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Áèî ïèîíåðè
Биопотреблението е начин на ми-

слене и разбиране, то е стандарт на 
живот. Това твърдят хората, захва-
нали се с този модерен и сравнително 
нов за родната икономика отрасъл. 
Повечето предприемачи обаче при-
знават, че трудно се издържат само 
от производство или преработка на 
биопродукция. Причините са комплексни, 
но сред основните са по-високите цени 
на производството, трудният достъп 
до пазара, липсата на дистрибуция. 
Заетите в този бизнес, макар и да се 
чувстват като пионери, проправящи 
първите пътеки, са оптимисти, че той 
има накъде да расте в следващите 
години. В това ще се уверите от ос-
новната ни тема в този августовски 
брой.

Оптимистичната линия продължава 
и в интервюто на Гергана Ташкова, 
съдружник в „Марс Армор”. Чаровната 
дама се е посветила на обличането на 
силния пол – веднъж чрез бизнеса си 
с бронежилетки, и втори път – като 
представител за България на една от 
най-големите модни марки за мъже. С 
нея разговаряме също за стандартите 
и правилата в бизнеса и за усилената 
работа като рецепта за растежа.

Дефицитът на кадри и скъсаната 
връзка образование-бизнес коменти-
рат Огнян Траянов от „ТехноЛогика”, 
член-кор. проф. Петко Петков, Асенета 
Делийска от платформата за кариерно 
ориентиране myway.bg.

На страниците ни ще прочете-
те още за развитието на мебелния 
сектор, за необходимите нормативни 
промени в управлението на отпадъци-
те, за приложението на игрови модели 
в бизнеса.

„Ваканционната” част от броя пос-
вещаваме на отговорите на интересни 
въпроси – дали скоро човекът ще за-
почне да добива руда от астероидите, 
кога ще се возим на самолет, направен 
изцяло на 3D принтер, ще повярваме ли 
в криониката. А за финал може да „от-
скочите” сред екзотиката на Берлин-
ския зоопарк и хазартния рай Макао.

Приятно четене!

НЕВЕНА МИРЧЕВА 
главен редактор

www.economic.bg
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Ó÷ðåäèõà Åâðîïåéñêà 
àñîöèàöèÿ íà 
äúëãîñðî÷íèòå 
èíâåñòèòîðè

Българска 
банка за разви-
тие стана един 
от учредители-
те на Европей-
ската асоциация 
на дългосроч-
ните инвести-
тори (ELTI) със седалище в Брюксел. 
Президенти и други високопоставени 
лица от 16 финансови институции, 
управляващи ресурс за дългосрочно 
финансиране на стойност над 1.5 
трилиона евро, дадоха старт на ор-
ганизацията на 5 юли в Париж. Сред 
членовете на новата европейска 
асоциация са едни от най-могъщите 
финансови институции в Европа, сред 
които Европейската инвестиционна 
банка, германската банка за развитие 
KfW, Nordic Investment Bank, френската 
Caisse des dѓpїts и др. 

„Участието на ББР в подобна 
структура осигурява на банката пряк 
достъп до дългосрочно евтино фи-
нансиране за българската икономика. 
Това на свой ред е една от важните 
предпоставки за изпълнение на поста-
вените пред ББР цели в подкрепа на 
малкия и средния бизнес”, коментира 
главният изпълнителен директор на 
банката Асен Ягодин.

Основните цели на ELTI са осигуря-
ване на дългосрочно финансиране на 
местните икономики в съответствие 
с целите и инициативите, разработе-
ни от ЕК за насърчаване на устойчив 
и интелигентен растеж, създаване на 
нови работни места, както и активно 
участие във формирането на полити-
ките на ЕС в тази област. И

55 фондации от цялата страна 
са изявили желание да развиват 
социално предприемачество. Те 
са подали своите кандидатури в 
Програмата за социално предпри-
емачество за неправителствени 
организации (НПО) за 2013 – 2014 г., 
организирана от Български център 
за нестопанско право, фондация 
„УниКредит” и фондация „Америка 
за България”.  Програмата се про-
вежда за трета поредна година. 

Идеите за развитие на свър-
зана стопанска дейност, описани 
от кандидатите, могат да бъдат 
групирани в следните основни 
тематични области: предоставяне 
на специализирани образователни 
услуги за деца (почасова занималня, 
мобилни образователни центрове 
и други подобни) и социални услуги 
за хора от различни уязвими групи;  
продажба на продукти - собстве-
но производство (развитие на 
градински център, работилници за 
фолклорни костюми, специализира-
ни артикули за домашни любимци, 

занаятчийски дейности, заведе-
ние за хранене, предоставяне на 
хотелски и туристически услуги и 
други подобни); online магазини за 
услуги и продукти, разработване на 
софтуерни решения, информационни 
и рекламни интернет страници. 

До края на август кандидатури-
те ще бъдат разгледани от коми-
сия, която ще избере участниците 
в програмата. В края на септември 
и началото на октомври ще бъдат 
организирани обучения на одобре-
ните кандидати за стартиране 
на социално предприемачество, 
след което ще им бъде оказана и 
подкрепа при разработването на 
бизнес планове. 

Всеки един от участниците в 
програмата ще има възможността 
да участва и в конкурса за най-до-
бър бизнес план на НПО с награден 
фонд от 30 хил. лева, осигурен от 
фондация „УниКредит” и фондация 
„Америка за България”. Наградният 
фонд ще бъде разпределен  между 
трите най-добри бизнес плана. 

55 ôîíäàöèè èñêàò äà ðàçâèâàò 
ñîöèàëíî ïðåäïðèåìà÷åñòâî

Áðþêñåë 
îòëè÷àâà æåíè 
èíîâàòîðè

Европейската комисия обяви 
началото на второто издание 
на годишния конкурс за жени 
иноватори Women Innovators 
Prize 2014. Ще бъдат присъдени 
общо три награди за изключи-
телен принос за създаване на 
иновация и въвеждането й на 
пазара. Първата награда е в 

размер на 100 хил. евро, втора-
та – 50 хил. евро, а третата 
награда е 25 хил. евро.

Крайният срок за подаване 
на кандидатурите е 15 октом-
ври 2013 г. Изискванията към 
участниците са да са дами от 
държава членка на ЕС, да са 
създатели или съоснователи на 

активно работеща компания, 
регистрирана преди 1 януари 
2011 г. и с оборот поне 0,10 
млн. евро.

Повече информация за кон-
курса може да намерите на 
сайта му - http://ec.europa.