в защита на потре-
бителите. 

Който държи 
парите,  той 
командва
Ето защо банките финансират 

когото и както си поискат. Като 
няма силно обединение на малкия и 
средния бизнес, няма кой да се про-
тивопостави на натиска и рекета 
над него”, обобщава Светлозар 
Николов. По негова оценка докато 
бизнесът не започне да се обеди-
нява в структури, които да отсто-
яват предприемаческите интереси, 
резултатът ще продължи да е 1:0 

за политиците и монополите.
„Административната тежест, 

която през последните години 
беше наложена, спъва бизнеса. 
Беше дадена свобода на големите 
монополи, като започна силен да-
нъчен натиск над малкия и средния 
бизнес и при уж благоприятен 
плосък данък фирмите започнаха да 
намират изход в сивата зона от 
данъчния тормоз. Забавените раз-
плащания от страна на държавата 
по повечето обществени поръчки 
доведоха до сериозен дисбаланс 
за бизнеса, същевременно достъ-
път до кредити се затрудни, като 
условията ставаха по-неизгодни. 
Финансовите институции повиша-

ваха исканията си за обезпечения, 
за доказване на опит в предиш-
ни проекти”, посочва Димитър 
Иванов, изпълнителен директор на 
Съюз на малките и средните пред-
приятия България. Той е убеден, че 
единственият правилен подход за 
справяне с безработицата е дава-
не максимална свобода на бизнеса 
да развие своя потенциал. Подхо-
дът на държавата към икономи-
ката според него е изключително 
важен. Той дава за пример Турция, 
която през 90-те години беше про-
изводител на евтини стоки, както 
и Китай. Но страната бързо се 
преориентира, като икономиката 
се насочи към 

производството 
на по-качествени 
продукти

с по-висока добавена стойност. 
Оказа се, че тази формула наис-
тина работи. Турското минис-
терство на земеделието създаде 
гаранционен фонд в подкрепа на 
стартиращите фермери. Фондът 
отпуска нисколихвени кредити, 
като в първите шест години се 
покриват само лихвите, в ос-
таналите четири се изплаща и 
главницата. Докато заемът не се 
изплати,  държавата е собстве-
ник на оборудването и на земята, 
закупени с въпросния кредит. Това 
осигурява евтин ресурс, като се 
дава възможност предприемачите 
да стъпят на крака и когато запо-
чнат да изкарват живи пари, тога-
ва да пристъпят към покриване на 
основната част от задълженията.

Според Димитър Иванов ев-
рофондовете станаха основен 
източник на средства по време 
на кризата и ако те бяха правил-
но насочени, бизнесът можеше да 
е далеч по-стабилен. Има форми 
на бизнес инкубатори, които не 
потръгнаха в България. Но ако 
държавата намери политическа 
воля за промяна, бихме могли да 
се възползваме от конкурентните 
предимства, които членството в 
ЕС ни дава. За целта трябва да се 
предложат адекватни стимули за 
развитие на българското предпри-
емачество. Сега лъвският пай от 
средствата да се концентрира в 

Íîâîòî ïðàâèòåëñòâî òðÿáâà äà íàìåðè âÿðíàòà ïîñîêà íà èêîíîìè÷åñêîòî ðàçâèòèå



ограничен брой фирми и производи-
тели. 

България е на опашката, защо-
то бизнесът не е добре организи-
ран, натикан е в ъгъла и затова 
гласът му не се чува, твърдят 
лидери на предприемачески орга-
низации. Нужна е дългосрочна рам-
ка за развитие на икономиката, 
която да дава предвидимост за 
икономическото развитие.  „Нито 
австрийците, нито немците са 
много по-морални от нас, просто 
там има стриктни правила и има 
страх от това, че държавата е 
на мястото си и безкомпромисно 
прилага законите спрямо всеки 
свой гражданин. Иначе и там 
министри, кметове, бизнесмени 
щяха да опитват да са изключе-
ние в прилагането на нормите. 
Но ако българските политици не 
започнат да мислят с главите 
си, живият живот ще ги научи, 
след като ги изхвърли зад борда”, 
уверява изпълнителният директор 
на Съюза на малките и средните 
предприятия. 

Политиците живеят от мандат 
до мандат и държавата остава 
без дългосрочен хоризонт за раз-
витие. Управляващите действат 
или като че времето е тяхно, или 
влизат в ролята на пожарна ко-
манда. Те са майстори да замитат 
проблемите под килима, докато 
планината от нерешени въпро-
си в един момент не ги затрупа. 
Политиците нямат поглед отвъд 
мандатите, те мислят до следва-
щите избори, държавниците обаче 
кроят бъдещето на следващите 
поколения. 

Често името на Конрад Аденау-
ер се дава като пример за държав-
ник, който след Втората световна 
война е съумял да изведе Германия 
към модернизация и икономически 
възход. От бизнеса у нас комен-
тират, че се надяват българският 
Конрад Аденауер да се е родил, тъй 
като няма никакво време да чакаме 
такъв човек тепърва да израсне. 
Днес все още има възможност ние 
да управляваме процесите, в про-
тивен случай утре проблемите ще 

започнат да ни диктуват. Енерге-
тиката е красноречив пример, че 
вече сме в цайтнот, и ако ситуа-
цията не се овладее, скоро тя ще 
помете политиците, икономиката, 
пазара. Вече е 

момент за 
хирургическа 
намеса
Обезболяващите и приспивател-

ните не помагат. Без производ-
ство, без стабилна икономика няма 
откъде доходите да растат. Ако 
най-сетне новата изпълнителна 
и законодателна власт осъзнае 
това, тя ще се обърне първо към 
бизнеса, за да разбере какви са 
проблемите му и какво трябва да 
се направи, за да може той да за-
работи нормално. А всичко е тол-
кова просто: наемният труд иска 
тук да намери шанс за работа и 
достоен живот, а реалният бизнес 
се стреми да се създадат благо-
приятни условия за делова актив-
ност и стопанско оживление.
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Преди изборите през нашата фа-
брика минаха политици от различни 
партии, които изразиха дълбока 
загриженост за състоянието на 
икономиката и заявиха намерения 
да се правят широки съвети с учас-
тието на малкия и средния бизнес. 
Има обаче работодателски органи-
зации, които се бият в гърдите, а 
реално не правят нищо за бизнеса. 
Те не отстояват интересите на 
българския предприемач, а управи-
телните им съвети гонят лично 
облагодетелстване и живеят в ком-
форт с всички правителства. Ако 
искат да направят нещо позитивно, 
новите управляващи трябва да се 
отворят широко към българския 
производител. Крайно време е да 
осъществят диалог с предприе-
мачите и да започнат да посеща-
ват заводите, за да се запознаят 
отблизо с проблемите на фирмите 
в различните сектори, тъй като 
всеки отрасъл си има своите спе-
цифики.

Компаниите, които работят за 
европейския пазар, са под натиск. 
По-притиснати от износителите 
са фирмите, които основно рабо-
тят на местния пазар, но въпросът 
за доброто състояние на една фир-
ма опира и до това дали е нало-
жен ред в нея. Западът е в криза, 
Европа силно се тресе, а на изток 
има растеж. САЩ също са в криза, 

но там проблемите са различни от 
тези на Стария континент. 

Групата на ВСК „Кентавър” от-
беляза 36% ръст на производство-
то през последната година, като 
за 2012 г. увеличението е с 16%. 
Около 94% от нашата продукция е 
за износ.

Още през 2000 г. разработихме 
дългосрочна стратегия за разви-
тие на бизнеса, на кои пазари да 
присъстваме и как да се позициони-
раме на тях. Руският пазар за нас 
е слабо разработен, затова в края 
на май бяхме на панаира на машино-
строенето в Москва. 

„Цар Пазар” диктува 

какво да правиш, колко да инвести-
раш, в какво да обучиш работници-
те и служителите. 

Образованието в България е от 
изключителна важност, от същата 
степен на значимост е и админи-
страцията, с нея обаче успяваме 
някак си да се преборим. Тя не е 
модернизирана, но по отношение 
на европейските проекти пробле-
мът е в пречките, които е създало 
Министерството на икономиката. 
Чиновниците не си дават сметка, 
че като купиш една-две машини, 
автоматично няма да се повиши 
конкурентоспособността на фирма-
та. Това е цялостен процес. 

Турция помага на 
фирмите, например 
подкрепя ги финан-
сово за щандове 
на панаирите. Там 
отделят специално 
внимание на индус-
трията. Каквото 
и правителство 
да дойде на власт 
у нас, то трябва да активира не 
само вътрешния пазар, но и да сти-

мулира присъствието на бизнеса на 
външните пазари.

За да има малък и среден бизнес, 
трябва да има голям бизнес. Има 
закони, които трябва да се про-
менят. Законът за насърчаване на 
инвестициите например е за коша 
и трябва да се изработи и приеме 
изцяло нов. Такъв закон трябва да е 
силно опростен. Ако сега тръгнеш 
да инвестираш, влизаш в голям те-
атър. Там има множество заплахи 
– ако не направите това, онова ти 
се случва, ако направите еди-какво 
си, стоварва ви се друго. Има много 
условия, които обременяват, защо-
то е написан от държавния служи-
тел, който никога не е инвестирал 
и не е създавал работни места. 
Докато не се промени мисленето 
в държавата и управляващите не 
започнат да се допитват до биз-
неса и да се вслушват в него, няма 
как икономиката да се изправи на 
крака. Ние не искаме да срутваме 
бюджета, целта ни е 

да се постигне 
стопанско 
оживление
Електронното правителство 

обаче така и не заработи. Липсват 
добре подготвени хора и в това е 
проблемът на всяка крачка. Всеки 
се пише консултант, той в живота 

си един пирон не е 
забил, но се заема 
да съветва фирми-
те или да оправя 
цялата държава. 
Теорията е едно, 
а практиката 
– друго. Затова 
смятам, че само 
хора, които са 

успели в бизнеса, са в състояние да 
помогнат на държавата да излезе 

Тръгнеш ли да инвестираш, 
влизаш в голям театър

Мариана Печеян, управител и прокурист на ВСК “Кентавър”:

Óïðàâëÿâàùèòå òðÿáâà äà ñà â äèàëîã ñ áúëãàðñêèòå 
ïðîèçâîäèòåëè è ñ òÿõ äà ñè ñâåðÿâàò ÷àñîâíèêà

Ìîæå äà ðàáîòèì 
çà ãîëåìè 
êîìïàíèè, íî 
íÿìàìå çàïàçåíà 
òåðèòîðèÿ íà 
ãîëåìèÿ ïàçàð
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на пътя на просперитета. Протес-
тиращите искат силен граждански 
контрол, но ми се струва, че онези, 
които са на улицата, нямат капаци-
тет да се занимават с управление.

Приватизацията у нас започна по 
сбъркан модел, държи се на инвес-
тиции и на брой работни места. 
Светът обаче е в ерата на кибер-
нетизацията и вече цели произ-
водства работят без намесата 
на хора. Анахронизъм е в България 
заводът да се продава заедно с 
работниците. В Сърбия купувачът 
трябва да представи реалистичен 
бизнес план и който даде най-добри 
условия, той печели. Тук 

държавата се меси

без да се интересува от конюнк-
турата на пазара, а тя непрекъс-
нато се променя, настъпва криза и 
преструктуриране на капиталите. 
У нас обаче динамиката на проме-
ните не се отчита и затова след 
приватизацията нищо не излезе от 
фабриките.

Търговията и производството 
имат еднакъв данък печалба. Няма-
ме никакви преференции, ако правим 
инвестиции. В производството 
обаче се искат вложения в нови ма-
шини и технологии и в този случай 
данък печалба върху тези реинвес-
тиции трябва да е с нулева ставка. 
Малцина знаят, че от общо 264 
общини в страната 152 са с пре-
отстъпен данък печалба и това се 
отнася за производства в райони с 
висока безработица. Но Агенцията 
за инвестиции не рекламира актив-
но тази възможност. На отговорни 
позиции се назначават хора без 
нужния опит и затова нещата не 
вървят. Това, че някой е завършил 

престижен западен университет 
е добре, но то не е достатъчното 
условие, за да си тежи на мястото. 
Изпуснахме много инвеститори, 
тъй като не знаем как да ги при-
влечем и как да ги задържим. 

Във властта 
трябва да влязат 
професионалисти, 
а дали ще нарекат 
правителството 
програмно или 
експертно, не е 
от чак такова 
значение. Две от 
най-важните неща 
са инвестициите и 
образованието. Трябва външните и 
местните инвеститори да са по-
ставени на равна нога, а не едните 
да плащат ДДС, а другите – не. 
Да вземем търговските вериги, те 
вкарват вносни продукти, които са 
добре субсидирани, фирмите имат 
висока производителност и цената 
им е по-ниска. А ние сме далеч от 
този етап на развитие.

Разработваха се какви ли не 
стратегии, които хванаха мухъл. На 
високи позиции се поставят хора с 
амбиции, които обаче не са били ус-
пешни предприемачи или мениджъри.

Имаме едно 
министерство 
на приходите

и всички други са на разходите. 
Говори се много, но никой не казва 
как да се увеличат приходите, а 
всеки се хваща в разходите. Не 
може да се чака само на европроек-
ти. Крайно време е управниците да 
започнат да работят пряко с хора-
та, които произвеждат принадения 
продукт в страната. Без индустрия 

няма как да имаме просперитет, 
само с търговия не става. 

В последните години привличане-
то на инвеститори замря, трябва-
ше да се работи усилено в тази по-
сока, защото докато дойде оттук 
насетне някой и направи завод, ще 
минат поне 5-6 години. Няма стра-
тегия за образованието, писаха 
някакъв закон, който така и не се 
прие. Липса връзка между бизнеса, 
образованието и държавата.  Дума-
та планиране остана в миналото, а 
говорят за план 2020. Те не знаят 
какво ще стане през тази година, а 
се опитват да гледат в бъдещето. 
Вече трябва да живеем ден за ден, 
ние не диктуваме цените на све-
товния пазар. Ние може да работим 
за големи компании, но нямаме за-

пазена територия 
на големия пазар. 
Вижте в послед-
ните 20 години 
какви предприятия 
бяха създадени 
по света, те са 
кибернетизирани 
и роботизирани и 
в тях няма пряко 
участие на работ-

ници, но затова пък се инвестира в 
сивото вещество.  А тук продават 
ВМЗ - Сопот и чакат някой да го 
купи. Дори пари да ми дават, това 
предприятие не ми трябва, защото 
техниката е амортизирана и с нея 
конкурентоспособност не може да 
се гони. Работниците ще искат 
високи заплати, а бъдещето е в 
автоматизацията. Идва времето 
на киберзаводите и може да видите 
такива в Япония, Германия, Израел, 
САЩ. На нашите стари мастодон-
ти само покривите не може да им 
оправиш, производството е енер-
гоемко, машините са стари, има 
много кражби, там е много трудно 
да създадеш нов ред. Със 100 млн. 
лв. по-добре да се построи предпри-
ятие на зелено с модерни машини и 
съоръжения.

Новото правителство трябва да 
е наясно с какво стартира и меж-
дувременно да прави контакти с 
бизнеса, за да си сверява часовника. 
Страната няма нужда от канцелар-
ски плъхове, а от хора, които имат 
яснота как да изведат страната 
от този тупик. 

Ïðèâëè÷àíåòî 
íà èíâåñòèòîðè 
çàìðÿ, à äîêàòî 
äîéäå íÿêîé è 
íàïðàâè çàâîä, 
ìèíàâàò ïîíå 
5-6 ãîäèíè

www.economymagazine.bg
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Икономическата ситуация се вло-
шава, тъй като потреблението е 
свито, а инвестиционните намере-
ния са на трупчета, докато се види 
дали политическата стабилност ще 
се възстанови. Вътрешният пазар 
е в позиция на изчакване. Ако не 
си позициониран само на местния 
пазар, а имаш и експорт, нещата 
са по-добре поставени, но отново 
теми като цената на електроенер-
гията, възможностите за достав-
ка на газ и на енергоносители на 
поносима цена при това несигурно 
бъдеще затрудняват бизнеса. В 
подобна ситуация 

хоризонтите 
стават по-ниски
Отдавам говоренето срещу 

външните инвеститори на част от 
политическата риторика, защото 
ако чуждестранните инвестиции 
секнат, става доста плашещо. 
Статистиката сочи, че през първо-
то тримесечие на тази година те 
имат драстичен спад с около 65% и 
това е стряскащо. Надявам се, че 
не е тенденция. Затова смятам, че 
безотговорното 
говорене трябва 
да се ограничи, 
тъй като то 
прави средата 
още по-несигур-
на и отблъсква 
инвеститорите, 
което предвещава 
крах и проблеми за 
икономиката за-
напред. Трябва да се съобразяваме 
с реалностите на този век, а не с 
отдавна отминалото време.

Съгласен съм, че проблемите на 
енергетиката, на които сме свиде-
тели днес, са натрупани в послед-
ните 20 години. Тя беше използвана 
като донор за какви ли не решения: 

за кръстосано субсидиране, за 
злоупотреби и нечие облагодетел-
стване, за зелена и кафява енергия, 
скъп ток от тецовете… Това е 
нескончаема история и дълго време 
българската енергетика успяваше 
да издържи на този натиск и на 
този грабеж. Но дойде момент, в 
който това вече не е възможно. Как 
обаче да се излезе от ситуацията? 
Отнякъде трябва да се намерят 
пари и според някои няма друг на-
чин, освен цените да се увеличат, 
но това ще е за сметка на цялата 
икономика, тъй като тя още повече 
ще се свие. Много предприятия ще 
бъдат закрити и с това състояние-
то ще стане още по-пагубно.  Така 
брутният вътрешен продукт ще 
намалее още повече, а не бива да 
забравяме, че и сега сме най-малка-
та икономика в ЕС. 

Играта с цените в 
енергетиката

е много опасна, виждаме какво се 
случи след поскъпването на тока 
от 1 юли 2012 г. – икономиката още 
повече забави темпо, а потребле-

нието на енергия 
рязко падна. Има 
много въпроси с 

неясни отговори, но по отношение 
на енергетиката става безпощадно 
ясно, че имаме най-ниското потреб-
ление на електроенергия, откакто 
се помним. Влизаме в спирала и ако 
започнем да говорим какво поскъп-
ване на тока би помогнало на енер-
гетиката да се стабилизира, то по-
добна мярка ще е непоносима както 
за бита, така и за индустрията. 
В момента не може да се предлага 
ново увеличение на цените, оста-
ва да се мисли за понижаване на 
разходната част в енергетиката. 
С огромно закъснение всички днес 
разбират, че са направени пагубни 
грешки в последните 20 години. Ако 
днес  не се вземат мерки, утре ще 
е прекалено късно, защото сривът 
ще е стихиен.

Икономиката все още има потен-
циал, но сме пред поредно начало 
на създаването на малък и среден 
бизнес и ако за пореден път бъдат 
подрязани крилете на стартира-
щия бизнес, на малките и средните 
фирми, на големите инвестиции, ако 
този устрем бъде отстрелян отно-
во, всяко следващо ново зараждане 
ще отнема все повече време. Това 
се случи с бизнеса през 1996-1997 
г., в началото на 2000 г., после с 
кризата през 2008 г. – разбирате, 

Времето за 
отлагане изтече

Антон Петров, представител на “Виохалко” за България:

Âúïðîñúò å äàëè ùå íàìåðèì ñèëè äà ïðåñêî÷èì çåéíàëàòà ïðîïàñò

Àêî äíåñ  íå 
ñå âçåìàò 
ìåðêè, óòðå ùå 
å ïðåêàëåíî 
êúñíî, çàùîòî 
ñðèâúò ùå å 
ñòèõèåí



че всеки зараждащ се 
бизнес, ако толкова 
често бъде брулен, 
той все по-мъчително 
ще намира сили отново 

да се изправи. Въпросът 
на днешния ден е дали 

ще съумеем да съхраним 
надеждите и перспективите 

за развитие на бъл-
гарската иконо-

мика, дали ще 
съумеем да 

прескочим 
тази 
пропаст, 
зейнала 
пред нас.

Но-
вото 

правител-
ство трябва 

да започне да 
гледа на бизнеса 

като на свой партньор, 
нужно е да вникне в 

проблемите на индустрия-
та и да се влезе в детайли 

в ежедневните 
теми на произво-
дителите и да се 
вземат навремен-
ни решения. Ако на 
бизнеса се гледа 
като на нещо, 
което може да се 
натиска и изнудва, той ще се свие 
и ще спре да съществува. Трябва да 
има по-малко държава на пазара, но 
виждате, че и в момента очакваме 
тя да се намеси в енергийния пазар, 
който не е либерализиран. Факт е, 
че 

не разчитаме на 
пазарни принципи

а на онова, което ДКЕВР ще реши, 
чакаме да видим какви мерки ще 
предложи Министерството на 
икономиката. Това не е нормално 
за никоя пазарна икономика, тъй 
като пазарът все повече зависи 
от политически решения. Ролята 
на изпълнителната и законодател-
ната власт е да създаде добрата 

законова рамка и 
благоприятната 
бизнес среда, но 
в същото време 
бизнесът има 
нужда да усеща 
защита от страна 
на държавата. 

Това е факт на Запад, а не е наша 
химера. За някои е добре то да не 
се случва, тъй като държавата е 
най-големият преразпределител 
на средства. Има много пиявици в 
България, които добре си живеят. 
Но просперитет може да има само 
когато се работи здраво, когато 
създаваме, а не когато опитваме 
само да преразпределяме. Над 20 
години се преразпределяха бла-
гата на енергетиката, но и те 
свършиха. Надявам се политиците 
най-сетне да осъзнаят, че е крайно 
време да се направи нещо за стра-
ната. Ситуацията е изключително 
тежка у нас, кризата в Евросъюза 
продължава, нашата икономика се 
клатушка здраво и вече няма време 
за отлагане. 

Èìà ìíîãî 
ïèÿâèöè â 
Áúëãàðèÿ, íàä 
20 ãîäèíè ñå 
ïðåðàçïðåäåëÿõà 
áëàãàòà íà 
åíåðãåòèêàòà, íî 
è òå ñâúðøèõà
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Пропадането на българската 
икономика продължава равноускори-
телно от 2008 г. насам, за много 
фирми изходът беше летален и 
има нужда от мерки, които да пре-
обърнат  тренда нагоре. Трябва 
да се направи ревизия на всички 
такси и тарифи, тъй като минис-
терствата многократно ги зави-
шиха, някои бяха качени десетки 
пъти, а други нараснаха близо 100 
пъти. Такъв пример е таксата за 
водоползване с цел охлаждане – тя 
беше увеличена 90 пъти. Кога-
то икономическият тренд върви 
нагоре, може да има поскъпване, но 
когато е надолу – таксите трябва 
да падат. Държавата и общините 
знаят само да повишават цена-
та на своите услуги. Липсата на 
комуникация с властимащите и 
на разбиране от тяхна страна е 
убийствена за предприемачите. 
Трябва да има и малко протек-
ционизъм. Турция дава силен гръб 
на своя бизнес, никой не може да 
накърни техните предприемаче-
ски интереси. От 30 години там 
се дават безлихвени кредити за 
стимулиране на предпримаческата 
активност и хората работят. А 
нашата държава се е поставила в 
услуга на външните монополи. Над 
20 години КЗК раздава разреше-
ния за сливания и придобивания с 
твърдението, че няма колизия на 
интереси. Монополите все пак не 
са дошли сами да се настанят у 
нас. 

Експортно ориентираните пред-
приятия 

страдат от 
неразбирането

на държавата. В света цените 
падат, но Министерството на зе-
меделието удвои цените на дърве-
сината, докато в Германия те бяха 
редуцирани близо два пъти. Трябва 
да има пазарна, но и житейска 
логика. В България политиците са 
самонадеяни, те не оставят пазара 
сам да се движи, а го управляват. 
За 50 години Италия смени 67 пра-
вителства, така те нямат време 
да се окопаят и да започнат да 
рекетират бизнеса. 

Колкото по-малко държава, толко-
ва по-добре за икономиката, просто 
не бива да се пречи на предприема-
чите. Къщата гори и трябва да спа-
сяваме мебелите. Първата задача е 
държавата да спре да слага бариери 
пред бизнеса, но няма чуваемост и 
политиците правят каквото си ис-
кат. Като яхнат коня, те започват 

да дирижи-
рат и да 
манипулират 
пазара. През 
миналата 
година „Сви-
лоза” спря 
да работи за 

три месеца поради липса на суро-
вина, а 50 години, откакто заводът 
е създаден, това не се е случвало. 
Изкарахме с 30 млн. лв. по-малко, 
държавата взе по-малко данъци, ра-
ботниците и служителите получиха 
по-малко. В същото време дърве-
сина се изнасяше за Гърция и за 
Турция. Може ли да си представите 
предприятие в Германия 

да спре заради 
липса на суровина

а в същото време някой да я изнася 
зад граница. Представете си как 
канцлерът Ангела Меркел ще се 
отнесе към министъра, в чийто 
ресор е този проблем. Структу-
роопределящите предприятия в 
Германия, Франция, Русия, Турция са 
силни, защото държавата с цялата 
си мощ стои зад тях и е готова да 
води войни, за да ги защити. Влязат 
ли обаче българските политици във 
властта, качват се на шейната на 
пазара и те стават пазарът. 

От две години имаме екоп-
редписание да оползотворяваме 
остатъчната биомаса. Подали сме 
документи в ДКЕВР за разрешение 
да изградим един котел, за да я из-
гаряме, но продължаваме да чакаме 
зелена светлина за нашите добри 
намерения. Енергийната ефектив-
ност и екологията ще си подадат 
ръка и ще затворим производстве-
ния цикъл, но чиновниците не бър-
зат. Затова ще кажа, че не бива да 
търсим някакви извънземни условия 
за правене на бизнес в България, 
просто администрацията трябва 
да си върши работата, нищо повече 
не искаме от тях.

Държавата е 
най-големият 
монополист

Красимир Дачев, собственик на “Свилоза”:

Êîãàòî 
áúëãàðñêèòå 
ïîëèòèöè âëÿçàò 
âúâ âëàñòòà, 
òå ñå êà÷âàò 
íà øåéíàòà íà 
ïàçàðà è ñòàâàò 
ïàçàðúò

Àòìîñôåðàòà ó íàñ ñòàíà 
íåáëàãîïðèÿòíà, çàòîâà ñå îãëåæäàì 
çà êîíêóðåíòíè ïðåäïðèÿòèÿ â 
ñúñåäíè áàëêàíñêè ñòðàíè
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В предизборните партийни 
програми не открих нищо, което 
да даде позитивен резултат 
в развитието на икономиката. 
БСП вече си намери удобно из-
винение за отказ от прогресив-
ното подоходно облагане - това 
беше единственото условие от 
страна на ДПС. Прогресивното 
облагане стимулира потребле-
нието главно на местни стоки. 
По правило то намалява тър-
сенето на яхти и увеличава 
търсенето на кисело мляко. 

Крайно време е да се създаде 
търсене, но поради факта, че 
сме във валутен борд, то не 
може да стане чрез централ-
ната банка, както другаде го 
правят. Тази безпарична диета 
не бива повече да продължава, 
тъй като тя ни закопава дълбо-
ко под дъното. 

Вземат ли се пари, трябва да 
е ясно за какво точно отиват 
те. Необходимо е да се полз-
ват за съфинансиране изграж-
дането на 
инфраструк-
турата, 
а също за 
здравеопазва-
нето, обра-
зованието и 
пенсиите. В 
обозрим пе-
риод трябва 
да повишим задлъжнялостта 
на страната и политиците 
ще го изплащат с подем на 
икономиката. Не става дума 
за загробване на бъдещите 
поколения, а за спасяване на 
сегашното. 

Най-после някой трябва да се 
сети и за българското селско 

стопанство. Ще трябва да се 
сложи 

таван на 
субсидиите

например 300 хил. евро, тъй 
като парите отиват в шепа 
зърнопроизводители, а селата 
гладуват. Малкият и средни-
ят фермер е добре да получи 
подкрепа за производството 
на плодове и зеленчуци, в това 
число субсидии от българска-
та държава. Препоръчително 
е да се създадат кооператив-
ни магазини, защото един от 
факторите за падението на 
селското ни стопанство бяха 
прекупвачите и контрабандата. 
Те са в състояние да уморят 
всеки бизнес, особено аграрния. 
Зърнопроизводството не съз-
дава заетост. Гръцките стоки 
са силно субсидирани и нашите 
плодове и зеленчуци не може да 
се мерят с тях по цени. Няма ли 
вътрешни субсидии, ще обре-
чем селското стопанство на 
по-нататъшен упадък и хората 
остават без поминък. 

Трябва да има обмислена 
стратегия за привличане на 
чуждестранни инвеститори. 
Много се разчита на чистия 
пазар и на инвестиционна ак-
тивност, която сама се насочи 
към нашата страна. А трябва 
да се привличат конкретни ин-
веститори. Имаме неизчезнали 
традиции в машиностроенето и 
това може да е сектор, който 
да възстановим. Китай и Индия 

биха могли да се 
възползват от 
тази възможност. 
Може например да 
се съдейства чрез 
търговските ни 

ТТематаемата

Най-големият монополист в 
държавата е самата държава, 
най-голямата спекула се прави с 
това, че предприемачът е поста-
вен на колене и няма алтернатива. 
Увеличиха многократно цената на 
разрешителните за строеж, сега 
никой не ще да строи, но не нама-
ляват тарифата… Нали държавата 
уж е партньор на бизнеса, но тя 
стои със скръстени ръце, докато 
фирмите фалират. Трябва 

да събудим 
съществуващия 
бизнес

и да помогнем на компаниите да 
стъпят на крака. Това означава ра-
ботни места, започне ли да се уве-
личава заетостта, всичко си отива 
по местата. Полемиката върви 
около това колко да се разпределя 
и колко да се дава, никой не диску-
тира колко да се изкара, колко да 
се произведе и как да се съдейства 
на тези, които произвеждат. Не се 
говори и за това как да се концен-
трираме върху дейности, свърза-
ни с увеличаване на принадената 
стойност, защото продължаваме да 
изнасяме суровини и принадената 
стойност отива навън. Ситуация-
та у нас изглежда така: заякнахме 
много, тези улични боеве с всякакви 
доморасли политици ни направиха 
устойчиви на всичко. Не дължа да-
нъци, пазарите са ми навън, ако тук 
стане по-лошо, ще се изнесем навън 
да правим бизнес. 

В България атмосферата стана 
непазарна и поляризирана. Бизнесът 
е в тежка ситуация и няма симпто-
ми за оправяне, затова се оглеждам 
за конкурентни предприятия в съ-
седни балкански страни. Учудва ме 
с нищо неподплатеният оптимизъм 
на политиците, които обещават 
да направят това и онова, а няма 
конкретика, свързана с реалния биз-
нес. Пламен Орешарски трябва да 
направи обтекаема програма, която 
да не засегне ничии интереси. Той 
трябва да направи изделие без 
нито едно ръбче по него. Защото 
политическите папагали трябва да 
гласуват за него. Но се надявам, 
че в практическото приложение на 
тези обтекаеми намерения ще се 
заеме с конкретни неща. 

Проф. Чавдар Николов, преподавател         

È ðàáîòîäàòåëè, 
è ðàáîòíèöè 
ñà çàäóøåíè – 
åäíèòå ñ âèñîêè 
ëèõâè, äðóãèòå ñ 
íèñêè äîõîäè

Безпаричната диета   
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представителства за намиране на 
повече поръчки за резервни части 
за автомобилостроенето.

Това, което ни беше препоръч-
вано и осъществявано като модел, 
беше експериментален неолибера-
лизъм, защото нито една развита 
страна не е въвела плосък данък. 
Такава сляпа, 

почти религиозна 
вяра в пазара

няма никъде. Пазарът е нещо много 
капризно, на него му се случват 
редица пазарни откази, чистият 
пазар причинява множество бели, а 
у нас държавата така се оттегли, 
че не остана държава. Понякога 
се питам каква роля изобщо играе 
държавата в икономиката. През 
следващата година се освобождава 
пазарът на човешки ресурси в ЕС и 
вероятно още 1,5 млн. души ще на-
пуснат страната, така постепен-
но ще се превърнем в територия. 
България не бива повече да отлага 
решението на този проблем. 

Дори да предположим, че моде-
лът с плосък данък е добър, срав-
нението сочи, че хората отиват 
там, където има по-високи запла-
ти, по-високи данъци и по-голямо 
социално осигуряване в различни-
те му аспекти. Образованите и 
интелигентните, както и 
хората с умения и занаят 
напускат България и ако 
възелът не се разсече, 
след 30-ина години тук 
ще има 2-3 по-големи 
града и другата част на 
страната ще 
е населе-

на от 

полуномадски племена.  Ние трябва 
да учим ромите и да ги вкарваме в 
реалния живот по начин, по който 
американците заставиха афроа-
мериканците да се образоват и 
да работят. Техните успехи не са 
кой знае какви, но с последовател-
на политика в продължение на 40 
години имат някакъв напредък. Там 
имаше осъзнаване на проблема, а у 
нас то все още липсва. Европа не 
иска ромите, една част емигрират 
по потайни пътища, но така или 
иначе основната част остава тук, 
а българите се изнасят. След 30-
40 години, ако политиката на уп-
равление драстично не се промени, 
България ще се превърне в пери-
ферен протекторат на Евросъюза. 
Асоциалният модел в условия на 
открит пазар обрича сам себе си, 
тъй като обществото се разпа-
да. На дневен ред е въпросът за 
интелектуалното съдържание на 
политиците, които 

завладяват 
телевизорите

 „Чистият пазар” няма да реши 
проблемите. Виждаме каква е ро-
лята на монополите, те са проява 
на пазарен отказ. Монополите 
трябва да се регулират. Трябва да 
има и план за покачване на инте-
лектуалното равнище, няма как 
високообразовани хора да остават 
тук и за дребни пари да работят 
квалифицирана работа. Ако погле-

днем проблема очи в очи, 
ще видим, че нивото тук 
непрекъснато пада и се 
превръщаме в нация на 

келнери и проститутки и 
това като че ли е инте-

лектуалният ни максимум при 
тези рамкови условия. Само 
един туризъм не може да ни 
храни.

Политиците не усещат 
безизходицата. Те смятат с 
дребни отстъпки да променят 
нещичко в социалната сфера, 
но не за това става дума, а 
за европейския социален модел. 
Олигархията назначава партий-
ните кадри и те до последно 
ще бранят ниското прераз-
пределение. Анализите сочат 
обаче, че ниското преразпреде-
ление не означава автоматично 

висок растеж. Може да се види 
как Финландия си е качвала пре-
разпределението и същевременно 
е растяла бързо. Неолибералните 
легенди са много уязвими, но това 
продължава да се насажда тук. 
Това е проолигархичен модел с 
всичките му дефекти, тук про-
дължават да влизат монополи, а 
богатите хора остават с 

ниска социална 
ангажираност
На Запад обаче никой не ги пита 

искат ли да плащат данъци. Дори 
в либерална Америка се лежи в 
затвора за укриване на данъци.

България върви към приватиза-
ция, както сполучливо се изрази 
една радиожурналистка. Алтер-
нативата е чрез нови избори във 
властта да влязат по-различни 
хора. Нужно е политиците под лупа 
да бъдат следени и контролирани и 
ако не изпълняват обещанията си, 
уличният натиск да ги помита. 

Междуфирмената задлъжнялост 
не показва само деиндустриали-
зация, тя отразява абсолютното 
замиране на икономическата актив-
ност. Стопанското оживление може 
да се пробуди чрез стимулиране на 
търсенето и финансиране на проек-
ти. Банката за развитие трябва да 
се заеме с финансиране и рефинан-
сиране на бизнеса, за да може той 
да прескочи тази пропаст. 

В България хората започнаха да 
се лишават от елементарни неща 
и едната битка трябва да е за 
доходите, а другата за разпреде-
лението, което показва сериозни 
дефекти. Сега и работодатели, и 
работници са задушени – едните с 
високи лихви, другите с ниски до-
ходи. В икономиката трябва да се 
вкарат пари. Най-голямата грешка 
на социалните пазарни икономики 
е, че не бяха дочели Кейнс докрай. 
Той казва, че при криза трябва да 
вземеш заем и да имаш дефицит, а 
след това да го изплатиш. А Бъл-
гария държи нисък бюджетен дефи-
цит и лази по дъното. Но вярвам, 
че и у нас може да се намерят 
държавно отговорни хора. 

        в Югозападния университет “Неофит Рилски”:
Áúëãàðèÿ 
ïîääúðæà 
íèñúê 
áþäæåòåí 
äåôèöèò 
è ëàçè ïî 
äúíîòî

   не бива да продължава

www.economic.bg



20 Икономика

ТТематаемата

Резултатът от изборите пока-
за, че политическата ситуация е в 
пат, икономиката е мат. Полити-
ците пак си изиграха играта, взеха 
си субсидиите и отново почнаха 
да разиграват топката, но бизне-
сът остана матиран. На футболен 
език мачът срещу предприемачите 
е 1:0 за политиците. Бизнесът е 
тотално объркан, повечето рабо-
тодателски и браншови организа-
ции изчакват да видят как ще се 
развие ситуацията. 

Икономиката върви надолу, а 
новото правителство 

ще играе върху 
тънък лед
Прогнозата ми е, че до 1 година 

ще има нови избори. Обикновено 
в такава нестабилна политическа 
ситуация администрацията се 
снишава и сама се блокира. Назна-
чените от ГЕРБ по по-високите 
етажи треперят панически какво 
ще стане. Те няма да смеят да 
предприемат каквито и да било 
действия, за да не стъпят накри-
во. Всяка грешчица може да се 
обърне срещу тях. Между висшата 
администрация и кабинета трябва 
да има взаимодействие, тръгнат 
ли да сменят поголовно, това ще 
дестабилизира цялата администра-
ция. На всеки новоназначен ще му 
трябва време да навлезе в пробле-
мите. 

Бизнесът няма легитимно и ав-
тентично представителство пред 
властта. Има редица организации, 
но тяхната функция е да се дого-
варят със синдикатите, не с дър-
жавата, а това, че в България един 
комбайнер може да кара и влак, е 
съвсем друга работа. У нас има 
пет големи национално представи-
телни работодателски организа-
ции, малките организации работят 
по проекти, имитират дейност, но 
няма една единна камара на бизне-
са, която да представлява неговия 
интерес. 

Бизнесът е уплашен 
от ситуацията
 Всеки, който движи нещо, виж-

да, че това нещо вече не се движи, 
бута го, а то не мърда. Изобилие-
то от табелки „Дава се под наем” 
е красноречиво. До вчера там е 
имало магазинче, а вече го няма. 
С просто око се вижда, че нещата 
вървят надолу. България неистово 
се нуждае от премиер, който по 
дух да е предприемач. Досега не 
сме имали такъв и не се очертава 
да имаме. Виждам само вариант 
„премиер – счето-
водител”, който 
ще наблегне върху 
събирането на 
данъци. Страна-
та се нуждае от 
икономика и от 
данъци, но пред 
скоба е икономика-
та. Досега нямаше 
диалог с бизнеса, 
не съм оптимист, че сега той ще 
се състои. 

Политиците обещават всичко 
преди изборите, но после отно-
во се възпроизвеждат, правят 
смесени бракове помежду си и се 
получава кръвосмешение. То е като 
в кралските бракове, рядко принц 
се жени за жаба. Политиците 
са се „борили” да се доберат до 
властта и после не са склонни да 
позволят друг да маже филийка-
та.  Те не пускат кокала, защото 

смятат, че имат моралното право 
да е техен. 

Нужен е човек, който като 
локомотив да застане начело на 
държавата и да дърпа развитието 
напред. Липсва обаче решителен и 
предприемчив човек, който може да 
се заеме с това. Той трябва да е 
изкачил стъпалата на политическа-
та кариера. Работа на партийните 
централи е в банката с кадри да 
има и такива хора.

Като бизнес организация 
твърдим, че трябва закон за 
търговските и индустриалните 
камари, който ще реши въпроса с 
легитимното представителство 
на бизнеса. Управляващите ще са 
задължени, когато предприемат оп-
ределени стъпки, да ги съгласуват 
с легитимното представителство 
на бизнеса. То ще е фокусирано 
върху реалните проблеми на сто-
панските субекти. Това е „малка-
та” разлика, която ни отличава от 
Германия. Турция също има закон за 
камарите и те имат силни позиции 
пред властта. В тези две страни 
в основата на всичко е икономика-
та и ако тя не върви, няма как да 
има добро здравеопазване, образо-

вание, социална 
система. 

Ако не бяха 
еврофондовете, 
ако не бяха 
българите, които 
работят зад 
граница и пращат 
пари на близките 
си, ако роми не 
отиваха в чужби-

на да търсят препитание, тук 
проблемите щяха да са още 
по-сериозни. В момента България е 
по-зле от 1997 г., тогава  имаше 
икономически мощности, сега се 
появиха лъскави сгради и коопера-
ции, но те са мъртъв капитал, тъй 
като не са средство за производ-
ство. Къде са предприятията?! 
Политолози и социолози гледат на 
ситуацията с розови очила, но 
също като политиците и те се 
кръвосмешават. 

Политическата ситуация е в 
пат, икономическата – в мат

Георги Чернев, председател на Софийската търговско-промишлена камара:

Íóæåí å ÷îâåê, 
êîéòî êàòî 
ëîêîìîòèâ äà 
äúðïà íàïðåä 
ðàçâèòèåòî íà 
äúðæàâàòà
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АТАНАС ХРИСТОВ

- Г-жо Димитрова, управлява-
те една от най-големите банки 
в България, чиито активи са над 
5.6 млрд. лв., раздадените креди-
ти са 5 млрд., а депозитите са 
4.8 млрд. лв. Коя от тези цифри е 
„най-сладка”?

- Не бих казала, че има „сладки” 
или „не сладки” цифри. Може би 
цифрата, която ми носи най-голямо 
удовлетворение, е броят на клиен-
тите. Колкото повече, толкова по-
добре. Това означава, че банката се 
развива в правилната посока. Вече 
имаме над 1.5 млн. клиенти. Това ме 
радва най-много и целта ни е те да 
стават все повече, защото всички 
останали цифри са резултат от 
броя на клиентите, които за нас 
неизменно са №1.

Другата цифра, която е важна 
за нас и ни радва, са депозитите, 
където имаме немалък ръст през 
годината. Това е много важен 
показател за доверието на клиен-
тите в банката. Обикновено човек 
влага парите си във финансовата 
институция, на която вярва и с 
която иска да изгради дългосрочни 
отношения. Стремежът на Пощен-
ска банка е да бъде именно такъв 
дългосрочен партньор на своите 
клиенти и да ги съпътства във 
всички техни финансови дейности и 
житейски решения. 

- И все пак… клиентът с кре-
дит, който е актив за банката, 
или този с депозит, който се за-
писва в графа „пасив”, е по-добър 
вариант?

- И двата типа клиенти са 
еднакво важни. В нашия бизнес е 
много важно да има баланс. Не бива 

едното да е с превес над друго-
то. Икономически необосновано е. 
Трябва да е осигурена достатъчно 
добра ликвидност и нашата банка я 
има. Също така е важно да успява-
ме да реализираме тези средства.

- Не е ли малко повече от необ-
ходимото тази ликвидност?

- Банките са силно ликвидни, 
което обаче се обуславя от иконо-
мическата действителност. Ситуа-
цията е такава не само в България. 
На много места по света е така 
поради простия факт, че на фона 
на кризата, която тече вече пета 
година, и двете страни – както 
банките, така и клиентите, стават 
все по-консервативни.

- Кога ще излезем от тази 
криза?

- Това е много добър въпрос. Има 
позитивни трендове. Случващото 
се по света, и в частност в Евро-
па, показва, че има възможности 
за  положително развитие - взеха 
се мерки за излизане от кризата, 
налице е и решителност за справя-
не с проблемите. Разбира се, има и 
негативни последици, които всички 
виждаме. Но аз съм оптимист и 
вярвам, че вървим в правилната 
посока.

Друг е въпросът, че трябва вре-
ме, тъй като процесите са много 
дълбоки. Освен това много от 
решенията закъсняха. Пропуснахме 
голям период в бездействие и сега 
ще е нужно време да наваксаме. 
Процесите са плавни - няма как 
веднага да възвърнем икономическия 
ръст от 2008 г. Той трябва да се 
възстановява постепенно. Затова 
са необходими и бизнес стимули-
те - за да се раздвижи бизнесът и 
икономиката да поеме нагоре. 

Петя Димитрова: 
Лихвите ще падат

Ùå ðàçâèâàìå ôàêòîðèíãà, çàùîòî å ìíîãî
èçãîäåí ïðîäóêò çà åêñïîðòíèòå ôèðìè, êàçâà 
ãëàâíèÿò èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð è ïðåäñåäàòåë 
íà Óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò íà Ïîùåíñêà áàíêà

Петя Димитрова 
има магистърски 
степени по туризъм 
и финанси от Софий-
ския университет 
„Св. Климент Ох-
ридски” и Универси-
тета за национално 
и световно стопан-
ство. Дипломиран 
магистър е по биз-
нес администрация в 
престижния универ-
ситет в Шефийлд, 
Великобритания. За-
почва кариерата си 
през 1996 г. в Амери-
канското посолство 
като асистент на 
американския консул. 
От 1998 до 2003 г. 
заема поста на стар-
ши одитор/мениджър 
в „Прайсуотърхаус-
Купърс България”. 
Присъединява се към 
екипа на Пощенска 
банка през 2003 г., 
където заема пос-
та главен финансов 
директор. През 2005 
г. става и прокурист 
на банката. От 2007 
г. заема поста изпъл-
нителен директор и 
член на УС на ДЗИ 
Банк, а след слива-
нето на Пощенска 
банка и ДЗИ Банк е 
назначена за изпъл-
нителен директор и 
член на Съвета на 
директорите на обе-
динената банка. От  
2012 г. заема поста 
главен изпълнителен 
директор и председа-
тел на Управителния 
съвет на финансова-
та институция.
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Все повече се говори за това, 
че политиките на страните от ЕС 
трябва да се насочат към насър-
чаване на растежа, а не  само да 
се говори. Прекалените икономии 
могат да доведат до една непрес-
танна спирала на слаб икономиче-
ски растеж, от която трудно се 
излиза. 

- Погледнато назад, правилно ли 
беше „затягането на коланите” в 
България, или трябваше малко да 
„развържем кесията”?

- Казах го и преди малко - най-
важен е балансът. Крайностите 
във всяко отношение не водят до 
нищо добро. Не може да се залага 
само на „затягане на колани” или 
само на харчене и пилеене на пари 
- видяхме до какво доведе това 
в редица държави. Необходима е 
разумна и балансирана политика в 
двете посоки.

Най-важни обаче са реформите, 
защото при наливането на пари в 
нереформирани сектори ефектив-
ността е нулева. Същото е и в 
бизнеса, където можеш да даваш 
пари и стимули само когато секто-
рът е реформиран и има ефектив-
ност и производителност. Тогава 
инвестициите ще се възвърнат. В 
един нереформиран сектор колкото 
и пари да се вложат, резултатът 
ще е нулев.

Видяхме много добре до какво до-
веде подобно наливане на средства 
в други страни. Не можеш да разхи-
щаваш пари, които не си произвел. 
Но не може и само да се „затягат 
коланите”, защото ефектът също 
няма да е добър.

Трябва да има добра макроико-
номическа рамка, която в 
България е факт. Това е 
първата предпоставка за 
направата на необходими-
те реформи.

Пример е електронно-
то правителство. Това е 
много важен инструмент 
за улеснение на бизнеса 
чрез намаляване на бюро-
крацията, подобряване на 
условията и т.н. Подобни 
реформи са задължителни 
и изключително важни за развитие-
то  на бизнеса и икономиката.

- Каква е вашата оценка за 
2012 г. - за банките в България и 

за Пощенска банка?
- 2012 г. беше 

трудна година за 
всички. Кризата, 
която всички оч-
акваха да свърши, 
реално се задълбочи. 
По експресни оценки 
ръстът на БВП е 
около 0.5% на годиш-
на база, а за цялата 
2012 година се очаква 
да бъде малко под 1%. 
Сравнено с данните 
за останалите страни от Евро-
пейския съюз, това ниво е едно от 
най-високите, но все пак не е дос-
татъчно, за да усетим съживяване 
на икономиката. Инфлацията забави 
темпа си през последните месе-
ци на годината, но въпреки това 
нивото от 4.2% е сравнително 
високо. Нарастващата  безработи-
ца е друг фактор, който ограничава 
разполагаемия доход на население-
то и оттам възстановяването на 
потреблението и икономиката. 

От друга страна се вижда, че 
банковата система в България, и 
в частност Пощенска банка, е на 
печалба. Това е голямо постижение 
за нас през 2012 г., тъй като около 
1/3 от банките са на загуба.

Виждаме, че продължаващата 
криза оказва влияние на всяко 
бизнес направление. Въпреки това 
наблюдавахме и много позитивни 
трендове през 2012 г., като един 
от тях е намаляването на темпа 
на растеж на лошите кредити. Ако 
за 2011 г. увеличението е било с 
близо 2 млрд. лв., то за 2012 г. е 
далеч по-малко - с около 500 млн. 

лв. Това е изключително позитив-
на  тенденция. Въпреки че общата 
цифра е голяма,  трендът е надолу. 
Факт е, че през декември лошите 

кредити намаляваха 
както в номинално, 
така и в процентно 
изражение.

Има и други 
позитивни тенден-
ции - забелязва се и 
лек ръст на креди-
тирането; расте 
и усвояването на 
средства от евро-
фондовете. Разбира 
се, винаги може 
повече, но спрямо 

другите периоди се вижда ръст.
Да не забравяме, че в основата 

на финансовите решения е човеш-
ката психология. Положителната 
нагласа е свързана с нови идеи, със 
създаването на нещо креативно и 
позитивно. Негативизмът и посто-
янното оплакване не водят до нищо 
добро.

- Кредитирането наистина 
отчете ръст в края на 2012 г., но 
благодарение на корпоративните 
заеми. Как си обяснявате повише-
нието на отпуснатите фирмени 
кредити?

- Това е нещо съвсем нормално. В 
България фирмите, които се разви-
ват добре, са тези, които съумяха 
да оптимизират дейността си, 
успяха да преструктурират не-
ефективните процеси и да запазят 
пазарите си. На тези компании им 
трябва инвестиционен капитал, за 
да продължат бизнеса си.

- Гражданите обаче теглят по-
малко кредити. Има ли все още 
страх у хората?

- Нормално е кредитирането за 
гражданите да се свие. Вижда се 
обаче раздвижване на пазара. През 
последното тримесечие на 2012 г., 
и особено през декември, отчето-
хме ръст в ипотечното кредитира-
не, и то до нива, каквито имахме в 
добрите години. Това е много добър 
сигнал. От друга страна се наблю-
дава ръст на депозитите, което 
говори за високо доверие на граж-
даните в нашата банкова система.

Фирмите разполагат с дълго-
срочни договори и могат да на-
правят бизнес план за бъдещето. 
Гражданите обаче нямат тази дъл-
госрочна визия. Негативната среда 
в Европа, както и постоянните 
стачки и растящият брой загубени 

Íÿìà êàê âåäíàãà äà 
âúçâúðíåì èêîíîìè÷åñêèÿ 
ðúñò îò 2008 ã. Òîé òðÿáâà äà 
ñå âúçñòàíîâÿâà ïîñòåïåííî. 
Çàòîâà ñà íåîáõîäèìè è 
áèçíåñ ñòèìóëèòå - çà äà 
ñå ðàçäâèæè áèçíåñúò è 
èêîíîìèêàòà äà ïîåìå 
íàãîðå.

Âå÷å èìàìå 
íàä 1.5 ìëí. 
êëèåíòè. Òîâà 
ìå ðàäâà íàé-
ìíîãî è èñêàì 
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ñå óâåëè÷àâà, 
çàùîòî âñè÷êè 
îñòàíàëè 
öèôðè ñà 
ðåçóëòàò 
îò áðîÿ íà 
êëèåíòèòå.
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работни места влияят негативно 
на психологическата нагласа на 
крайния потребител.

- През първото тримесечие на 
2013 г. кредитирането отново се 
сви. Дори корпоративните заеми 
намаляха. Защо?

- Данните трябва да бъдат 
внимателно интерпретирани. В два 
от трите месеца има намаление 
на фирмените кредити, което се 
дължи на сезонност и еднократни 
ефекти. За сметка на това, през 
месец март фирмените кредити на-
раснаха с близо 160 млн. лв. Моето 
очакване е, че през следващите ме-
сеци ще продължим да наблюдаваме 
положителен растеж в сегмента. 

- Кой не иска да рискува с кре-
дит - гражданите с изтеглянето 
му, или банките с отпускането?

- Голяма спекулация е, че банките 
не отпускат кредити. Няма банка, 
която да не даде заем, когато кли-
ентът е добър, с добро обезпечение 
и отговаря на всички критерии  за 
отпускане на кредит. Банките с 
удоволствие кредитират всички, 
които покриват минималните изи-
сквания и могат да докажат, че са 
способни да обслужват заема си. 
Банковата система и хората вече 
се опариха и резултатът е по-го-
ляма предпазливост и от двете 
страни.

При кредитния бум видяхме 

еуфория да се инвестира. В мо-
мента много трудно някой би се 
решил да си купи втори или трети 
апартамент. По-скоро би го ку-
пил, защото има нужда от първо 
и основно жилище. Хората вече са 
много по-разумни, когато искат да 
харчат. Банките се борим за всеки 
клиент и няма как да не отпускаме 
кредити, защото това е нашият 
основен бизнес. Конкуренцията е 
голяма, тъй като в България има 
около 30 банки.

Повишението на отпуснатите 
кредити през миналата година 
е малко под 2 млрд. лв., което за 
мащабите на България не е малка 
цифра. Казвам това, защото има 
спекулации, че не се кредитира. 
Ръстът при депозитите пък е 
двойно по-висок от нарастването 
на кредитите, като това се дължи 
на високото ниво на спестяване на 
гражданите и домакинствата. 

- Тенденциите при кредити-
рането в банковата система 
повтарят ли се в дейността на 
Пощенска банка?

- Да. Такава е цялата система. 
При нас не се наблюдава силен спад 
на кредитите за граждани - при 
ипотечните сме на нивата от 2011 
г., докато при потребителските 
имаше лек спад. През последното 
тримесечие обаче се наблюдава 
запазване на нивата.

Това, което се вижда за банкова-
та система, е малко понижение или 
запазване на нивата на ипотечно-
то кредитиране, и малко  по-рязък 
спад при потребителските заеми -  
между 2 и 5%. Корпоративното кре-
дитиране от своя страна се движи 
нагоре, макар и с бавни темпове - с 
ръст от 2-3%. Това се дължи на 
по-консервативното мислене, което 
е за добро. След еуфорията винаги 
има отрезвяване.

- Дори и малък, спадът при кре-
дитирането на граждани е факт. 
Депозитите им обаче растат. 
Как си обяснявате това?

- Всичко, което се случи в Европа 
и в САЩ, накара хората да преос-
мислят инвестициите си и може 
би да видят, че депозитът е много 
добър начин за запазване на спес-
тяванията. По този начин те не 
пропиляват заделените пари. Бан-
ките дават много добра доходност остост
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и сигурност на инвестицията. 
Затова тенденцията на ръст на 
влоговете е нормална. В ситуация, 
когато пазарът на недвижими имо-
ти върви надолу, фондовите борси 
вървят надолу, банковата система 
предлага сигурност на спестявани-
ята при добра доходност и възвръ-
щаемост, е логично влоговете да 
растат. Риск за спестяванията в 
банките няма. За 2013 г. прогноза-
та ни е темпът на ръст на депози-
тите да не се увеличи много. Да, 
ще има повишение, но по-малко от 
това през 2012 г.

- Лихвите по влогове и заеми 
вървяха надолу през миналата 
година. Каква ще е тенденцията 
през 2013 г.?

- Лихвите са другата голяма 
спекулация. Категорично през по-
следните години наблюдаваме спад 
на лихвите. Това ще е така и през 
2013 г. Ще си позволя да дам някол-
ко цифри по този повод.

При потребителските кредити 
преди 5 години, средно за система-
та, през 2008 г. лихвите по заеми-
те в евро са били около 11%, а в 
края на 2012 г. намаляват до 9%. 
При ипотечните кредити, които са 
средно над 10 години, средната лих-
ва за системата при заем в евро 
през 2008 г. е била около 9%, а сега 
е 7%, дори под 7%.

Има голям спад на лихвите. 
Лихвените нива при определени 
продукти са по-ниски дори от тези 
през 2008 г. Спадът е на пазарен 
принцип, а не защото някой е казал 
или е наредил това да се случи. 
Трендът е такъв - лихвите ще про-
дължат да падат. Факт е, че през 
тази година се очакват и истори-
чески най-ниските лихви по ипо-
течните кредити. При депозитите 
също ще има понижение на лихвите 
- с плавни темпове.

- Можем ли да очакваме по-съ-
ществен ръст или спад в лихве-
ните нива в определени сектори?

- Увеличение няма да има, а нама-
лението ще е във всички сектори. 
Тези спадове ще са плавни – така, 
както ги наблюдаваме и в момента. 
Такава е тенденцията и при Пощен-
ска банка. През миналата година 
намалихме лихвата по ипотечните 
кредити на клиентите. В момента 
мислим как да намалим лихвите по 
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потребителските кредити. Голя-
мата конкуренция между банките 
подпомага тренда на намаляване на 
лихвите.

- Как вървеше пазарът на 
банкови карти през миналата 
година? Започна ли българинът 
да разбира и ползва продукта 
кредитна карта?

- Да, определено виждаме про-
мяна в разбирането и употребата 
на продукта кредитна карта. Ние 
имаме увеличение на издадените 
кредитни карти - над 20% ръст в 
някои видове кредитни карти. Има-
ме и специализирани кампании - в 
ИКЕА, „Метро”, както и в „Пикади-
ли” - клиентите получават отстъп-
ка от 10% при покупка с кредитна 
карта от Пощенска банка.

Това са много добри програми 
между банката и търговските вери-
ги или големите магазини. Чрез тях 
се опитваме да образоваме хора-
та, като им покажем, че с банкови 
карти могат да пазаруват лесно 
и удобно, и едновременно с това 
да спестяват. Освен промоциите, 
всички наши клиенти с карти VISA 
и American Express участват в про-
грамата ни за лоялност MyRewards, 
като ползват отстъпка от целия 
обем на покупките, която се на-
трупва под формата на точки и се 
осребрява по тяхно желание. Напри-
мер, ако прите-
жавате златна 
карта American 
Express, може 
да получите 
отстъпка до 4% 
от стойността 
на покупките. 

Разбира се, 
клиентите тряб-
ва да са разумни 
и отговорни и в 
края на погаси-
телния период 
да могат да възстановят задъл-
жителното минимално плащане. Но 
кредитните карти дават и дълъг 
гратисен период до 50 дни, в който 
може да се ползва безлихвен кре-
дит. Въобще, те са много гъвкав 
и удобен инструмент и неслучайно 
широко разпространени и употребя-
вани по цял свят.

- Доколко е основателно твър-
дението, че голям процент от 

„лошите кредити” се дължи 
на кредитните карти?

- Така беше в миналото, но 
при лидерите на този пазар, 
сред които сме и ние, вече не 
е така. Може и при определе-
ни банки да е вярно, но те вероят-
но не са управлявали добре този си 
портфейл. Кредитните карти са 
краткосрочен портфейл, който се 
изчиства бързо.

„Лошите кредити” при картите 
са на нивата от 2007-2008 г. Тези 
портфейли са много изчистени. 
Проблем беше в началото на кри-
зата, когато хората губеха рабо-
тата си и имаше срив в бизнеса. 
Големите просрочия по кредитните 
карти бяха през 2009 г., оттогава 
насам постоянно намаляват.

- Въпреки спада през последния 
месец на 2012 г. на лошите и пре-
структурирани кредити нивото 
им остава високо. Притесните-
лен дял ли е 22.42%?

- Не, защото тук са включени 
всички лоши и преструктурирани 
кредити. Това не са единствено 
лошите кредити. Предоговорените 
кредити са такива на граждани 
и фирми с временни затруднения 
и голяма част от тях се обслуж-
ват. Реалният процент на лошите 
кредити е по-малък. Освен това 
съществуват различни методики на 

отчитане. В 
някои стра-
ни отчи-
тат много 
по-малък 
процент лоши 
кредити, но 
не отчитат 
редица други 
фактори.

Да не 
забравяме, че 
банковата ни 
система е 

много консервативна. Имаме много 
строги изисквания за ликвидност и 
минимални задължителни резерви 
върху депозитите – това са пари, 
които седят в Българската народна 
банка и са реален буфер.

Освен това българските банки 
заделят специфични провизии, които 
са допълнителна защита срещу 
неочаквани загуби. В България капи-
таловата адекватност на банките 

трябва да е поне 12%, а реално 
към март 2013 г. средната капита-
лова адекватност за системата 
е 16.8%. В Европа изискването е 
около 8% и там банките се борят 
да постигнат тази капиталова 
адекватност. Буферите са далеч 
по-големи от дела на необслужвани-
те кредити. 

Голяма част от лошите кредити 
са обезпечени и зад тях стоят 
реални активи. Дори да е лош, не 
означава, че заемът няма да се 
възвърне.

Заради всички тези фактори, 
този процент не ме притеснява.

- Каква ще е 2013 г. за банкова-
та система у нас и пред Пощен-
ска банка?

- И 2013-а е трудна година, но 
ние сме оптимисти.

Ще пуснем иновативни депозит-
ни продукти, които са специално 
разработени за настоящите нужди 
на гражданите. Не мога да кажа 
много преди да станат факт. Само 
ще подскажа, че ще носят добра 
доходност и защита на клиентите. 
А при кредитите целим да предло-
жим най-добрата лихва и гъвкави 
условия.

Ще продължим да развиваме фак-
торинга. През последните години 
той започва да става много инте-
ресен продукт в България. Ние сме 
сред водещите банки при предлага-
нето на факторинг и смятаме да 
продължим да растем в тази сфера. 
За корпоративни клиенти, особено 
за експортно ориентираните фир-
ми, това е най-евтиният и добър 
начин за финансиране на търговски 
вземания. Той им гарантира най-до-
брата лихва и условия за функцио-
ниране на бизнеса.

- Каква икономическа 2013 г. 
очаквате за България?

- Очакваме възстановяването на 
икономиката да продължи. Прог-
нозата ни е брутният вътрешен 
продукт (БВП) да се повиши с около 
1.0%, като очакваме потребление-
то и в по-малка степен инвести-
циите да са основните фактори, 

Íàé-âàæíè ñà ðåôîðìèòå, 
çàùîòî ïðè íàëèâàíåòî 
íà ïàðè â íåðåôîðìèðàíè 
ñåêòîðè åôåêòèâíîñòòà å 
íóëåâà.

Ãîëÿìà ÷àñò îò ëîøèòå 
êðåäèòè ñà îáåçïå÷åíè 
è çàä òÿõ ñòîÿò ðåàëíè 
àêòèâè. Äîðè äà å ëîø, 
íå îçíà÷àâà, ÷å çàåìúò 
íÿìà äà ñå âúçâúðíå. 
Çàðàäè âñè÷êè òåçè 
ôàêòîðè òîçè ïðîöåíò 
íå ìå ïðèòåñíÿâà.

www.economic.bg
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допринасящи за растежа. Инфлаци-
ята очакваме да спадне до много 
по-разумното ниво от около 3%. 
Равнището на безработица ще се 
задържи на сегашното ниво, защо-
то създаването на нови работни 
места ще остане проблемно. 

Страните от ЕС продължават 
да бъдат основният външнотъргов-
ски партньор на страната и в тази 
връзка продължа-
ващата рецесия 
в еврозоната ще 
окаже влияние 
върху български-
те износители. 
Надяваме се все 
по-голяма част 
от износа да 
се насочва към 
трети страни, 
което в дългосрочен план е изклю-
чително положително за икономика-
та. Всичко това, обаче, зависи от 
това дали политическата и мак-
роикономическата стабилност на 

страната ще се запази.
- В края на миналата година 

спечелихте наградата за принос 
в развитието на банковия сек-
тор в конкурса „Мистър и Мисис 
Икономика”. Какво промени тази 
награда в професионален и личен 
план?

- Сигурна съм, че наградите 
са повод за радост за всеки един 

човек. Всеки 
конкурс 
има своята 
тежест, а 
призът е 
признание 
за усилията, 
които човек 
е положил, за 
да бъде въз-
награден.

Наградата „Мисис Икономика” е 
много престижна и искрено благо-
даря на списание „Икономика” за 
нея.

- Какви предимства трябва да 

има една жена, за да бъде висш 
мениджър?

- За мен разделението на мъже 
и жени не съществува и не влагам 
особен смисъл в него. Позицията ми 
е изключително отговорна - главен 
изпълнителен директор на инсти-
туция с почти 3 хил. служители и 
близо 200 клона. Това е отговор-
ност към клиентите, акционерите 
и служителите. Предизвикател-
ството е да се намери баланс, за-
щото интересите на трите групи 
не съвпадат.

Човекът на този пост трябва да 
е добър лидер, да вдъхва увереност 
на хората си и да ги подкрепя. Няма 
добър мениджър без качествени 
хора в екипа. Важно е да изградиш 
хората и да имаш екип, на който 
вярваш и винаги можеш да разчи-
таш. Трябва да си лидер и да умееш 
да носиш отговорност, защото 
най-трудните решения ги взема ме-
ниджърът. Добрият управленец се 
доказва именно в трудни ситуации, 
когато трябва да намери най-до-
брото решение и да има сили и воля 
да го следва. 

- Каква 2012 г. изпрати Петя 
Димитрова и каква 2013 г. є 
предстои?

- 2012 г. беше успешна за мен - в 
личен и професионален план. 
Доволна съм от постигнатото. 
През тази година станах CEO 
(главен изпълнителен директор) на 
Пощенска банка, получих и множе-
ство награди и признание от 
обществото, включително от 
акционерите, екипа и клиентите. 
Това е най-важното. Удовлетворена 
съм от постигнатото и записвам 
2012 г. в графата „успешни”. 

Íÿìà äîáúð ìåíèäæúð 
áåç êà÷åñòâåíè õîðà 
â åêèïà. Âàæíî å äà 
èçãðàäèø õîðàòà è äà 
èìàø åêèï, íà êîéòî 
âÿðâàø è âèíàãè 
ìîæåø äà ðàç÷èòàø. 

Ãîëÿìà 
ñïåêóëàöèÿ 
å, ÷å áàíêèòå 
íå îòïóñêàò 
êðåäèòè. Íÿìà 
áàíêà, êîÿòî äà 
íå äàäå çàåì, 
êîãàòî êëèåíòúò 
å äîáúð, ñ äîáðî 
îáåçïå÷åíèå 
è îòãîâàðÿ 
íà âñè÷êè 
èçèñêâàíèÿ çà 
îòïóñêàíåòî íà 
êðåäèò. 
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ССметкиметки

ТАТЯНА ЯВАШЕВА

Харчи по-малко, отколкото 
изкарваш, гласи едно от най-
важните правила за доброто 
управление на личните финанси и 
семейния бюджет. Спазването му 
обаче невинаги е лесно. Взетите 
назаем пари все някога трябва 
да се върнат, но има ситуации, в 
които кредитът е необходимото 
зло, особено когато става дума 
за инвестиции, които с наличните 
доходи не може да си позволим. 

Всеки трябва да намери своя 
път за харчене и спестяване. 
Ключов похват е дисциплината 
и ако планираме разходите и 
избягваме импулсивните покупки, 
в края на месеца няма да сме на 
червено, обясняват основатели-
те на МyPocket.bg. Този сайт е 
добър помощник в управлението 
на личния бюджет. Безплатната 
услуга дава възможност на потре-
бителите да получат цялостна 
представа за това как и за какво 
харчат, вместо непрекъснато да 
се питат 

къде са 
отишли парите

им. Сайтът е подходящо решение 
за онези, на които им изглежда до-
садно да пишат в дебели тефтери 
или да попълват сложни таблици 
на Excel. 

Доброто управление на личните 
финанси  за нас е като религия, 
твърдят Петър Иванов и Стоян 
Дипчиков.  Преди близо три години 
двамата обединяват професионал-
ната компетентност на финан-
совия анализатор и на уебдизай-
нера и правят сайта МyPocket.
bg. Двамата са завършили Мате-
матическата гимназия във Варна, 
още тогава единият се насочил 
към математиката и финансите, 
а другият - към компютрите и ин-
тернет. Идеята тръгва от анало-
гичен американски сайт mint.com, 
той обаче е доста по-автомати-
зиран и е значително по-удобен за 
потребителя. Причината за това 
е, че в САЩ основна част от пла-
щанията стават електронно, те 
са свързани с банковите сметки 
на потребителите и информаци-
ята автоматично се попълва в 
техния профил в сайта. Българ-
ската версия МyPocket.bg изисква 
данните да се въвеждат ръчно, 
което създава затруднения и до 

голяма степен убива ентусиазма 
за водене на лична финансова от-
четност, признават създателите 
на сайта. Но именно следенето 
на приходите и разходите дава 
прозрачност на личния бюджет и 
рисува финансовата картина на 
всеки. Ако не следи разходите си, 
човек харчи безразборно, а когато 
портфейлът е под контрол, той 
може да оптимизира управление-
то на парите. Дори в рамките на 
месеца, види ли, че е надвишил 
лимита – например за гориво за 

С пълен 
портфейл

Ñàéòúò 
ÌyPocket.bg
ïðåäëàãà 
áåçïëàòíà 
âúçìîæíîñò 
çà ïî-äîáðî 
óïðàâëåíèå 
íà ëè÷íèòå 
ôèíàíñè

Ñòîÿí Äèï÷èêîâ è Ïåòúð Èâàíîâ (âäÿñíî) ñúçäàäîõà 
óäîáåí íà÷èí çà óïðàâëåíèå íà ëè÷íèÿ ïîðòôåéë
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автомобила, може да ореже други 
пера или да ограничи ползването 
на колата.

„Съчетахме своите силни стра-
ни и направихме MyPocket. Взехме 
най-добрите практики от света, 
които биха работили в България, 
и през 2010 г. създадохме сайта. 
Той си остава хоби, тъй като все 
още не носи финансов приход”, 
разказва Стоян Дипчиков, който е  
мениджър в дигиталното креатив-
но студио „Деспарк”. Според него 
управлението на личните финанси 
предполага да имате поглед над 
движението на парите ви в ме-
сечен и годишен план. Следенето 
на приходите и разходите помага 
особено на младите хора да пра-
вят по-големи покупки в рамките 
на дохода, с който разполагат. 
Отчитат се и излишъците, те се 
отразяват в раздел „Спестено”. 
Може да се въвеждат напомняния 
за различните плащания, свързани 
с определен срок. Това е начин 

разходите да се оптимизират и 
да се получи своеобразен

дивидент за 
отделеното време 
за отчетност

на портфейла. За съжаление обаче 
на този етап банковата система 
в България не позволява автомати-
зирана отчетност на движението 
на парите, както е в САЩ. 

Сайтът има постоянни по-
требители. Потенциалът му е 
в това, че има хора, които по 
един или друг начин поддържат 
семейно или лично счетоводство. 
Някои си спомнят как техните 
родители, баби или дядовци в 
тетрадка стриктно са водили 
отчетност на харчовете. Сега 
едни го правят чрез Excel, но 
други ще кажат, че по-удобният 
вариант е MyPocket.bg. Мнозина 
пробват да следят разходите си, 

Опитът учи

Всички добри идеи за про-
екти, свързани с интернет, 
имат шанс да успеят. Ин-
тернет е показал, че и без 
сериозен финансов гръб в 
глобалната мрежа може да 
се получи невероятен успех, 
стига идеята да е наистина 
уникална. Другото условие е 
да се намери верният път към 
нейната комерсиализация. За 
успеха необходимо, но не и 
достатъчно условие, е отда-
деност на реализацията на 
проекта. На определен етап 
възможен вариант например 
за MyPocket.bg е подходящо 
партньорство или продажба 
на медийна група, която види в 
него потенциал и го включи в 
своето портфолио. България е 
малък пазар и това ограничава 
лимита на възможностите. 
Румъния, Турция и Гърция са 
перспектива за разширяване 
на пазара извън националните 
граници, твърди Петър Ива-
нов. Той е проект мениджър в 
APS България, която се зани-
мава с управление на рискови 
кредити.

Всяка идея трябва добре да 
се прецени дали от финансо-
ва гледна точка може да се 
реализира. Който има инте-
ресни хрумвания, да опита да 
ги осъществи. Интернет дава 
възможност с малък ресурс да 
се постигне значим напредък. 
Това е единственият сектор, 
в който размерът на инвес-
тицията не е от чак такова 
значение. Пробвайте, иначе 
няма как да успеете, казват 
Петър Иванов и Стоян Дипчи-
ков. Процентът на оцелелите 
стартъпи не е голям, но дори 
и първият ви опит да е неус-
пешен, трябва да се изправите 
на крака и да опитате отно-
во. И така, докато не дойдат 
желаните резултати. Полезно 
е да се учите от грешките и 
да извличате максимума от не-
успеха. Не всеки улучва десет-
ката от първия път. Петър и 
Стоян твърдят, че моментът 
е удобен младите хора да се 
впуснат в създаването на 
бизнес.
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но голяма част от тях скоро се 
отказват, тъй като се иска го-
ляма дисциплина и постоянство. 
Затова двамата основатели сега 
разработват мобилно приложе-
ние. Разходите ще се въвеждат 
чрез телефона, но и това не е за 
всеки. Най-приемливият вариант 
е транзакциите, които се правят 
по електронен път, да се въвеж-
дат автоматично, все още твър-

де малка част от разплащанията 
у нас обаче става безкасово. 

Пътят на успешното развитие 
на идеята MyPocket.bg минава 
през привличането на достатъч-
но потребители, после по-лесно 
щe се намeрят рекламодатели и 
инвеститори. Към момента ре-
гистрация в него имат около 3500 
души, но не всички са уникални 
потребители. 

Петър и Стоян водили немалко 
разговори за подкрепа на начина-
нието, имало и силен инвеститор-
ски интерес от интернет пред-
приемачи, но до момента така и 
не са си стиснали ръцете. Сега 
обаче обмислят и партньорство с 
онлайн посредници в разплащани-
ята, за да може да се автомати-
зира системата за въвеждане на 
данните, което ще улесни потре-
бителите. Така всички транзакции 
ще се синхронизират със сайта.  
Друга възможност за развитие на 
проекта е безплатната услуга да 
се предлага и на други езици, за 
да е приложим за повече пазари. 

Подобна информация, която се 
натрупва в MyPocket.bg, би била 
интересна за финансовите инсти-
туции. Потребителите може да са 
спокойни, тъй като анонимността 
им е напълно гарантирана дори 
само поради факта, че не се съби-
рат никакви лични данни.

Най-смелата мечта на Петър 
Иванов и Стоян Дипчиков не е да 
станат именити интернет 
предприемачи, а банковата ни 
система да еволюира и да може по 
американски образец въвеждането 
на повечето данни да става 
автоматично. После звездата им 
може сама да изгрее. 

д

1. ВИЗУАЛИЗИРАЙТЕ РАЗХОДИТЕ СИ 
Доброто управление на парите означава да имаме 

ориентировъчна представа за това колко даваме за 
храна, гориво, комунални услуги, развлечения и т.н. 
Ако парите не ни стигат, има два варианта. Едини-
ят е да увеличим доходите, а другият - да намалим 
разходите. Сам по-себе си първият е по-добър, но 
невинаги е осъществим. Вторият предполага да 
имаме ясна картина на разходите си за поне няколко 
месеца назад, което ще даде възможност да нама-
лим част от тях, без да усетим драстична промяна. 
Най-сигурният начин да получим тази информация 
е да водим отчетност на разходите. Това отнема 
време, но дава резултат.

2. ПЛАНИРАЙТЕ ХАРЧЕНЕТО ЗА ВСЕКИ МЕСЕЦ
Всеки изпада в ситуация, в която разходите рязко 

нарастват – заради появата на нов член в семей-
ството, заради покупката на имот с ипотечен 
кредит и т. н., а заплатата остава същата. Как 
да се справим? Тайната е в… бюджетирането. В 
началото на всеки месец решавате колко пари ще 
изхарчите. Разпределяте средствата по пера, като 
с приоритет са неизбежните плащания като вноска 
по кредита, комуналните сметки, средствата за 
прехрана и т. н. И ако преди  края на месеца лими-

тът за храна се окаже изчерпан, преразпределяте 
от другите пера. 

За улеснение може да ползвате www.MyPocket.
bg. Там чрез функцията „бюджети” ще може бързо и 
лесно да създадете собствени категории за харчене 
или да използвате вече готовите. За всичко това ви 
трябва постоянство и резултатите няма да закъс-
неят.

3. ПЛАЩАЙТЕ СМЕТКИТЕ И 
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ НАВРЕМЕ

Никой не обича да плаща сметки, данъци, вноски 
по кредити и кредитни карти. Случва се хората да 
забравят за тях, а често и заради страха, че ще се 
наруши балансът на оскъдния бюджет. Това обаче са 
пари, които все някога трябва да дадем, и колкото 
повече отлагаме, толкова повече наказателни лихви 
трябва да плащаме. Затова не пропускайте регуляр-
ните плащания. Има различни варианти за подсеща-
не, когато наближат.

Когато е трудно да увеличим доходите си, а 
парите обикновено свършват преди края на месеца, 
е добре да станем по-дисциплинирани и да харчим 
по-разумно. Стриктната отчетност не е най-при-
ятното нещо, но и в този случай целта оправдава 
средствата, казват от  МyPocket.bg.

Съвети за онези, на които парите никога не стигат

Ñòîÿí è Ïåòúð ñà îòëè÷åí 
òàíäåì ìåæäó óåáäèçàéíåð 

è ôèíàíñîâ àíàëèçàòîð

ССметкиметки
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АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ

Когато в началото на май аме-
риканската стартираща компа-
ния Coinbase, предлагаща онлайн 
плащания с виртуалната валута 
Bitcoin, обяви, че е привлякла ри-
скови инвестиции в размер на 5 
млн. щ. долара, някои анализатори 
обявиха, че пазарът на дялово фи-
нансиране е полудял. Едно по-вни-
мателно вглеждане в списъка с ин-
веститорите, вложили парите си в 
проекта, обаче ни показва, че това 
може би не е точно така. Сред 
тях изпъкват имената на органи-
зации със сериозен опит в техно-
логичния сектор като микроблог 
платформата Twitter и фонда Union 
Square Ventures, в чието портфолио 
са още проекти като Foursquare, 
Etsy, KickStarter и Tumblr.

Всъщност това е втората 
толкова значима сделка в стар-
тъп, фокусиран върху дейности с 
виртуалната валута Bitcoin. Преди 
малко повече от месец не друг, а 
легендарният инвестиционен фонд 
Andreessen Horowitz (в портфолио-

то му са компании като Facebook, 
Groupon, Asana, Twitter, Zinga, 
Pinterest и AirBNB) вложи 2 млн. щ. 
долара рисков капитал в OpenCoin. 
Преди броени дни пък

Amazon представи 
собствена 
виртуална валута

наречена Amazon Coins, с която 
потребителите ще могат да си 
закупуват приложения или съдържа-
ние за таблета Kindle Fire, предла-
ган от компанията. Засега новата 
валута е достъпна само в САЩ, но 
предстои пускането є в обращение 
в целия свят. Amazon дори предос-
тави по 500 монети на стойност 5 
щ. долара на всеки потребител на 
нейните таблети, а експерти от 
корпорацията увериха публиката, 
че скоро предстои да създадат и 
нови начини за печелене и харчене 
на валутата.

По всичко личи, че в сегмен-
та на виртуалните валути „ври 
и кипи”, а Bitcoin определено е в 

превзема 
пазара на 
онлайн 

разплащания

BitcoinBitcoin

Със своята децентрализирана структура и 
свободната технология за създаването си вир-
туалната валута предлага огромни възможнос-
ти, но и поставя важни въпроси пред бъдеще-
то на финансовата регулация

ФФинансиинанси



центъра на този нарастващ инте-
рес. През последните месеци тази 
електронна единица за разплащане 
побърка света със своя ръст спря-
мо американския долар, премина-
вайки границата от 100, а в някои 
случаи – дори от

200 щ. долара за 
един Bitcoin
Честите флуктуации в стой-

ността на свободната от регула-
ция валута, както и ролята, която 
тя изигра за трансфера на капита-
ли в случаи като кипърската криза, 
принудиха медии и икономисти от 
целия свят да погледнат сериозно 
на явлението и да се опитат да 
прогнозират неговото бъдеще.

Всъщност Bitcoin далеч не е 
първата виртуална валута в 
историята и със сигурност няма 
да е последната. Още преди около 
десет години американската 
компания LindenLab пусна в обраще-
ние валутата линден долар, която 
служи за разплащане в създадения 

от нея триизмерен виртуален 
свят Second Life. Устойчивият курс 
към щатския долар и достъпните 
възможности за придобиване на 
линден долари позволиха на редица 
онлайн предприемачи да натру-
пат не малко реално състояние, 
а списание BusinessWeek дори 
публикува списък с най-богатите 
хора в Second Life, сред които има 
и няколко милионери. Използването 
на линден доларите обаче е сведе-

но само до този виртуален свят 
и възможностите за бизнес с тях 
включват търговия с реални или 
виртуални стоки в него.

Причините 
за успеха 

на Bitcoin през последните години 
се крият в неограничените въз-
можности за използване на тази 
валута, както и във факта, че тя 
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е абсолютно децентрализирана 
и не се регулира от която и да е 
организация. На практика Bitcoin 
представлява т.нар. криптовалута 
(cryptocurrency), базирана на раз-
пределена инфраструктура, която 
позволява анонимни и непроследими 
транзакции между всеки две точки 
на света. Моделът до голяма сте-
пен наподобява този на peer-to-peer 
мрежите за споделяне на файлове 
като Bittorent. Идеята се заражда 
в едно киберпънк онлайн общество 
и е доразвита през 2008 г. от 
програмиста Сатоши Накамото. 
Реално валутата започва 
да функционира година по-
късно.

Едно от основните пре-
димства на Bitcoin е гаран-
тирането на абсолютна 
анонимност. Аспект, който 
все по-често тревожи регу-
латорните органи в различ-
ни краища на света поради 
възможността чрез Bitcoin 
свободно да се прехвърлят 
капитали на престъпни или 
терористични организации. 
Вероятно това е и причи-
ната създадената неот-
давна Bitcoin Foundation да 
предвижда редица дейнос-
ти за изчистване на имиджа на 
виртуалната валута. Сред тях са 
например сътрудничество с Чер-
вения кръст и други международни 
организации за оказване на помощ 
в бедстващи региони на планета-
та. Bitcoin е изключително

достъпно 
средство за 
трансфер на пари

за което е достатъчно наличието 
дори на обикновен мобилен те-
лефон и някаква клетъчна инфра-
структура, позволяваща SMS-и. 
Това го прави особено подходящ 
метод за изпращане на дарения 
в региони, пострадали от ката-
клизми, или в такива, където по 
принцип липсва добре развита 
банкова мрежа.

Друго важно предимство на 
иновативната разплащателна 
единица е възможността тя да 
бъде създавана от нищото, чрез 
т.нар. миньорство (bitcoin mining). 

Абсолютно всеки може да „до-
бива” биткоини, инсталирайки 
специален софтуер, който използ-
ва процесора на компютъра, за да 
прави сложни изчисления. Всеки 
път, когато софтуерът успее да 
завърши текущите изчисления, по-
требителят получава по 25 Bitcoin 
единици. В началото това е ста-
вало лесно, но днес – с включване-
то на все повече „миньори” - про-
цесът изисква все повече време и 
компютърни ресурси. Към момента 
в обращение има около 11 милиона 
единици от тази валута, а плано-

вете са тяхното производство да 
бъде прекратено, когато броят им 
достигне 21 милиона. Очаква се 
това да стане към 2040 година.

„Минодобивният” 
процес

може да бъде осъществяван прак-
тически от всеки един компю-
тър, но използването на по-слаби 
машини като личния лаптоп или 
домашния настолен компютър 
едва ли би довело до резултат. За 
това частните потребители най-
често се обединяват в сдружения, 
наречени „Bitcoin синдикати”, кои-
то споделят ресурсите си и съ-
ответно – евентуалната печалба 
след това. Някои експерти, които 
следят развитието на Bitcoin от 
самото начало, обаче твърдят, че 
днес няма смисъл нови играчи да 
се опитват да се включат те-
първа в „миньорския” бизнес, тъй 
като бройката на участниците 
вече е твърде голяма. Остават 

възможностите за печалба чрез 
търговия с виртуалната валута, 
чиято цена често отчита пикове 
и спадове.

Закупуването на Bitcoin единици 
може да се осъществи чрез някоя 
от многобройните електронни 
платформи за обмен (каквито са 
и стартиращите фирми, цитирани 
в началото на тази статия). Най-
големият подобен сайт е mtgox.
com, през който към момента 
се осъществяват около 80% от 
цялата търговия с виртуалната 
валута. Цената зависи единстве-

но от интереса на купувачите, 
който в определени моменти 
(например в случая с кризата в 
Кипър) нараства значително пора-
ди възможността биткоините да 
бъдат използвани за трансгранич-
но прехвърляне на капитали. 

Въпреки множеството въпроси-
телни пред своето бъдеще, както 
и пред нуждата от някаква форма 
на регулация, Bitcoin вече си 
извоюва мястото на първата 
устойчиво наложила се виртуална 
валута. А мнозина вече гледат на 
нея като на своеобразен прото-
кол, който ще стандартизира 
паричния обмен в мрежата, както 
протоколът HTTP направи с 
уебсайтовете, а SMTP с елек-
тронната поща. И като имаме 
предвид начина, по който тези две 
технологии промениха живота ни 
през последните две десетилетия, 
можем само да гадаем как ще 
изглежда светът на електронни-
те разплащания през следващите 
няколко години. 

ФФинансиинанси
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ННа а ФФокусокус

ТАТЯНА ЯВАШЕВА

Balkan Venture Forum събра в София 
над 40 инвеститори от региона, 
Европа и света, които управляват над 
3 млрд. евро инвестиционен капитал. 
Фокусът бе насочен към предприема-
чеството в ICT индустрията. Фондове 
за рисков капитал, акселератори и ин-
ституционални инвеститори дойдоха 
у нас, за да усетят пулса на най-ино-
вативните компании, които работят в 
тази част на земното кълбо. 

Високото ниво на участие показа, 
че България става разпознаваема на 
картата на технологиите и инвести-
циите в иновации. В нашата страна 
се събраха представители на воде-
щи фондове за рисков капитал. Сред 
лекторите бяха Явуз Кайнар, главен 
банкер в Програмата за рискови 
инвестиции на Европейската банка 
за възстановяване и развитие, Дан 
Лупу, партньор във фонда Earlybird, 
Масей Зак, инвестиционен директор 
за Централна и Източна Европа 
в Intel Capital, Джонатан Брадфорд, 
управляващ директор на TechStars и 
партньор в българския фонд Eleven, 
Майкъл Голд, управляващ директор в 
Crimson Capital, Фади Бишара, основа-
тел и главен изпълнителен директор 
на Blackbox Accelerator, Хюсеин Демир-
хисар, управляващ партньор в Angel 
Wings Ventures, и Филип Мьоринг (Philipp 
Moering), ръководител на Seedcamp. 
Двата български фонда за дялово 
инвестиране LAUNCHub и Eleven, които 
разпределят средства по програ-
ма JEREMIE, също бяха активни на 
форума. Сп. „Икономика” се обърна към 
Тодор Брешков, управляващ партньор 
в  LAUNCHub, да разкаже за интереса 
на потенциалните инвеститори, за 
тенденциите в ICT сектора, за посо-
ката на развитие на технологичните 
компании у нас в близко време. 

Инвеститорите започват да 
съзират интересни проекти в нашия 
регион, отчитат и факта, че броят 
им лавинообразно расте – това е 
позитивният сигнал от Balkan Venture 
Forum. Реалистичният срок, в който 
тепърва може да се случи привли-
чане на дялов инвеститор в някоя 
от стартиралите през последната 
година компании, е минимум половин 
година. Чуждестранните инвеститори 
предпочитат да си дадат известен 

период от време, в който да наблюда-
ват израстването на даден екип, да 
се запознаят отблизо с технологията, 
над която той работи. Искат да се 
уверят, че компанията бързо разгръща 
потенциал и е постигнала значим на-
предък с някоя от своите разработки.

Целта на прояви от ранга на Balkan 
Venture Forum е на едно място да се 
съберат представители на цялата 
технологична „екосистема”, които да 
представят своите гледни точки към 
развитието на сектора. Участието 
на представители от акселератори и 
бизнес инкубатори, на ментори дава 
възможност за широк обмен на идеи и 
за осъществяване на полезни контак-
ти. Balkan Venture Forum бе първото 
събитие в България от подобен мащаб, 
свързано със софтуерния бизнес. Пре-
дприемачеството в тази индустрия 
вече не се изчерпва с правенето на 
продукти на ишлеме, а по-скоро със 
собствени разработки. Напоследък 
повечето от младите ентусиасти се 
убедиха, че

създаването на 
оригинални продукти

по-добре би ги позиционирало на 
пазара, стига да предложат нещо, за 
което ще има търсене. Положителна 
стъпка беше сформирането през 2012 
г. на двата фонда LAUNCHub и Eleven, 
с което се даде шанс на новостарти-
ращи компании да получават финанси-
ране. 

Основната цел на подобни форуми е 
общуването и създаването на мрежа 
от контакти. За младите предприе-
мачи е важно да имат връзка с хора 
от цял свят, които имат отноше-

ние към тяхната сфера на дейност. 
Това ще е от полза по-успешно да 
развият компанията, да маркетират 
своите разработки, да продават и да 
търсят нови служители. Днес те се 
нуждаят от непрекъснато общуване 
със съмишленици, делови партньори, 
инвеститори, защото бизнесът е 
много по-динамичен, отколкото преди 
10 години. Предприемачите в сферата 
на технологиите трябва да са много 
бързи и концентрирани върху онова, 
което правят. Те се конкурират с 
компании на пет континента и няма 
национални граници, които да слагат 
бариери. Външният свят гледа на 
Балканите като на едно цяло и не е 
от съществено значение дали екипът 
е от България, Румъния или Хърватска. 
Новото поколение не се интересува 
от  предразсъдъците и наслоенията 
от миналото. 

Целият свят е потенциален пазар 
за техните продукти, не дори Балкани-
те или Старият континент.

Когато младите предприемачи 
имат интересна идея, първото, което 
трябва да направят, е да проучат дали 
някой по света не работи вече по нея 
и какъв напредък е постигнат. Преди 
да се заемат здраво с нейната реали-
зация, няма как да се разбере дали тя 
би била успешна. Добре е намеренията 
по осъществяването да се обсъждат 
с по-широк кръг от хора, защото всяко 
мнение, гледна точка или практически 
опит може да е от полза. Разбира се, 
че има опасност някой да ги изпревари 
и да е готов преди тях, затова  днес 
повече от всякога скоростта е от 
значение. Доказано е, че в много случаи 
върху същата идея работят и други 
хора по света, освен ако не е някое на-
истина уникално хрумване, но пък точ-

Инвеститорите   
Åêèïúò íà ñòàðòèðàùèòå 
êîìïàíèè è 
ïðîôåñèîíàëèçìúò èì 
å ïî-âàæåí îò èäåèòå, 
ñ êîèòî òðúãâàò
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но това е изключителна рядкост. Ето 
защо идеята трябва да бъде пусната 
в действие най-бързо и по най-добър 
начин. В последните две-три години не 
съм забелязал толкова уникална идея, 
но за да я разпознаем и ние трябва да 
сме много гениални. Понякога трябва 
да мине време, за да стане ясно дали 
определена идея ще направи прелом 
в технологиите. Също така в проце-
са на работа може да се роди нещо, 
което да е наистина велико. Понякога 
дребни неща, които не са ни направили 
впечатление, може да крият огромен 
потенциал.

В кохортата на LAUNCHub има 
компании като iMediaShare и  Imagga, 
които вече набират популярност, те 
имат голям брой ползватели и пла-
щащи клиенти. Тяхната технология, 
продукт или услуга 

привлича 
потребители

и тези екипи вече започват да се 
нуждаят от умения по маркетинг и 
продажби. Колкото повече са мотиви-
рани и са отдадени на идеята си, тол-
кова по-значим е техният напредък. 
Освен всичко те трябва да се научат 
да се вслушват в различните мнения и 
да търсят обратна връзка с клиенти, 
партньори, съветващи. Често обаче 
се пренебрегва златното правило, че 
имаме една уста и две уши и трябва 
два пъти повече да слушаме, отколко-
то да говорим.

За нас като фонд мениджъри 
форумът беше полезен с разширяване 
на контактите с хора, с които може 
да работим по цял свят. Срещата с 
различни екипи и компании от региона 
за нас беше особено важна за обме-
на на виждания и гледни точки към 
проблемите и развитието. На етапа, 
на който ние инвестираме, отдаваме 
най-съществено значение не толкова 

на самите идеи, колкото на работата 
по израстването на самите хора като 
истински професионалисти. Много 
по-важно от намеренията е какви спе-
циалисти и какви екипи стоят зад тях. 
Професионализмът и мотивацията 
са решаващи за успеха им. Младите 
предприемачи не бива да се страхуват 
от това, че може да не успеят да 
доведат до пазарна реализация своя-
та първа идея, с която са се заели, 
въпросът е какво ще научат в хода на 
нейното осъществяване, защото може 
да сполучат на следващ етап с друга 
добра идея в комбинация с правилните 
хора, с които сформират екип.

Инвестиционният интерес зана-
пред ще се фокусира към приложения 
за мобилните устройства и все по-
предпочитани ще стават компаниите, 
които работят B2B, отколкото B2C. 
Много по-трудно е да предвидиш дали 
ще е успешен един продукт, насочен 
към масовия потребител. Предимство-
то на B2B решенията е, че е по-лесно 
да разбереш мотивите, които водят 
дадена компания към един или друг 
продукт, услуга, разработка. 

Постепенно обаче ще трябва да се 
добавят и други брънки към тази пре-
дприемаческа екосистема в страната 
и една от тях е по-доброто взаи-
модействие между образованието и 
бизнеса, което да е плод на целенасо-
чените усилия не 
само на държава-
та. Бизнесът има 
интерес средните 
и висшите учили-
ща да подготвят 
повече и по-добри 
кадри за техноло-
гичната индус-
трия.  Адекватен 
пример за усилия-
та на предприема-
ческото съсловие 
е Софтуерната 

Намерете един инвеститор и ние може да удвоим ва-
шето финансиране – такава възможност обещава новият 
фонд за капиталови инвестиции в частния сектор по про-
грама „Конкурентоспособност”. Той ще предоставя сред-
ства срещу дялове и акции на различни фирми - старти-
ращи предприемачи, малки и средни компании, дружества 
с опит на пазара. Условието е да намерите един източник 
на финансиране и ако проектът ви бъде одобрен, ще полу-
чите още толкова. За този фонд отново по програмата 
JEREMIE са предвидени 20 млн. евро и те трябва да бъдат 
вложени до края на 2015 г. 

Новият коинвестиционен инструмент беше обявен при 
откриването на Mini Seedсamp Sofia в рамките на Balkan 
Venture Forum от министъра на икономиката, енергетика-

та и туризма Асен Василев и от Хюбърт Котони, дирек-
тор „Регионално бизнес развитие” в Европейския инвес-
тиционен фонд, който управлява средствата по JEREMIE 
в България. Парите за този инструмент ще дойдат от 
резерви, които не са били усвоени по други схеми на ОП 
„Конкурентоспособност”. Няма да има ограничение за мак-
сималната инвестиция в една компания, но от екипите ще 
се изисква да представят добре диверсифицирано портфо-
лио. Фондът обаче ще придобива дялово участие срещу ин-
вестицията си. Ако инструментът се окаже успешен, през 
следващия програмен период до 2020 г. той може да бъде 
по-широко застъпен. Очаква се този модел на коинвести-
ране да помогне за преодоляване на трудностите, които 
фондовете изпитват при набиране на частен капитал.

  тичат бавно

JEREMIE започва да 
умножава по две

академия на „Телерик”, а също актив-
ната работа на отделни компании за 
предлагане на стажантски програми, 
които дават възможност за натруп-
ване на опит. От университетите се 
очаква да бъдат по-настоятелни и да 
привличат бизнеса към повече контак-
ти със студентите. Предприемачи и 
мениджъри може да са гост-лектори. 

Добре е от средните и висшите 
училища да излизат високо образовани 
хора, които да имат нормални условия 
за живот и за работа. Правилата 
трябва да важат за всички и да се 
спазват от всички. Бизнес средата 
трябва да е благоприятна, админи-
страцията да работи добре, да няма 
корупционен натиск. Ако едно от тези 
условия не е налице, всеки може да 
потърси вариант зад граница. Държа-
вата би трябвало да осигури привлека-
телна и  предвидима атмосфера, но 
мандат след мандат управляващите 
не се справят с това.  Страхувам се 
да препоръчам високите технологии да 
станат приоритет на държавата, тъй 
като нищо в последните 20 години от 
нейните приоритети не е заработило 
добре. Софтуерната индустрия 
постигна успех не благодарение на 
държавата, а въпреки нея. Ето защо 
ICT сферата се нуждае само от 
качествено образование, подходящи 
условия за бизнес и възможност тук 
да се привличат нужните кадри от 
други държави. Ако компания от 
България желае да наеме софтуерен 
специалист от Македония или Сърбия, 
да няма административни пречки за 
това. 

д

Àñåí Âàñèëåâ (âäÿñíî) îáÿâè íîâèòå âúçìîæíîñòè 
çà ôèíàíñèðàíå ïî ÎÏ “Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñò”
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ББорсаорса

ВЛАДИМИР МАЛЧЕВ,
ИП „Бул Тренд Брокеридж”

Преди вече малко повече 
от година социалната мрежа 
Facebook стана публична компа-
ния в едно от най-дългоочаквани-
те, коментирани и запомнящи се 
първични публични предлагания в 
историята на фондовите борси. 
След една година борсово битие 
дойде време за равносметки. За 
инвеститорите, закупили ак-
ции на социалната мрежа при 
първичното предлагане и през 
първия ден на борсова търговия, 
Facebook се превърна в истински 
кошмар. Поредица от събития 
около старта на търговията, 
станали по-късно известни 
непублични потоци от ключова 
информация между финансовите 
акули – големите инвестиционни 
банки и техните професионални 
клиенти зад океана, оставиха 
трайно петно върху репутация-
та на компанията. Много дребни 
инвеститори, чиито драматични 

истории могат да се прочетат 
в интернет, загубиха значителни 
средства в увлечението си по 
социалната мрежа, най-вече като 
нейни ползватели. Други доста 
по-трезвомислещи професионални 
инвеститори направиха огромни 
печалби, продавайки на късо.

Както за пореден път се оказа, 
в днешния свят и особено в САЩ, 
компаниите от т.нар. „Нова ико-
номика” продължават да бъдат 
силно надценявани като перс-
пективи и възможности. Дот-
ком балонът от края на миналия 
век, както и балонът на новата 
вълна модерни уебкомпании като 
LinkedIn, Groupon, Renren, Pandora 
и Zynga доказват недвусмислено 
това. Този път обаче балонът се 
надуваше в месеците преди акци-
ите да се качат на борсата и се 
пукаше още в първите стъпки на 
компаниите като борсови такива. 
Facebook не направи изключение.

Преди година, когато на стра-
ниците на това списание пред-
ставях излизането на най-голяма-

Трудният пробив на   
Ãîäèíà ñëåä äåáþòà 
ñè íà ôîíäîâèÿ 
ïàçàð êîìïàíèÿòà 
íå îïðàâäàâà 
ãîëåìèòå î÷àêâàíèÿ 
íà èíâåñòèòîðèòå 
è å èçïðàâåíà 
ïðåä ñåðèîçíè 
ïðåäèçâèêàòåëñòâà *

* Заглавията са на редакцията
** Материалът не е препоръка за инвестиционно решение



41Икономикаwww.economymagazine.bg

та социална мрежа на борсата, 
предложих на читателите една 
прогноза за представянето на 
акциите, базирана на прости из-
числения от случилото се с акци-
ите на Linkedin, Groupon, Renren, 
Pandora и Zynga след борсовия им 
дебют. Според нея шест месеца 
след старта си на цена от 38 
долара, в средата на ноември, 
акциите на Facebook трябваше 
да се търгуват на цена от 24 
долара. Този съвсем елемента-
рен подход се оказа повече от 
успешен, тъй като на 15 ноем-
ври миналата година акциите на 
социалната мрежа затвориха на 
ниво от 22.17 долара. Преди това 
в началото на септември новият 
борсов гигант удари историческо 
дъно на цена от 17.55 долара, или 
с близо 54% спад от излизането 
си на борсата. По-късно в края на 
януари, провокирани от някои биз-
нес успехи на социалната мрежа, 
инвеститорите повишиха пазар-
ната й оценка до цена от 32.50 
долара за акция, но така и не 
успяха да я отведат до дебютна-
та й цена.

Защо най-забележимият пред-
ставител на „Новата икономи-

ка” продължава да не успява да 
изпълни очакванията на инвести-
торите? Много просто. Както 

наскоро писа един от авторите 
на авторитетното списание 
Forbes, Facebook е само още една 
медийна компания, бореща се за 
ограничените рекламни потоци, а 
оценката й в първия ден на тър-
говия от около 100 млрд. долара 
надхвърли сто пъти пазарната 
капитализация на емблема като 
New York Times. На всичкото от-
горе социалната мрежа в крайна 
сметка е представител на „Нова-
та икономика”, в която малцина 
успяват да се задържат дълго на 
върха. Да, Facebook може да се 
окаже изключение, но изглежда 
инвеститорите не залагат много 
на такъв сценарий, щом за тази 
една година социалната мрежа 
изтри над 30% от оценката си на 
борсата, докато в същото време 
широкият американски борсов 
индекс S&P 500 донесе доходност 
от над 25%.

За да бъда обективен и да не 
се отдам изцяло на скептицизма 
си, който все пак не ме подведе 
през тази една година, трябва 
да призная, че мениджърите на 
Facebook постигнаха и значи-
телни успехи за тези 12 месеца. 
Ключовите проблеми пред компа-
нията бяха два - как да направи 
рекламата по-ефективна и как 
да се справи със стремглавото 
нарастване на потребители на 
социалната мрежа през мобилни 

  Facebook

Äåáþòúò íà Facebook íà áîðñàòà íà 12 ìàé 2012 ã. 
ïðåäèçâèêà ãîëÿì èíòåðåñ, íî ðàçî÷àðîâà èíâåñòèòîðèòå
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устройства, където реклама не 
се показваше. И на двата фронта 
Марк Зукърбърг и компания по-
стигнаха много сериозни резул-
тати. 

Първият проблем беше много 
добре адресиран с разработени 
специални инструменти, които 
позволиха на рекламодателите 
да таргетират прецизно свои-
те рекламни съобщения. Така 
производителите на автомобили 
например могат да рекламират 
само пред младежи на възраст 
между 18 и 24 години, за които 
се предполага, че ще купуват 
първия си личен автомобил. Ту-
ристическите агенции пък могат 
да насочат рекламата си към 
жени в разцвета на кариерата 
си, които търсят почивка на 
Карибите да речем. Освен това 
рекламодателите вече могат 
да следят, дали ако сте видели 
реклама за избелване на зъби в 
социалната мрежа, това ви е 
завело до близката дрогерия да 
си купите паста за зъби. Кол-
кото и странно да ви изглежда, 
това става чрез специализирани 
компании за събиране и анализи 
на данни, които генерират това, 
което Facebook знае за вас, 
рекламите, които сте видели в 
социалната мрежа, и го свързват 
с данните, които ритейлърите, в 
които пазарувате, имат за вас и 
вашите покупки чрез картите за 
лоялност например. Освен това 
Facebook стартира партньор-
ство с известната специализи-
рана в измерване на аудитория 

компания Nielsen Co. Така марке-
толозите вече знаят не само кой 
е гледал рекламите им в социал-
ната мрежа и по телевизията, 
но могат и да проследят доколко 
двете аудитории се покриват. 
Резултатите от всичко това не 
закъсняват. Големите компании 
откриват все повече уникал-
ността на социалната мрежа и 
способностите й да ги свърза с 
техните потенциални клиенти, 
така както никоя друга медия 
не би могла. Емблематично за 
успеха на екипа на Зукърбърг е 
скорошното завръщане на GM 
(General Motors) сред рекламо-
дателите във Facebook. Преди 
малко повече от година, точно 
преди излизането на Facebook на 
борсата, автомоболният гигант 
се отказа да рекламира в социал-
ната мрежа поради съмнения за 
ефективността на рекламата.

С отстраняването на вто-
рата голяма слабост – липсата 
на реклама в социалната мрежа 
за потребители през мобилни 
устройства – също бяха постиг-
нати бързи и решителни резул-
тати. Марк Зукърбърг и компания 
отново демонстрираха гъвка-
востта си и бързо се отказаха 
от това да хвърлят усилия да 
развиват Facebook за мобилни 
браузъри и се насочиха към раз-
витието на отделно приложение, 
което се оказа много успешна 
стъпка. Днес 70% от потреби-
телите на социалната мрежа са 
в нейния мобилен вариант. Още 
по-важното е, че през първото 

тримесечие на тази година 30% 
от приходите на компанията 
вече се генерират през мобилни-
те приложения, което е огромно 
постижение, предвид на това, че 
само преди година Facebook не 
генерираше нито долар по това 
направление.

Пред Facebook има още много 
предизвикателства. Задължител-
но е да се запази ръстът  на 
потребителите, които бяха 
около 900 милиона преди година, 
а днес са над 1.1 милиарда. 
Възможностите в тази посока 
са все по-ограничени в развити-
те страни, затова е наложител-
но разширяването на потреби-
телската база да се насочи към 
нововъзникващите пазари, 
особено тези в Азия. Развитие-
то на собствен смартфон и 
въобще хардуерните партньор-
ства с други компании като HTC 
са голяма хапка, с голям потен-
циал, но и криещи сериозна 
опасност от погрешно насочване 
на инвестициите. Нарастващите 
разходи, свързани с новите 
инвестиции на компанията, вече 
плашат инвеститорите, тъй 
като стопяват оперативните 
маржини от над 50% за 2011 
година, през 36% при излизането 
на борсата, до сегашните 23.9%. 
Приходите също забавят ръста 
си от 45% преди година до 35.9% 
сега. Преди година написах, че 
по груби сметки, за да оправдае 
оценката си от 100 млрд. долара 
при листването на борсата, 
Facebook ще трябва да поддържа 

средногодишен 
ръст на приходи-
те от 50-60% и 
оперативен марж 
от поне 50% и 
това само за да 
могат инвести-
торите да 
покрият загуби-
те си, а какво 
остава за печал-
ба. Тези цифри си 
остават актуал-
ни и сега, дори и 
да ги занижим 
леко с оглед 
новите условия 
на финансовите 
пазари, те пак са 
висока и засега 
недостижима 
летва, дори и за 
феномена 
Facebook. 

ББорсаорса
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СВЕТЛАНА ЖЕЛЕВА

- Г-н Азманов, как оценявате 
икономическите отношения между 
България и Китай?

- България попада в една от 3-те 
зони, които са приоритетни за 
инвестиции за китайското прави-
телство. Това  бе обявено  през м.г. 
на международна конференция във 
Варшава, посветена на отношени-
ята между Китай и страните от 
Централна и Източна Европа. Тогава 
стана ясно, че тенденцията е фо-
кусът да  се измества от Западна 
Европа към централноевропейските 
държави. Останалите 2 приоритет-
ни зони са Централна Америка и 
Централна Африка. 

Естествено, ние не сме първенци 
в Централна и Източна Европа в 
икономическите отношения с Китай, 
защото държави като Румъния и  
Унгария  имат по-дълги  исторически 
отношения с азиатската страна 
- още отпреди падането  на Берлин-

ската стена.
Икономическите отношения меж-

ду България и Китай са сложени на  
добра основа  с огромен потенциал 
за развитие. Нямаме пречки да рабо-
тим. Нямаме висок старт, какъвто 
имат други страни, но имаме всички 
предпоставки нещата да се случат.

- Китай се конкурира със САЩ 
за „най-голямата икономика в све-
та”, как виждате нещата геополи-
тически?

- Макроикономически в Китай  
криза няма, икономиката върви 
нагоре. Имаше спад на икономиче-
ския ръст, който беше  прогнозиран. 
Китайската икономика и търговия 
съвсем закономерно вървят по свой 
път. Като резултат от големия 
износ  и огромното производство се 
повиши цената на труда в страна-
та, което доведе до възможност за 
изнесени производства на китайски 
компании навън.  Дисбалансът между 
внос-износ на стоки между Китай и 
САЩ  пък доведе до натрупване на 

американска  валута в азиатската 
страна, което  правителството  ня-
маше как да избегне. Американците 
в един момент обявиха, че няма да 
изнасят високотехнологични услу-
ги и производства към Китай под 
претекст протекция на ноу-хау на 
техните продукти, за да не бъдат 
копирани, и се ориентираха към 
износ основно на царевица и соя. 
Китайският производител, от своя 
страна, получава юани, което доведе 
до печатане на валута, а това до-
веде до  крещяша необходимост  от 
инвестиции навън. Китай в опити-
те си за инвестиции навън допусна 
някои грешки,  напр. участието в 
строеж на магистрала в Полша, но 
въпреки това не се е отказал от 
големи инфраструктурни проекти 
в Европа. Въпросът е да синхрони-
зират  правилно Стратегията за 
инвестиции навън спрямо пазарните 
икономики, в които инвестират. 
Китайската икономика, знаете, про-
дължава да е планова.

Ùå íàëàãàìå áúëãàðñêèòå  
ñòîêè ïîä îáùà ìàðêà -  
Bulgarian Quality Standard 

Виктор Азманов, 
председател на Българо-китайската 

търговско-промишлена камара:

Китайците   
                     Виктор Азманов е създател на няколко успешни 

компании и изпълнителен директор на българо-ки-
тайското акционерно дружество CIB Holding Jsc. Той 
е основател и председател на Българо-китайската 
търговско-промишлена камара, в която членуват над 
70 големи компании от Китай, предимно държавни 
структури. 

Завършил е международни икономически отношения 
в Австрия, а също приложна лингвистика във Велико-
търновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. 
По време на обучението му във В. Търново е удостоен 
със званието „Почетен студент на ВТУ”. През 2006 
г. пък е избран от жителите на старата столица за 
„Великотърновец на годината”. С неговото активно 
съдействие през октомври 2012 . към  Великотърнов-
ския университет бе разкрит втория за страната 
институт „Конфуций”. 

 Азманов е майстор на бойните изкуства и един-
ственият българин, допускан за обучение в самия 
китайски манастир „Шаолин”. Вследствие на престоя 
си там през 2006 г. той става известен в Китай. По-
степенно печели доверие и създава устойчиви бизнес 
партньорства в необятната страна. 

Виктор Азманов свободно борави с няколко езика, 
между които и китайски.

пред
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- За 2-та стратегически проек-
та  у нас - скоростния път Русе 
- Свиленград, както и скоростния 
път Черно море, който ще свър-
же Бургас, Варна и Констанца, бе 
обявено от най-високо държавно 
ниво, че има заявен интерес и от  
китайски фирми.

- В края на 2010 г. и  началото 
на 2011 г. участвах няколко пъти 
в разговори с китайска делегация, 
сред която бе  компания, предлагаща 
публично-частно партньорство. То-
гава за първи път възникна идеята 
за обединяване на проектите ма-
гистрала „Хемус”  и високоскорост-
ното трасе Русе-Свиленград. Тези 
планове останаха само на проектна 
фаза. Предстоят ми срещи с 2 от 
най-големите китайски строителни 
компании. След това ще мога да ко-
ментирам дали този въпрос все още 
стои на дневен ред.

- В кои сфери са най-значимите 
китайски инвестиции у нас?

- Възможностите за колаборация 
са на първо място в земеделие. Не 
трябва да пропускаме факта, че 
голямата държавна китайска компа-
ния   „Тянджин агробизнес къмпани” 
вече от 18 месеца  е в България, но 
за жалост някои от практиките им 
се натъкнаха, не по тяхна вина, на 
пречки и могат да бъдат окачес-
твени като „лоши практики”. Но на 
фона на целия обем техни намерения 
това не е повод  да ги възпре да 
продължат нататък. Хубавото е, че 
бизнесът им у нас продължава.

- Какво имате предвид?
- „Тянджин” останаха разочарова-

ни, че арендуваха 18 хил. дка земе-
делска земя във Видинско, но  се ока-
за, че реално обработваемата площ 
е под 9 хил. дка. Всичко останало са 

храсти, хълмо-
ве и камънаци, 
а само 6 хил.
са подходящи 
за обработка с 
големи машини. 
Преговаряме 
за едни големи 
складове в Шумен и Перник. Проек-
тът им  е мащабен. Те са единстве-
ната държавна китайска компания, 
която получи разрешение от  ми-
нистерството на земеделието в 
Китай да инвестират в България. Те 
подготвиха и подписаха едностран-
но Спогодбата за износ на царевица 
към Китай. Сключиха договори с  
много български  фермери, които да 
произвеждат люцерна, която в сушен 
вид да се изнася за азиатската 
страна. Така че  „Тянджин” са тук и 
работят здраво.

- В кои сфери още сме атрак-
тивни за  бизнес с тях?

   идват да играят 
   голф у нас 

През 2010 г. камарата е създадена като 
отговор на нарастващия интерес от стра-
на на български и китайски представители 
на бизнеса, прозрели множеството въз-
можности за взаимодействие. 

Днес БКТПК има свои офиси в София и 
Пекин. В камарата вече членуват предприятия от раз-
лични стопански отрасли, производители и доставчици 
на услуги, вносители и износители от двете страни. 

Следвайки целта си да бъде мост между китайския 

и българския пазар,  през последните две 
години БКТПК има изключителен принос за 
наличието на големи китайски инвестиции 
в България.

Българо-китайската камара подпомага 
бизнес дейността и икономическите от-

ношения между физически и юридически лица, намиращи 
се на територията на Китай и България. Стреми се да 
бъде и отправна точка за културен диалог между двете 
страни. 

- Туризъм.  Китайците се офор-
мят като туристическа група номер 
2 след американците. В Китай, 
особено на Източното крайбрежие, 
където се намира 80 на сто от 

населението на 
страната,  300 
млн. души  полу-
чават над 1000 
долара заплата 
месечно, кое-
то ги оформя 
като близка  до 
средната класа 

прослойка. На цялото 1.5 млрд. насе-
ление  имат ужасно много милионе-
ри.  Китайците, като всички азиа-
тци, обичат да пътуват, да снимат 
всичко, което видят, любознателни 
са, отворени са към света, идват 
и в България. Има една „малка” 
пекинска туристическа агенция 
„Бейджинг турист сървисиз”,  която 
държи 80 на сто от туристическия 
поток, който идва у нас. В момента 
подготвяме посещението на 5 от 
най-големите техни туроператори, 
включително  „Бейджинг”. 

Държа да отбележа, че и в Китай 
има страшно много туристически 

Българо-китайската търговско-промишлена камара (БКТПК):

Ïîäãîòâÿìå 
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забележителности, които 
китайците посещават. На-
пример манастирът „Шаолин” 
има туристическа част, 
която се посещава от 10-12 
млн. туристи годишно. По 
време на моя престой в тази 
древна обител посрещнахме 
100-милионния  турист. Вход-
ният билет е около $ 24 само 
за първата обиколка, за да 
влезеш в сърцевината – отно-
во входна такса от $24, още 
толкова, за возене с електри-
ческа количка, още $15 долара, 
оставяш между $50-100.

- Това не е ли скъпо за 
китайците?

- Китайските атракции 
са скъпи. От тези 10 млн. 
туристи, които посещават 
манастира „Шаолин”, забеле-
жете,  98.5 на сто са местни. 
Китайците са любознателни 
туристи, които обикалят своите 
забележителности и опознават 
една или друга провинция с нейните 
обичаи. 

България също им е интересна. В 
началото на 2013  година  успяхме 
да подпишем споразумение между 
Българската и Китайската голф асо-
циация за обмен на голф туристи, 
което е доста добра ниша за раз-
ширяване на туристическия поток 
и туристическия сезон  по морето 
- от  април до ноември. 

Когато говорим за крупни инвес-
тиции, основното са инфраструк-
тура и енергетика. Енергетиката в 
България в момента е гореща тема, 
но не бива да се подценяват 2 много 
важни фактора.  Не е тайна за ни-
кого, че китайското оборудване има 
една от най-ниските себестойно-
сти и това го  прави изключително 
атрактивно. Цената на инвестици-
ята, която може да се постигне с 
китайско висококачествено оборуд-
ване, не може да се постигне с друга 
техника.     

Вторият критерий е цената на 
кредита, който инвеститорът полз-
ва. Ние работим по няколко китайски 
оперативни програми от различни 
финансови институции, които финан-
сират много широк спектър проек-
ти. Лихва от 4  на сто върху заема 
е напълно реалистична, от 3 на сто 
- трудна, но възможна, а постигане-
то на лихва от 2 на сто по програ-
мата на китйското правителство 
за 12 –те практични стъпки, с които 
Китай ще насърчи производството в 
страните от Централна и Източ-
на Европа, е реалност днес и сега. 

Без да влизаме в конкретни цифри, 
представете си инвестиция, която 
е изпълнена с евтино китайско обо-
рудване и с уникално евтин китайски 
капитал, и крайният продукт ще е 
много конкурентен  на международ-
ните пазари.

- Има ли страни и компании, на 
които са  раздадени кредити при 2 
на сто лихва?

-  В Сърбия вече стартираха 2 
големи проекта.  Важно условие на 
офертата на Тексимбанк  е, че тези 
средства ще се  отпускат чрез 
държавна гаранция за страните от 
Централна и Източна Европа. Като 
изключим Сърбия, Босна и Херцегови-
на, останалите страни от региона, 
като членове на ЕС, не могат да 
издават такава гаранция. Така че 

при старта на програма-
та Сърбия се възползва 
много бързо и за много 
кратък период. Китайци-
те обаче ревизираха про-
екта и вместо държавна 
гаранция намериха друга 
форма, под която вече 
всички страни от региона 
да имат достъп до евти-
ния китайски  кредитен 
ресурс. Иначе само 2 от 
16 страни щяха да могат 
да се възползват от нея.

-  Китай развива  
автомобилната индус-
трия у нас, да очакваме 
ли нови проекти?

- И  тук нещата 
са добре. Говорим за  
джойнт венчъри, смесе-
ните  предприятия са 
много добър пример в 
автомобилната индус-

трият – „Литекс Моторс” и китай-
ския гигант Great Wall. Следващата 
успешна инвестиция е в Брезник 
за електрическите автобуси на 
китайската BYD, които  като втора 
стъпка планират  и  електроав-
томобили. Техният  производител, 
който е в топ 5 на  автомобилните 
производители в Китай, се оглежда 
за партньори в България за изнесено 
производство. Има страшно много 
други сфери, в които има интерес за 
смесени дружества.

- Кои са интересните сфери?
- Хранително-вкусовата промиш-

леност – за производство и експорт 
на консерви и тестени изделия.  
Масово битува мнението, че китай-
ците живеят на по 1 купичка ориз.

Ñ ïîñëàíèêà íà ÊÍÐ ó íàñ
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Няма такова нещо. 
Спагети, макарони 
и други тестени 
изделия са най-кон-
сумираната храна 
там. В  Китай се изяжда  повече 
пшеница и тестени изделия, откол-
кото ориз. Има огромни предпостав-
ки за износ на български  тестени 
изделия , защото входните им мита 
са много по-ниски. От времето на 
Мао Цзедун приоритет номер 1 е из-
хранването на населението. Китай-
ците се отвориха - искат да бъдат 
модерни, да консумират качествени 
храни.  Живеят с усещането, че 
европейската храна е по-добра от 
тяхната и я предпочитат. Тези, 
които искат да покажат, че са 
съвременни, търсят и си купуват 
европейски вина, храни. В китай-
ските супермаркети все повече се 
забелязват отделни щандове, които 
продават чужди продукти, което 
по никакъв начин не застрашава 
тяхното производство, защото 
консумацията е далеч по-голяма от 
производството им. 

- Китайците се подслажат с 
търновски вафли, така ли е?

- Да. Ние посредничихме на ве-
ликотърновски производител, който 
вече от няколко месеца присъства 
на китайския пазар.

- Какви събития на камарата 
предстоят до края на 2013 г.?

- Бих откроил бизнес турнето на 
камарата, по време на което ще по-
сетим всичките 28 области у нас, за 
да се срещнем директно с предста-
вителите на бизнеса. Целта е  да 
им представим действащите в мо-
мента китайски оперативни програ-
ми, а също така и мегатърговския 
проект, под който се обединяват 
под една марка българските произ-
водители - Bulgarian Quality  Standard. 
Той е одобрен от министерството 
на търговията в Китай, както и от 
Центъра за международни марки 
в Пекин. Бяхме включени в няколко 
програми, от  които ще получим без-
платни щандове и рекламни площи, 
включително и рекламно време в 
китайската телевизия  - за подкрепа 
на  средния и малкия бизнес. Това  е 
проект, който се развива повече от 
2 години.

Под този бранд ще продаваме в 
Китай и ще имаме възможност за 
устойчиво развитие. Производители-
те ни са твърде малки, за да задово-
лят интереса на 1 търговска верига 
там, която иска да получава над 200 
хил. бутилки вино. По тази причина 
кооперирането, създаването на обща 

марка, която ще 
е разпознаваема,  
е най-доброто 
решение за про-
бив на огромния 

китайски пазар. В момента има 
всички предпоставки за това. Цена-
та на морския транспорт  е 3 пъти 
по-ниска – от порт Констанца  до 
Шанхайн за превоз на 1 контейнер 
се заплаща между$ 1000-1200.

За Китай изнасяме още минерална 
вода, оскъпяването на 1 бутилка е 
в размер на 3 цента, а това прави 
продукта ни конкурентен. Имат 
интерес и към българска розова 
вода, но все още не сме намерили 
роден производител, който може да 
предложи.  Проблемът е, че у нас 
розоварите са специализирани в 
производство на розово масло, но не 
и на розова вода, тъй като нямат  
поточни линии за вода и напитки. 
Розовото масло, розовата вода са 

уникални за България и китайците 
го знаят. Първите неща, с които 
ни свързват, са розите, Стоичков и 
киселото мляко.

- Има ли интерес към млякото?
-  В Китай не консумират много 

кисело мляко, но има смисъл да се 
изнася прясно мляко, което е много 
търсено  на китайския пазар. Липсва 
ни съответната спогодба за износ 
на мляко за Китай. 

- Какво още ще организирате 
като камара?

- Ще заведем  делегация, която да 
посети големия Кантонски панаир в 
Гуанджоу - най-големия им търгов-
ски панаир. На 15 октомври пък се 
надяваме да представим първото 
обединение на  български производи-
тели под марката Bulgarian Quality 

Standard.
Предвиждаме и 2 тематични 

събития тук, в България, които ще 
са браншово ориентирани – с  ки-
тайския бизнес от Асоциацията на 
производителите на пластмаси и от 
Асоциацията на производителите на 
кожи, за да може, при интерес, да се 
сключат добри договори. От кама-
рата на частните предприемачи в 
Китай предвиждаме една делегация, 
насочена към добивната промишле-
ност.

- На какво ви научи престоят в 
манастира „Шаолин”?

- На много неща. Но най-вече на 
търпение.

- Бизне съвети за българските  
предприемачи, които търгуват с 
Китай?

- Първо - ако искате да им 
обясните нещо, повтаряйте го до 
„посиняване”. Те също повтарят 
един въпрос  поне 20 пъти и 20 пъти 

искат да чуят един и същ отговор. 
Това не трябва нито да ви отегчава, 
нито учудва, нито да ви отчайва. 
Това е част от народопсихологията, 
от манталитета им на работа и 
общуване. Повтарят, може би, за да 
ви проверят дали казвате едно и 
също. Повтарянето е изключително 
важно.

Второ - митът, че китаецът 
не може да пие, не е верен. Ако ще 
правите бизнес в Китай, ще трябва 
да можете да носите на пиене, в 
противен случай  ще ви е трудно.

Трето - по-добре не им обеща-
вайте да изпълните нещо, което 
няма да зависи от вас, отколкото 
да кажете „Да”  и да не се 
случат нещата, както сте ги 
договорили. 

Ðîäíè âàôëè è 
ìèíåðàëíà âîäà 
âå÷å ñå ïðîäàâàò 
íà êèòàéñêèÿ ïàçàð
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ТТрендренд

СВЕТЛАНА ЖЕЛЕВА

- Доц. Динев,  асоциацията 
догодина ще отбележи 10-ят си 
рожден ден, каква е равносмет-
ката?

- Като сдружение почти винаги 
сме се явявали опозиция на почти 
всички правителства, застъпвайки 
гледната точка на  хората. Ние с 
цифри говорим, когато обявяваме 
броя на нашите членове - вече 55, 
а иначе за разкрити икономически 
престъпления - нашата роля не е 
да отнемаме ролята на институ-
циите, а да работим заедно с тях, 
защото сме  нестопанска орга-
низация, надпартийна, като  чле-
нуват хора с  различни професии, 
предимно икономисти и финансис-
ти. Нашата цел е да обединяваме 
усилията на всички тези експерти 
срещу икономическите измами, 
което включва разкриването и 
предотвратяването им. Стигаме 
до извода като виждаме как едно 
правителство идва, сменя старо-
то,  за което казва, че „Те напра-
виха много схеми в  обществените 
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Доц. д-р Димитър Динев, 
председател на УС на Асоциацията за 
противодействие на икономическите измами (АПИИ):

В обществените 
поръчки измамите 

са най-много
Íà ïúðâî ìÿñòî òðÿáâà äà ñå îáúðíå âíèìàíèå 
íà íåèçãîäíèòå çà ãðàæäàíèòå äîãîâîðè ñ 
öåíèòå íà åëåêòðîåíåðãèÿòà è ÂèÊ óñëóãèòå

Димитър Динев е основател на Асоциацията за проти-
водействие на икономическите измами (АПИИ) и пред-
седател на управителния й съвет. Той е сертифициран 
проверител на измами при The Association of Certified Fraud 
Examiners (ACFE), САЩ. Доцент и доктор по икономика в 
УНСС. Aвтор е на „Икономическите измами – I и II част”, 
„Финансов мениджмънт с микрокомпютър”, „Финансово 
счетоводство I и II”, „Модерният вътрешен контрол” и 
др. Консултантската дейност и научните разработки на 
доц. Динев са в областта на системите за вътрешния 
контрол, превенцията, разкриването, разследването и 
възпрепятстването на икономическите измами. Канди-
дат-депутат за 42-ото народно събрание.
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поръчки”  и в същото време не се 
прави нищо да  се промени  това.  
Да,  хората се променят, но схе-
мите остават. Интересът към об-
ществените поръчки е много голям, 
където е най-големият държавен 
ресурс и който досега се разпре-
деля по партиен принцип. Ние като 
асоциация предлагаме различни 
семинари  и провеждаме сертифи-
циране за „експерт по икономиче-
ски измами „като познанията са в 
областта на корупцията и нейното 
проявление - подкупи, комисиони, 
конфликт на интереси… Много 
„борци” има срещу корупцията, но 
когато ги запитате  корупцията 
като престъпление какво е, те не 
могат да отговорят.

- … и отговорът е…
- Корупцията не е престъпление, 

тя означава развала, разруха, но 
проявленията й се окачествяват 
като престъпление.  Икономиче-
ските измами са характерни за об-
ластта, където действат „белите 
якички”,  хората с власт, квалифи-
кация, опит.  Напр. схемите с тока 
и водата.

- Кой е последният сигнал, кой-
то имате?

- Той е срещу Софийския уни-
верситет „Св. Кл. Охридски” и 
по-специално срещу бивш политик, 
който се разпорежда с имущество 
на един от факултетите за лични 
цели,  управлява го като „държава 
в държавата”. Сигналът е подаден 
до главния прокурор Сотир Цаца-
ров и до нашата асоциация.  Не 
е приоритет да получаваме ние 
сигналите, ние не сме посредник, но 
сигнали постъпват и при нас. Този 
сигнал, за който става дума, го има 
в различните ВУЗ-ове под различни 
форми, най-често става дума за 
конфликт на интереси. Това също е 
вид схема, опит за измама в акаде-
мичната сфера.

- А относно измами в електро-
енергията имате ли сигнали?

- Става дума на практика за 
измами, а се използват думи като 
неефективности, нередности и 
други думи... Що се отнася до 
схемите в монополите, то това 
е натрупан и нерешен проблем не 
само от  4 години, а от 20 години 
насам. Проблемът допълнително 
се изостри от факта, че хората 
обедняха и сметките им се превър-
наха в бреме. Въпросът опира до 
това, че договорите с ЕРП-тата са 
неизгодни за крайния клиент. Биз-
нес и измами вървят за ръка често 
и това предполага анализ на всяко 
едно законодателство във всяка 
сфера. Всеки проектодокумент, 

който се подготвя  преди да влезе 
в парламента, може да се погледне  
от експертите, за да кажат те  
доколко той може да бъде заобика-
лян и нарушаван и колко струва на 
данъкоплатеца въвеждането му.

- България по този показател 
- икономически измами – къде е в 
класацията?

- Нашата асоциация е един-
ствена в Европа с този си пред-
мет на дейност. Има подобна на 
нашата, която е за „сертифици-
рани  проверители на измами”. Тя 
има клон и в България,  американ-
ска корпорация е, централата й е 
в Остин, Тексас. 
На 21 юни  тази 
година в Лас Ве-
гас ще се проведе 
техният форум, 
аз ще участ-
вам в него за 
осми път. С 
тях поддържа-
ме много добри 
професионални 
отношения. Аз 
също съм сертифи-
циран проверител 
на измами.  И на 
този въпрос: „Къде 
сме ние с противо-
действията?” мога да 
кажа, че сме водещи. 
Аз съм разработил 2 
нови методики – „Ком-
пасът на Динев за 
разкриване на измами” 
и „3 D Модел за оценка 
на риска от измами”. 
Дори от тях са продадени  по 
света - в  САЩ, Швейцария, Чили, 
Мексико. Буквално преди дни, от 
14 май влезе в сила COSO моделът 
(Съвет на спонсориращите орга-
низации на комисията Treadway) за 
корпоративно управление. Този мо-
дел  извежда  пет принципа, харак-
теризиращи доброто управление 
(контрол). Те са откритост, учас-
тие, отчетност, ефективност и 
съгласуваност. В предлаганата 
система за вътрешен контрол 
5-те елемента са залегнали в 
основата на българското, амери-
канското, европейското законода-
телство в областта на публичния 
сектор. И един от елементите 
-  оценка на  риска, ще включва 
оценяване риска от измами. Това 
е един нов бизнес ангажимент, с 
които ние сме готови, дори сме  
изпреварили света. И  е една нова 
професия - както има бизнес оце-
нители, тук става дума за измами, 
което е много по-специфично. Чо-
век трябва да има много познания, 

изучавайки криминология, право и 
още много други дисциплини.

- Кои са най-честите измами у 
нас? По различни ли са от послед-
ните 10 г., все пак светът се 
развива, ние също…

- С новите технологии навлизат 
и нови измами - чрез интернет, 
чрез смартфоните, компютърните 
измами,  но ние все още не сме чак 
толкова засегнати, заради процен-
та хора, които използват този вид 
техника. 

От гледна точка на 
значимост, доста 

стари са 

като 
проявление, 
ние сякаш не 
им обръщаме 
много внимание – 
това са измамите с 
финансовите отчети, 
а сякаш повече се фоку-
сираме върху източването на  
ДДС. Медиите напоследък обръщат 
повече внимание на телефонни-
те измами, на интернет вируси 
и прочие. Искам да отбележа, че 
вече има член на асоциацията, 
който вече ще се занимава и с 
онлайн-хазарт, тук измамите също 
предстоят.

- Да направим топ 3 най-попу-
лярните измами у нас. 

- В борбата  с тях се опитваме 
да се координираме с Икономическа 
полиция и прокуратурата. На първо 
място ще отбележа проблемите с 
обществените поръчки, тук про-
блемът ще остане актуален и в 
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следващите няколко години. Надя-
вам се обаче те да намалеят.  На 
второ място са изготвянето на 
финансови отчети и на трето - 
злоупотреба с обществено положе-
ния и присвояванията. Подкупите 
също са проблем, те имат различно 
проявление – екскурзии в чужбина, 
осигуряване на стипендии на синове 
и дъщери в престижни частни ВУЗ-
ове, скъпи подаръци… Ние сме се 
насочили към икономиката, въпреки 
че всяка една измама преследва 
материален ефект.

- Колко е ощетен от тях бю-
джетът, може ли да се каже?

- По-скоро много често се получа-
ват такива ситуации, в които беше 
страната преди няколко месеца - 
финансова стабилност и икономиче-
ска нестабилност,  производството 
е замряло, задълженията към бизне-
са са големи, хиляди работни места 
са изгубени. Залитна се по гонене 
на нисък бюджетен дефицит. 

Наскоро участвах като експерт 
в изготвянето на експертиза на 
Националната следствена служба 
за лифта „Рилски езера” над Сапа-
рева баня. Оказа се, че в договора 
с кметството няма клауза откога 
общината ще започне да получава 
дивиденти. Лифтът  е законен, но е 
построен върху свлачище, незакон-
но влиза в изключително държавна 
собственост и в общината не 
влиза нито лев. В договора пише, че 
когато се възвърнат инвестиции-
те, тогава ще започне да получава  
общината. От ръководството на 
фирмата, стопанисваща лифта, 
обаче декларират във финансовите 
си отчети, че работят  на загуба 
вече 3-а година въпреки, че  е пълно 
с туристи.  Ето пример как се 
ощетява местният бюджет. 

- Президентът Росен Плев-
нелиев обяви, че ще предложи 
възможността България да бъде 
една от първите държави, които 
да приемат идеята на Европей-
ския парламент за това да не се 
възлагат обществени поръчки на 
офшорни компании. Как приемате 
тази идея?

- Аз участвах в предизборната 
кампания за депутат в 42-ото 
народно събрание от Нова Загора. 
Това предложение сме го обсъждали 
и с водещи политически сили, одо-
брявам го. Това е стъпка в пресича-
не на схемите с прането на пари. 

Ако мога да се изразя образно, 
бъчвата се пълни от 1-2 места, 
а пробойните са много. На първо 
място трябва да се обърне внима-
ние на неизгодните за гражданите 
договори с цените на електроенер-

гията и ВиК услугите.
- Във Варна на 30-31 май про-

ведохте Първа национална кон-
ференция за предотвратяване 
на  икономическите измами. Как 
протече?

- Бяхме около 30 души експерти, 
гост лектори от Икономическа 
полиция, следователи от Нацио-
налната следствена служба, от  
Агенцията за държавна финансова 
инспекция ( АДФИ). Сертифицира-
ните експерти сме към момента 
18. 

Отново ще повторя - ако се пог-
ледне един проект за закон, веднага 
може да се каже какви вратички се 
оставят. Иска ми се депутатите 
повече да се обръщат към нас за 
такъв вид услуга. Имахме среща с 
Апелативна специализирана проку-
ратура и с Борислав Сарафов, преди 
да стане зам. главен прокурор.  В 
близките дни очаквам отговор от 
тях по повод нашата среща, която 
се състоя по тяхна покана - а имен-
но наши членове да станат  вещи 
лица, което допринася за развитие 
на гражданското общество у нас. 

- Какъв е профилът на човека, 
който се занимава с икономиче-
ски измами?

- Може да бъде направен, но ни-
коя от заинтересованите институ-
ции у нас не го прави, а ние нямаме 
такава възможност, може би  само 
в САЩ го правят. Аз съзнателно 
не искам да правя съпоставка с 
тях, защото сме и доста различни 
- по големина като страна, като 
народопсихология. Американските 
проучвания сочат, че измамникът 
в повечете случаи е мъж на средна 

възраст 35-45 г., с вратовръзка, 
семеен, с деца, с добро име в квар-
тала… 

- Неиздаването на касов бон 
къде да го причислим?

- Тази практика продължава да 
вирее у нас. Проблемът се задълбо-
чава и с това, че може да има соф-
туер, който да манипулира касовия 
апарат. Трябва да се намери начин  
нещата да се сложат в ред и тук.

- Какво още трябва да се про-
мени, за да стане по-ефективно 
противодействието срещу иконо-
мическите измами?

- Законът за конфликт на ин-
тереси е много слаб, също трябва 
да претърпи промени. Поправки 
трябват и в Закона за счетовод-
ството. Трябва да се противо-
действа. Трябва да има политическа 
воля, а такава няма. От 12 години 
се занимавам с противодействие 
на икономическите измами. Едно 
и също се прави. Само хората се 
сменят. Използват се едни и същи 
схеми. Друг вид  нарушения и из-
мами са  в структурните фондове. 
Бавно стават нещата у нас.

Да вземем законодателството 
във Франция например. Там е създа-
дена  агенция към финансовото 
министерство, която се занимава с 
анализ на всеки един проект и 
експертите го „проиграват” от 
гледна точка на възможни решения, 
грешки, измами, колко ще струва 
въвеждането му или невъвеждането 
му. А не да се разсъждава – „Лош 
закон, но закон, да видим първо как 
ще действа, пък после ще го проме-
няме”. Публичният интерес трябва 
да се защитава. 
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АТАНАС ХРИСТОВ

Минералните горива стават 
все по-скъпи, а един 
ден дори ще свършат. 
Автомобилните произво-
дители от десетилетия 
внедряват технологии 
и подобряват ефектив-
ността на двигателите 
с вътрешно горене, а 
целта е намаляване на 
разхода на гориво и рес-
пективно на вредните 
емисии, които се изхвър-
лят в атмосферата.

Освен по-икономич-
ните двигатели, нама-
ляването на разхода 
вече далеч по-масово се 
постига и чрез т. нар. 
хибридни модели автомобили. Да-
нните на дилърите показват, че 
хибридните модели срещат все 
по-силен интерес сред български-
те потребители.

В България единствено япон-
ската корпорация Toyota продава 
пълни хибриди (при тях се използ-
ва бензинов двигател като осно-
вен източник на енергия, както и 
електрически мотор, който дава 
допълнителна мощност, когато е 
необходимо). Чисто електрически 
автомобили, или такива с удъл-
жен пробег, се предлагат и от 
част от останалите дилъри на 
българския пазар. Примери могат 
да се дадат с представителя на 
Peugeot, който предлага чисто 
електрически автомобил, или 
пък Opel. Германският концерн 
продава у нас модела си Ampera 
- определян от производителя 
като „първата съвременна идея 
за електромобил с удължен пробег 
на General Motors”.

Кое и колко
Пълните хибриди на Toyota се 

радват на растящи продажби 
както през миналата година, 
така и през първото тримесечие 
на новата 2013 г. За януари-март 
2013 г. поръчаните от дилъра 
хибриди са 39, докато през същия 
период на миналата година 
поръчките бяха за 28 
автомобила.

Иван 
Антров, 
бранд и 
ПР мени-
джър на 
„Тойота 

Балканс”, обясни пред сп. „Ико-
номика”, че повечето продажби 
са свързани с редица фактори. 
Най-важният от тях е отстъпка-
та, която дават от компанията 
за клиентите, 

избрали да си купят хибриден 
автомобил. Ценовото предимство 
за масовите Yaris или Auris може 
да достигне до 2500 лв., докато 
при топ изпълнението на хибрид 
от луксозната марка на японците 
- Lеxus, отстъпката може да 
достигне 40 хил. лв. „Това, което 
държавата обеща, но не направи, 
го направихме ние”, коментира 
Антров.

Другите причини за нараства-
щите продажби на хибридни 
модели са безплатно техническо 
обслужване „врата-до-врата” за 
5 години или 100 хил. км, което 
включва не само задължителното 
обслужване, но и накладки, пера на 
чистачки, светлини и т.н. Антров 
е убеден, че хибридите, след 10% 
отстъпка, са станали по-изгодни 
от колите с дизелови двигатели 
във високия ценови сегмент.

„За” 
преференциите

Дилърите на автомобили 
отдавна настояват за префе-
ренции, които да осигури дър-
жавата. „В България липсва 
CO2 автомобилно законо-

дателство и държавни 
преференции за хибридни 
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автомобили, каквито функциони-
рат в останалите страни-членки 
на Европейския съюз (ЕС). Напри-
мер във Франция всеки хибриден 
автомобил с CO2 емисии под 110 
г/км получава държавна помощ 
в размер на 10% от цената на 
автомобила - от 2 до 4 хил. евро, 
обясняват ситуацията от Toyota.

За проблема с липсата на 
преференции за продажбата на 
екологични автомобили загатна 
и Люба Ганчева, ПР мениджър на 
Opel Southeast Europe в България. 
Ганчева поясни, че към момента 
Opel е успял да пласира 2 елек-
трически автомобила у нас, като 
от началото на годината няма 
интерес към модела Ampera. Една 
от основните причини е сравни-
телно високата цена - над 90 хил. 
лв.

Opel Ampera не е чист хибрид, 
а по-скоро електрически авто-
мобил. Люба Ганчева поясни, че 
липсата на държавни преферен-
ции за желаещите да си купят 
електромобил е сред основните 

причини за практическата липса 
на продажби и ниския интерес от 
потребителите. Тя даде пример с 
отстъпките, които се правят в 
почти всички страни от ЕС, като 
най-сериозни са те в Балтийски-
те републики.

Бъдещ тренд
Заетите в бизнеса с производ-

ство и продажба на автомобили 
са единодушни в едно - хибридни-
те и електрически коли тепърва 
ще набират скорост и ще се рад-
ват на все по-големи продажби.

Почти всяка голяма автомо-

билна корпорация вече разработ-
ва или усъвършенства техноло-
гиите, които да намалят разхода 
на гориво - това е плюс както за 
потребителите, така и за окол-
ната среда. Дори Mercedes-Benz 
и BMW - топ производителите 
на луксозни лимузини (които по 
правило са с големи и изразходва-
щи много гориво двигатели), вече 
разработват хибридни модели.

Продавачите са категорични - 
купуването на хибриден или елек-
трически автомобил е наш ангажи-
мент към природата и задължение 
към околната среда. Засега обаче 
- на висока цена. 

д

Предимствата на хибридите 
или електромобилите са ясни - 
намалена консумация на гориво 
и увеличен пробег (при plug-in 
хибрида има възможност за за-
реждане на батериите от външен 
източник), нулеви емисии и на 
практика тиха работа в електри-
чески режим или по-добро ускоре-
ние благодарение на увеличения 
въртящ момент на мотора.

Основният минус засега е един 
- високата цена. Нещо, което 
никак не е за подценяване.

Плюс/минус
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ТАТЯНА ЯВАШЕВА

И езиковите курсове не са 
това, което бяха. С развитието 
на технологиите се променят 
начините за изучаване на чужди 
езици. Ако до вчера сте мечтали 
преподавателят да идва на крак 
при вас и то само когато ви е 
удобно, днес чрез онлайн курсове-
те имате тази възможност плюс 
още много други екстри, при това 
на достъпна цена.

„Дизайнер съм, но не бях на 
„ти” с английския. Предпочитах 
да правя реклами за претенциозни 
клиенти, отколкото да спрягам 
глаголи. В един момент американ-
ските ми шефове ме притиснаха 
да науча езика до прилично ниво. 
След педантично обследване на 
оферти за дистанционно обучение 
на база на цена, време, метод, 
преподавател, контрол, избрах 
онлайн вариант. Резултатът не 
закъсня и днес общувам доста 
свободно с взискателните ми 
работодатели отвъд океана”, 
разказва Илина Станимирова от 
София. 

На Яна и Георги от Добрич им 
се наложило да учат италиански. 
Те обаче не открили квалифициран 
преподавател в града. Затова 
записали online курс: „Ефектът е 
поразителен, супер интересно е 
и ни спестява много време, още 

повече че учим езика вкъщи, а 
преподавателят ни е в Милано.”

„Избрах онлайн курс по немски, 
защото работата ми налага мно-
го пътувания, а сайтът ми дава 
възможност да уча език от всяко 
място с достъп до интернет и 
така спестявам много време и 
усилия. Освен това обучението 
става по интересен и иновативен 
начин, преподавателката прила-
га изключително професионален 
и ефективен метод”, споделя 
Силвия Димитрова, която живее в 
полския град Вроцлав.

Професията ви изисква да 
владеете чужд език, но е трудно 
да намерите време да ходите по 
езикови школи, защото 

имате трескав 
работен график

Наемането на индивидуален 
учител ще ви струва солено. Или 
пък детето ви излиза в лятна 
ваканция и решавате вместо да 
играе по цял ден на компютъ-
ра, да учи чужд език. Добрата 
новина е, че онлайн обучението 
вече е опция, която слага край 
на редица проблеми и дава много 
нови възможности. При онлайн 
езиков курс всеки сам избира 
скоростта на учене, подходящото 
време и удобното за него място 
с достъп до интернет. Пестят 

се време и пари за пътуване и 
не на последно място - имате 
24 часа в денонощието достъп 
до ресурсите на вашия курс. И 
ако мисълта за практикуване на 
езиковите умения пред повече 
хора в традиционното училище 
ви е поставяла спирачки, то чрез 
онлайн платформата можете да 
учите комфортно от вашия дом 
или офис.

Непрекъснато расте броят 
на компаниите, които предлагат 
онлайн езиково обучение. Някои 
от тях се ориентират само към 
дистанционната форма, влизат 
в тази ниша и се стремят да 
постигнат високо качество и 
престиж, така бягат от кон-
куренцията с традиционните 
езикови школи, които са с позиции 
на пазара. Има дори безплатни 
езикови онлайн училища като 
langmaster.com, www.language-
learning.net, babelyou.com.

Българските компании, които 
предлагат онлайн обучения, каз-
ват, че 

все повече българи 
зад граница

се възползват от тази опция да 
учат чужд език. Освен всички дру-
ги предимства, може да общуват 
с преподавателите на български, 
а и курсовете им излизат доста 

ААкадемиякадемия

Учете онлайн
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по-евтино. Има и такива, които, 
знаейки добре някой чужд език, 
намират подходяща езикова плат-
форма, базирана отвъд пределите 
на нашата страна, за да учат 
друг. 

Онлайн курсовете представля-
ват огромна база данни и архив 
от материали за езиково обуче-
ние. Съдържанието им е неколко-
кратно по-голямо от всеки един 
учебник и има огромно количество 
аудиозаписи. „Нашите преподава-
тели са високо квалифицирани и 7 
дни в седмицата се водят онлайн 
обучения. Получите ли достъп, 
имате възможност да посетите 
много повече часове с преподава-
тели, да влизате в различни вир-
туални класни стаи. Системата 
на обучение позволява при жела-
ние в рамките на избрания от вас 
период на обучение - 3, 6 или 12 
месеца, да вземете няколко нива”, 
обяснява Живко Георгиев, управи-

тел и съсобственик на „Kabinata.
com”. Стандартният езиков курс 
е преминаване най-често на един 
учебник във време, фиксирано по 
програмата. Освен много по-голя-
мото количество информация, 

факторът 
„време” е едно 
от основните 
предимства

на онлайн курсовете. Така по-
требителят може да учи, когато 
му е удобно, да прекарва колкото 
сметне за необходимо в курсо-
вете и всичко това от дома или 
офиса, посочва Живко Георгиев. 
„Kabinata.com” е създадена през 
2007 г. и оттогава насам върви 
в крак с новите технологии, като 
държи под око и желанията на по-
требителите. Така наред с езико-
вите курсове, тя вече предлага и 

уебпрограмиране, графичен дизайн 
и счетоводство. Собствениците 
на този бизнес очакват популяр-
ността и търсенето на онлайн 
обученията да нараснат, но не и 
напълно да измести традиционни-
те форми на преподаване. Живият 
контакт остава незаменим.

Платформата LanguageBox.
bg е създадена преди година и 
половина. Тя дава възможност 
за онлайн обучения с препо-
давател, но има и опция за 
виртуални уроци, които са 
на изключително атрактивна 
цена. Компанията е базирана в 
Пловдив. „Хората страдат от 
дефицит на време, а за онези, 
които са 

в по-малки 
населени места

пък липсва достъп до качест-
вено езиково обучение. Българи 
с активно ежедневие в чужбина 
нямат възможност да посещават 
стандартни курсове и затова 
нашата услуга е атрактивна за 
тях. Купува се пакет с достъп 
за 1, 3, 6 месеца или година, 
като през целия период са сво-
бодни да влизат във всички нива, 
които предлагаме по съответния 
език”, разказва Димитър Какалов, 
управител и съсобственик на 
LanguageBox.bg. Недостатъкът 
на видеоуроците според него е, 
че няма диалог с преподавателя, 
но пък големият им плюс е, че 
езикът може да се учи на твърде 
ниска цена при достатъчно висо-
ко качество. Услугата се предла-
га толкова евтино, тъй като не 
се заплаща на преподавател за 
всеки урок в реално време. Може 
многократно да се гледат през 
цялото денонощие и през цялото 
време за платения достъп. Към 
всеки видео урок има секция с 
множество интерактивни упраж-
нения. Според Какалов пазарът на 
онлайн обучения у нас е все още 
твърде млад, но тепърва ще се 
развива.

Компанията за езикова подго-
товка Intenzivno.com e създадена 
през 1997 г. Преди две години оба-
че разработват проект за онлайн 
преподаване, за да отговорят и на 
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това търсене. „Глобализацията, 
появата на все повече бизнеси, 
базирани на интернет и на онлайн 
платформи, налага трансформа-
ция и при нас. 

Основен двигател 
в тази промяна

обаче е клиентът, тъй като той 
осъзнава предимствата и иска да 
се възползва от тях. За нас като 
организатори на двете форми на 
обучение е по-трудно и по-скъпо 
да поддържаме онлайн версията, 
но тя се търси и затова я пред-
лагам, - разказва Анелия Атана-
сова, управител на Intenzivno.com. 
- Поддръжката на платформата 
оскъпява много, технологиите 
непрекъснато се развиват и ние 
непрестанно трябва да ги догон-
ваме. Всичко ново струва доста, 
а ние ще изостанем, ако чакаме 
да поевтинее. Стремежът ни е 
максимално да се приближим до 
класическия начин на езиково обу-
чение и да вземем от него всичко 
най-добро, така че клиентите да 
получат ефикасна услуга.” 

Уроците се трупат в акаунта 
на клиента и някои от компании-
те дават възможност определено 
време след края на курса той да 
може отново да се връща към 
тях. Най-силен е интересът към 
английския, но за все 
повече езици 
се предлагат 
оферти да се 
учат онлайн. 
Чрез българ-
ска платфор-
ма може да 
постигнете 
напредък не 
само в ан-
глийски, нем-
ски, испански, 
френски, ита-
лиански, руски, 
но и турски, 
корейски, 
китайски, 
може дори 
да усъвър-
шенства-
те своя 
български, 
но интересът към 

екзотичното предлагане все още 
е слаб. Услугата е сравнително 
нова и се изисква време да се на-
ложи. Въпросът вече не е онлайн 
или офлайн, разковничето е в ли-
мита от време, в индивидуалния 
напредък и в крайния резултат. 
Клиентът е достатъчно взиска-
телен и при онлайн обучението, 
тъй като той преследва опреде-
лени цели, които често са свър-
зани със скоростно овладяване на 
чуждия език.

От компаниите за онлайн обу-
чение признават, че 

обаянието 
на учителя

се губи, когато липсва директни-
ят контакт, чарът и умението на 
100% не може да се компенсират, 
когато учите през компютъра. Но 
пък качеството на камерите и на 
звука става все по-добро, скорост-
та на интернет също нараства. 
Това е в полза на онлайн обуче-
нията. Класическата форма на 
преподаване е най-добра, но пък се 
губят много енергия и ресурси, а 
това е от все по-голямо значение 
за съвременния човек. Продукти-
те на Анелия Атанасова времето 
е новата парична 
единица и 

онлайн обученията спестяват мно-
го „разходи”. Офлайн обучението 
може също да е високотехнологич-
но и да е интернет ориентирано. 
Все повече клиентът ще търси 
най-доброто, което ще може да 
се ползва навсякъде, където има 
интернет достъп. 

Онлайн езиковото обучение е 

ниша, която 
тепърва ще 
се развива
Може би сега е моментът да 

влезете в нея, стига да имате 
дух на предприемач и да търсите 
възможност за подходящ бизнес. 
Дори не е необходимо самият вие 
да сте преподавател, важно е да 
имате хъс и бизнес нюх. Даже не 
е нужно да сте на място, където 
има достатъчно квалифицирани 
преподаватели. Може да привле-
чете хора с опит от всяка точка 
на света. 

Редица компании предлагат 
онлайн обучения, но услугите им 
са различни. На този етап орга-
низаторите на такъв бизнес се 
стремят да имат свой „почерк”, 
който да ги отличава от другите. 
Някои ползват преподаватели в 
чужбина и онлайн курсовете са 
наистина голям 

шанс разстоянията 
да се преодоляват

и да се привличат учители, които 
иначе няма как да са тук и сега 
в класната ни стая. 

Стигаме до класическия 
въпрос дали мишката ще изяде 
книжката. Ще успокоим тради-
ционалистите, че класическата 
форма на обучение няма да 
умре, докато хората имат 

нужда от комуникация 
помежду си. Виртуална или 

реална класна стая – избе-
рете сами. Изправяме се 
пред нови и нови предизви-

кателства на технологичните 
възможности и може би в 
момента, в който четете този 

материал, някой някъде по 
света пуска поредната 
платформа за онлайн 

обучение. 

ААкадемиякадемия
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ТТехнологииехнологии

ТАТЯНА ЯВАШЕВА

Електронните книги навлизат 
в България, но бавно. Въпреки 
мерките за защита пиратство-
то остава около 20% от всички 
потребители на е-книги.  Цените 
на четците варират в зависи-
мост от марката, големината на 
екрана и обема информация, който 
може да се качи, но все още са 
скъпи за българите.  Предпочи-
танията на четящата аудитория 
засега са в полза на хартиените 
издания. Но хартията ще про-
дължи да поскъпва и високата 
цена ще накара читателите да 
се преориентират към книги на 
електронен носител. 

Сега електронната книга е 

с до 30% по-евтина 
от хартиената

но очакванията са разликата да 
стане поне наполовина. Продажби-
те все още са много ниски и вся-

ко издателство би поело огромен 
риск, ако изцяло мине към такова 
предлагане, тъй като оборотът 
му може да падне драстично. Но 
има и още нещо, книги с цветни 
илюстрации и 3D изображения, с 
много схеми и диаграми на този 
етап на технологиите не са под-
ходящи за електронните четци.  
Детска книга с илюстрации не би 
могла да е така въздействаща в 
електронен формат, затова там 
традицията засега повелява да е 
на хартия.

На Запад се наблюдава висок 
ръст на продажбите на електрон-

ните книги, но подобни тенденции 
идват у нас обикновено с около 
две години забавяне. Симпто-
матично е, че там затварят 
книжарници, в България все още 
отваряме. Факт е, че Amazon.com 
владее огромен пазарен дял. За да 
противодействат на това, 

издателите на 
Запад правят 
обединения

и електронните им книги са със 
специален формат. Той се чете 
само на техни таблети, те са 
безплатни, но потребителят 
трябва да купи определен брой 
ваучери за книги. Файловете се 
изтеглят от електронен магазин, 
който обединява предложенията 
на целия издателски кръг. 

Ние също се готвим за този 
момент на технологична промяна, 
когато читателят ще започне 
по-усилено да търси електронните 
книги. Направихме сайта ozon.bg. 

Делян Илиев, 
управител на издателство “Атеа”: Eрата на    
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Там в най-скоро време ще се пред-
лагат книги, но веднъж платени, 
те ще се свалят на четец или 
компютър, без възможност да се 
прехвърлят на друго устройство 
или да се копират.  Любители-
те на четивото, които смятат 
тепърва  да направят техноло-
гичната крачка към електронната 
книга, трябва да имат предвид, че 
за определени четци са подходящи 
само някои формати. 

Издателство „Атеа” работи 
над проект за сайт за е-книги 
само на български автори. Целта 
ни е най-интересното да е на 
няколко езика, за да може нашата 
литература да стане достъпна 
за чуждестранните литературни 
агенти, тъй като по света 

има търсене 
на нови автори

които да разчупят клишето. Бъл-
гарските писатели ще може сами 
да предлагат своите книги в сай-
та и ако те отговарят на наши-
те изисквания, ще минават през 
редактор и част от тях ще се 
превеждат. Преводите струват 
скъпо и това е причина български-
те автори да са непознати отвъд 
пределите на страната. Държа-
вата не се ангажира да популя-
ризира големите имена, затова 
ако частните издателства не се 
заемат с тази мисия, нашата по-
езия и проза има прекалено малък 
шанс да прескочи националните 
граници. 

Готвим се за ерата на цифро-
визацията, защото електронните 
книги ще започнат да изтласкват 
хартиените. Българските автори, 
които са познати в чужбина, се 
броят на пръстите на едната 
ръка. Те са получили известност, 
защото са били добре рекламира-
ни. Има много съвременни бъл-
гарски писатели, които творят в 

самота и нищо не публикуват. В 
библиотеките има огромен 

архив от книги, 
които не са 
преиздавани

след промените. Романите на Ан-
дрей Гуляшки например се радваха 
на голяма популярност в Япония, 
защото българската държава на-
прави необходимото за представя-
нето на този български писател. 
Предстои издателство „Атеа” да 
извади от забвение наши книги и 
автори.

У нас има силно лоби на изда-
телите на учебници, на които 
печатането на образователна 
литература им гарантира огромни 

печалби, и те се опитват мак-
симално да отдалечат момента, 
когато таблетите масово ще 
навлязат в българското учили-
ще. Въпреки всичко учебниците 
не бива да се товарят с ДДС, 
тъй като се получава така, че с 
едната ръка държавата инвести-
ра в образование, а с другата си 
прибира обратно една пета от 
парите. Има примери от много 
страни, където ДДС върху книги-
те е много нисък и това е стимул 
за развитието на образованието 
и културата. Поради спадането 
на покупателната способност на 
българите намаля интересът към 
четенето, а колкото по-малки са 
тиражите, толкова по-висока е 
цената на една книга. България е 
малък пазар и тиражите са ниски, 

  електронните 
  книги започна

Íå âñÿêà êíèãà å ïîäõîäÿùà äà ñå ÷åòå íà åëåêòðîíåí ÷åòåö
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кризата става все по-дълбока, 
обемите още повече се свиват, а 
съответно цената скача. Затова 

в скоро време се 
очакват фалити

на издателски фирми. 
Българските издатели не са 

конкурентоспособни на западни-
те пазари, защото има прека-
лено много изисквания, на които 
трябва да отговорим. Ако някой 
реши да направи продукт за този 
претенциозен пазар, сметките ще 
покажат, че преди да започне да 
продава, той ще е фалирал. Сис-
темата е направена така, че ние 
да ползваме техните стоки, но не 
и те нашите. Няма облекчения за 
дребния бизнес, тъй като големи-
те фирми имат възмож-
ности да лобират, 
пред малките 
се поста-

вят не-
преодолими 
бариери и така 
пътят им до пазара се 
отрязва. Огромен е рискът наш 
издател да произведе луксозна 
детска книга на английски език 
с илюстрации в голям тираж, 
защото може и да не се реализи-
ра. Единственият ни шанс е да 
продаваме права на чуждестран-
ни агенти или издатели. Те биха 
могли и да ни поръчат издаването 
на дадена книга, но трябва да я 
платят предварително. Нашите 

печатници са на много високо 
ниво и правят качествени изда-
ния на добра за западния пазар 
цена. Въпросът е дали външните 
контрагенти ще ни гласуват 
доверие.

Популяризирането на българ-
ската литература зад граница е 
само благопожелание. У нас правим 
базари, но не и панаири на книга-
та, на които да се продават права 
за издаване на книги. На тях биха 
могли да участват и преводачески 
агенции, които да се надпреварват 
кой да прави преводите. Сега няма 
форум, на който да дойдат изда-
тели както от съседните страни, 
така и от Запад. Там можеше да 
преговаряме за обмен или продаж-
ба на авторски права. Би могло да 

се намерят 

интересни 
варианти за издаване на балкан-
ската литература. 

В момента у нас се четат 
най-вече популярни автори от 
чужбина.  Зад граница има прак-
тика да се отглеждат писатели 
и издателствата да сключват 
дългосрочни договори с някои май-
стори на перото. Заедно правят 
поредица, всичко върви по график 

и предварително се знае какво 
ще се пише и издава. Това върви, 
докато даден автор се изчерпи 
като теми и идеи. Но хората се 
умориха и от тези писатели.

 

Книгоиздаването 
е рисков бизнес

и ако не познавате добре пазара 
на книги, по-добре не се хвърляйте 
в този океан. Може да не улучите 
с продаваем автор, а да издадете 
голям тираж. Ако едно име не е 
добре познато у нас, по-добре да 
се популяризира с малък тираж 
и ако има интерес, да се печата 
отново. 

Бизнесът на издатели и книжа-
ри замира. Неотдавна четох за ав-
тори и издатели, които се обеди-
няват и настояват австрийската 
държава да подпомогне малките 

книжарници, за да се запази 
духът на четене и на 

информираност. Тези 
всеотдайни книжари 

насочват своите 
клиенти към 

качествената 
литература, 
към новото 
и към ин-
тересното 
на книж-
ния пазар. 
Днес много 
от про-
давачите 

в големите 
книжни вериги 

не познават за-
главията, които 

предлагат.
За да оцелеем, 

търсим най-интересното 
по света, което да предло-

жим у нас. Така стигнахме до 
поредицата на Марко Пицути 
„Какво скриха от нас”. Той разга-
дава различни конспирации, чиято 
единствена цел са огромните 
печалби, затова книгите „Забране-
ните научни открития” и „Търго-
вия с душите ни” провокират 
силен интерес. Стремим се да 
стигнем до повече читатели, 
затова правим „Алея на книгата” 
и като възрожденци обикаляме из 
цялата страна. 

те фирми имат възмож-
ности да лобират,
пред малките 
се поста-

вят не-
преодолими
бариери и така
пътят им до пазара се

няват и настояват авс
държава да подпомогне

книжарници, за да
духът на чете

информира
всеотда

насочв
клие

кач
ли
к

д
в 

кни
не п

главия
предлага
За да оц

търсим най-ин
по света, което д

жим у нас. Така стигна
поредицата на Марко П
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ММрежарежа

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ

Когато става въпрос за регулация 
на онлайн сектора под каквато и да е 
форма, съмненията и недоверието са 
първото нещо, което идва на ум на 
повечето от доставчиците и потре-
бителите на услуги. Затова и съоб-
щенията за плановете на Комисията 
за защита на потребителите (КЗП) 
да създаде препоръчителни общи 

условия за уебсайтовете в България 
първоначално предизвикаха негативни 
коментари в социалните мрежи. След 
като стана ясно самото естество 
на предложенията обаче, отношение-
то на интернет бранша осезаемо се 
промени, а повечето от основните 
играчи се обединяват около мнени-
ето, че това ще бъде един полезен 
проект, който може да бъде в помощ 
на уеббизнесите у нас.

Нови правила 
за уебсайтовете

Документът вече е приет от регулаторния 
орган за защита на потребителите. Той обаче има 
само препоръчителен характер и в никакъв слу-
чай няма за цел да послужи за основа на бъдещи 
законови промени, обясняват за сп. „Икономика” 
запознати с процеса по изготвяне на насоките. 
Според тях проектът ще има две много важни 
последствия за уеббранша. На първо място той 
ще позволи на малките фирми, развиващи бизнес 
в интернет, и дори на отделни физически лица, да 
използват наготово общи условия, регулиращи от-
ношенията им с крайните потребители. По този 
начин уебпредприемачите ще спестят средства 
за правни услуги, получавайки наготово достъп 
до общи условия, които вече са одобрени от 
КЗП. Второто важно предимство е за потреби-

телите на онлайн услуги, които ще получат 
гаранции, че техните права в дигиталното 

пространство се защитават.

Насоките за общи условия, създадени от уеббран-
ша и КЗП, включват основната информация, която 
би трябвало да фигурира във всеки подобен доку-
мент, регулиращ отношенията между доставчици 
и потребители на онлайн услуги. Такива са данни-
те за съответния доставчик, неговото седалище, 
адрес на управление и контакти, информацията за 
вписването му в различни публични регистри, номе-
ра на удостоверението му като администратор на 
лични данни, както и контактите на двата надзор-
ни органа – Комисия за защита на потребителите 
и Комисия за защита на личните данни. Отделено е 
място също на описанието на характеристиките 
на предоставяните услуги, тяхната цена, както и 
техническите стъпки за достъп до тях. Възмож-
ностите за изменение на общите условия, достъпа 
до тях, както и изискванията за прекратяване на 
договора между двете страни също са ясно посоче-
ни в документа.

Преди около една година пред-
ставители на КЗП се свързват 
с Българската уеб асоциация и 
започват разговори за партньор-
ство, насочено към съвместно 
разработване на препоръчителни 
в сферата на предоставянето на 
различни типове онлайн услуги. В 
резултат от разговорите на 5 юни 
2012 г. е подписано споразумение 
между двете организации, насо-
чено най-общо към подобряване 
на търговските практики в елек-
тронна среда в България. Създа-
дена е работна група от членове 

на Българската уеб асоциация, 
включително и юристи със сери-
озен опит в сферата на правото 
на информационното общество. 
Ръководител на работната група 
е Николай Кискинов, който вече 
се налага в технологичните среди 
като един от най-добре запознати-
те с електронното право българ-
ски юристи. Така сформираният 
екип, в сътрудничество с експерти 
от КЗП, завършва през март тази 
година първите насоки за „Общи 
условия на уебсайтове за предос-
тавяне на услуги в уеб”.

Êîìèñèÿòà 
çà çàùèòà íà 
ïîòðåáèòåëèòå 
ñúçäàäå ñúâìåñòíî 
ñ Áúëãàðñêàòà 
óåá àñîöèàöèÿ 
ïðåïîðú÷èòåëíè 
óñëîâèÿ çà 
ïðåäîñòàâÿíå 
íà óåáóñëóãè. 
Ïðåäñòîè ñõîäåí 
äîêóìåíò äà 
áúäå èçãîòâåí 
è â ñôåðàòà íà 
åëåêòðîííèòå 
ìàãàçèíè, 
êîðïîðàòèâíèòå 
ñàéòîâå è îíëàéí 
ìåäèèòå

За какво всъщност става въпрос?

Какво е значението на общите условия?
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Интернет все още е достатъчно нова среда и регула-
торните органи в България и по света тепърва правят 
първите си стъпки по отношение създаването на прави-
ла, по които да се развиват участниците в този бранш. 
Защитата на потребителите е само един от аспектите, 
в които правителствата се опитват да наложат 
някакъв контрол, заедно с регулацията на онлайн 
медиите, компютърните престъпления, авторското 
право, порнографското съдържание, опазването на 
личните данни и т.н. Досега в повечето от тези 
сфери или липсват примери за ефективна регулация 
онлайн, или (какъвто е случаят с някои нормативни 
документи в сферата на авторските права) те са 
твърде противоречиви и срещат съпротивата на 
голяма част от крайните потребители. Вероятно 
сътрудничеството между КЗП и най-голямата 
асоциация, обединяваща онлайн компании у нас, няма 
да промени осезаемо начина, по който се предоста-
вят уебуслуги в страната. Самият факт, че е 
инициирано партньорство между регулаторните 
органи и бизнеса обаче е от съществено значение 
за сектора и създава успешен модел, по който в 
бъдеще биха могли да се решават и по-значими 
въпроси, свързани с развитието на бранша. 

Приетите насоки са 
едва първата стъпка от 
партньорството между 
Българската уеб асоциация 
и КЗП. Двете организа-
ции планират да разширят 
партньорството си, иден-
тифицирайки най-добрите 
практики в редица други 
подсегменти на интернет 
услугите в България. След 
представянето на насоките 
в сферата на уебуслугите, 
предстои сходни документи 
да бъдат изготвени по посока 
общите условия за използване 
на електронни магазини, на 
корпоративните уебсайтове, 
както и на онлайн медиите. 
Освен това като част от съв-
местната си дейност предста-
вители на КЗП и Българска Уеб 
Асоциация планират да органи-
зират широка информационна 
кампания, включваща провеж-
дането на събития, изготвяне и 
разпространение на информацион-
ни издания по проблеми, свързани 
с интернет търговията, както и 
сътрудничество по въпроси, свър-
зани с подобряването на практики-
те по осъществяване на търговска 
и рекламна дейност в глобалната 
мрежа и подобряване защитата на 
потребителите в тази сфера.

Какво 
предстои?

Очакваният ефект



64 Икономика

ППазаразар

Леко раздвижване при  

ТАТЯНА ЯВАШЕВА

Когато цените на имотите вър-
вят нагоре, купуват спекулантите, 
както и тези, на които им трябва 
жилище. Когато имотите поевти-
няват, купуват само онези, които 
имат жилищни нужди. В последните 
седем-осем години имахме възмож-
ност сами да се уверим, че това 

пазарно правило наистина работи. 
В първите три месеца на тази 

година се наблюдава ръст на броя 
на сделките с 23%. Това е доста 
необичайно, тъй като практиката 
от последните 20 години показва, 
че в началото на годината винаги 
има спад на покупките на имоти, 
коментира Добромир Ганев, управи-
тел на националната компания за 

Áðîÿò íà 
ïðîäàæáèòå 
ðàñòå, íî 
êóïóâà÷èòå 
ñà ìíîãî 
ïðåäïàçëèâè. 
Ïðåäëàãàíåòî 
èçïðåâàðâà 
òúðñåíåòî

Цените на недвижимите имоти през тази година в номинално изражение ще се запа-
зят на стабилни нива, а през 2014 г. предстои увеличение... Цените стигнаха дъно и се 
очаква да тръгнат нагоре, сега е моментът да купите имот… В противовес на тези 
прогнози данните на НСИ, оповестени през април, показват, че пазарните цени на жили-
щата намаляват вече четвърто тримесечие поред. Във форумите откриваме следния 
коментар: „Всеки месец чета, че спадът е преодолян, цените тръгват нагоре и така 
не четвърто тримесечие, а четвърта година.” Намираме и друга гледна точка: „Апар-
таментите станаха повече от хората. Строеше се повече, отколкото е възможно да 
се продаде. Явно трябва да започне цикъл за възпроизводство на жители за жилищата, 
които да запълнят тази пазарна ниша.”

Ïðåäïàçëèâîñò âëàäåå 
èíâåñòèòîðèòå
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недвижими имоти „Форос”. Според 
него този растеж на сделките се 
дължи и на търговията със земедел-
ски земи. Една част от парите от 
продажбата на ниви най-често се 
използва за придобиване на жилища 
в големите градове. Миграцията от 
по-малките към по-големите градо-
ве е основна причина за съживяване 
на имотния пазар. София, Варна, 
Бургас, Пловдив привличат заради 
възможностите там да се намери 
работа, смятат анализаторите от 
„Форос”. „2011-а и 2012-а бяха годи-
ни на стабилизация на пазара. След 
2009-а и 2010-а, когато 

ценовият спад 
беше с над 30%

на годишна база, дойдоха две годи-
ни, в които редукцията на цени-
те беше с около 5-7% за цялата 
страна. Обикновено, ако хората се 
притесняват от неизвестността и 
възможната инфлация, недвижимите 
имоти са желано убежище. За онези, 
на които им предстои покупка на 
жилище, добрата новина е, че цени-
те на имотите падат, а заплатите 
в някои сектори растат”, казва 
още Добромир Ганев. 

Тенденцията за намаление на 
лихвите по ипотечните кредити 

продължава и за първите четири 
месеца на тази година те спаднаха 
с 0,1-0,25%. Това е добър показател, 
че пазарът започва да предлага 
по-добри условия за кредитополу-
чателите, твърди изпълнителният 
директор на „КредитЦентър” Тихо-
мир Тошев. Същевременно банките 
правят отстъпки и в другите пара-
метри на ипотечния заем – намале-
ние на началните такси, редукция 
на годишните такси за управление. 
Като цяло може да се каже, че има 
подобрени продукти и разнообразие 
от предложения. „Търсенето на 

заеми с фиксирана 
лихва за по-дълъг 
период

от време нарасна заради полити-
ческата нестабилност и банките 
бързо реагираха на това. Явно 
липсва оптимизъм, че бързо ще се 
излезе от кризата, и клиентите са 
по-предпазливи. Те търсят сигур-
ност, че от 3 до 5 години месечна-
та им вноска няма да се повиши”, 
посочва Тошев. Друга тенденция е, 
че кредитите в лева станаха малко 
по-изгодни, тъй като няколко банки 
предложиха левови ипотечни заеми с 
по-ниски лихви в сравнение с еврови-
те. Затова има и ръст в търсене-

то на такъв вид кредити и съот-
ношението стана 55:45 процента в 
полза на заемите в националната 
ни валута. Очаква се тенденцията 
да продължи и делът на левовите 
ипотеки да се увеличава. 

Купувачите проявяват умерен оп-
тимизъм и всеки, който е готов на 
сделка за нов дом с кредит, пред-
варително добре проучва имотния 
и кредитния пазар. Те се доверяват 
на организации за кредитно кон-
султиране като „КредитЦентър” и 
„Моите пари”, за да направят своя 
информиран избор на финансовата 
институция, с която дългосрочно 
да се обвържат. Стремят се към 
безрискови сделки, като ползват 
максимално количество спестени 
средства и теглят по-малък по 
размер кредит. Затова и средният 
ипотечен кредит в първите месе-
ци на 2013 г. е около 30 хил. евро 
за страната и 40-42 хил. евро в 
София, където цените на имотите 
са най-високи. Голяма част опитват 
предварително да осигурят 

поне 30% собствени 
средства
Така ако купуват жилище за 40 

хил. евро, разчитат на поне 12 хил. 
евро спестени пари, за да изтеглят 

недвижимите имоти

Íÿêîè ñòðîèòåëíè ïðåäïðèåìà÷è 
íàìèðàò íèøà â òîçè ñòàãíèðàí ïàçàð

www.economymagazine.bg
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не повече от 28 хил. евро, което 
означава месечна вноска между 450-
600 лв. – сума, която повечето хора 
в момента смятат, че не е рискова 
за доходите и за семейния им бю-
джет, обяснява Тихомир Тошев.

В десетте най-големи града най-
търсеното жилище продължава да е 
двустайният апартамент, в оста-
налите областни градове, където и 
цените повече се огъват надолу, се 
предпочитат тристайните жилища. 
Търси се ново строителство, тухла, 
а не панел. Онези, които могат да 
си позволят покупка само в най-
ниския ценови сегмент, се ориен-
тират към панелните сгради. От 
началото на годината има развитие 
и по отношение на кредитите за 
панелни апартаменти, за такъв 
имот може да се получи финансира-
не до 85% от стойността му. „Все-
ки, който купува панелно жилище, 
трябва да си направи сметката, че 
просто погребва пари”, твърдеше 
Росен Плевнелиев като министъра 
на регионалното развитие и благо-
устройството. Германия, родината 
на панелното строителство, е 
чудесен пример обаче как животът 

на такива блокове може да се удъл-
жи чрез цялостно саниране. Заради 
ниската платежоспособност у нас 
ситуацията не е така розова и не 
бива да се забравя, че дори етажна-
та собственост да се пребори за 
финансиране на мерките за енер-
гийна ефективност, има и поне 50% 
самоучастие от страна на всеки 
собственик. Ето още едно инте-
ресно мнение от форумите: „Да взе-
меш панелка в България, е като да 
си купиш 100 кг сняг на първи април 
на цена от 1000 лв./кг. Който успя 
да продаде през 2007-2008 г., удари 
джакпота.”

Въпрос с индивидуален отговор е 

дали сега точно 
е моментът 
за покупка

на недвижим имот, универсална 
рецепта и в това отношение няма. 
За някои е ударил часът за добра 
сделка, за други това ще е прека-
лено рисково начинание. „Покупката 
на жилище с кредит е голяма сдел-
ка в живота на всеки. В измина-

лите четири години на криза на 
пазара обаче имаше купувачи, които 
вземаха решения за придобиване на 
нов имот. Същевременно през този 
период ипотечното кредитиране, 
макар и слабо, но растеше с 1 до 
3%. Това показва, че винаги има 
хора, които търсят начини за при-
добиване на недвижим имот. Сега 
по-внимателно се преценява дали 

 Оптималният срок за ипо-
течен кредит е 20 години, макар 
да има възможност той да се 
изплати и за 35 години. Ако някой 
може да си позволи по-бързо да 
върне заема, да го направи, тъй 
като колкото по-дълъг е срокът 
на един заем, толкова по-голямо е 
оскъпяването.

 Преди да вземете кредит, 
се запознайте с всички риско-
ве, които може да възникнат по 
време на обслужването му. Трябва 

да сте наясно какво се случва, 
ако лихвата се промени, или ако 
изведнъж спрете да обслужвате 
заема. Преди да изберете фикси-
рана или плаваща лихва, проучете 
добре плюсовете и минусите на 
двата варианта.

 Преди кризата повечето 
клиенти бързаха да вземат заема 
и не четяха внимателно условия-
та и слагаха подпис под догово-
ра, преди да са отлично инфор-
мирани за всички ангажименти, 
които поемат. Не правете тази 

грешка!

 Когато решите да купу-
вате имот с ипотечен кредит, 
е препоръчително заемът да не 
превишава 80% от стойността 
на имота. Ако нямате спестени 
пари, с които да покриете поне 
20% от стойността на сделка-
та, по-добре не вземайте заем. 
Ако в последните години не сте 
спестили малко по-голяма сума, 
то това е индикатор, че има 
опасност да не сте в състояние 
да обслужвате вноските всеки 

Тихомир Тошев от “КредитЦентър”    

Как да ограничим 
риска, когато 
вземаме ипотечен 
кредит

Æèëèùíèÿò ïàçàð 
ñå ïðîáóæäàППазаразар
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има опасност да загубят работата 
си и дали има риск в обслужването 
на кредита в дългосрочен план”, 
сочи анализът на Тихомир Тошев. 
Неговата препоръка е, ако във 
фирмата ви има забавяне на запла-
тите, текат съкращения, по-добре 
да не правите такава стъпка. Не 
сте ли в състояние да обслужвате 
кредита, ще загубите жилището, 

като върху вас ще остане да тегне 
и допълнителна финансова те-
жест. Но за онези, които работят 
в компании в растеж, моментът 
е подходящ, тъй като имаше спад 
в цените с до 40%, а не липсва и 
добро предлагане.

В бума на строителството бяха 
изградени или започнати много жи-
лищни сгради, немалка част от тях 

останаха непродадени. В последни-
те шест месеца има изчерпване на 
най-търсените двустайни апарта-
менти в големите градове, но пък 
се предлагат тристайни и четирис-
тайни жилища. Някои предприемачи 
добре прецениха ситуацията и през 
миналата година 

започнаха 
отново да строят 
жилищни сгради

Пазарът се връща към новата 
нормалност, тъй като през 2005-
2008-а той беше под знака на исте-
рията, цените растяха с по 20-30% 
годишно и мнозина решиха, че това 
е перфектната инвестиция с цел 
последваща продажба. Строител-
ството изпревари този интерес и в 
това надбягване се загуби връзката 
между цена на квадратен метър 
жилищна площ и доходите в страна-
та. До 2008-а имотите поскъпваха 
и ставаха все по-недостижими за 
повечето хора, това направи и не-
възможно довършването на повече-
то обекти, за които се разчиташе 
на финансиране на зелено или на 
продажбата им, преди още да са 
окончателно завършени, за да се 
получат свежи пари до издаването 
на Акт 16.

Все още пазарът е с повече 
предлагане, отколкото търсене. 
Има предпазливост от купувачите, 
те искат да са сигурни, че купуват 
много добър имот на атрактивна 
цена. Инвеститорите не желаят 
да започват строителство, без да 
имат яснота как ще го реализират. 
Финансовите институции също са 
много предпазливи, те обследват 
клиентите си, за да ги предпазят 
от грешки в поемането на прекале-
но голямо задължение, което да не 
могат да обслужват. Прогнозата 
на Тихомир Тошев е, че заемите, 
отпуснати по време на кризата, ще 
са с много нисък дял на необслуж-
вани.

Опарени от кризата, банките 
наложиха по-прозрачни правила, те 
започнаха да гледат под лупа както 
имотите, така и кредитополучате-
лите. Наред с тях, всички участни-
ци на пазара започнаха да се стре-
мят към занижени нива на риск. 

месец.

 Внимателно преценете 
доходите и месечните разходи на 
домакинството. Без да надценя-
вате възможностите си, трябва 
добре да претеглите дали об-
служването на кредита няма да 
се окаже непосилно. Разходите 
по месечните вноски на креди-
та не бива да надвишават 50% 
от месечните доходи на дома-
кинството, днес разчетите е 
препоръчително да се правят на 
не повече от 40% от месечните 
ви приходи.

 Опитайте да прогнозира-
те как ще се развиват доходите 
ви за години напред.

 Избирайте имот спрямо 
собствените си възможности за 
обслужване на кредита. Невинаги 
доходите позволяват по-голям и 
по-хубав апартамент на прес-
тижно място. Между втората 

и третата година при недобре 
преценения кредит започват да 
възникват проблеми.

 Дайте си сметка, ако се 
стигне до нова рецесия в еврозо-
ната и лихвите тръгнат нагоре, 
дали ще сте в състояние да 
плащате например с 20-30% по-
високи лихви.

 Всеки кредитополуча-
тел трябва да е наясно, че ако 
просрочи с повече от 30 дни 
месечната си вноска, той влиза 
в Централния кредитен регис-
тър като заем под наблюдение. 
Оттук насетне кредитното му 
досие се влошава и в следващите 
5 години той няма да има достъп 
до друго финансиране.

 Внимателно изберете 
датата на падеж, тя трябва 
да е поне седмица след датата 
на получаване на месечната ви 
заплата.

 съветва

www.economic.bg
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- Господин Богданов, какви са 
основните тенденции, които се 
наблюдават на пазара на имоти?

- През първите месеци на 2013 
г. определено забелязваме акти-
визиране на пазара на жилищни 
имоти. Продължават да са активни 
купувачите, които доскоро са били 
наематели и са решили, че е време 
да действат. Около 15% купуват 
жилище за инвестиция. Почти 
ежемесечното падане на лихвите по 
депозитите и въведеният нов данък 
върху дохода от банкови лихви кара 
голям процент от потенциалните 
купувачи да не считат депозита за 
перспективен и излизат на имот-
ния пазар. Разбира се, търси се 
разумно съотношение между цена и 
качество. През зимните месеци на 
2013 г. станахме свидетели глав-
но на сделки в сегмента до 50 000 
евро, за площи между 45 и 75 кв. м. 
Затоплянето на времето активира и 
търсенето на селски къщи и парце-
ли. Интересът на руските купувачи 
към българските ваканционни имоти 

в морските и планинските курорти 
остава актуален. Цените претърпя-
ха спад през най-тежките месеци на 
кризата. Но движението надолу на 
цените на жилища се забави силно 
в последно време, като има градове 
с леко повишение. Икономическата 
ситуация е стабилна, надяваме се, с 
тенденция за подобрение.

- Каква метаморфоза се случва 
с имотния пазар?

- За метаморфози на този етап 
все още не може да се говори, но оп-
ределено пазарът се възстановява и 
като брой сделки, и като минимален 
спад на цените, и като увеличени 
запитвания, водещи до реални покуп-
ко-продажби. Ръстът в сключените 
сделки в първите три месеца на 
2013 г., спрямо година преди това, е 
цели 23%. Банките са много актив-
ни и предлагат все по-атрактивни 
оферти, особено на клиенти с добро 
кредитно досие и стабилни доходи. 
Финансови институции информираха 
за сериозен ръст на раздадените 
кредити през първото тримесечие 
на 2013 г., достигащ до 20% в сто-
лицата. Появиха се нови кредитни 
продукти - насочени към определени 
сегменти и с лихви, стартиращи от 
4,5%, обикновено за първата година. 
Все повече българи разбират какво 
значи да имаш добро кредитно досие 
- това е гаранция за бърз и лесен 
достъп до кредити при преференци-
ални условия. Особено активни на 
пазара са купувачи от секторите 
туризъм, аутсорсинг, IT, медицина, 
фармация, образование, от експорт-
но ориентирани компании. Увеличава 
се интересът към малките мага-
зини. Търсят се помещения до 100 
кв. м с добро местоположение - до 

метро, кръстовища, спирки.
- Какво се търси, кой купува, 

кой продава, какво се предлага?
- Най–желани са имотите в 

големите градове – София, Пловдив, 
Варна, Бургас, Стара Загора, Велико 
Търново, Благоевград. Наблюдава се 
тенденция на повишена информира-
ност сред клиентите, което ги пра-
ви взискателни в техния избор. Без 
съмнение качеството на жилището 
и неговата локация продължават да 
са водещ фактор в избора. Търсят 
се двустайни и тристайни жилища, 
с хубаво изложение и разпределение. 
Предпочитат се райони с добра 
инфраструктура и комуникация, в 
близост до метро, големи магазини, 
детски градини, училища, паркове. 
Напоследък голямо значение придо-
бива и факторът енергийна ефек-
тивност. При вземането на решение 
купувачите се интересуват от 
разходите по отоплението. Продава-
чите са наясно, че ако не се по-
крият изискванията на купувачите, 
най-вероятно ще предлагат имота 
дълго време. 

- Какъв процент от сделките 
са с ипотечен кредит и какъв най-
често е размерът на самофинан-
сиране, на който вашата агенция е 
свидетел?

- През последните месеци се 
наблюдава засилен интерес към 
офертите на банките за жилищни 
кредити. Цените на някои имоти са 
на нива, за които дори не е нужно да 
се взима ипотечен кредит, тъй като 
е свързан с разходи, а и с невъзмож-
ност имотът да се продава, преди 
да е изплатен кредитът. Част от 
клиентите вече се насочват и към 
потребителските кредити, които 

Клиентите търсят заеми с най-
нисък годишен процент на разходи-
те. Те очакват финансовите инсти-
туции да подобряват условията по 
кредитите, държат и на по-добра 
комуникация с банките, настояват 
да са предварително уведомявани 

за всяко намерение за промяна по 
техните вноски, независимо дали 
нагоре или надолу. Когато се тегли 
ипотечен кредит, клиентът и бан-
ката стават партньори за твърде 
дълъг период. И затова добрият 
диалога е от съществено значение.

Има очаквания спадът на 
лихвите да продължи, макар и с 
бавни стъпки, и в края на година-
та да се предлагат най-изгодни-
те условия на пазара на ипотеч-
ни кредити от години насам. В 
момента най-ниските лихви се 

Калоян Богданов, маркетинг мениджър на “Адрес недвижими имоти”:

Сделките се сключват 
бавно и трудно

Ôàêòîðúò åíåðãèéíà åôåêòèâíîñò íàïîñëåäúê 
ïðèäîáèâà âñå ïî-ãîëÿìî çíà÷åíèå â èçáîðà íà èìîò 
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са по-скъпи, но по-бързи за отпус-
кане. Мнозина се ориентират към 
жилищни кредити със сравнително 
по–дълъг период на фиксирана лихва. 
Според нашата статистика 59% от 
клиентите плащат в наличност без 
кредит, 12% купуват чрез ипотечен 
кредит, покриващ от 51 до 80% от 
крайната сума. Около 11% финанси-
рат чрез ипотечен кредит, покриващ 
от 31 до 50% от стойността на 
сделката. Близо 10% са взели ипоте-
чен заем за над 80% стойността на 
имота. Близо 8% са ползвали потре-
бителски кредит. Интересно е и 
съотношението лева/евро на изтег-
лените ипотечни кредити. Близо 60% 
от взетите суми в столицата вече 
са в лева, подоб-
на е ситуацията 
в Бургас. Във 
Варна и Пловдив 
съотношението 
засега е 50:50. 
Най-често сро-
кът на заемите е 
16-20 години. 

- Вашите 
„за” и „против” 
сделка за имот 
сега?

- Все още има разнообразно пред-
лагане, с тенденция на изчерпване 
на някои типове имоти. Лихвите по 
кредитите са на исторически ниски 
нива. Имотите са още по-достъп-
ни - цените паднаха, а доходите 
на хората или се задържат, или се 
увеличават. Разбира се, тук гово-
рим за тази част от населението, 
която все пак е платежоспособна. 
Препоръчваме имот да не купуват 
най-младите, които сега започват 
своята кариера, нямат постоян-

ни доходи, обмислят да живеят и 
работят в чужбина. Ако евентуално 
разполагат с пари, може би е по-
разумно да се инвестират по друг 
начин.

- Кой е в по-силна позиция днес - 
продавачът или купувачът?

- Продажбата на имот не е лесна 
задача, особено в сегашния пазар, 
доминиран от купувачите. Сделки-
те се сключват бавно и трудно – с 
по-голям брой огледи, след по-дълъг 
период за размисъл. За изминалото 
тримесечие на 2013 г. търсенето 
се е увеличило с близо 1/3. Пред-
лагането от своя страна също е 
нараснало, но голяма част от него 
е само потенциално – продавачите 

са готови на сделка 
само при определе-
ни условия, които 
често са нереалис-
тични. Някои от 
грешките, които 
поставят продава-
чите на недвижими 
имоти в неизгодна 
позиция, са: изли-
зането на пазара с 
висока цена, липса 

на информация, липса на ремонт в 
продаваните имоти, лоша реклама и 
т.н. Все повече продавачи, след като 
не успеят да продадат с месеци, се 
обръщат към професионалист, но 
вече са реализирали загуби, а имо-
тът вече е загубил атрактивност-
та си за реалните купувачи. Купува-
чите пък се сблъскват с проблема, 
че много от представените оферти 
(снимки, описания, цени) в интер-
нет не съответстват на реалното 
предложение. 

- Как реагират строителните 

предприемачи на „свежия пазарен 
полъх”?

- Реагират по два начина - спре-
ните строежи постепенно се 
размразяват, особено за имоти, към 
които има интерес, и търсят нови 
парцели за строежи на малки кокет-
ни сгради на комуникативни мес-
та. Освен това вече разчитат на 
професионален съвет, анализи какво 
и как да строят, за да се реализира 
продуктът бързо и на добра цена.

- Каква е прогнозата ви за раз-
витието на имотния пазар през 
тази и през следващите година 
– две?

- Икономическите прогнози за 
2013 г. са за сходни макроикономиче-
ски показатели като тези през 2012 
г. Затова не може да разчитаме да 
настъпят съществени изменения в 
тенденциите на имотния пазар в 
близките две години. Все пак очак-
ваме постепенно възстановяване на 
пазара, стабилна година за имотите 
и дори положителни тенденции в 
цените.

- Какво е добре да имат пред-
вид продавачите, купувачите и 
строителните предприемачи като 
участници в пазара на имоти в 
този момент?

- Всички участници на паза-
ра имат нужда от задълбочена и 
подробна информация за пазара и 
тенденциите. Препоръчваме да се 
ползва професионална консулта-
ция, както е навсякъде по света. 
Бизнесът с имоти има над 20-годиш-
ни традиции у нас и в бранша има 
много опитни специалисти, които 
помагат сделката с недвижим имот 
да е на ниво, безпроблемна, лесна и 
за двете страни.

изравниха с нивата от 2007 г. 
Според някои анализатори цени-
те на недвижимите имоти може 
да претърпят леко движение 
нагоре в близката година, според 
други обаче, те са достигнали 
плато и повишение не се очаква, 

според трети има още накъде да 
падат. В крайна сметка продава-
чите се надяват цените да 
тръгнат нагоре, а купувачите 
– да падат още. Сега сме в 
етап, на който пазарът е залож-
ник на реалната икономическа 

ситуация в страната и на 
миграцията. Те са като скачени 
съдове и прогнозите не бива да 
се превръщат в благопожелания, 
които зависят единствено от 
икономическия интерес на 
техните автори. 

Îêîëî 15% 
êóïóâàò æèëèùå 
çà èíâåñòèöèÿ, 
59% îò êëèåíòèòå 
ïðèäîáèâàò 
íåäâèæèì èìîò 
áåç çàåì
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РРазвитиеазвитие

ТАТЯНА ЯВАШЕВА

Знаем, че водата е живот. Пием я 
всеки ден, но повечето от нас не са 
в състояние да обяснят защо имаме 
необходимост от тази течност и 
каква е минималната дневна доза, 
от която се нуждае организмът 
за нормалното функциониране на 
клетките. Основателят на „Найс 
Уотър Къмпани” АД Иван Катушев 
направил подобен експеримент и на 
въпроса защо пием вода, най-чес-
тият отговор гласял:  „Защото не 
можем без нея.” Мнозина са свикнали 
да приемат нищожно количество от 
живителната течност и разчитат 
повече на други напитки, а малцина 
са наясно, че минималната доза е 
30 мл вода на килограм живо тегло, 
без да слагаме другите течности в 
сметката. Около 70-75% от човеш-
кото тяло е вода и нейната кон-
сумация е важна за поддържане на 
водно-солевия баланс в организма. 
Чрез отделянето на течности клет-
ките се освобождават от токсини и 
ненужни соли. 

Изборът 

Катушев се насочил към извора 
„Хубава вода”, разположен в подно-

жието на Родопите, защото водо-
източникът е със състав, благо-
приятен за всекидневна консумация. 
Предпочел типа „студена вода”, на 
което се дължи и нейната слаба 
минерализация и солев състав. Тя 
е от екологично чиста планинска 
зона, далеч от промишлени предпри-
ятия и замърсители. „Водата под 
земята се движи по паяжина от 
пукнатини. По пътя си тя се смес-
ва с различни води. Очистването и 

контролът гарантират качеството 
на водата в бутилката”, разказват 
от „Найс Уотър Къмпани”. Затова 
преди да стигне до потребителя, 
течността се тества и много-
кратно се изследва. Бутилирането 
й се извършва там, където тя из-
вира, като се използва съвременна 
технология, съобразена със стан-
дартите за качество и контрол. 
Съоръжението е ново и модерно. 
Фокусирали се върху предлагане на 

Тихите води са 
най-дълбоки

Èíâåñòèöèèòå â 
áóòèëèðàíå ñà 
îãðîìíè, âúçâðúùàò 
ñå òâúðäå áàâíî è 
äúëãî ñå âúðâè ïî 
îñòðèåòî íà áðúñíà÷à, 
äîêàòî ñòàíåòå 
ïîçíàò íà ïàçàðà
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т. нар. активна вода, която съ-
действа за по-лесното очистване 
на организма от токсините.

Накъде

През 1996 г. този предприемач 
имал друг бизнес и получил предло-
жение за партньорство за фран-
чайзинг, свързан с газирана вода.  
Приел, но междувременно започнал 
да се интересува и от „тихите 
води”. На по-късен етап се насочил 
към концесия на минерална вода, на-
правил доста разходи, но преди да я 
получи, се отказал. Дал си сметка, 
че минералната вода е лечебна и не 
е за всекидневна употреба. Затова 
решил да намери по-подходящ извор 
и успял. Вече е регистрирал някол-
ко търговски марки, като дори е 
съумял да се пребори за бранд, над 
който западна компания е имала 
претенции. Марката не е била 
представена с продукт на пазара и 
така спорът бил решен в полза на 
реалния производител.

Катушев не се е стремил да 
открие „топлата вода” в бизнеса, 
а хубавата вода, която да даде 
перспектива на инвестицията. Тази 
дейност концентрира в себе си 
много ноу-хау за пътя на водата от 
извора до крайния клиент и компа-
нията непрестанно търси начини, 
по които продуктът да стигне до 
повече консуматори.  

 

Предизвикателства

Днес Иван Катушев казва, че 
не е трудно да предложиш хубава 
вода, трудното е да я предлагаш 
една и съща всеки ден. Най-голя-
мото предизвикателство в 
този бизнес е да развиеш 
добре пазара. Той избира 
компанията да се утвър-
ди първо като регионален 
играч, а после с премерена 
стъпка да върви към раз-
ширяване на периметъра в 
национален мащаб. Дист-
рибуцията е съществена 
част във веригата от извора до 
трапезата. „Ползваш ли дистрибу-
тори на безалкохолни напитки, те 
налагат своя личен интерес и не 
отстояват интересите на всеки 
свой клиент. Разработването на 

собствена дистрибуторска мрежа 
изисква твърде голям финансов 
ресурс”, коментира Катушев.

Посока

Компанията се ориентира към 
масовия потребител и планира да 
предлага вода в стъклени бутилки. 
Пазарът обаче е в стагнация. На-
временните плащания са проблем, 
който спъва всеки бизнес и огра-
ничава неговото разрастване. На 
този етап според реалистичните 
преценки на Катушев инвестиция в 
разширяване на дейността може да 
се прави само при осигурени про-
дажби. При свитото потребление и 
наличното статукво на сегменти-
ране на пазара растежът изисква 
наличие на външни контрагенти. 
За да се вземат кредити за нова 
инвестиция, трябва да има гаран-
тирана реализация за продукцията. 

Бизнесът с водата е с перспек-
тиви, но е рисков. Вложенията са 
големи, а  се възвръщат твърде 
бавно. Тенденциите за намалява-
не водата на планетата стават 
подтик за някои мултинационални 
компании да изкупуват бутилиращи 
фирми по света. В тази ситуация 
„Найс Уотър Къмпани” обмисля 
възможностите за привли-
чане на чуждестранни 
инвеститори.

 

Хоризонт

Водата е срав-
нително евтин, но 
обемист продукт, и 
има много тънкости, 
които в крайна сметка 

гарантират успешните продажби. 
Катушев има амбиции да развие ня-
колко търговски марки за вода, зад 
които стои съдържание с различно 
качество и вкусови особености, 
а за всеки нов продукт са нужни 

големи инвестиции. Плановете 
му не свършват с вода, която да 
бутилира, възможно е да направи 
представителство на различни 
чуждестранни марки, които да 
осигурят разнообразие на пазара 
на води у нас. По негови проучвания 
в България има хора, които държат 
да имат скъпа вода на масата и са 
готови да платят достатъчно за 
бутилка с камъни „Сваровски”.

Кауза

„Превърнал съм бизнеса си в 
кауза. Всеки трябва живо да се 
интересува каква вода консумира 
и да свикне правилно да я дозира и 
балансира”, твърди Катушев. Той 
напомня, че поради непознаване за 
повечето българи минералната вода 
се превърна в синоним на бутилира-
на вода. 

Уж водата е живот, уж вече има 
доказателства, че тя има памет, а 

потребителите рядко 
знаят разликата между 
минерална, изворна и 
трапезна вода. 
Повечето компании за 
напитки се надпревар-

ват да ни 
продават 

бранди-
рани 

опаковки, без да влизат в подроб-
ности за съдържанието на проду-
кта. Време е да се поинтересуваме 
какво и колко наливаме в чашата и 
как поддържаме своето здраве и 
жизненост. 

„Öåëòà ìè íå áåøå 
äà îòêðèÿ „òîïëàòà 
âîäà”, à âîäàòà, 
êîÿòî ùå äàäå 
ïåðñïåêòèâè íà 
èíâåñòèöèÿòà.”

Èâàí Êàòóøåâ
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АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ

Мобилни приложения, онлайн плат-
форми, видеоигри, бизнес софтуер – 
това са най-често срещаните сегмен-
ти, ако прегледаме списъка с участници 
в повечето състезания за стартиращи 
фирми у нас или проектите, финансира-
ни от фондовете за дялови инвестиции 
LAUNCHub и Eleven. Информационните 
и комуникационните 
технологии са пред-
почитани от пове-
чето предприемачи, 
започващи нови бизнес 
начинания, както и от 
рисковите инвеститори 
и за това си има логични причини. Този 
сегмент не изисква значими разходи и 
едновременно с това предлага едни от 
най-добрите възможности за растеж, 
позволявайки на фирми, създадени 
буквално с подръчни средства, да се 
превърнат в многомилионни компании.

Появата на повече ИТ стартъпи 
безспорно има важно значение, тъй 
като създава 
работни места за 
висококвалифицира-
ни специалисти и 
увеличава добаве-
ната стойност на 
икономиката ни. Тя 
обаче не може да 
реши един ключов 
за страната ни 
през последните 
години проблем 
– този с ниския 
стандарт 
на живот на 
българските пен-
сионери, много от 
които преживяват под 
прага на бедността. 
Колкото и да е хубаво, 
че в страната има голям брой успешни 
софтуерни фирми и че българските 
програмисти са добре платени, това 
така или иначе не е от особено значе-

ние за над 2 милиона пенсионери, които 
преживяват най-често с под 300 лв. 
пенсия месечно.

На този фон усилията на българска-
та стартираща фирма Sung Essentials 
изглеждат особено важни. Компания-
та си е поставила за цел да открива 
работни места не за програмисти, 
маркетолози или финансови специали-
сти, а за ... пенсионерки. При това из-
ползвайки едно умение, което повечето 
от тях така или иначе притежават – 
плетенето - и превръщайки труда им в 
търсена стока по целия свят.

Бизнес моделът
Snug Essentials наема български баби 

да изработват плетени калъфчета 
за смартфони, таблети и лаптопи, 
след което ги продава по интернет 
на чуждестранни клиенти. Въпреки че 
компанията произвежда нетехнологични 
продукти, всъщност тя използва доста 
активно различни дигитални канали. 
Готовите калъфчета се разпростра-
няват чрез собствения уебсайт www.
snugessentials.com, чрез профилите 
на фирмата в най-големия сайт за 
аукциони eBay, в популярната глобална 
платформа за ръчно изработени стоки 
Etsy и в социалната мрежа Facebook. 
За набиране на първоначалния капитал 

пък е използван международният 
сайт за споделено финансиране 
Indiegogo. Кампанията в него за-
вършва през февруари тази година 
и донася на екипа 2200 щ. долара, 
събрани от общо 80 дарители 
от целия свят. Именно това са и 
първите клиенти на Sung Essentials, 
тъй като всеки от тях получава 
срещу своето дарение различни 
плетени продукти. Основателите 
използват първоначалните средства, 
за да произведат първите артикули 
и постепенно колелото се завърта.

Идеята за Snug Essentials се роди 
през ноември 2012 г., когато баба-
та на една моя приятелка изплете 
пуловер и терлици за нейния приятел, 

Ïðîäóêòèòå íà 
áàáèòå òúðñÿò 
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Áúëãàðñêàòà ñòàðòèðàùà ôèðìà 
Snug Essentials ñå îïèòâà äà 
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Бизнес 
за баби
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който не е българин. Той беше много 
впечатлен от това и тогава стигнах-
ме до извода, че всички български баби 
плетат страхотни неща, но трудът 
им почти никога не се оценява в Бълга-
рия. За нас плетените чорапи, шапки и 
дрешки са нещо обичайно и най-често 
игнорираме усилията на нашите баби. 
Ако попитате който и да е младеж в 
България, той вероятно ще ви отго-
вори, че предпочита някакви купени 
от магазина маркови дрехи и едва ли 
би носил тези, 
изплетени от баба 
му. Същевременно 
чужденците са 
много впечатлени 
от този тип ръчно 
изработени стоки 
и ги оценяват 
по достойнство. 
Затова започнах-
ме да обмисляме 
варианти да 
превърнем това в 
бизнес” - разказва 
Петя Митева, която 
е съосновател на 
проекта.

Тя заедно със 
своята приятелка и нейния чуж-
дестранен приятел преминават 
през различни типове плетени 
стоки – от чорапи и терлици, до 
дрешки за котки, за да се спрат на 
калъфите за електронни устройства. 
„От една страна – защото при стар-
тиране на бизнес е важно фирмата да 
се фокусира върху един продукт или 
услуга, а от друга – поради постоянно 
нарастващия пазар на смартфони, 
таблети и лаптопи, което от своя 
страна гарантира възможности за 
ръст и на нашия проект. Планираме 
да пуснем и други плетени артикули, 
но едва след като си изградим добре 
разпознаваем бранд.”

Когато създават фирмата преди 
около половин година и четиримата 
основатели току-що са завършили 
висшето си образование. „Тъй като 
всички сме от семейства, които 

развиват собствен 
бизнес, желание-
то ни също беше 
да създадем нещо 
свое, вместо да 
работим например в 
голяма корпорация” 
- добавя Митева. 
Първоначално еки-
път се състои от 
четирима души, но 
впоследствие една 

от основателки-
те се отказва. Останалите трима 
продължават да развиват проекта 
и до днес, създавайки добре балан-

сиран и допълващ се екип с разнообраз-
ни компетенции в областта на финан-
сите, технологиите и маркетинга.

Българските 
баби като актив
Към момента за фирмата работят 

шест пенсионерки от гр. Пловдив, а 
плановете на нейните основатели са 
до края на годината техният брой да 
достигне двадесет и пет. „Има много 
желаещи и на практика за броени дни 
можем да увеличим броя им до дваде-
сет, ако се наложи” - обяснява Петя 
Митева. Предвид огромния брой сво-
бодни възрастни жени, 
които могат 

да плетат добре в България, фирмата 
едва ли някога ще изпитва недостиг 
на кадри и единственото условие за 
развитието й си остава осигуряването 
на пазар за продукцията.

Самите баби също са много 
ентусиазирани от участието си в 
проекта. „За тях удовлетворението е 
голямо. Освен че получават заплащане 
за труда си, те се радват много, че 
това, което създават, реално ще бъде 
използвано от някого и се харесва на 
много хора в чужбина.

Повечето си плетат така или 
иначе, но досега просто рядко някой 
се е интересувал от заниманието им. 
Освен това ние заплащаме техния 
труд веднага, без значение дали 
стоките ще се продадат и финансо-
вият риск остава за нас” - добавя 
съоснователката на Snug Essentials. 
Показателно е, че някои от пенсио-
нерките са се отказали от други 
поръчки за плетени стоки от местни 
магазини, за да се отдадат изцяло на 
работата за новосъздадената фирма. 
Към момента компанията се опитва 
да определи по-ясно своята аудитория 
и да търси различни варианти за 
промотиране на стоките си, включи-
телно и офлайн. През миналия месец 
тя вече е минала на печалба, а 
плановете за следващите месеци 
включват разширяване на портфолио-
то от артикули, както и на марке-
тинговите усилия. Междувременно 
Snug Essentials участва и в четвърто-
то издание на състезанието за 

стартиращи предприемачи 
3Challenge, в което вече се 
класира за втория кръг Seed. 
Комбинацията от една 
българска фолклорна тради-
ция, най-новите онлайн канали 
за продажби, както и 
залагането на социалната 
отговорност в бизнеса 

засега се оказва успешната 
формула за успеха на Snug 
Essentials. А ние можем само да 
им пожела ем да успеят да 
заангажират колкото може 
повече баби в своя проект. 

Òðèìàòà îñíîâàòåëè íà êîìïàíèÿòà íà ñúñòåçàíèåòî 3Challenge

Ïåòÿ 
Ìèòåâà â 
ðåêëàìà íà 
ïðîäóêòèòå

Ìèãëåíà 
(âäÿñíî), åäíà 
îò æåíèòå, 
êîèòî ðàáîòÿò 
çà Snug
Essentials

 

Ïåòÿ
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ЛЮДМИЛ ЗАХАРИЕВ

Уникалният фести-
вал „Козе мляко” (Goat 
Milk) отбеляза десетия 
си юбилей тази година 
сред запустелите къщи 
на северозападното 
село Горна Бела речка. 
Мястото се намира 
на 8 км от Вършец и 
събира гости от цяла 
Европа, превръщайки се 
в неповторимо културно 
преживяване. Ежегодно фестивалът 
поставя акцент върху определена 
тема за размисъл и действие - раз-
грабените и разрушени места, спо-
мените от исторически събития 
в близкото минало, човекът като 
разказвач на истории, изоставяне-
то и още много други. Работилници, 
дискусии, изложби, филми, литера-

турно четене и музика - това са 
само част от инициативите, които 
събират хора от цяла България, 
чужденци и местното население 
от областта. Все по-актуални 
политически теми като филмовите 
архиви на Държавна сигурност и 
дискусии на тема манипулациите 
на властта са също засягани всяка 

година. 
Тази година фестивалът бе от-

крит на 24 май от Духовата музика 
на Вършец. Тридневното събитие 
продължи с идеята да се направи 
ретроспекция на изминалите 10 
години и да се създадат идеи за 
бъдещето. „Всяка година има тема, 
в която съчетаваме лични истории 

Този див 
опустяващ   
Северозапад...

Êóëòóðíèÿò 
ôåñòèâàë 
Goat Milk 
(Êîçå ìëÿêî) 
â Ãîðíà 
Áåëà ðå÷êà å 
èñêðè÷êà çà 
ñúæèâÿâàíå 
íà íàé-
áåäíèÿ è 
èçîñòàâàù 
ðàéîí íà 
Áúëãàðèÿ 

РРегиониегиони

Èçîñòàâåíè êúùè â ñåëîòî

Äóõîâàòà ìóçèêà 
íà Âúðøåö âäèãíà 
íà õîðî ãîñòèòå 
íà ôåñòèâàëà
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и поглед към миналото. Тази година 
обаче фестивалът е юбилеен и за-
това цялостно поглежда назад към 
предходните издания с акцент вър-
ху това какво може да се направи 
напред във времето”, разказва един 
от организаторите - Диана Ивано-
ва от „Фондация за нова култура”. 

Идеята за фестивала се раж-
да спонтанно през 2003 година. 
„Тогава за първи път направихме 
доброволен уъркшоп в село Горна 
Бела речка, като целта беше да 
съберем отделните истории за 
живота на хората на едно място. 
Първоначалният екип, който се 
занимаваше с това, включваше 
журналисти, социолози и уебдизай-
нери. С тях дойдохме тук, защото 
това е мястото, с което аз съм 
свързана родом”, добавя тя. Освен 
личния мотив обаче, Диана има 
и по-голяма цел. Докато живее и 

работи в Прага като журналист, 
тя си дава сметка, че има нужда 
от по-голямо разбиране на базисни 
неща и осъзнаване на корените си. 
Така се създава празникът „Козе 
мляко”. Името произлиза от слава-
та на селото, където навремето 
производството на козе мляко било 
осоновен поминък. В Горна Бела 
речка се прави прочута извара и 
козите доскоро са били повече от 
хората. Днес животинките са едва 
15, а жителите на селцето са 30-
40, и то над 75-годишна възраст, 
разказва кметският наместник Бо-
жидар Василев. Постепенно идват 
запустяването на региона, хората 
намаляват, замира и отглеждането 
на кози. 

С годините обаче фестивалът 
набира популярност за хора на 
изкуството дори извън България. 
Идват много чужденци. Първото 
издание на „Козе мляко” съби-
ра 11 човека от 6 държави през 
2003 година. Част от тях са тук 
отново. Тази година идват хора и 
от Полша, Италия, Турция, Сърбия, 
Норвегия, Германия, Австрия. Те са 
хора с всякакви професии и интере-
си - историци, музиканти, социални 
психолози, терапевти, дизайнери 
и всякакви хора на изкуството”, 
добавя Диана Иванова. 

По време на фестивала има за 
всекиго по нещо. Любителите на 
литературата слушат стихове на 
италиански и разкази на английски 
и български сред обезлюдените 
къщи. Сред най-забележителните 

проекти на доброволци е картогра-
фията на студентката по публи-
цистика и комуникации във Виена 
Антина Златкова. Тя представя 
над 30 пусти къщи в Бела речка. 
На картата са поставени снимки 
от изоставени в стаите вещи, 
придружени с кратки спомени за 
стопаните. „Ненужните неща гово-
рят много за собствениците си”, 
смята тя. 

Заедно с още десетина добро-
волци, Антина участва през 2012 
година в реновирането на старо-
то училище, в което се провежда 
фестивалът. „Работим много добре 
с община Вършец. През 2012 г. ни 
подкрепиха в инициативата да 
ремонтираме сградата на бивше-
то училище, където се провеждат 
някои от събиранията. Тя е общин-
ска собственост, но те нямат 
средства да я поддържат. Затова 
ние успяхме да доведем доброволци 
от Германия и Австрия, които да я 
реновират. Общината ни подкрепи 
с материали и така успяхме заедно 
да извършим големи промени в село-
то”, казва Диана. 

„Доброволчески инициативи има 
още в няколко посоки - отбелязване 
на туристически пътеки в плани-
ната над Бела речка, освежаване 
на реставрираните досега места 
– църковната камбана и селския 
казан за ракия”, разказва една от 
участничките в проекта Лилия 
Стоянова. „В темите на фестивала 
през изминалите години акцентът 
винаги попада върху спомените, 
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миналото и индивидуалното им 
възприятие. Едно от изминалите 
издания бе посветено на открадна-
тата камбана в селото и истори-
ите на местните, свързани с нея. 
Освен артинсталация, която при-
помня на жителите на селцето зву-
ченето на липсващата 
камбана, участниците 
във фестивала набират 
средства и възстано-
вяват откраднатата с 
нова. Едва ли друго село 
в България може да се 
похвали с такъв културен 
живот, пък било то и за 
3 дни в годината”, добавя 
тя. 

През 2013 г. организато-
рите продължават с обно-
вяване на старото учлище и 
с идеята за ново простран-
ство за работа и уъркшопи. 
За целта е получена помощ 
от доброволци на междуна-
родна програма, която отново 
се включва в облагородяването на 
Горна Бела речка.

Освен своя културен принос, 
инициативата допринася, макар и 
малко, и за икономическото съживя-
ване на този запуснат край в Севе-
розападна България. Всички 
познаваме 

тъжната 
статистика - този 

регион на страната ни е с най-
голям брой трайно безработни в 
целия Европейски съюз. Данните на 

Евростат сочат, 
че 67,1% от 
безработните в 
Северозапада са 
без работа от 
поне година. 

„Козе мляко” е 
една от малко-
то инициативи 
тук. „Няма много 

други проекти в региона и затова 
той запада изключително бързо. 
Хората разчитат на инициатива-

та и предлагат 
подслон по време 
на фестивала за 
по няколко лева 
и по този начин 
изкарват за 
хляб”, споделя 
Божидар Ва-
силев. Мест-
ните баби 
получават и 
друго поле 
за изява 
– превръ-
щат се в 
местната 
кетъринг 
фирма и 

приготвят обяд 
и вечеря за участниците. Цени-

те са почти символични, храната 
автентична, участниците - сити, а 
бабите припечелват някой лев.

„Опитваме се да бъдем лабора-
тория за нови идеи за района на 
Северозападна България, защото 
цялата област е икономически за-
паднала. Дори и да не става дума 
за масова зараза от фестивала, 
има много млади хора, които се 
възпламеняват по идеята за раз-
движване на района и провеждат 
различни малки собствени проекти 
с цел съживяването му”, добавя 
Диана Иванова. 
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Òîçè àïàðàò ïîêàçâà ñíèìêè íà èçîñòàâåíèòå êúùè â ðàéîíà Ãîëÿìàòà çàëà íà ðåìîíòèðàíîòî îò äîáðîâîëöè ó÷èëèùå

Ëèòåðàòóðíî ÷åòåíå 
ïî âðåìå íà ôåñòà

Åäíà îò ìàëêîòî íàñåëåíè êúùè ñ ðàçñàä â ãðàäèíêàòà

Åäèíñòâåíàòà êðú÷ìà â ñåëîòî 
ñå íàìèðà â äâîðà íà òàçè êúùà
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Всъщност в подножието на връх 
Тодорини кукли, в северните скло-
нове на Стара планина, има неве-
роятни природни заложби 
и потенциал за развитие. 
Територията на облас-
тта включва много 
забележителности, сред 
които Художествената 
галерия, Алеята с чина-
рите, храм „Св. Геор-
ги”, паркът „Слънчева 
градина” и минерални 
бани, около които 
има вече изградени 
няколко комплекса. 
Курортът предлага 
и прекрасни условия 
за балнеолечение. 

За шансовете 
на този регион 
обаче продължава 
да се говори само в необозримо 
бъдеще време. Големите проекти 
за съживяване, с които през го-
дините хората от Северозападна 
България бяха утешавани, са все 
още нереализирани. Дунав мост 2 
и влаковете стрели между Видин и 
София са част от тях. По подобие 
на Италия и Гърция някои отдел-
ни партии обмисляха и специално 
министерство за региона. Още 
през 2012 година бяха предвиде-
ни няколко проектни решения за 
подобряването на корабоплаването 
по река Дунав - 2 за подобряване 
на интермодалността при превоза 

на пътници и товари и 4 проекта, 
насочени към системи за упра-
вление на трафика във въздушния, 
водния и автомобилния транспорт, 

както и за закупуване на 
локомотиви и 

подвижен състав за 
железопътния транспорт. 

Въпреки големите обещания за 
големи инфраструктурни про-
екти обаче, раздвижването на 
региона остава само на думи. 
Това е подкрепено и от данните 
за Северозапада, който остава 
най-бедният район на Евросъюза с 
БВП на глава от населението 26% 
от средния за ЕС. През 2012 г. на-
селението намалява с 1,6 на сто 
спрямо 2011 г. Последните данни 
на националната статистика за 

БВП показват, че в иронично на-
ричаната „северозападнала” част 
на родината БВП на човек е 5652 
лв. През 2008 г. показателят е 
бил 5897 лв., а през 2006 г. - 4631 
лв. Средното възнаграждение 
на целия Северозападен район е 

637 лв., а равнището на 
безработица е 
над средното 
за страната. По 
данни на Агенци-
ята по заетост-
та през март 
2013 г. безработи-
цата в България е 
11,8%, а във Видин 
почти двойно по-
висока - 21,8%. Във 
Враца тя е 21%, в 
Монтана - 20,5%.

Въпреки опитите 
за съживяването на 
региона с помощта на 
еврофондовете, 
безработицата, 

бедността и липсата на перспек-
тива са причина за масовото му 
обезлюдяване. Населението тук е 
близо 800 000 души, от които 300 
000 живеят в селски райони. Близо 
30 на сто от населението е над 
65-годишна възраст, което прави 
областта и най-застаряващата в 
Европа. Така забравеният Северо-
запад продължава да се топи, 
въпреки неповторимите даденос-
ти, с които разполага. 
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Êàðòàòà ñ èçîñòàâåíèòå êúùè â Ãîðíà Áåëà ðå÷êà, 
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ААгрогро

ТАТЯНА ЯВАШЕВА

Близо 70% от производството 
на семена в света се контролира и 
управлява от 10 мултинационални 
компании. Те разработват и патен-
товат своите семена, които се 
ползват в цял свят. Така навсякъде 
се отглеждат едни и същи култу-
ри и се консумира еднаква храна. 
Това нагледно се вижда и в нашите 
хипермаркети, и по нашите пазари. 
Качеството на храната се влоша-
ва, въпреки все по-строгия контрол 
върху производството. Семената 
на редица култури все повече се 
превръщат в музейни реликви, а те 
трябва да дават живот и разно-
образие. Храната всъщност са 
традициите и културата на един 
регион, на една нация. Но във време-
то на глобализацията смилянският 
фасул в България нерядко се оказ-
ва… Made in China. 

Семената са живот

Храната, която консумираме, се 
получава от семена. Именно семе-
ната съхраняват цялото еволю-
ционно развитие на човечеството и 
биоразнообразието, затова трябва 
да бъдат пазени, твърди Светла 
Николова от сдружение „Агролинк”. 
Но бизнесът си е бизнес, той не 
признава предели и в тази сфера 
големите акули изяждат дребните 
производители. Така българският 
пазар все повече се наводнява от 
чуждо предлагане. Но сортовите 
семена, които са отгледани в други 
географски и климатични условия, 
при други почвени характеристики, 
не може да имат същото качество 

Да посееш
контрол

Времето на неограничените възможности, на петролните войни, на 
прекомерната консумация и на улесняващите ежедневието технологии 
безвъзвратно си е отишло. Ресурсите на планетата са почти изчер-
пани. Повечето хора, растения и животни са унищожени от изкустве-
но създадени епидемии. Единственият масов начин за получаване на 
енергия, която да захранва примитивната технология на човека, са 
специални пружини, които служат като двигател. Действието във фан-
тастичния роман „Момиче на пружина” се развива в Тайланд. Страната 
разполага с най-голямото съкровище – банка, в която се съхраняват 
семена и ДНК кодове на отдавна изчезнали плодове, зеленчуци и житни 
култури. Дотук всичко е фантастика, но с неразумното си отношение 
към природата човечеството с бърза стъпка върви към подобен апока-
липтичен сценарий...

Íîâ ðåãëàìåíò çà 
ñåìåíàòà èìà îïàñíîñò 
äà ïðåâúðíå Åâðîïà 
â åäíà ôåðìà, â êîÿòî 
ðàñòàò åäíàêâè êóëòóðè

Всяка страна има своите специфич-
ни растения и всеки район от векове 
има традиционни култури, недопустимо 
е да се налага контрол над биоразноо-
бразието. Но има големи лобита, които 
опитват да наложат своите хибриди 
и да получат монопол. Не бива да се 
посяга на автентичността на българ-
ските сортове, недопустимо е да ни 
налагат семена, които не отговарят 

Позиция

Да не отваряме       
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и да дадат толкова добра реколта, 
каквато се получава там, където 
те са произведени. В крайна сметка 
който контролира семената, контро-
лира развитието.

Големите мултинационални 
компании не само владеят пазара и 
прибират големите печалби, но те 
държат и контрола върху цената. 
Така наречената световна криза за 
храните се създава изкуствено, за 
да се повишават цените, тъй като 

корпорациите 
управляват цялата 
верига

от производството на семена, 
препаратите и химикалите, които 
се използват при отглеждането 
на растенията, а и при преработ-
ката на храните, до търговията с 
готовите продукти, посочва Светла 
Николова. В голямата си част те са 
същите, които произвеждат лекар-
ства, препарати, но и химикали, нуж-
ни при производството на храни, и 
така кръгът според нея се затваря. 
Колкото и светът да е в технологи-
чен напредък, хората се нуждаят от 
прехрана. Пандемии като СПИН, луда 
крава, птичи и свински грип не са 
само теория на конспирацията. 

По-голямата част от семената, 
които се ползват у нас, вече са 
вносни. Малко са българските фирми, 

които се занимават с подобно 
производство. Въпросът е дали да 
отглеждаме местни сортове, адап-
тирани към нашите условия, или да 
внасяме семена, щом посевите след 
това изискват специални грижи, 
които гълтат много разходи, за да 
може тези култури да се адаптират 
към нашите климатични особено-
сти. Постепенно обаче българските 
производители на семена се отказ-
ват от тази дейност и все повече 
търговци започват да предлагат 
вносни аналози.

Същевременно Европейската 
комисия работи усилено върху 
въвеждането на нов регламент за 
семената и посадъчния материал, 
който ще предвижда задължител-
на регистрация и сертификация 
на всички сортове, включително и 
стари сортове, които в момента се 
пазят само от дребни производите-
ли и частни стопани. Процедурите 
по регистрация са сложни, 
а и са финансово не-
посилни за дребни-
те земеделски 
производители 
и градинари. 
Досегашните 
директиви, 
които позво-
ляват всяка 
страна да 
определя 
свои на-

ционални приоритети, ще бъдат 
заменени от нов общ регламент, за-
дължителен за целия ЕС, алармират 
производители и природозащитни 
организации, сред които сдружение 
„Агролинк” и коалиция „За да остане 
природа в България”. Те обясняват, 
че в резултат на законодателния 
натиск ще изчезнат много българ-
ски сортове домати, зеленчуци и 
плодове, размяната на семена между 
земеделските производители ще 
секне. 

Лимецът е добър пример за за-
щитниците на биоразнообразието. 
Тази дива пшеница, която напоследък 
нашумя, е стара култура, отглежда-
на по нашите земи. Тя се радва на 
своеобразна реабилитация, но има 
реална опасност да загуби право на 
живот. 

Лимецът е 
издръжливо 
растение

което не се нуждае от минерални 
торове, нито от пръскане с хи-
мически препарати и пестициди. 
В последните години нараства 
производството му, отглежда се и в 
Добруджа, житницата на България. 
Хората осъзнават ползите и даже 
големи производители са ентусиа-
зирани да го отглеждат. Създадена 
е Асоциация на производителите 
на стари сортове зърнено-житни 

култури и целта е изчезващи ви-
дове да станат отново по-

пулярни на българската 
трапеза. Проблемът 

с лимеца в самото 
начало беше, че 
липсваха семена 
за по-мащабно 
производство. 
Но земеделци-
те започнаха 
да засяват и 
да съхраняват 

на нашите почвено-климатични усло-
вия и не са съобразени с вкуса на бъл-
гарите, казват родни производители. 
„Мнозина ми казват, че съм луд, да се 
занимавам с такава дейност. Но все 
повече хора се обръщат към биоло-
гичното производство и ще са нужни 
семена. Очаквам, че именно органич-
ното производство ще отвори ниша 
в семената. За всеки бизнес е много 

сложно да оцелява, на нас също не ни 
е лесно. С нокти и зъби обаче трябва 
да се борим старите сортове, които 
са оцелели и до днес, да получат 
право на живот. Не бива заради нечие 
решение в полза на монополистите 
да спрем еволюционното развитие и 
да унищожим своите семена, с което 
и цели български видове”, призовава 
Иван Филипов, собственик на фирма 

„Биосем”. Тази компания е единствени-
ят сертифициран производител у нас 
на биологични семена, които отго-
варят на стандартите на Европей-
ския съюз. Според него българската 
държава трябва не само да защити 
своите традиционни сортове и видо-
ве, но и да насърчава производството 
на семена в страната. Те биха могли 
да ползват и специална субсидия, тъй 
като дейността все повече губи по-
пулярност. Така сами отваряме врати 
за чуждия монопол.

сами вратите за монопола

Áúëãàðñêèÿò ïàçàð å íàâîäíåí îò ÷óæäî ïðåäëàãàíå
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цялото количество за семе, без да 
продават грам от него. Така за ня-
колко години се натрупаха по-големи 
количества, които дават възмож-
ност и за търговия. Но сега стои 
въпросът дали новото законодател-
ство няма да сложи край на възмож-
ността производителите сами да 
си произвеждат семената и дали ще 
може свободно да си ги обменят. 
Ако се наложи те задължително да 
се регистрират в т. нар. сортова 
листа, това би сложило сериозна ба-
риера пред малките производители.

Под маската на загриженост за 
безопасността на храните, Ев-
ропейският съюз иска да наложи 
строг режим над производството и 
търговията със семена и посадъчен 
материал. Опасенията са, че това 
ще дискриминира дребните произво-
дители и те скоро ще бъдат окон-
чателно изтласкани от пазара. Се-
мената ще бъдат подложени на общ 
стандарт и уеднаквяване. Възможен 
е нишов пазар, където да се обме-
нят семена, но това вероятно ще е 
в много малки размери. Процедурите 
непрекъснато се бюрократизират 
и стават неприложими за малките 
семепроизводители и градинари.

Работата по първия регламент 
за семената вече е в ход в Брюксел, 
досега имаше директива, свързана с 
тази дейност. Законодателството 
ще е задължително за всяка страна 
членка и повече няма да има възмож-
ност за прилагане на национални 
приоритети. Съгласувателните 
процедури текат, но вече се надига 
недоволство у нас и в чужбина. 
Нужно е да има повече дебати, за 
да се изясни какъв е българският 
интерес и каква 
норматив-
на уредба би 

имала положителен ефект върху 
запазване на биоразнообразието.

На този етап има реална опас-
ност много 

традиционни 
култури да изчезнат

след като нашият пазар вече е 
залят от чужди сортове. Генната 
банка в България вече е предимно 
за научни цели и твърде малка част 
от нея се ползва за производствени 
нужди. Ето защо е препоръчително 
производството на старите нехи-
бридни сортове да се запази и да 
има възможност за обмен на семена, 
за да съхраним разнообразието, 
обяснява Светла Николова. 

Българските евродепутати тряб-
ва да са активни по този въпрос и 
да влязат в дълбочината на про-
блема, институциите, които имат 
отношение към темата, е нужно да 
съберат различните гледни точки и 
да изработят българската позиция. 
Светът не бива да се превръща във 
една ферма, в която растат само 
няколко ГМО и хибридни култури и 
прехраната е еднаква по цялото 
земно кълбо. Печалната тенденция 
обаче е, че сортовете все пове-
че намаляват, разнообразието се 
свива, вкусовете се уеднаквяват, де-
цата не познават истинския вкус на 
зеленчуците, плодовете и млякото. 
Това води и до здравни последици. 
Движението Slow Food e свързано не 
само със скоростта на хранене, но и 
с рецептите, културата и съхраня-
ването на биоразнообразието. 

Бизнесът със семена все повече 
изглежда така: Все-по-малко фирми, 
все по-големи печалби, концентрира-
ни в ръцете на малък брой мултина-

ционални компании. Храната става 
все по-скъпа, защото всичко се 
дирижира от концерни, които дърпат 
конците на целия пазар. 

ААгрогро

1 Monsanto, САЩ 
$ 4,964 млрд. - 23% 

2 DuPont, САЩ 
$ 3,300 млрд. - 15% 

3 Syngenta, Швейцария 
$ 2,018 млрд. - 9% 

4 Groupe Limagrain, Франция 
$ 1,22 млрд. - 6% 

5 Land O' Lakes, САЩ 
$ 917 млн. - 4% 

6 KWS AG, Германия 
$ 702 млн. - 3% 

7 Bayer Crop Science, Германия 
$ 524 млн.  - 2% 

8 Sakata, Япония 
$ 396 млн. - <2% 

9 DLF-Trifolium, Дания 
$ 391 млн. - <2% 

10 Takii, Япония 
$ 347 млн. - <2% 

Топ 10 на 
производителите 
на семена

Общо - $14,785 млрд. - 67%

Източник: 
ETC Group
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ЗЗдраведраве

ТАТЯНА ЯВАШЕВА

Билките са лечебен дар от при-
родата. В България има над 4000 
лековити растения, но днес близо 
99% от хората се обръщат към ал-
тернативната медицина едва след 
като дълго са били лекувани и не 
са успели да се справят с пробле-
ма, след като са получили тежки 
алергии и имунната им система е 
съсипана. 

Нашата страна е богата на 
билки и тъй като промишленос-
тта почти спря и няма големи 
замърсители, повечето спокойно 
може да се определят като био, 
еко, органик, смята Юлия Чакърова, 
управител и собственик на апте-
ка „Вербена М”. Продуктът е без 

конкуренция по отношение на ка-
чеството, а цената е несравнимо 
по-ниска, отколкото билките биха 
стрували на Запад, особено 
като им сложат етикет 
„еко”. Но билковите аптеки в 
страната са много малко, в 
София се броят на пръсти, 
при положение че другите 
аптеки само в столи-

Живот без Живот без 
хапчетахапчета

Според вярва-
нията призори 
срещу Еньовден е 
най-добро време 
за събиране на 
билки, защото 
лечебната им 
сила е най-голя-
ма. На 24 юни 
билкарите от 
древността до 
наши дни излизат 
на разсъмване 
ритуално да от-
къснат еньовче, 
здравец, риган и 
други лековити 
треви, които 
цъфтят по това 
време.

Ñúáèðàíåòî íà 
áèëêè è òúðãîâèÿòà 
ñ òÿõ äíåñ å èçöÿëî 
÷àñòíà èíèöèàòèâà
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цата са около 1500. „Бизнесът 
с билки е труден. Едно пакетче 
лечебно растение в разфасовка от 
100 г. обикновено струва под 2 лв., 
като в цената е включено всичко 
- от опаковката до ДДС. Диворас-
тящите билки се берат стръкче по 
стръкче, култивираните са относи-
телно малко. Продажните цени на 
едро зад граница са доста ниски, 
отличното им качество се подце-
нява. Това съответно е причина 
и на вътрешния пазар лечебните 
растения да се продават евтино”, 
коментира Юлия Чакърова.

Преди 25 години България беше 
голям износител и Германия беше 
един от най-големите ни пазари. 
Днес събирането на билки и тър-
говията с тях са изцяло частна 
инициатива, след като държавата 
се оттегли от тази дейност. Има 
хора и компании, които живеят от 
това, но за сериозно разширяване 
на бизнеса не може да се мисли 
при тези свити пазари. Билките 
са източник на доходи за хора в 
планинските райони, които нямат 
друго препитание. Преди някол-
ко години се беше получил силен 
отлив, когато икономиката беше в 

растеж. Строителният 
бизнес имаше нужда 

от много кадри и 

хората отиваха да работят там, 
но след като имотният балон се 
спука, отново има кой да събира 
билки, казва Юлия Чакърова.

За да увеличат оборота, пове-
чето билкови аптеки продават 
билкови таблетки, хомеопатични 
средства, витамини и други ле-
карствени форми, които са далеч 
от синтетичните фармацевтични 
препарати. Борбата им за оцелява-
не е неравна.

Слабото използване на билките 
е и заради липсата на реклама. 
Хората се стремят 

към най-лесното 
оздравяване

и вярват, че хапчето от реклам-
ния клип има магическо действие. 
Фармацевтичните компании имат 
потенциала да вкарват големи 
пари за популяризиране на проду-
ктите си, тъй като очакват огро-
мни печалби. Никой не инвестира 
в патентоване на чесън, жълт 
кантарион или глухарче, а и няма 
как това да стане. Патентоват 
се скъпи лекарствени форми. 

Има един много важен елемент 
за човешкото здраве и това е 
магнезият – той се набавя чрез 
храната, но при съвременния начин 
на хранене организмът страда от 
недостига му. Затова се препоръч-
ва приемът на магнезиеви таблет-
ки, което подпомага сърдечната 
дейност и обмена на 
калций. На конгрес 
по медици-
на водещ 

На IT специалистите, а и 
на всички, които прекарват 
много време пред компютъра, 
Юлия Чакърова препоръчва да 
се грижат за гъвкавостта на 
гръбнака, за калциевата обмяна, 
за очите и за ума. Най-добро-
то за гръбнака е да се правят 
регулярни почивки, в които да 
се прави малко гимнастика. Из-
тягането като котка е чудесно 
упражнение за опорно-двигател-
ната система. Сокът от мор-
ков подпомага калциевия баланс. 
Вместо магнезий на таблетки, 
може да консумирате повече 
фасул, леща, чесън и слънчоглед. 
Грижата за зрението означава 
да се прави очна гимнастика, 
има различни методи и упражне-
нията от школата на Норбеков 
са само един от вариантите. 
Може сутрин да се гледа изгря-
ващото слънце, добре е очите 
да се плискат със студена вода 
по няколко пъти на ден. Ако е 
преминат стадият на обикно-
вената профилактика, може да 
се включат подходящи билки 
или хомеопатия. Но във всички 
случаи почивката е задължител-
на. Еволюционно не сме така 
развити да стоим часове наред 
пред екрана и това да не ни се 
отрази. Не бива да забравяме, 
че не сме роботи. 

Профилактика

Ако работите 
на компютър
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специалист говори за важността 
на магнезия за нормалното функ-
циониране на организма, разяснява, 
че той може да е животоспасяващ 
за сърдечноболните. След като 
изтъква всичките му полезни ефек-
ти, той заявява, че магнезият има 
един огромен и непреодолим недос-
татък – много е евтин и не може 
да се патентова. Същото е и с 
билките, обобщава Юлия Чакърова.

И все пак 

има търсене 
на природните 
продукти

Когато се убедят, че хапчето 
не дава нужното решение, хората 
насочват надежди към народната 
медицина. 

В развитите страни има бум 
на алергиите заради огромно-
то замърсяване и синтети-
ката, която навлезе здраво в 
бита ни. Хората отвикнаха от 
естествения мирис и вече 
има алергии дори 
към аро-
мата на 

прясно окосена трева. В научните 
среди в световен мащаб отдавна 
се коментира, че антибиотиците 
ще се изчерпят като действие, 
колкото и по-мощни да стават те. 
Затова лечебната доктрина тряб-
ва да се отвори и към алтерна-
тивните методи, които имат дока-
зана ефективност. Билките вече 
са добре проучени, просто идва 
време лекарите да започнат да ги 
предписват. Искат се обаче усилия 
за придобиване на компетентност 
и в тази насока. Пациентът също 

трябва да прояви упорство в лече-
нието и да не се надява след изпи-
ването на един чай здравето му да 
се възстанови окончателно. Всеки 
иска лесно и бързо да се пребори 
с болестта. Но ако лекарствата 
не помогнат, хората са склонни да 
потърсят 

лек в билковата 
аптека

и обикновено има какво да им се 
предложи.

При простуди, хреми и грипове, 

намеси ли се вирус, 
фармацията е безсилна. Проти-
вогрипните ваксини са нож с две 
остриета. Но печалбите на фарма-
цевтичните компании са огромни и 
здравето буквално струва твърде 
скъпо. Дори когато лечението не 
дава нужния резултат. 

По-добрият вариант е билките 
да се ползват превантивно, а не 
след като всичко друго не е помог-
нало. Маточината например има 
противовирусен ефект, но чаят 
трябва да се пие редовно. „Попада-
ли са ми американски наръчници за 

общопрактикуващи лекари, в които 
присъстват множество рецепти 
от народната медицина. Някой ще 
ги определи като бабини деветини, 
но явно здравият разум е надделял 
отвъд океана и там са решили да 
включат в употреба редица полез-
ни лечебни практики”, посочва още 
Чакърова. 

Бизнесът с билки е трудоемък. 
„Даваме безплатни консултации, 
тъй като това е аптека, а ние се 
стремим да продадем билките си. 
И подробно обясняваме на клиен-

тите колко важен например е 
извлекът от глог за нор-

мализирането на сър-
дечната дейност. На 
хората с високо кръвно 

налягане препоръчваме 
да се научат внимателно да 

подбират храната и да вни-
мават с нейното количество, 
да се движат повече, да 
пият много вода, да сложат 
стреса под контрол. Тогава 
и лечебният чай може да 
има ефект. Ако един проблем 
е затлачен и операцията е 

станала неизбежна, 
билките не 

могат да заменят хирурга”, 
казват от „Вербена М”.

Алтернативна медицина означа-
ва другият избор. Не бива да 
изпадаме от една крайност в 
друга, просто методите на лечения 
трябва да се съчетават. Вече 
става ясно, че фармацията не е 
панацея, а трябва да се помага и с 
други методи. Нужно е всеки да 
полага малко повече усилия за 
своето здраве, а когато възникне 
проблем, да не го прехвърля изцяло 
в ръцете на лекаря. 

ЗЗдраведраве
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ТТонусонус

ТАТЯНА ЯВАШЕВА

Силата и неустоимото въз-
действие на ароматите са по-
знати от векове. Създаването на 
положителни емоции с помощта 
на благоухания датира още от 
древността. Алхимиците са експе-
риментирали с различни аромати, 
етеричните масла са използвани 
при някои обреди, жриците на любо-
вта също са си служили с тях. Ако 
в ежедневието ароматерапията се 
ползва разумно и с познание, всеки 
може да се справи със стреса и да 
се предпази от болести. Прилагана 
с познание, тя балансира психофи-
зическото ни състояние. Но преди 
да се насочите към натуралните 
аромати, е желателно да сте 
добре подготвени за мощното вли-
яние на етеричните масла, съветва 

аромаконсултантът Валентина 
Славова.

Първи стъпки

При избора на маслата е важно 
всеки да се води и от вътрешно-
то си усещане. Ароматът є който 
ни харесва, показва, че имаме 
нужда точно от него. Появи ли 
се непоносимост, по-добре да го 
избягваме. Когато вечер уморени 
се приберете вкъщи, сложете вода 
в аромалампата и добавете 3-5 
капки етерично масло. За половин 
час помещението ще се насити. За 
по-бърз ефект може да намажете 
ходилата с по една капка лаван-
дулово или ванилово масло, стига 
ароматът да ви действа приятно. 
Ходилото е наситено с рецепто-

АроМАГИЧНОАроМАГИЧНО

Íèêîãà íå å êúñíî 
äà ïðåâúðíåø 
íÿêîÿ ñâîÿ ñòðàñò 
â óñïåøåí áèçíåñ

Легендите разказват, че Клеопатра спяла на възглавница, пълна с 
розови листенца, и се къпела с розова вода, а нейната сила да привли-
ча се криела и в благоуханията, които тя умело ползвала. Декорирайте 
и вие интериора с купи, пълни с розова вода, в която плуват листа от 
рози. Напръскайте завесите и мебелите с розова вода. И не забравяйте 
да сложите капка розово масло зад ушите. Приказното ухание ще ви 
отведе в един магичен свят.
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ри и тази практика помага и за 
по-лесното заспиване. Добре е да 
знаете, че не бива да предозирате 
етеричните масла. По-добре да 
сложите по-малко, отколкото да 
превишите нормата. Лавандулата 
е номер едно при стрес, нервно на-
прежение и безсъние. Ароматът на 
ванилия въздейства по същия начин, 
дори се твърди, че създава усеща-
нето за майчината прегръдка. Тези 
две масла помагат вечер да се 
отърсим от негативните емоции. 

Портокаловото масло влияе 
позитивно върху сърдечната чакра, 
то създава усещането за щастие 
и радост. Лайката създава усеща-
не за лекота, тя има успокояващ 
ефект. Мандариновото масло също 
е подходящо за релакс вечер.

Здраве и баланс

Лавандулата е силен имунос-
тимулант. Евкалипт, чаено дърво, 
мащерка са антисептици и пома-
гат да се преборим с вирусите и 
бактериите. Усетите ли слабост, 
която предвещава разболяване, 
използвайте тези масла, за да пре-
дотвратите усложненията.

Освен арома лампите, може да 
използвате всеки предмет, който е 
от естествен материал и няма ла-
ково или гланцово покритие. Слага-
те няколко капки масло и оставяте 
повърхността открита. Лавандула, 
ванилия или мащерка върху памучен 
тампон може да поставите близо 
до възглавницата си вечер за по-
добър сън.

Синтетичните аромати имат 
ниска вибрация, а етеричните мас-
ла влияят в духовен план. Сандало-

во дърво, тамян, розмарин, мента 
въздействат върху сензитивност-
та, а лавандулата има цялостно 
балансиращ ефект. Нероли (добива 
се от цвят на портокал), както 
и всички цветни аромати, влияят 
позитивно и създават усещане за 
радост и приповдигнато настрое-
ние.

Смяна на посоката

Когато очаквала второто си 
дете преди четири години, Вален-
тина Славова получила непоноси-
мост към синтетичните аромати. 
Скоро разбрала, че те все по-често 
отключват алергии. Тя поканила 
приятелите си, обяснила им какъв 
е проблемът и им подарила всички 
свои парфюми. След като в Бълга-
рия не успяла да намери парфюм с 
изцяло натурални аромати, поръча-
ла по интернет екзотично ухание, 
предлагано от малката френска 
фирма Sharini Parfums Naturels. 
То силно й допаднало и неусетно 
решила да се впусне в света на 
ароматите. Не след дълго осъ-
ществила контакт с компанията и 
предложила да стане вносител на 
техните продукти у нас. Мнозина я 
убеждавали да не се заема с това, 
но тя се доверила на интуицията 
си. Скоро добавила и продуктите на 
германския производител Taoasis. 

Всички около нея били озадачени, 
когато напуснала добре платената 
позиция на главен счетоводител в 
представителството на западна 
компания у нас, за да се отдаде на 
своето ново амплоа. Тя обаче съз-
дала фирмата ЕкоМаг и започнала 
онлайн да предлага продуктите. 

Минала през специално обучение, 
за да получи по-голяма увереност 
в познанията за ароматерапията 
и аромапрактиките. Нейната цел 
не е просто да продава, а да научи 
хората правилно да използват тези 
дарове от природата. Към бизнеса 
се присъединили двама ентусиасти, 
които станали нейни партньори. 
Вече поддържа и свой блог - http://
blog.ekomag.bg, на който всеки 
може да научи повече за ароматич-
ните масла.

Лекарството 
става отрова

Има тънкости, които, ако не 
се познават, вредата от използ-
ването на тези продукти може 
да е голяма. Така например много 
дами, когато времето се затоп-
ли, започват да се подлагат на 
антицелулитни процедури, без да 
си дават сметка, че повечето от 
тези естествени масла са фото-
токсични. Маслото от бергамот, 
лимон, портокал, грейпфрут може 
да се нанася върху тялото мини-
мум шест часа преди излагане на 
слънце. Валентина Славова дори 
препоръчва употребата им в слън-
чево време да е само вечер. 

Разширяване 
на периметъра
Валентина организира релакси-

ращи аромауикенди, на които при 
желание може да включи йога прак-
тики, кулинарна фиеста със сер-
тифицирани масла, разходки сред 
природата, комбинирани с лекции за 

АроМАГИЧНО
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използване на етеричните масла. 
Включва и разработени от нея 
игри, свързани с ароматите. „Ако 
ходите сред дървета и растения в 
периода на цъфтеж, ще наситите 
сетивата си с естествени ухания 
и няма да имате остра нужда от 
други етерични масла, но ако по 
цял ден сте в офиса, е добре да се 
отдадете на такова аромаприклю-
чение”, казва тя.

В момента разра-
ботва предлагането 
на български биопро-
дукти. Фокусира се 
върху селекцията на 
най-доброто от розо-
вата и лавандуловата 
вода до букет от ете-
рични масла родно про-
изводство. Тя е пълна 
с много идеи, за чиято 
реализация основно й 
трябва време.

Някак внезапно и за 
самата нея аромате-
рапията запалила огън, 

който тя се стреми да предаде на 
другите. За Валентина това е 
само поредното доказателство, че 
когато човек е готов, вратите 
пред него сами се отварят. 
Ароматите вече са неин начин на 
живот, в който работата е 
удоволствие. Сега близките и 
приятелите й се радват, че ги е 
въвела в чудния свят на уханията 
от природата. 

 Етеричните масла не бива 
да се нанасят върху кожата не-
разредени в базисно масло - напри-
мер сусамово масло, от морковено 
семе, карите, какаово или кокосово 
масло, масло от маслини, авокадо, 
бадемово, кайсиево или от гроздо-
ви семки.

 Всички цитрусови масла са 
фототоксични и не бива да се 
нанасят върху кожата на тялото 
преди излагане на пряка слънчева 
светлина. 

 През лятото помещения-
та, а и автомобилът, може да се 
ароматизират с масла от лимон, 
портокал, грейпфрут и мента, тъй 
като те тонизират. Ванилията и 
розмаринът също са подходящи, 
действат благотворно на ума. 

 Евкалипт, бор, чаено дърво, 
джинджифил са по-подходящи за 
зимата, тъй като са имуности-
мулант и имат антибактериално 
действие.

 Когато влизате в басейн, 
във водоем или в морето, винаги 
намазвайте тялото с някое от 
базисните масла. Това предпазва 
кожата от вредно въздействие и 

съхранява еластич-
ността й.

 Сутрин имаме 
нужда от масла, 
които да ни тонизи-
рат – препоръчва се 
масло от мента и 
розмарин. На обяд е 
подходяща комбина-
цията от лимон и ла-
вандула, тя помага и 
да се концентрираме 
по-добре. Лимонът 
изчиства лошите 
мисли, а лавандула-
та снема нервното 
напрежение. Уста-
новено е, че тази 

комбинация действа благотворно 
върху децата в училищна възраст.

 Вечер може да направите 
вана на краката с морска сол и 
една-две капки лавандулово или 
ванилово масло. Това гарантира 
по-здрав сън.

 Децата до две години, 
бременните жени и хората над 80, 
раково болните и епилептиците 
са в рисковата група за използ-
ването на етеричните масла. 
Подборът трябва да става много 
прецизно, желателно е след кон-
султация със специалист. Неро-
ли, лавандула и лайка може да се 
ползват в първите три месеца 
от бременността, с розовото 
масло обаче трябва да се внимава 

до раждането на детето.

Учениците по света и у нас страдат от липса на концентрация, хиперак-
тивност, агресия. Все по-нови технологии в ежедневието и огромно количе-
ство информация - така много от децата проявяват синдрома на дефицит 
на вниманието. Установено е, че при ароматизирането на големи офиси в 
Япония и САЩ с цитрусови аромати намалява броят на грешките при въ-
веждане на информация. Още от древността са известни релаксиращите и 
балансиращите свойства на маслото от лавандула. Вземайки предвид всички 
тези факти, Аксел Майер - експерт по ароматерапия и автор на специали-
зирани книги, стига до идеята за експеримент в класната стая. С това се 
ангажира германската компания TAOASIS, за да се установи какъв е ефек-
тът на ароматите върху поведението на учениците и техните резултати в 
училище. Проучванията, правени в продължение на години, разкриват позитив-
ното въздействие от използването на чисти етерични масла и опитно се 
установява, че композиция, съставена от 100% натурални масла от лавандула 
и лимон, тонизира и повишава концентрацията в класната стая. Това дава 
отражение и върху успеваемостта на децата. Компанията дори е разработи-
ла специални аромакомплекти за повишаване на концентрацията, които може 

да се ползват от всеки ученик.

Полезно е да знаете

Експеримент в класната стая

Âàëåíòèíà 
Ñëàâîâà çàìåíè 
ñ÷åòîâîäñòâîòî ñ 
“àðîìàòíèÿ” áèçíåñ

Áèîïðîäóêòèòå ñà õèò íà ïàçàðà

ТТонусонус
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ККент ент ФФлошлош

Индианците –Индианците – 
хазартни крале

ЛЮДМИЛ ЗАХАРИЕВ

Известна индианска мъдрост 
гласи: „Отнасяйте се добре към 
Земята. Вие не сте я наследили 
от своите родители, а сте я взели 
назаем от децата си.” Надали обаче 
европейците са смятали така в 
края на XV век, когато за първи път 
стъпват в „Новия свят”. 

Макар че самият Христофор 
Колумб така и не прекрачва тери-
торията на днешните Съединени 
американски щати, именно итали-
анският мореплавател започва за-
селването на европейците по тези 
земи. Пътешественикът изцяло про-
меня съдбата на коренното населе-
ние на Северна, Централна и Южна 
Америка, което получава названието 
индиос (индианци).

Коренните американци обаче се 
оказват потърпевши не само заради 

пренесените болести, от които 
умират десетки хиляди, но и зара-
ди колонизирането, което трайно 
бележи културно-историческите 
елементи в бита и управлението на 
земите, както и езика, религията, 
обичаите и връзките с континен-

Ñëåä êðàÿ íà 
êîëîíèçèðàíåòî 
êîðåííîòî 
íàñåëåíèå íà 
Àìåðèêèòå 
ïîëó÷àâà 
ïðèâèëåãèÿòà 
äà íå ïëàùà 
äàíúöè è òàêñè 
âúðõó áèçíåñà è 
ñîáñòâåíîñòòà ñè. 
Òîâà ãî ïðàâè åäíî 
îò íàé-áîãàòèòå 
ìàëöèíñòâà â 
ñâåòà ñ ãîäèøíè 
äîõîäè çà äåñåòêè 
ìèëèàðäè îò 
êàçèíà è òúðãîâèÿ 
ñ àêöèçíè ñòîêè 

Wind River Casino â 
Óàéîìèíã ñå íàìèðà 
â çåìèòå íà ïëåìåòî 
Northern Arapaho
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тална Испания.
В наши дни броят на индианците 

по тези земи надхвърля 5 милиона в 
близо 560 индиански племена в ре-
зервати. Областите са „суверенни” 
от правна гледна точка. Племената 
сами правят законите си, грижат се 
за административното управление и 
инфраструктурата, налагат данъци, 
могат да забранят достъпа на бели 
и да изгонят член на племето. Те са 
нещо като чужди държави на амери-
канска територия. 

Дерън Маркес е член на един от 
53-те резервата в Калифорния. На 
33, той прекарва голяма част от 
времето си, съблюдавайки високо 
доходния си бизнес, който генерира 
десетки милиони долари годишно. 
Държавните и местните органи не 
събират данъци върху печалбата на 
фирмите му или имуществото му. 
Дерън не плаща и такса за кабрио-
лета си, оценяван на повече от 96 
000 щатски долара. По закон той, 
както и много местни американци, 
не трябва да го прави.

Той е един от приблизително 26 
000 индианци, които имат собстве-
ни казина. Въпреки че са натрупали 
богатството си от хазартната 

индустрия, те не трябва да плащат 
данъци, така както го правят други 
калифорнийци. Ако бъде вдигнат 
данъкът върху продажбите, болшин-
ството индианци няма да бъдат 
засегнати. 

В замяна на правото да поддър-
жат казина, племената трябва да 
подпомагат индианци, които ня-
мат бизнес, както и да подкрепят 
държавата и местните власти да 
покриват разходи, свързани с тази 
индустрия.

Невъзможно е да бъдат изчисле-
ни държавните и местните налози, 
които племената биха плащали, ако 
бяха задължени. Отделните щати не 
правят оценка на техните стопан-
ства и племената запазват скрити 
печалбите си от казината. Въпреки 
това, приблизителните калкулации 
са красноречиви. Оценките само за 
приходите от калифорнийските ка-
зина са за между 5 и 6 млрд. долара 
годишно, а маржовете на печалба 
достигат 40%. Дори ако печалбите 
са наполовина от тази сума, а инди-
анците бяха задължени да заплащат 
корпоративен данък в държавата от 
8,84%, годишните приходи за Кали-
форния биха били около 100 милиона 

долара. 
За цялата страна цифрите са 

фрапиращи. Хазартът само на 
територията на резерватите 
генерира близо 30 млрд. долара през 
2012 година. 236 индиански племена 
управляват общо 422 хазартни съ-
оръжения в 28 щата. Въпреки това 
индианските племена и техните 
предприятия са освободени от вся-
какви данъци върху приходите. Пле-
мената са освободени от федерални 
данъци върху печалбата, дори при 
извършване на търговска дейност. 
Те могат да формират предприятия 
за извършване на дейност и дохо-
дите им остават освободени от 
такси.

Освен всичко друго, отделните 
закони в резерватите създават 
предпоставка и за търговия с 
акцизни стоки, носещи приходи от 
стотици милиони. Официални данни 
за подобна дейност обаче липсват. 
Не е тайна обаче, че много америка-
нци практикуват т. нар. алкохолен 
туризъм, за да пазаруват по-евтини 
цигари и напитки от резерватите, 
където те се продават без налози.

Все пак членовете на отделните 
племена плащат някои данъци върху 
доходите си. Те обаче са освободени 
от такива, ако живеят в резерват и 
доходите им се генерират от него. 
Имуществените данъци също не се 
прилагат за резерватите. Някои 
племена са изградили значителни 
къщи за техните членове, а ако до-
мовете са на резервати, имотът не 
се облага с данък. Същото се отна-
ся и за помещенията на казината. 

Данъците за коли също са в този 
списък. До 2010 година в Калифорния 
са регистрирани близо 20 000 коли, 
камиони, ремаркета и мотоцикле-
ти, освободени от такси и данъци. 
Броят нарасна значително през 
последното десетилетие - от малко 
над 6000 през 1992 година до почти 

Индианците –
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 Çàëàòà çà èãðà âúâ Foxwoods Resort 
Casino â Ëåäÿðä, Êúíåêòèêúò. Òîâà 
å íàé-ãîëÿìîòî êàçèíî â öåëèòå 
Ñúåäèíåíè ùàòè è âòîðî â ñâåòà è å 
ñîáñòâåíîñò íà ïëåìåòî Mashantuck-
et Pequot. Ïå÷àëáèòå ìó íàäõâúðëÿò 
òåçè íà âñåêè åäèí íåãîâ êîíêóðåíò 
äîðè â Ìåêàòà íà õàçàðòà Ëàñ Âåãàñ.

Cliff Castle 
Casino-Hotel â 
Àðèçîíà, áëèçî 
äî Ãðàíä Êàíüîí
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4 пъти тази цифра 
20 години по-късно. 

Едно от основни-
те пера за всеки бюджет е данък 
върху продажбите. Но членовете на 
племената лесно го избягват чрез 
покупки през резерватите. За да се 
противопоставят на схващането, 
че индианците не плащат своя дял, 
много от племената правят публич-
на благотворителност. Критиците 
обаче смятат, че няма място за 
сравнение между двете понятия. 

Причината за подобни преферен-
ции е Законът за реорганизацията 
на индианците от 1934 г. в САЩ, в 
който се декларират правата на ин-
дианските нации и който гарантира 
на резерватите известна автоно-
мия. Американското правителство 
също така се съгласява да доставя 
храна и обезпечава 
здравното осигуря-
ване на жителите 
на резервата.

С решение от 
1993 г. на щата 
Ню Йорк пък за-
почва развиването 
на империята от 
освободени от 
данъци казина и 
всякакви игрални 
зали, което прави 
бизнесът им из-
ключително апети-
тен и доходоносен. 

Според това 
колкото добра е 
сделката, сключена 
между индианците 
и инвеститорите, които носят със 
себе си капитали и ноу-хау, тези 
казина могат да носят милиарди. 
Има племена, които всяка година 
дават на всеки свой член по един 
милион долара - при почти 100% 
безработица. 

През 2009 година пък властите 
в САЩ взеха решение да изплатят 
на индианците 3.4 млрд. долара 
като компенсации за неправилното 
разпределяне на доходите, получени 
от обработка на техни отнети 
земи. Това решение поставя точка 
в спор, продължил над 100 години. 
Около 1.4 млрд. долара са използ-
вани за плащания към членовете 
на племената, като всеки един от 
почти 300 000 индианци е получил 
около 1500 долара. Основната част 
от средствата (2 млрд. долара) се 
използва за основаване на специален 
фонд за изкупуване от индианците 
на въпросните земи. 

Спорът започва още през 1887 г., 

когато правителството на САЩ, с 
разрешение на Конгреса, получава 
правото да разработва и да разделя 
земите, които принадлежат на раз-
личните индиански племена. В про-
дължение на дълги години те водят 
борба с федералните власти, че не 

са имали пълната информация за ре-
сурсите на земите си и настояват 
за изплащането на компенсации за 
това, че са били лишени от доходи-
те при добива на петрол и природен 
газ, които били открити на техните 

територии. 
Сред изобилните привилегии, с 

които са удостоени индианците в 
днешно време, е и тази, че не ги 
призовават в армията даже и при 
обща мобилизация, въпреки че те са 
превъзходни войници. Индианците в 
резерватите имат „по рождение” 
покрив над главата си, мебели, печки, 
хладилници и цялото необходимо 
домашно оборудване, здравни за-
страховки с медицинско обслужване, 
лекарства и достъп до най-скъпите 
операции, всякакви застраховки, 
не плащат електричество и газ, 
получават всевъзможни субсидии за 
образование и средства при всякак-
ви житейски катастрофи. Всичко 
това ги прави едно от най-богати-
те малцинства в света. В повечето 
резервати индианците са започнали 
да строят и свои обществени сгра-
ди. Не са малко и работещите от 
тях, със заплати, които надвишават 
100 000 долара годишно. 

Така само управителните органи 
имат право да събират данъци върху 
сделките на територията на 
резерватите. Освен това племена-
та могат да наложат свои собстве-
ни данъци, свързани с продажбите, 
приходите или акцизите на терито-
рията на земите си. 

ККент ент ФФлошлош

Choctaw Casino â Îêëàõîìà

Mohegan Sun Resort & Ca-
sino, îòíîâî â Êúíåêòèêúò. 
Ðàáîòè êàòî èíâåñòèöèÿ íà 
ïëåìåòî Mohegan è South 
African casino group

Agua Caliente Casino â Ðàí÷î Ìèðàæ, Ïàëì Ñïðèíãñ, Êàëèôîðíèÿ, 
ñúùî ñðåä èçâåñòíèòå è íàé-ãîëåìèòå èíäèàíñêè êàçèíà
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ДДинастииинастии

ЛЮДМИЛ ЗАХАРИЕВ

Няма как да отидете в Турция и 
да не срещнете името Сабанджъ. 
Фамилията е мажоритарен соб-
ственик на един от най-могъщите 
холдинги не само в страната, но и 
по света, с интереси в областта 
на автомобилостроенето, цимен-
та, енергетиката, търговията на 
дребно, финансите и застраховане-
то, телекомуникациите, текстила, 
автомобилните гуми, пластмасата, 
хотелите, хартията и тютюна.

Историята на „Сабанджъ холдинг” 
започва с турския предприемач Хачъ 
Йомер Сабанджъ, основател на 
огромен брой фирми, които по-късно 
формират втория по големина индус-
триален и финансов конгломерат в 
Турция. 

Роден през 1906 година в мал-
ко селце в провинция Кайсери, той 
напуска след смъртта на баща си 
родния край на възраст от едва 15 
години и се отправя към Адана в 
търсене на щастието. Започва нов 
живот като памукоберач, но ско-
ро става брокер на комбайнери за 
памук. Бизнесът му бързо се разви-
ва в години на силен икономически 
растеж и така успява да навлезе 
в търговията със суровината. До 
средата на 40-те става партньор 
на две производствени предприятия 
на растително масло и маргарин, а 
през 1948 основава собствена банка 
- Akbank. 

През 1951 година основава тек-
стилна компания Bossa, която по-къс-
но става най-голямото интегрирано 
съоръжение за текстил в Турция. 
През следващите години създава и 
застрахователна компания. Той ини-
циира и създаването на династията 
на богатите бизнесмени на Турция.

След смъртта му през 1966 г. в 
Истанбул, третият от общо шести-
мата му синове, Сакъп „Сабанджъ”, 
поема контрола върху семейния 
бизнес. Той е сред най-колоритните 
личности в турския бизнес. Успява 
да издигне групата Сабанджъ сред 
най-големите компании в света с 
неговата енергия, инициативност и 
смелост, както с помощта на бра-
тята си. Всъщност, още от самото 
начало Сакъп Сабанджъ е ангажиран 
в международния бизнес. Първите му 
стъпки са в експорта на памук, от-
където развива много международни 
бизнес контакти чрез работата си 
и с търговски делегации, изпратени 
от Турция към други страни като 
САЩ.

Роденият през 1933 г. Сакъп е с 
основен принос за изграждането на 
една от най-могъщите империи в 
Турция. Днес групата „Сабанджъ” 
има свои компании в 18 различни 
страни. Организацията също така 
търгува своите продукти в мно-
го райони на света, включително 
Северна и Южна Америка, Северна 
Африка, Близкия изток и Европа. 
Конгломератът запазва своята 

Турска приказка   
Èñòîðèÿòà íà 
âòîðèÿ ïî ãîëåìèíà 
èíäóñòðèàëåí 
è ôèíàíñîâ 
êîíãëîìåðàò 
íà Áîñôîðà – 
Ñàáàíäæú, çàïî÷âà 
îò òúðãîâèÿ ñ ïàìóê. 
Äíåñ ãðóïàòà, 
êîÿòî èìà âîäåùè 
ïðåäïðèÿòèÿ âúâ 
âñÿêà ñôåðà îò 
èêîíîìèêàòà, ñå 
óïðàâëÿâà ïðåäèìíî 
îò äàìè, âòîðî è 
òðåòî ïîêîëåíèå íà 
ôàìèëèÿòà

Ñàêúï 
Ñàáàíäæú 
èçäèãà 
ñåìåéíàòà 
èìïåðèÿ äî 
åäíà îò íàé-
ãîëåìèòå â 
Òóðöèÿ

Ñóçàí Ñàáàíäæú Äèí÷åð 
å íà÷åëî íà Àêáàíê

Äíåñ ñåìåéíèÿò áèçíåñ ñå ðúêîâîäè ñ 
æåëÿçíà ðúêà îò ïëåìåííèöàòà íà Ñàêúï 
Ãþëåð Ñàáàíäæú
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силна репутация и имидж, най-вече 
създадени от Сакъп, и продължава 
да участва в множество съвмест-
ни предприятия като средство за 
разширяване на дейността си в 
световен мащаб. В момента „Са-
банджъ холдинг” контролира повече 
от 60 фирми, които се занимават с 
текстил, туризъм, автомобилострое-
не, химикали и тютюн. Групата също 
така осъществява партньорства с 
някои от най-известните мултина-
ционални компании като Hilton Group, 
Bridgestone, Du Pont, Philip Morris, IBM, 
BNP Paribas, Dresdner Bank и Carrefour.

Сакъп Сабанджъ почива от рак на 
бъбреците малко след като навърш-
ва 71 години. Погребан е с държавни 
почести, а ковчегът му е покрит с 
турския национален флаг и носен 
от гвардейци. Tленните останки на 
Сабанджъ са пренесени в семейната 
гробница „Емирджан Атлъ кьошк”. 
Опелото се състои в джамията 
„Фаит”, най-голямата в Истанбул, 
събираща до 50 000 души. Последна 
почит към предприемача, известен 
още като Сакъп ага, отдават много 
министри, политици, бизнесмени, 
хора на изкуството, служители на 
„Сабанджъ холдинг” и обикнове-
ни турски граждани. В траурното 
шествие се включват председате-
лят на парламента Бюлент Ариндж, 
турският министър на външните 
работи и вицепремиер Абдуллах Гюл 
и още девет министри, сред които 
тези на финансите, индустрията и 

отбраната, както и висши офицери 
от армията и полицията. 

Приживе Сакъп говори за себе си 
така: „Ядосвам се, когато ме опис-
ват като богаташ. Щастлив съм 
с моята личност и социалната си 
щедрост”. Думите му не са случай-
ни, защото холдингът има огромен 
принос и в сферата на образовани-
ето и изкуството в Турция. Чрез 
неговата благотворителна органи-
зация са открити над 120 училища, 
спортни съоръжения, болници и музеи. 
Колоритният бизнесмен, който се 
слави с тънкото си чувство за 
хумор, е и страстен колекционер на 
картини, статуи и османска калигра-
фия, съхранявани в семейното имение 

за успеха

фия, съхранявани в семейното имение 
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Ñåðà Ñàáàíäæú áå îáÿâåíà 
íàñêîðî çà åäèí îò íàé-ìëàäèòå 
ìèëèàðäåðè â ñâåòà

Ñåâèë, òðåòîòî äåòå íà Ñàêúï Ñàáàíäæú, å 
â óïðàâëåíèåòî íà ñåìåéíèÿ õîëäèíã äíåñ 

Ïàòðèàðõúò íà ðîäà 
Õà÷ú Éîìåð Ñàáàíäæú

край Истанбул, превърнато преди две 
години в музей. Неговата колекция е 
показвана и в музеите „Метрополи-
тън” в Ню Йорк, „Гугенхайм” в Берлин 
и парижкия „Лувър”. Консорциумът 
е направил повече от 1,5 милиарда 
долара благотворителни дарения от 
1974 година насам.

Днес империята се ръководи пре-
димно от дами, наследнички на рода 
Сабанджъ, които се доказват като 
лидери и се отличават със своя чар 
и желязна ръка.

Управлението на семейния хол-
динг е в ръцете на Гюлер Сабанджъ, 
дъщеря на Ихсан Сабанджъ, брат на 
Сакъп. Тя става председател и упра-
вляващ директор на империята през 
2004 година. Под нейно ръководство 
компанията е нараствала средно 
с 12% годишно през последното 
десетилетие, с планове за увелича-
ване на растежа през следващите 
10 години. През 2012 година Гюлер бе 
класирана в първите 100 в класаци-
ята на Forbes за най-влиятелните 
жени в света. Тя е трето поколение 
предприемач в семейството си и 
първата жена, която управлява ком-
панията.

Гюлер Сабанджъ се присъединява 
към семейния бизнес след завърш-
ване на висшето си образование по 
бизнес администрация в Босфорския 
университет в Истанбул през 1978 г. 
Професионалната є кариера започва 
през 1978 г. като управител на пред-
приятие за производство на автомо-
билни гуми. Тя става и първата жена 
член на асоциацията на турските 
индустриалци и бизнесмени - органи-
зация, основана от чичо й. Въпреки 
че Гюлер Сабанджъ получава широко 
обществено одобрение за способно-
стите си, преди да седне на горещия 
стол на върха на компанията, тя 
също така се счита и за компроми-
сен кандидат, приемлив от всички 
семейни членове. Днес е призната 
за най-влиятелната жена в бизнеса 
в Турция.

„Да бъдеш добър и справедлив 
човек е много важно в живота”, 
смята Гюлер. „Освен това животът 
е безсмислен, ако единствената цел 
е печеленето на пари”. Тя взима и 
дейно участие в лобирането за раз-
ширяването на правата на жените в 
страната. 

Още с поемането на управление-
то, Гюлер Сабанджъ заяви намерение 
да даде път на младите жени от 
рода си в компанията. Така сега дос-
та от дамите, родени или омъжени в 
династията, заемат челни позиции в 
ръководството на семейния конгло-
мерат.

Една от най-красивите от тях 
и наскоро попаднала в списъка на 
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най-младите милиардери в света, е 
Сера Сабанджъ. 37-годишната Сера 
е единствената дъщеря на Йоздемир 
- син на покойния Сакъп Сабанджъ. 
Тя е член на Управителния съвет и 
акционер на семейния конгломерат 
Sabanci Holding. Заема и директор-
ски пост във фондация „Сабанджъ”. 
Започва кариерата си в холдинга 
веднага след дипломирането си в 
Истанбул. 

В борда на холдинга е и Севил 
Сабанджъ, трето дете на Сакъп. 
Дамата, родена през 1973 година, е 
завършила бизнес админи-
страция в университета 
Мармара в Истанбул. Рабо-
тила е на различни позиции 
в семейната компания, 
докато през 1997 г. намира 
мястото си в борда. Днес 
Севил е в борда на универ-
ситета „Сабанджъ” и музея 
„Сакъп Сабанджъ”.

Тя е запален ездач, като 
дори се състезава в конния 
спорт и е печелила турнири 
във Висбаден и Лайпциг. 
Вицепрезидент е на турската феде-
рация по езда.

Севил има дъщеря Мелиса от бра-
ка си с Еран Тапан. Двамата обаче 
вече са разведени.

Начело на финансовата инсти-
туция на семейството – Акбанк, е 
Сузан Сабанджъ Динчер. Тя е трето 
поколение от фамилията Сабанджъ. 

Родена през 1965 година в Истанбул, 
дамата завършва финанси и меж-
дународен маркетинг в Лондон, а 
по-късно и бизнес администрация 
в Бостънския университет в САЩ. 
В момента е председател и изпъл-
нителен член на съвета на Akbank, 
като преди да заеме този пост е уп-
равляващ директор в продължение на 
единадесет години. Сузан Сабанджъ 
Динчер е член и на редица бизнес 
организации, както и почетен консул 
на Люксембург от 2006 година. 

Много от представителите на 
рода Сабанджъ се занимават със 

семейния или собствен бизнес, като 
според класациите за богатство 13 
от членовете на рода са сред група-
та на световните милиардери.

През 2004 година семейство 
Сабанджъ попадна в класацията 
на най-богатите фамилии в Турция, 
заемайки трето място. „Сабанджъ 
холдинг” отчита оборот в размер 

на повече от 18,9 млрд. турски лири 
(близо 12,85 млрд. долара) за същата 
година и оттогава е неотлъчно в 
престижните класации.

Според консултантите по упра-
вление на финанси обаче, семейство 
Сабанджъ трябва да бъде в отделна 
група на подобен род подреждания, 
тъй като част от членовете на 
семейството са започнали да се фо-
кусират върху собствения си бизнес.

Въпреки това холдингът на фами-
лията е най-големият индустриален 
и финансов конгломерат в Турция по 
печалба. 61% собственост, принад-
лежаща на семейството, отрежда 
челна позиция на една от най-бога-
тите фамилии. Останалите 39% се 
търгуват на Истанбулската фондо-
ва борса. През 2011 година консоли-
дираните приходи на компанията са 
13,4 милиарда щатски долара.

Днес „Сабанджъ холдинг” контро-
лира 70 компании, много от които са 
признати лидери на пазара в своите 
сектори. Групата има общо 65 000 
служители. 11 от нейните дъщерни 
компании също са регистрирани на 
фондовата борса в Истанбул. 

Конгломератът неотменно следва 
принципа, че трябва да бъде управля-
ван от второ и трето поколение 
членове на фамилия Сабанджъ. Това 
се оказва и печелившата формула на 
едно от най-големите и престижни 
дружества, чиято история напомня 
щастлива приказка. 

ДДинастииинастии

Ñåâèë ÿçäè ñ äúùåðÿ ñè Ìåëèñà

Ôîíäàöèÿòà “Ñàáàíäæú” ïîäïîìàãà ìíîãî îáðàçîâàòåëíè è êóëòóðíè ïðîåêòè. Êîìïàíèÿòà å äàðèëà íàä ìèëèàðä è ïîëîâèíà â 
ïîñëåäíèòå 30 ãîäèíè
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ИИсториястория

ЛЮДМИЛ ЗАХАРИЕВ

Освен че е един от най-злите 
хора в историята, Адолф Хитлер е 
бил и един от най-богатите писа-
тели на всички времена. Първите 
хонорари от „Моята борба” (Mein 
Kampf) финансират изкачването на 
ранната партия на нацистите на 
власт и помагат на Хитлер да оси-

гури бъдещето си чрез големи 
подаръци и подкупи към видни 
германски политически фигу-
ри. „Моята борба” реализира 
над 10 милиона копия по целия 
свят. Авторските и лицензион-
ните възнаграждения дават на 

Хитлер огромно лично богатство, 
което той използва, за да финансира 
разточителния си начин на живот, 
който включва богат набор от 
луксозни коли и просторни имения 
в цялата нацистка империя. Освен 
приходите от книгата обаче, Хитлер 
прави милиони от лицензиране на 
собствения си имидж, включващ пе-

чати и политически плакати, 
платени от правителството. 
Следва да се отбележи, че 
освен личното си богатство, 

Хитлер и 
нацисти-
те също 
са имали 
достъп до 
огромни 
количе-

ства откраднато имуще-

ство, благородни метали, както и 
безценни произведения на изкуство-
то. Кой обаче осребрява чековите 
книжки от авторството на Хитлер 
днес?

Хитлер пише „Моята борба” 
през 1923 година, докато излежава 
присъда от пет години в затвора 
Ландсберг. Той диктува мислите 
си на двамата свои съкилийници - 
Рудолф Хес и Емил Маурис, в про-
дължение на над година и половина. 

Идеята за написването на книгата 
първоначално е замислена като 
начин за Хитлер да изплаща по-бързо 
големите дългове, които е натрупал 
за правната си защита. Очаквания-
та на диктатора са ниски, основно 
надявайки се, че книгата ще бъде 
популяризирана сред колегите му 
от Националносоциалистическата 
работническа партия в Германия.

През първата година на публику-

ване, 1925, „Моята борба” реализира 
скромните 9000 продажби и реално 
не носи доходи на Фюрера. Когато 
обаче политическата му кариера 
започва да набира скорост, книгата 
става популярна. През 1930 година 
тя е продадена вече в 55 000 копия. 
3 години по-късно Хитлер става 
канцлер на Германия, а продажбите 
нарастват до над 850 000 копия. 
След като идва на власт, правител-

ството на Хитлер закупува и 
разпространява 6 милиона 
копия на „Моята борба” 
сред войниците в стра-

ната, както и сред обик-
новените граждани. Освен 
това всяка семейна двойка 
в Германия получава без-
платно копие на изданието 
в деня на сватбата є. В 
пика си Хитлер печели над 
1 милион долара годишно 
от авторски и лицензионни 
възнаграждения. Книгата е 
продадена в над 10 милиона 
копия до момента на само-

убийството на диктатора 
през 1945 година. 

Хитлер използва богатство-
то си за финансиране на пищния си 
начин на живот. Докато е все още в 
затвора, той пише на представител 
на Mercedes Benz в Мюнхен, искайки 
заем срещу бъдещи възнаграждения, 
за да може да си купи мечтания мо-
дел на Mercedes 11/40. От компания-

стстстстсттттвовововоо, , ,, блблблблбллб агагагагоророророо одододдододднининии мммммететететалалалалииии
бебебебееезцзццзцз енеененнннининннн ппроророизизиизии вевеввевеедедедеденининиияяяя нананаан

ж

Наследството  Наследството  
на Хитлерна Хитлер

Ôþðåðà èäâà íà âëàñò ñ ïàðè îò 
ïðîäàæáèòå íà „Ìîÿòà áîðáà”. 
Ïî-êúñíî òðóïà ìèëèîíè îò 
ïðîïàãàíäíè ìàòåðèàëè, êîëè, 
âèëè, ïðîèçâåäåíèÿ íà èçêóñòâîòî. 
Äíåñ íåãîâèòå ðîäñòâåíèöè ñà 
ñå îòêàçàëè îò ïðèõîäèòå è ïî 
èðîíèÿ íà ñúäáàòà òå îòèâàò çà 
áëàãîòâîðèòåëíè êàóçè

Ïðî÷óòèÿò Ìåðöåäåñ, 
ìîäåë 11/40, ÷àñò 
îò êîëåêöèÿòà íà 

Ôþðåðà
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та отказват, но въпреки това скоро 
Хитлер притежава цял флот от коли 
с тази марка. Използва част от бо-
гатството си и за закупуването на 
няколко пищни домове, включително 
и този в Бергхоф, който се превръ-
ща в основно седалище на нацистка-
та партия. Фюрера инвестира мили-
они в закупуването и обновяването 
на имота и го превръща от малка 
хижа в това, което е днес - масив-
но луксозно имение с мащабни биб-
лиотеки, стаи за скрининг, басейни, 
тенис кортове и множество гаражи 
за коли.

Хитлер печели привилегии и дохо-
ди от международните продажби на 
книгата си до 1939 година, когато 
е обявен за враг на съюзническите 
държави. Сумите са далеч по-скром-
ни. Например между 1933 и 1938 г. 
той получава авторски и лицензион-
ни възнаграждения в размер на около 
500 000 щатски долара от Велико-
британия. Чекът от американците 
обаче е едва 49 000 щатски долара. 
През 1939 г. Съединените щати 
изземват контрола над възнагражде-
ния на Хитлер в страната, позова-
вайки се на закона за търговия с 
врагове. До края на войната САЩ 
получават около четвърт милион 
от хонорари, разпределяйки ги за 
благотворителност към военни 
бежанци.

Кой печели днес?
Когато Хитлер се самоубива 

през 1945 го-

дина, неговият племенник Лео Рау-
бал разполага с легитимна претен-
ция за авторските и лицензионните 
възнаграждения, които биха могли 
да са на стойност милиони долари, 
но категорично отказва да има 
нещо общо с печалбите от „Моята 
борба”. Затова книгата и правата 

около нея стават собственост на 
държавата на Бавария, място на 
пребиваване на Хитлер. Страната 
обявява за незаконно публикуването 
на книгата в Германия след края 
на войната, но според закона за 
авторското право там, книгата ще 
стане обществено достояние от 30 
април 2015 година, или 70 години след 
смъртта на автора й. След този 
момент всеки ще може да продава 
изданието в Германия и да не плаща 

за авторски права. 
След войната американската 

издателска компания Houghton 
Mifflin закупува правата за „Моята 
борба” за САЩ за 37 000 долара. 
През следващите 20 години ком-
панията печели 700 000 долара, 
които дарява за благотвори-

телност. Ситуацията около 
авторските права в другите страни 
варира. Във Великобритания „Моята 
борба” е забранена в периода между 
1945 и 1969 г., а всички приходи от 
авторски права след това са дарени 
на анонимни благотворителни орга-
низации. Оказа се, че е трудно да се 
намери благотворителна организа-
ция, която ще приеме авторските и 
лицензионните възнаграждения от 
книгата, тъй като повечето считат 
средствата за „кървави пари”. „Моя-
та борба” е неограничена от закона 
в други страни и дори се превръща 

в бестселър в Швеция, 
Индия и Турция.

Хитлер печели допъл-
нително десетки милиони 

долари от лицензирането 
на своя образ на държава-
та за различни политически 
цели. По време на управле-
нието си роденият в Ав-
стрия водач отдава образа 
си за германските марки 
и плакати, които издигат 
нацистката пропагандна 
машина. Това обаче не 

става безплатно. Докато 
технически немският фотограф 

Хейнрих Хофман е собственик на 
правата за официалните държав-
ни портрети на Хитлер, повечето 
историци са съгласни, че Хофман 
вероятно е марионетка на истин-
ския бенефициент - самият Фюрер. 
Както с правата за „Моята борба”, 
всички приходи и печалби, свързани с 
образа му, днес са контролирани от 
Бавария и са разпределяни за благот-
ворителност.

По време на престоя си във Виена 
Хитлер създава 
стотици картини. 
Много от тях са 
били конфискувани 
от правителство-
то на САЩ след 
Втората световна война и никога 
няма да видят бял свят. Периодично 
обаче няколко от картините му ще 
се появяват на търг и ще носят 
приходи от стотици хиляди долари. 
Както и с книгата му, далечни 
наследници на Хитлер все още имат 
законен иск за тази печалба, но 
досега всички са отказали. 

,,,,,

Õèòëåð â õèæàòà Áåðãõîô

Ïîùåíñêèòå ìàðêè 
ñ ëèêà íà Ôþðåðà 
ñà ìó íîñåëè äîáðè 
äîõîäè. Äíåñ 
íàñëåäíèöèòå ñà 
îòêàçàëè ïàðèòå è 
òå ñå äàðÿâàò íà 
áëàãîòâîðèòåëíè 
îðãàíèçàöèè

Âåðóþòî íà Õèòëåð “Ìîÿòà áîðáà” 
ñ íåãîâ àâòîãðàô. È äî äíåñ êíèãàòà 
å çàáðàíåíà â ìíîãî äúðæàâè, íî 

ñêîðî âåòîòî ùå ïàäíå è òÿ ùå ñå 
ðàçïðîñòðàíÿâà áåçïëàòíî

Êàðòèíà, ðèñóâàíà îò 
Õèòëåð ïðåç 1910 ãîäèíà
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БЛАГОВЕСТА КИРИЛОВА

Над 80 магазина по света, по-
вече от 2000 служители и печал-
би, надхвърлящи 800 млн. долара 
за 2012 г. Такова е числовото 
измерение на успеха на модната 
компания Tory Burch (Тори Бърч), 
носеща името на 46-годишната си 
създателка. Дрехите, обувките и 
аксесоарите, създавани от нея и 
дизайнерския й екип, са любими на 
един куп звездни дами – от Мишел 
Обама и Опра Уинфри, през Гуинет 
Полтроу и Камерън Диас до Блейк 
Лайвли и Тейлър Суифт. Както 
и на десетки хиляди жени извън 
светлините на прожекторите. 

Само 9 години след основава-
нето си Tory Burch е глобална 
лайфстайл марка, а жената, чието 
име носи – една от най-влиятелни-
те личности в световната модна 
индустрия. Благодарение на печал-
бите на компанията, на която е 
президент и от която притежава 
най-голям процент акции, неотдав-
на Тори влезе в клуба на мили-
ардерите. Тя е определяна като 
най-копирания дизайнер в Америка 
и като жената, чиито модели 
искат на носят всички дами. 

Доказателства за това 
могат да се открият в 
големите 
градо-
ве в 
САЩ 

и по света, но са най-
ярки в Ню Йорк, където 
Тори живее от 25 годи-
ни. Стефани Грийнфийлд, 
дизайнер, моден критик и 
съосновател на верига-
та магазини за облекла 
Scoop, твърди, че всеки 
път когато се храни в 
ресторанта на универ-
салния магазин за дизай-
нерски стоки Barneys, 
поне 10% от останалите 
посетителки носят тво-
рения на Бърч. „Нейните 
дрехи се превърнаха в 

униформа 
на модерната 
градска жена

– казва Саманта Бордман, пси-
хотерапевт от манхатънския 
хайлайф и близка приятелка на ди-
зайнерката. – Те са едновременно 
класни и достъпни. Винаги когато 
се намирам на някое летище, се 
обаждам на Тори, за да й кажа 
колко жени в нейни дрехи мога да 

преброя около себе си.”
Макар с готовност да 

признава, че няма диплома 
за дизайнер, Бърч притежава 

безпогрешен инстинкт за онова, 
което би се харесало на жените, 

независимо от възрастта и со-
циалното им положение. Дрехи-
те й, чиято средна цена е между 

250 и 300 долара, са съобразени с 
тенденциите, но с неподлежаща 
на времето елегантност, жен-

ствени, но практични. Тя ги нарича 
„достъпен лукс”. 

„Когато реших да създам собст-
вена модна линия, тази ниша беше 
незапълнена и аз исках да направя 
именно това – казва Бърч. – За 
мен беше важно дрехите ни да са 
лесни за носене и да се предла-
гат на цени, на които жените да 
могат да си ги позволят.” 

Още със започването на рабо-
тата по първата си колекция през 
февруари 2004 г. Тори моментално 
се разграничава от другите бога-
ташки съпруги, решили да се проб-
ват като дизайнерки. Вместо да 
се снабди с лъскави офиси преди 
още да е измислила и един модел, 
тя и малкият й екип ползват като 
ателие кухнята на манхатънския 
й апартамент, докато децата 
й играят наоколо. Съпругът й, 
финансистът Кристофър Бърч, я 
подпомага с първоначална инвес-

Кралицата на 
достъпния лукс

Ïî-ìàëêî îò äåñåòèëåòèå ñëåä 
îñíîâàâàíåòî íà åäíîèìåííàòà ñè 
êîìïàíèÿ àìåðèêàíñêàòà äèçàéíåðêà 
Òîðè Áúð÷ å ñðåä íàé-ãîëåìèòå èìåíà 
â ìîäíàòà èíäóñòðèÿ. Íåîòäàâíà 
âëåçå è â ñïèñúêà íà ìèëèàðäåðèòå 

Ïàíòîôêèòå Reva ñå ïðåäëàãàò âúâ 
âñåâúçìîæíè öâåòîâå è ñà íàé-óñïåøíèÿò 
ïðîäóêò íà êîìïàíèÿòà äî ìîìåíòà 
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тиция от 2 млн. долара – пари, 
които е почти напълно убеден, че 
ще загуби. Родителите и прияте-
ли на Тори й дават назаем още 
няколко милиона. В продължение на 
8 напрегнати месеца тя и хората 
й рисуват и кроят модели. Късно 
вечер Тори води дълги телефон-
ни разговори с приятелката си 
Фиона Котър, която е назначена 
да следи производствения процес 
в Хонконг. Вместо внимателно да 
опипва почвата в модния свят, 
Бърч 

решава да 
влезе устремно 

в него с продукти в разнообраз-
ни категории. Освен ежедневни 
облекла, чанти и обувки, още 
първата й колекция включва би-
жута, аксесоари и дори свещи. 
Рискът е огромен, но тя иска да 
бъде не просто дизайнер на дрехи, 
а лайфстайл дизайнер. Макар да 
твърди, че в началото не го е ос-
ъзнавала, въпросният лайфстайл, 

който днес продава толкова ус-
пешно, е нейният собствен. 

Именно с него е съобразен и 
интериорът на първия и водещ 
магазин на компанията, намиращ 
се на Медисън Авеню в Манхатън. 
Пренебрегвайки минималистични-
те тенденции, популярни по онова 
време, Тори го обзавежда така, че 
да прилича повече на гостната 
в шикозния й дом, отколкото на 
място за пазаруване – огледални 
стени, удобни канапета, елегантни 
и ненатрапчиви мебели, красиви 
полилеи и вази с огромни свежи 
цветя. 

Още в деня на откриването на 
магазина стоката е разграбена 
до последния колан. Разтреперани 
от вълнение, много от приятел-
ките на Тори – нюйоркски хайлайф 
дами, редакторки на списания, 
дизайнерки и модни директорки, 
се събличат по бельо директно до 
щендерите, за да пробват очаро-
вателните є туники и елегантни-
те є панталони със смели прин-

тове. В края на деня изумената 
собственичка разполага с над 80 
хиляди долара от продажби и с ни-
каква стока. Началото на модния 
феномен Tory Burch е поставено. 

През следващата година Тори 
не прибягва до никаква реклама, 
не отваря друг бутик и сключва 
договор само с две вериги магази-
ни – Bergdorf Goodman и Scoop. По-
пулярността на марката нараства 
главоломно 

буквално 
за една нощ 

след като през март 2005 г. чо-
век от екипа на Опра Уинфри се 
обажда на Бърч и я кани да гос-
тува в нейното токшоу. Оказва 
се, че един от продуцентите на 
вездесъщата водеща й е подарил 
туника Tory Burch за Коледа и тя е 
станала фен на марката. 

Тори се появява в шоуто в 
началото на април, показва дрехи 
от новата си колекция и разказва 
за старта на компанията си и за 
съчетаването на професионални-
те си задължения с грижите за 
децата си.

„Тя напълно промени мащабите 
на бизнеса ни – казва днес Бърч по 
адрес на Опра. – В деня след гос-
туването ми в шоуто уебсайтът 
ни отчете 8 млн. посещения.” 

Но Бърч не е просто лице, 
вдъхновение и движеща сила на 
своята компания. Тя е влиятелен 
и решителен изпълнителен дирек-
тор, който взема всички решения 
за развитието и имиджа й. 

„Тори е изключително умна и е 
напълно наясно със силата на мар-
кетинга и брандирането – казва 

В края на миналия декември Кристофър Бърч продава половината от 
28,3-процентовия си дял в компанията Tory Burch на двама външни инвестито-
ри. Така е сложен край на продължилата повече от година съдебна драма между 
двамата бивши съпрузи. Тя започва да назрява през лятото на 2011 г., когато 
Кристофър основава веригата магазини C. Wonder. Дрехите, аксесоарите и 
обувките, които се продават в тях, приличат поразително на тези с марката 
Tory Burch, но са изработени от по-евтини материали и са на много по-ниски 
цени. Прилики има дори в интериора на магазините на двете компании, както и 
в дизайна на логото им.  

През октомври 2011 г. Кристофър завежда дело срещу Тори, обвинявайки нея 
и хората й в опити да провалят сделките му с доставчици и да му попречат 
да продаде част от дела си в компанията. В отговор те подават контраиск 
в съда, твърдейки, че C. Wonder е „бранд плагиат, предлагащ на масовия пазар 
версии на продуктите на Tory Burch с топпродажби”. 

Точно на 1 януари т.г. двете страни обявяват публично, че са разрешили 
всички съдебни спорове помежду си. 

Бърч срещу Бърч

Òîðè è Êðèñòîôúð 
ìàëêî ïðåäè ðàçâîäà ñè

×àñò îò êîëåêöèÿòà ïðîëåò/
ëÿòî 2013, ñúçäàäåíà îò Áúð÷
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главният редактор на Vogue Анна 
Уинтур. – Жените харесват дрехи-
те й не само защото са достъп-
ни, а и защото харесват самата 
нея и искат да й подражават. 
Долавят, че тя е неподправена – 
прекрасно момиче, което работи 
здраво, а не поредната богаташка, 
която слага името си върху нещо 
и отива на обяд.”

Самата Тори признава, че е 
работохолик и перфекционист, но в 
същото време твърди, че децата 
й са най-големият й приоритет. 
Определението „амбициозна” 
приема като комплимент, но само 
по отношение на кариерата си. 
Разкрива, че през есента компа-
нията ще разшири продуктовия си 
каталог с парфюм и козметична 
линия, разработени съвместно с 
Estee Lauder. До края на годината 
предстои и откриването на още 
двайсетина бутика Tory Burch в 
САЩ, Европа и Азия.

Ще стане ли компанията 
публична? Вероятно, но не в близко 
бъдеще. „Нещото, което ценя също 
толкова, колкото и развитието, е 
умереността – казва Тори. – Ние 
сме много търпелив бранд.” 

 Най-популярният и продаван 
продукт на компанията са кожените 
пантофки Reva, кръстени на майката 
на Тори. Те са пуснати на пазара през 
2006 г., предлагат се във всевъзмож-
ни цветове и струват 195 долара. 

 През 2008 г. Тори печели модния 
еквивалент на наградата Оскар – 
отличието Дизайнер на годината в 
категорията аксесоари. То се връчва 
от Съвета на американските модни 
дизайнери. 

 Освен във фирмените бутици 
на компанията, продуктите й се про-
дават в още над 1000 универсални и 
специализирани магазини по света. 

 След като в началото на 2011 г. 
Бърч дебютира на Седмицата на мо-
дата в Ню Йорк, списание Vogue пише 
следното по повод ревюто: „Браво, 
Тори, задето развя брилянтно флага 
на блестящата новост, без да забра-

вяш, че прекрасните дрехи трябва да 
повдигат духа, но да не са лишени от 
практичност.”

 Първият голям външен инвес-
титор в компанията е корпорацията 
Access Industries – собственост на 
руския милиардер Лен Блаватник. През 
есента на 2004 г. той купува 20% от 
акциите на Tory Burch. Точно толкова 
има и мексиканската компания Grupo 
Modelo. С дела си в Tory Burch тя се 
сдобива през 2009 г. срещу 120 млн. 
долара. 

 Тори е на второ място в списъ-
ка с най-младите жени милиардери в 
САЩ, чието богатство е спечелено, 
а не наследено. Първенството държи 
създателката на стягащото бельо 
Spanx Сара Блейли, която е на 42 
години. 

 В момента компанията е оценя-
вана на над 3,5 млрд. долара. 

Факти

Родена на 17 юни 1966 г. във Вали 
Фордж, Пенсилвания, Тори израства с 
трима братя в огромно 250-годишно 
имение. Баща й – покойният вече Айра 
Робинсън, е заможен бизнесмен, ин-
веститор и бонвиван, излизал с Грейс 
Кели и Джоан Бенет. Майка й Рива 
е бивша актриса, срещала се преди 
брака си с Марлон 
Брандо и Стив 
Маккуин. 

„Родителите ми 
са хората, оказали 
най-голямо влияние 
върху стила ми 
– казва Тори. – 
Носеха тоалети, 
излъчващи неподле-
жаща на времето 
елегантност, но 
в същото време 
отразяващи личния 
им стил. Баща ми, 
например, държе-
ше саката му да 
бъдат подплатени 

с шалове на Hermes.”
След завършване на частния жен-

ски колеж „Агнес Ъруин” Тори записва 
история на изкуството в престижния 
Университет на Пенсилвания. Дипло-
мира се през 1988 г. и веднага след 
това заминава за Ню Йорк. Започва 
работа като PR в компанията на 

сръбския дизайнер Зоран, а през след-
ващите години се запознава отблизо 
с модната индустрия в редакцията на 
списание Harper’s Bazaar и рекламните 
отдели на Ralph Lauren, Loewe и Vera 
Wang. 

През 1997 г., след кратък брак със 
сина на строителния магнат Хари 
Маклоуи – Уилям, Тори се омъжва 
за Кристофър Бърч. Имат трима 
синове – Сойър и близнаците Хенри и 
Никълъс. Те, както и трите дъщери 
на Кристофър от първия му брак, жи-
веят с Тори в огромен апартамент в 
Манхатън.

След развода с Бърч през 2006 г. 
тя излиза за кратко с колоездача Ланс 
Армстронг, а неотдавна приключи 
връзката й с прочутия музикален про-
дуцент и бивш изпълнителен дирек-
тор на Warner Music Group Лайър Коен.  

През 2009 г. Тори основава фонда-
ция на свое име, чиято цел е да под-
помага финансово жени, управляващи 
малък бизнес. От години се занимава 
активно и с благотворителност. 

Дъщеря, 
майка, 
филантроп

Òîðè çàåäíî ñ ãëàâíèÿ ðåäàêòîð íà Vogue Àííà Óèíòóð, êìåòà íà Íþ Éîðê Ìàéêúë 
Áëóìáúðã, ìîäåëèåðêàòà Äàÿí ôîí Ôþðñòåíáåðã è èçïúëíèòåëíèÿ äèðåêòîð íà 
Ñúâåòà íà àìåðèêàíñêèòå ìîäíè äèçàéíåðè Ñòèâúí Êîëá íà áëàãîòâîðèòåëíî 
ñúáèòèå â ïîìîù íà ïîñòðàäàëèòå îò óðàãàíà Ñàíäè ìèíàëàòà åñåí

Áúð÷ ñúñ ñèíîâåòå ñè â äîìà ñè â áîãàòàøêèÿ êóðîðò Õàìïòúíñ 
áëèçî äî Íþ Éîðê

Икономика
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БЛАГОВЕСТА КИРИЛОВА

Не е нужно човек да е моден експерт, за 
да е наясно, че тенденциите при банските 
костюми няма как да се сменят със същата 
скорост както тези при другите облекла. За-
това пък определено се влияят от тях. Невъз-
можността непрекъснато да трансформират 
моделите на банските дизайнерите 
компенсират с дръзки експери-
менти по посока на стилове-
те, детайлите, декорациите и 
цветовете. 

Настоящият сезон не 
само че не прави изклю-
чение, но е ярко дока-
зателство за това. 
Подчинени на тър-
сенето на индиви-
дуалност и предос-
тавящи комбинация 
от практичност и 
сексапил, актуални-
те модели бански 
костюми са след-
ните:

ММодаода

Плажни Плажни 
стратегии
Èçêëþ÷èòåëíî ðàçíîîáðàçíè è àòðàêòèâíè, áàíñêèòå íà ëÿòî 2013-à 
ïîêðèâàò ïëúòíî ïåðèìåòúðà ìåæäó äèñêðåòíîñòòà è ïðîâîêàöèÿòà 
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Цели
Ако трябва да се 

посочи хитът на сезо-
на в плажната мода, 
това определено са 
целите бански. Нови-
ната обаче е добра не 
за дамите, които се 
стремят да разкри-
ват колкото може по-
малко плът на плажа, 
а за тези, държащи 
именно на обратното. 
Звучи нелогично, но не 
е. Актуалните цели 
бански залагат повече 
на предизвикател-
ността, отколкото 
на дискретността. 
При голяма част от 
моделите това е 
постигнато посред-
ством стратегически 
изрязани участъци в 
областта на гърдите, 
талията и задните 
части. Резултатът 
често е по-щедро 
разголване, отколкото 
може да бъде постиг-
нато с бански от две 
половинки. 

Излишно е да се 
коментира, че носене-
то на модели от тази 
категория изисква 
немалка доза смелост. 
От друга страна, 
те могат да бъдат 
подбрани така, че да 
подчертаят достойн-
ствата на фигурата, 
отвличайки внимание-
то от евентуалните 
й несъвършенства 
– всичко е въпрос на 
правилно позициони-
ране на изрязаните 
участъци. 
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Някои на пръв поглед модни га-
фове се оказват фешън становища 
на принципа „грешката е вярна”. 
Именно такъв е случаят с изключи-
телно актуалното през този сезон 
съчетаване на горнища и долнища 
от различни бански костюми. По 
този начин не само се постига 
небрежен и интересен плажен стил, 
но се увеличават и възможностите 
за експериментиране с него. За 
дамите, които искат да следват 
безкомпромисно повелята на дизай-
нерите, правилото е следното – колкото по-смела е комбина-
цията на принтове, толкова по-добре. Умерено предпазливите 
пък просто трябва да се снабдят с класически черен бански и 
да съчетават долнището и горнището му с каквито пожела-
ят шарки и цветове. В това отношение е невъзможно да се 
допусне грешка. 

Винтидж елементи

Набори и дипли

Ретро вълната, която минала-
та година заля и плажния стил, 
беше с такава огромна сила, че 
отливът просто нямаше как да 
настъпи толкова скоро. А това 
вече наистина е добрата новина 
за дамите, които не обичат да 
се разголват прекалено на плажа. 
Разбира се, банските в ретро 
стил не са точни копия на онези, 
обезсмъртени от Мерилин Монро, 
Грейс Кели, Джейн Мансфийлд и 
другите пищни холивудски краса-
вици от 50-те години на миналия 

век. 
Едновременно сексапилни и 

изтънчени, моделите са в осъвре-
менен вариант, но благодарение 
на тях коремът, задните части 
или бюстът могат да бъдат 
благоприлично прикрити. Винтидж 
елементите, помагащи за това, 
са високата талия, широките 
презрамки, долнищата, напомнящи 
мъжки слип, горнищата, покри-
ващи изцяло гърдите, както и 
целите модели, пристегнати в 
талията. 

Водещите дизай-
нери щедро украсиха 
с тях голяма част 
от банските на лято 
2013-а, снабдявай-
ки ги с две големи 
преимущества. Първо 
– моделите с набори 
и дипли придават 
премерен сексапил в 
стил гръцка богиня. 
И второ – могат да 
прибавят обем на 
местата, на които е 
необходимо, например 
в областта на гърдите. 

По отношение на цветовете, класиката в жан-
ра при моделите от тази категория е бялото, но 
пастелните тонове и тъмните наситени нюанси 
също са чудесен избор. Дамите, които решат да 
заложат на бански с набори или дипли, е добре да 
знаят също, че комбинацията със златни бижута 
е убийствена и ако не чак задължителна, то е 
препоръчителна. 

Разменени половинкиРазменени половинки

В стил луксозно бельоВ стил луксозно бельо

Границите между банските и 
бельото отдавна се размиха. 
Все повече дами, особено 
тези с по-скромен размер 
бюст, се появяват на пла-
жа с горнища с банели или 
подплънки. Но голяма част 
от актуалните модели 
бански се приближават до 
луксозното бельо – не тол-
кова по отношение на тези 
„допълнения”, колкото на 
външен вид. Фина дантела, 
панделки, блестящи камъни 
и дори перли покриват 
дръзко изрязани долнища 
и горнища, а в немал-
ко случаи и цели модели, 
напомнящи ефирни бодита. 
Някои модели са откровено 
провокативни, други са 
елегантни и женствени, 
но всички имат една цел – 
моментално да привличат 
вниманието.    

Независимо 
дали са съвсем 
дребни или пък с 
внушителен раз-
мер, къдричките 
върху банските 
придават жен-
ственост, ко-
кетност и пре-

мерена елегантност. Стоят еднакво добре върху долнища, 
горнища и цели модели, но не са подходящи за всяка дама. 
Онези, които в никакъв случай не искат да изглеждат дори с 
грам по-пълни, трябва да стоят далеч от тях. И обратното, 
дамите, желаещи да създадат обем в някоя част от тялото 
си, могат смело да заложат на бански с къдрички.   

Не по-малко актуални през настоящия сезон са ресните. 
Те стоят особено добре върху горнища без презрамки, по-
криващи изцяло гърдите, но се срещат и върху цели бански, 
придавайки им едновременно закачливост и сексапил.   

Къдрички и ресниКъдрички и ресни
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Облеклата със 
златист, сребрист 
и всякакъв блясък 
са такъв хит в 
момента, че беше 
съвсем логично 
тази тенденция да 
премине и в плажна-
та мода за сезона. 
По отношение на 
цветовете и мо-
делите металният 
блясък не признава 
ограничения и се е 
разпрострял доста 
широко. Препоръ-
чително е обаче 
да се заложи на 
модел, при който 
той е смътен. Под 
яркото слънце силно 
блестящият бански 
ще има ослепителен 
ефект, в буквалния 
смисъл. 

Банските 
с принтове 
винаги са се 
радвали на голя-
ма популярност, 
но през на-
стоящия сезон 
изборът при 
тях е направо 
главозамай-
ващ – от нежни 
пастелни цветя, 
през дръзки 
животински 
десени до цели 
пейзажи и 
фоторепродук-
ции. Актуални 
са абсолютно 
всякакви фигури 
и шарки, но на 
най-голям инте-
рес от страна 
на дизайнерите 
в момента се 
радват гео-
метричните 
принтове. 
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 Изпъкнал корем – вертикални или диагонални райета, 
тъмно долнище и цветно горнище. 

 Едър бюст – тъмни цветове, едри шарки, вертикал-
ни или диагонални райета, къдрички по долнището, остро 
деколте. 

 Малък бюст – горнище без презрамки, с триъгълни 
чашки, с къдрички, с пайети или с други декорации, всякакви 

принтове, миниатюрно долнище. 
 Широк ханш и/или пълни бедра – тъмни цветове, 

едри шарки. 
 Къси крака – тъмно долнище и цветно горнище, висо-

ка талия. 
 Момчешка фигура – къдрички, набори или други деко-

рации, модели, покрити с дантела. 

ММодаода

Потвърждавай-
ки добре извест-
ната истина, че 
всяко правило си 
има изключения, 
водещите светов-
ни дизайнери през 
настоящия сезон 
залагат на буква-
лизма, превръщай-
ки морскосиньото 
в един от своите 
цветове фавори-
ти при банските. 
Моделите, решени 
в него, са изклю-
чително приятни, 
а онези, при които 
той се прелива 
с други нюанси 
на синьото, са 
направо хипноти-
зиращи на фона на 
морската вода. 

Първенец по популяр-
ност обаче си остава 
черният цвят – заради 
неподлежащата си на 
времето елегантност, 
както и заради ненад-
минатия си отслабващ 
ефект. Както и при 
облеклата, изключите-
лен хит този сезон е 
комбинацията му с бяло. 
Банските, решени в нея, 
стоят еднакво добре 
както върху бледа, така 
и върху загоряла кожа. 

Пастелните тонове, 
които властваха минало-
то лято, запазват добри 
позиции и са особено 
подходящ вариант за да-
мите, предпочитащи жен-
ствената елегантност. 
В пъти по-актуални обаче 
са моделите в нюанси 
на другата крайност на 
цветовата гама – неоно-
вите. Те стоят чудесно 
върху загоряла кожа, като 
първенството държат 
лимоновото, яркорозовото 
и яркозеленото. 

Метален блясък

Принтове

Маскиране на несъвършенствата

ЦветоветеЦветовете
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БЛАГОВЕСТА КИРИЛОВА

За никого не е тайна, че в 
дългосрочен план повечето диети 
имат обратен ефект. Но за това 
далеч не е виновна само липсата 
на воля. Мащабни изследвания са 
доказали, че лишаването от храна 
води до промяна на нивата на хор-
моните, контролиращи апетита. 
В резултат на това той става 
по-остър, а в немалко случаи – и 
неудържим. Нещо повече – пазене-
то на диета често засилва т. нар. 
емоционален глад, или страстта 
към висококалоричните храни като 
отдушник на негативните чув-
ства.

„Излизането от този 
порочен кръг е 

възможно – ус-
покоява обаче 

Антъни 
Склафани, 
професор 
по психо-
логия в 
Нюйорк-
ския 
градски 
универ-
ситет. 
– Ключът 

се крие 
в това да 

се научим да 
обичаме здра-

вословните храни 
повече от вредните. 

Напълно постижимо е, 
защото по отношение 

на храната голяма част 
от предпочитанията ни не са 

вродени, а придобити.” 

ППсихологиясихология

Трениране 
на вкуса

Ñïåöèàëèñòèòå ñà óáåäåíè, ÷å ìîæåì 
òðàéíî äà ïðîìåíèì õðàíèòåëíèòå 
ñè íàâèöè â ïîëîæèòåëíà ïîñîêà ñ 

ïîìîùòà íà ðàçëè÷íè òðèêîâå. 
Êàêâè ñà òå è êàê äåéñòâàò?
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Елизабет Филипс, професор по 
психология от щатския универси-
тет на Аризона, която от години 
се занимава с изследване на храни-
телните навици, е напълно съглас-
на с това твърдение. Според нея 
предпочитанията към определени 
храни се формират под влиянието 
на точно определени фактори и 
могат да бъдат съзнателно тран-
сформирани. Необходимо е само 
малко време и усилие.  

„Едно от най-важните неща, с 
които хората трябва да са наясно, 
е, че генетиката играе изненад-
ващо малка роля във формирането 
на вкусовите ни предпочитания – 
казва Филипс. – Всички идваме на 
този свят с вродена симпатия към 
сладкото и антипатия към горчи-
вото и киселото. Що се отнася до 
предпочитанията ни към соленото, 
те се развиват непосредствено 
след раждането ни. Устроени сме 
също така да харесваме и маз-
ните храни заради високото им 
съдържание на калории, които ни 
осигуряват необходимата енергия. 
Резултатът от всичко това? 

Силно влечение 
към храните 

които ни предоставят комбина-
цията от сладко и мазно или от 
солено и мазно.”

Професор Филипс обяснява, че 
при всеки човек пределът на задо-
воляването на необходимостта от 
сладко, солено и мазно е различен. 
Прекаляването с тях според нея 
е въпрос на нагаждане и е обу-
словено от високите им нива в 
голяма част от готовите храни на 
пазара. Тя обаче е категорична, че 
намаляването на тези нива трябва 
да става постепенно, защото 
това е единственият начин да 
бъде успешно. 

„Не са малко компаниите за 
производство на хранителни про-
дукти, които трябва да ограничат 
използването на захар, сол и маз-
нина – казва в тази връзка Чарлз 
Спенсър, професор по експеримен-
тална психология в университета 
Оксфорд. – Но какво ще стане, ако 
го направят изведнъж? Хората 
вече няма да харесват съответни-
те продукти. Ако обаче промяната 

се извършва по-бавно и постепен-
но, адаптирането ще е успешно.” 

Според специалистите другата 
съществена стъпка към премина-
ването към здравословна диета 
е т. нар. изграждане на любов 
към полезните храни. Не са малко 
например хората, които са напълно 
наясно, че спанакът или броколито 
са изключително здравословни. Въ-
преки това не ги ядат, тъй като 
не ги намират за вкусни. 

„Един от начините хората да 
променят отношението си към 
определени храни е като се пре-
върнат в експерти по тях – казва 
Барб Стъкли, диетолог и автор на 
бестселъри, посветени на здраво-
словното хранене. – Ако знаете 
например, че спанакът е с по-мек 
вкус от зелето, подсъзнателно ще 
започнете да цените и другите му 
достойнства. 

Можете 
да си напра-
вите дегустация 
на зеленчуци по съ-
шия начин, по който 
бихте го направили и с 
вино. Резултатите ще ви 
смаят.”

Не всеки обаче има време за 
подобни експерименти. Повечето 
хора са прекалено заети с другите 
си задължения, за да си устройват 
чести дегустации на различни 
продукти. Но дори и те могат да 
направят здравословните храни 

постоянна част 
от менюто си 
Решението е просто да свикнат 

с тях.
„Дори човек да не харесва опре-

делена храна, ако я консумира ня-
колко пъти, вкусът й започва да му 
допада – обяснява Брайън Уонсинк, 
професор по психология в престиж-
ния университет Корнел. – Обик-
новено са необходими от 10 до 
15 отделни консумации. Ние ядем 
определени храни не само защото 
ги харесваме, а и ги харесваме, 
защото ги ядем.” 

Нещо повече – според професор 
Елизабет Филипс дори човек да 
се отвращава от някоя храна, пак 
може да се научи да я консумира и 
предпочита. Това може да стане с 
помощта на асоциация. При един 
от експериментите си Филипс 
успява да накара група деца да из-
градят предпочитание към броко-
лито, като го подслажда със захар. 
След като прави това шест пъти, 
децата започват да харесват 

зеленчука без никакви подобри-
тели. Според Фи-

липс този трик 
може успеш-
но да бъде 
използван 
за всякак-
ви други 
храни.  

Друго-
то, 
което 

трябва да 
се вземе 

предвид при 
преминаването 

към здравословна 
диета, е ролята на 

останалите сетива. Добре 
известно е, че мирисът на 

храната влияе на това как 
възприемаме вкуса й. Видът й 
обаче също има голямо значение. 
Ако променим цвета на определена 
храна, чийто вкус познаваме добре, 
ще го усещаме по различен начин. 
Проучвания са установили също, че 
колкото по-голям е цветовият 
контраст в чинията ни, толкова 
по-задоволителен е вкусът на 
храната в нея и толкова по-бързо 
възниква усещането за ситост. 
Неслучайно психолозите съветват 
ястията, които консумираме, да са 
максимално разноцветни и да не се 
сливат с приборите и съдовете на 
масата. Лесно постижимо е и с 
гарантирано добър резултат. 
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ВЕСЕЛА ЯНЕВА -
Отава, Канада
специално 
за „Икономика”

Запознах се с 
Христина Христо-
ва (Кюркчийска) на 
честване на 3 март, 
националния празник 
на България, в цен-
търа на Отава през 
2008 г. Кметство-
то на канадската 
столица беше събрало 
посланици, дипломати 
и десетки приятели 
на България. Рекла-
мен филм представи 
красотите на страната ни, а танцов 
състав „Родина” очарова гостите с 
неповторимостта на фолклорните 
ни танци. И в основата на това 
професионално поднесено събитие 
беше бившата говорителка, журна-
листка и водеща на БНТ Христина 
Христова. Тя е позната от програ-
мата и информационните емисии на 
Националната телевизия и много-
бройните телевизионни предавания 
като „Мелодия на годината”,„Агенция 
Лик”, „С бъклица и дрян” и „Златният 
Орфей”. С нейния прекрасен глас и 
ораторско умение тя отправи топъл 

поздрав към присъстващите. А през 
останалото време бе неуморим ор-
ганизатор, който работи зад кули-
сите и по уникален начин съчетава 
труда на десетките доброволци от 
общността и безценната помощ на 
дипломатическата ни мисия.

От пристигането си в Канада 
през есента на 1991 г. досега тя 
кани известни музиканти, певци и 
артисти от България като Йорданка 
Христова, Искра Радева, Маргари-
та Хранова, Иван Балсамаджиев, 
Петя Боюклиева, Тони Димитрова, 
спектакли на театър „Мелпомена”, 

на Пазарджишкия театър и други. 
Работила е дълги години с най-из-
явените гласове на българската 
естрада като водеща на поздрави-
телни концерти във всички градо-
ве на България и на фестивалите 
„Мартенски музикални дни” - Русе, 
„Зимни музикални вечери” – Пазар-
джик, Националния събор за народно 
творчество в Копривщица и други. И 
този опит използва в Отава, където 
пише сценарии за тържества, води 
чествания по случай 3 март, 24 май 
и Коледа. Броят на всички тези 
събития надвишава 80 за 17 години 
активна работа. 

Христина никога няма да забрави 
как през лятото на 1996 г. група от 
26 човека - артисти от Казанлъшкия 
театър и ръководители на община-
та, заедно с народната певица Валя 
Балканска, гостуват със спектакъла 
„Женско царство” на фестивал в 
провинция Лабрадор, Канада, и пече-
лят всички възможни награди – за 
главна мъжка и женска роля, за режи-
сура и сценография. Те не се спират 
пред нищо, за да посетят Отава и 
Торонто. Пътуват 1500 километра 
с два вана под наем. От Отава дър-
жат непрекъсната връзка с тях по 
телефона. Губят се само веднъж на 
една бензиностанция. „А след това 
ги посрещнахме с погачи и български 

Възрожденка 
    в XXI век
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знамена - като герои!”, спомня си 
Христова. И въпреки дългото пъту-
ване (повече от 20 часа) артистите 
са неуморими и на следващия ден 
представят спектакъла с огромен 
успех. „Излел е Дельо хайдутин” в 
изпълнение на Валя Балканска звучи 
пред многобройна местна публика и 
дипломати. 

В началото на 90-те години бълга-
рите в Отава се събират по домове-
те, правят си погачи, баници, споде-
лят своите спомени и носталгията 
си по родината. Така постепенно се 
създава и българското дружество, 
което е регистрирано официално 
през 1995 г.Христина е сред осно-
вателите му, сред хората, които 
изготвят Устава на организацията.
Многократно е избирана за член на 
ръководството. Посвещава на тази 
кауза всичките години от присти-
гането си. Трудът й е доброволен, а 
през останалото време е супервай-
зер на 40 души в голяма частнаком-
пания. Освен това работи активно 
по редица проекти с канадската 
държава за запазване идентичност-
та на българите. Пример за това са 
училището в Отава и ансамбълът за 
народни танци „Родина”.

В началните години тук има две 
български школа – едното се нарича 
„училището на Йотов”, а другото е 

„училището на Гачев”. Те се помеща-
ват в отделни сгради и родителите 
от общността се чувстват разеди-
нени. Христина и нейни съмишленици 
осъзнават, че това положение тряб-
ва да бъде променено. Те се срещат 
с предствавители на канадската 
страна и ги убеждават да съберат 
двете училища в едно помещение. На 
практика се слага край на разцепле-
нието. И така до днес всяка събота 
децата тук отиват на българско 
училище, за да слушат родна реч, да 
учат песни и стихотворения, да се 
учат да пишат и да четат. 

Но животът й отвъд океана не е 
само низ от прекрасни моменти. При 
пристигането си известната говори-
телка трябва тепърва да учи англий-
ски, който за нея в началото е „звук 

без точка и запетайка”, както 
и компютри, за да се адаптира 
в новата среда. В Отава е с 
дъщеря си Милена Кюркчийска, 
която следва музика в Отавския 
университет, а от България 
й липсва Орлин Кюркчийски - 
нейният син, който остава 
там 18-годишен. Липсват 
й също майка й, брат й, 
приятелите и колеги-
те, културният живот. 
„България е моята родина, 

нося я в кръвта си и тя не може 
да бъде заменена с нищо”, споделя 
Христова. 

Канада става нов универститет 
за нея, в който тя се чувства колко-
то щастлива, толкова и нещастна. 
За радост среща сродна душа. Това е 
писателят толстоист Кузма Тарасов, 
който става по-късно неин съпруг. „Той 
е пацифист по душа и това миротвор-
ство не е показно, а е залегнало дълбо-
ко в същността му”, казва тя за него. 

Според Христина медиите тук са 
обединени да превъзпитават хората, 
да ги карат да се чувстват канадци, 
независимо от родното им място и 
религия. Идеята за плуралистична и 
многоетническа държава се развива 
още през 1971 г. от министър-предсе-
дателя на Канада Пиер Трюдо. Офи-
циалната политика е да се съхрани 
автентичната култура на новоприс-
тигащите емигранти.„Благодарение 
на това българите тук пазим по-лесно 
своята идентичност”, обобщава тя. 

Нейната лична философия за 
живота е „Прави това, което искаш 
хората да правят за теб, отнасяй 
се с тях така, както искаш те да се 
отнасят с теб”. Тя също добавя, че 
всеки празник от нашия живот тряб-
ва да бъде празнуван, защото е важно 
да се радваме на хубавите моменти 
със семейството и приятелите си. 

Тази година известната журна-
листка получи почетен Паметен медал 
„Паисий Хилендарски” от Държавната 
агенция за българите в чужбина за 
„съществен принос в съхраняването 
и популяризирането на българската 
култура и традиции в Канада, за все-
отдайната й работа като основател 
и ръководител на Българското друже-
ство в Стличния район Отава-Гатино, 
както и по случай 70 годишния є юби-
лей. Наградата бе връчена от консула 
в бъргарското посолство в Отаваг-жа 
Десислава атанасова.

 „Христина е един от редките и 
изчезващи видове хора – възрожден-
ците”, казва за нея докторът по 
политически науки в Отавския 
университет проф. Ивайло Груев. 

Ñòóäèéíè ñíèìêè îò 
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Искрата на 
вдъхновението

ТАТЯНА ЯВАШЕВА

Отраснах в Плевен в ателието 
на баща ми Дило Дилов, сред не-
говите картини и постановки за 
натюрморти. Понякога минавах 
и отхапвах от някоя ябълка. Той 
е учил изобразително изкуство 
в Белград при ученик на Пол 
Сезан и като старите майсто-
ри рисуваше от натура. Помня 
респектиращия мирис на сапуна, 
с който ритуално миеше четки-
те си. Когато станах студентка 
в Националната художествена 
академия, ми напомняше да се 
грижа за четките си. За съжа-
ление, когато ги бях почистила 

добре и го очаквах в София да 
види дипломната ми работа, той 
повече не можа да дойде. 

Никога не съм си представя-
ла какъв ще е животът ми на 
художник напред във времето. 
Рисуването за мен винаги е било 
като вдишване и издишване. Ця-
лата основа в живописта я имам 
от баща си. Той обожаваше им-
пресионистите и ми отвори очи-
те за светлината. Над леглото 
ми имаше репродукция на Андре 
Дерен, едва наскоро пренесох в 
ателието си „Рибарските лодки”. 
Баща ми не обичаше вкъщи да 
висят негови картини, затова 
по стените слагаше прекрасни 

Äíåøíèÿò 
áúëãàðñêè 
õóäîæíèê å 
ùàñòëèâåö, 
êîéòî âñåêè äåí 
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Äîëîðåñ Äèëîâà
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репродукции на Матис, Реноар, 
Моне и вместо приказки, ни раз-
казваше за живота на импресио-
нистите. 

Надпревара

Като бяхме малки, сестра ми 
Гергана рисуваше по-усърдно. Не 
играехме на улицата, стояхме 
вкъщи, а родителите ни кон-
тролираха по телефона. Любим 
сюжет на картините, които 
правехме, бяха катеричките в 
национални носии. През прозоре-
ца наблюдавахме живота навън 
и досега повечето от платната 
ми са като гледки от прозореца. 
Сестра ми нарисува една японка 
с флумастери. Баща ми я рамки-
ра и я постави на стената. Това 
беше първата детска картина, 
която той окачи. Това изключи-
телно събитие ме амбицира и 
аз да направя нещо, което баща 
ми да забележи. Още преди тази 
случка изненадващо за самата 
мен бях получила награда за 
рисунка, тъй като от детската 
градина бяха пратили на конкурс 

моя работа, но сестра ми първа 
се пребори за място на стена-
та вкъщи. Години по-късно се 
вгледах в грамотата и видях, че 
е подписана от Хенри Мур, който 
е бил председател на журито. 
Какъвто и път да извървя, това 
си остава като нещо много спе-
циално в живота ми.

Уроци

„Японката” ме провокира да 
рисувам повече, а сестра ми 
заяви, че двама художници вкъщи 
стигат и избра друго поприще 
на развитие. В Художествената 
академия имах късмет да уча 
живопис при проф. Иван Кирков. 
Бяхме първия му курс, тъй като 
той току-що се беше върнал 
от Америка. Говореше еднакво 
добре за кино, за театър, за 
изкуство и за мен той беше 
респектираща фигура. След като 
завършихме, постепенно изкрис-
тализираха много уроци, които 
той ни бе дал. Моя състудентка 
му показа абстрактни картини 
от Каварна. Той ги гледа, гледа 

и каза: „Трябваше ли да оти-
деш чак там, за да нарисуваш 
това?!”. И първия път, когато 
аз отидох в Каварна, рисувах 
от натура, защото не можех да 
забравя думите на моя препода-
вател. Знаех, че трябва да уловя 
есенцията на града и да получа 
искрата на вдъхновението. Друг 
урок от проф. Иван Кирков е, че 
картината не е изображение, а 
е внушение. Връзката на вода-
та с небето, на светлината и 
сянката, играта на реалното и 
въображаемото влиза в моите 
платна.

Почерк

Мисля си, че ако един художник 
намери формулата как да рисува, 
с него е свършено, защото ще 
започне да повтаря едно и също 
в различни вариации. Всяка годи-
на очаквам с нетърпение плене-
рите в Каварна, омагьосана съм 
от това място. Велико нещо е 
природата, толкова е красиво, 
че няма как четката да устои. 
Всеки път там се случва нещо 
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различно и е лудо рисуване. Ху-
дожникът има нужда да пътува, 
да гледа и да събира впечатле-
ния, а не да си измисля в ателие-
то. Когато натрупа достатъчно 
образи и емоции, може да пусне 
фантазията да работи. 

Стилът на художника се офор-
мя от многото работа. Сюжети-
те нахлуват през моите прежи-
вявания. Картината е продукт 
на дълги търсения, на много 
всеотдайност и професионали-
зъм. Тя не бива да се харесва на 
всички, защото няма да се цени 
от никого. Изобразителното 
изкуство е скъп занаят, цената 
на материалите е много висока. 
Но днешният художник е щас-
тливец, който всеки ден влиза в 
ролята на въжеиграч, защото, за 
да продължава да рисува, трябва 
и да продава. Но няма по-голяма 
радост от умората, след като 
завършиш поредната картина.

Стойност

В България има художници 
на световно ниво, но светът 

не ги познава. Държавата не 
е активна в представянето 
на българското изкуство зад 
граница. А и днес пазарите 
са пренаситени. Трудно може 
да изненадаш, светът стана 
равнодушен, компютрите на-
ложиха нови изразни средства. 
Малко са българските колек-
ционери, които откриват и 
подкрепят таланти, а това би 
дало невероятни предимства и 
на двете страни – художникът 
получава свободата да твори, а 
колекционерът може да избира 
най-доброто от картините му. 
Парадоксално, но художниците 
стават по-ценени, когато вече 
не са сред живите. Интернет 
дава много възможности, но 
това няма да сложи край на из-
ложбите и музеите, тъй като 
живата среща с изкуството 
дава други усещания.

Ориентири

Не слагам имена на картините 
си, но имам цикли като „Отразе-
на тишина” и „Интимен ексте-

риор”. Не искам чрез думите да 
внушавам образи, предпочитам 
да дам свобода на усещанията 
на всеки, който гледа платната 
ми. За мен смисълът на изку-
ството е да търся красотата 
и да гледам живота от свет-
лата му страна. Имам идоли 
в живописта, които ми дават 
ориентир и посока, но изкуство-
то не е състезание, в което да 
е най-важно кой ще е пръв на 
финала. Всеки си има свой път и 
е по-добре да не се съизмерва с 
другите. 

Книгата „120 години българ-
ско изобразително изкуство” е 
много специално нещо в работа-
та ми през последната година. 
Положихме много усилия, за да 
направим преглед на най-значи-
мото и на тенденциите през 
този дълъг период. Нямаме 
амбиции това да а каталог на 
българските художници. Време-
то е най-точният съдник за 
всичко, то дава отговор на 
въпроса кой ще остане актуален 
отвъд пределите на собствения 
си живот. 
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Класна стаяКласна стая
ВВаканцияаканция

на полянатаÌåæäóíàðîäåí 
äåòñêè åçèêîâ 
ëàãåð LuckyKids 
â Áàíñêî îòêðèâà 
ïîðåäíèÿ ñè 
ñåçîí íà 15 þíè 
è îáåùàâà ìíîãî 
ïðèêëþ÷åíèÿ è 
îòëè÷íî îáó÷åíèå 
çà ìàë÷óãàíèòå

Лятото бързо 
наближава и всички 
планират отпуската, 
морето, планината, 
посещенията при 
приятели и роднини. 
Ами децата – част-
ните уроци, спорто-
вете, новите прия-
телства, хубавите 
летни спомени? Има 
място в подножието 
на Пирин планина, в 
което предоставят 
всичко необходимо за незабрави-
мата и едновременно полезната 
детска ваканция в комплект.

На 15.06.2013 г. международен 
детски езиков лагер LuckyKids 
открива поредния си сезон. Лаге-
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рът е разположен в луксозния 
Апартхотел Лъки Бан-
ско и предлага удоб-
ство, сигурност и ком-
форт както за децата, 
така и за родителите. 
В LuckyKids малчуганите 
получават мечтаните 
забавления съчетани с 
амбициите на родителя, 
здравословно хранене и 
физически активности. 

За новия сезон лагерът 
предлага обновена атрак-
тивна програма и разширен 
преподавателски и аниматор-
ски екип, който е готов да 
посрещне новите ентусиасти и 
миналогодишните си фенове. 

Официалният говорим език в 
лагера е английски, а преподава-
телите са с майчин език англий-
ски. Основна цел на екипа е да 
насърчи и помогне на всички деца 
да общуват свободно на англий-
ски език, независимо от нивото 
на владеене. Вече не е необхо-
димо да изпращате детето в 
чужбина, за да учи език, защото 
„езикът” идва при детето. Няма 
по-добра алтернатива на чуждое-
зиковото обучение зад граница.

Активната програма на лагера 
съчетава ежедневни планински 
преходи, конна езда, пейнтбол, 
колоездене, игри в басейн, футбол, 
посещение на исторически и кул-
турни забележителности, екскур-
зии и вечерни забави. Има часо-
ве по готварско майсторство, 
както и изработване на къщички 
за птички. Денят е изпълнен с 
емоции и е атрактивен дори за 
най-взискателните и активни 
участници. За децата e осигурен 
медицински екип, който се грижи 
за тях целодневно, а при всяко 
излизане извън хотела децата се 
придружават и от фелдшер.

В LuckyKids децата неу-
сетно се научават на работа в 
екип, толерантност към по-мал-
ките, съпричастност, усвояват 
основни норми за поведение в об-
ществото, като през цялото вре-
ме са стимулирани и поощрявани 
от учители и преподаватели.

Резултатът: над 90 почи-
татели за изминалия ле-
тен сезон и много доволни 
родители!

Лагерът събира деца 
на възраст от 7 до 13 
години, позволява запис-
ване в програма със и 
без уроци по английски, 
дава възможност за 7- 
или 14-дневен престой 
и е активен за целия 

летен сезон. Цените са 
трикратно по-ниски от тези на 
езиковите лагери в чужбина. 

За родителите, които искат да 
придружават детето си или да 
изпратят друг възрастен с него, 
или пък само да прекарат почив-
ните дни, хотелът осигурява 
специална оферта за престой, 
както и множество варианти за 
активности.  
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БЕТИ КИРИЛОВА

Не е тайна, че през последните 
години екотуризмът се развива с 
изключително бързи обороти. Не-
малко курорти и хотели по света 

са си поставили приоритетната 
цел да предложат на гостите си 
природосъобразна почивка – както 
по отношение на обстановката, 
така и на изживяването. 

Противно на общоприетото 

схващане, опазването на околната 
среда по време на ваканция далеч 
не означава жертване на комфор-
та. Ето 10 примера за курорти, 
които повече от успешно съчета-
ват екологичното с луксозното:

Еко 
туризъм

Когато си обграден от термални 
басейни, водни пързалки, луксозни 
спа центрове и модерни хотели, е 
доста трудно да повярваш, че всъщ-

ност се намираш на място, което 
не само че не вреди на околната 
среда, но и помага за опазването й. 
За курорта Аква Сити в словашкия 

град Попрад обаче 
това важи с пълна 
сила. „Виновник” 
е тамошният ге-
отермален мине-
рален извор, чиято 
вода се използва 
за захранването 
със зелена енергия 
на целия комплекс.

Аква Сити 
отваря врати 
през 2004 г. и до 
момента е посе-
тен от над 5 млн. 
туристи. Създаден 

е от британския бизнесмен и изя-
вен природозащитник Ян Теленски. 
Преди около десетилетие, докато 
се разхожда из билото на планина-
та Татра, намираща се близо до 
Попрад, той се натъква на тръба, 
от която извира гореща вода. Иде-
ята за курорта се ражда веднага 
след откритието, че въпросната 
вода извира от обширни подземни 
езера, разположени на 1600 метра 
дълбочина. 

Освен всичко друго, в Аква Сити 
се намира и единственият в света 
луксозен плувен комплекс, захранван 
от слънчева енергия. Стъклената 
му „опаковка” е покрита със солар-
ни батерии, а името му е подобава-
що на уникалността му – „Синият 
сапфир”. 
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Определян като 
най-добрия екокурорт 
на Карибите, Махо Бей 
съществува от 30 години 
и се рекламира като оси-
гуряващ „тотално екоиз-
живяване”. Разполага със 
114 подобни на палатки 
вили, които предлагат 
великолепна гледка към 
океана. Построени са 
на ръка и са повдигнати 
над земята, така че да 
се избегне корозията на 
почвата. Всяка вила е 
обградена от гъста рас-
тителност, осигурявайки 
уединение на гостите, 
и разполага с всички необходими 
удобства. Вместо от климатици, 
помещенията се охлаждат от вен-
тилатори, а в баните се използва 
биоразградим сапун. Сред заба-
вленията, между които могат да 
избират посетителите, са разноо-
бразни водни спортове и преходи с 
водач из девствените местности 
на остров Сейнт Джон, където се 
намира курортът. 

Сгушен сред гъстите тропи-
чески гори, курортът същест-
вува от 1991 г. и е собстве-
ност на американската двойка 
Карън и Джон Луис. Основната 
сграда и вилите за гости са 
изградени изцяло от естестве-
ни материали, намират се на 
350 метра надморска височина, 
разпръснати са на 3 хълма и са 
свързани помежду си с пътеки. 
Душовете са открити и се за-
хранват от слънчеви батерии.

Буквално без да 
напускат луксозните 
си бунгала, гостите 
могат да се наслаж-
дават на дивия свят 
около себе си – недокос-
ната от човешка ръка 
тропическа зеленина, 
сред която спокойно 
прелитат и се разхож-
дат папагали, тукани и 
маймуни. 

На онези, които искат нещо повече от красиви 
гледки и излежаване на плажа 
или край басейна, комплексът 
предлага екскурзии с водач из 
горите, плаване с каяк и езда. 
На младоженците и влюбените 
двойки пък се предлага да заса-
дят дърво, което да символи-
зира любовта им. 

Курортът е прочут и със 
своя ресторант, специализиран 
в местна и вегетарианска кух-
ня. Всички отпадъци от него 
се преобразуват в биогориво.   

www.economic.bg
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Първият голям 
курорт с екона-
соченост в Ки-
тай се намира в 
природния резер-
ват Нанкуншан 
в южната част 
на страната. 
Мястото е дом 
на над 2 хиляди 
вида растения 
и животни, а 
комплексът е 
изграден почти 
изцяло от бам-
бук и камъни и 
според принципи-
те на фън шуй. 
В същото време прекрасните 
вили за гости предлагат всички 

модерни удобства. Храната се 
приготвя само от екологично 
чисти продукти, доставяни от 

местни фермери и производи-
тели.   

Голяма част от гостите 
пристигат в курорта заради 
прочутия му спа център, пред-
лагащ богато разнообразие от 
процедури. На огромен интерес 
сред посетителите се радва 

също наблюдението на птици в 
естествената им среда.  

Един от най-прочутите екоку-
рорти в света, Дейнтрий комби-
нира аборигенските традиции с 
модерния комфорт. Съществува от 
1995 г. и се намира сред тропи-
ческите гори в района Куинсленд. 
Луксозните вили за гости са 
построени от естествени ма-
териали и буквално се сливат с 

ППътешествиеътешествие

За разлика от повечето ос-
трови в района на Тайландския 
залив, частният Сонг Саа е за-
пазен в почти естествения си 
вид. Собствениците му правят 

всичко възможно това да не се 
променя. Островът се състои 
от две части, свързани по-
между си с дървен мост, и има 
статут на морски резерват. 

Вилите за гости са точно 27 
на брой, изградени са над вода-
та от естествени материали и 
са като излезли от приказките. 
В спа центъра се използват би-
оразградими продукти, а всички 
други отпадъци се рециклират. 

Усилията по опазване на окол-
ната среда се следят непрекъс-
нато от специално назначени 
морски биолози, но в същото 
време курортът не лишава 
гостите си от забавления. 
Сред тях са плаване с каяк из 
потоците в мангровите гори, 
гмуркане с шнорхели и пикник 
за влюбени под звездите.  
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обкръжаващата ги зеленина. Посе-
тителите могат да се разхождат 
часове наред по специално очерта-
ните пътеки, наслаждавайки се на 
дивата природа.

Курортът се гордее със спа 
центъра си, в който всички проду-
кти са органични и са одобрени за 
употреба от местните аборигени. 
Голяма част от тях работят в 
комплекса, като към него функцио-
нира и фондация за подпомагане на 
децата и семействата им.  

Специална услуга, предлагана 
от курорта, е организиране на 
сватбени церемонии насред тро-
пическата гора. Друга екстра са 
пътешествията до Големия бари-
ерен риф, който се намира съвсем 
наблизо.  

Издигащ се в южната 
част на остров Бали, 
курортът съчетава най-
доброто от тропическия 
лукс и природосъобразния 
дизайн. Постройките са 
вдъхновени от домовете 
на местните земеделци 
и изградени от камъни и 
варовик, а цялата декора-
ция е дело на островните 
занаятчии – от керамич-
ните плочки до ратанови-
те мебели. Покривите са 
от бамбук, а вместо от 
климатици, помещенията 
се охлаждат от океанския 
бриз. За поливането на расти-
телността около комплекса и 
миенето на общите му части 

се използва дъждовна вода, 
която се събира в цистерни под 
земята. От нея се пълнят и ка-

занчетата на тоалетните във 
вилите за гости. Отпадъците 
се преобразуват в биогориво, а 
съвсем скоро в непосредствена 
близост до курорта ще зарабо-
ти и ветрогенератор.  

Сред красотата на един от 
морските паркове в югоизточна-
та част на Виетнам се издига 
курорт, който е едновременно 
свръхмодерен и максимално 
щадящ околната среда. Центъ-
рът му наподобява традиционно 

рибарско селище, което разпо-
лага дори със собствен пазар, а 
всички постройки са от дървени 
и тикови панели. 

Освен на опазването на при-
родата, собствениците на Сикс 

Сенсис Кон Дао, който 
е признат за най-добрия 
екокурорт в страната, 
са се посветили на това 
да подпомагат мест-
ната общност. Всички 
хранителни продукти се 
доставят от живеещите 
в околността земеделци 
и рибари.  
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Разположен в района 
Кападокия, този курорт 
е ярък пример за това, 
че най-природосъобраз-
ните постройки са тези, 
които съществуват от 
незапомнени времена. В 
случая на Гамирасу става 
дума за над хиляда годи-
ни. Огромният лабиринт 
от подземни пещери, в 
който са разположени 
стаите за гости, рес-
торантът, сауната и 
всички други помеще-
ния, в миналото са били 
убежище на византийски 
монаси, а сега са модерен хотел. Вулканичните 
скали предлагат доста добра изолация, така че 
температурата е приятна през цялата година, а 
посетителите разполагат с всички съвременни 
удобства. 

Освен подчертано нестандартната атмосфе-
ра, другият огромен плюс на курорта е храната. 
Всички угощения, които се предлагат на гости-
те, са от органични или доставени от района 
продукти – от млякото и меда, през плодовете и 
зеленчуците до месото, боба и лещата. Хлябът 
също се приготвя на място, като гостите имат 
възможност да посетят една от близките 
ферми, където да се научат как да го месят и 
пекат в домашни условия, как да сушат кайсии и 
как да си приготвят мармалад.  

у
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Гостите на 
този сгушен 
сред тропически-
те гори курорт 
имат рядката 
възможност да 
се потопят във 
великолепния див 
свят на Амазо-
ния и да видят 
риби, птици и 
бозайници, които 
не се срещат ни-
къде другаде по 
света. Но онова, 
което прави 
Белкампо един-
ствен по рода си сред другите 
ваканционни комплекси с еконасо-
ченост, е прилежащата към него 
органична ферма. Тя се простира 
върху огромна площ и е специа-
лизирана в производството на 
екологично чисто кафе, какао и 
захар, както и на голямо разноо-

бразие плодове и зеленчуци. 
Гостите на курорта могат не 

само да наблюдават отделните 
етапи на добиването им, но и да 
вземат участие в тях. Обучени-
ето е безплатно, а специалите-
тите в ресторанта към фер-
мата се приготвят изцяло от 
произвежданите там продукти.        
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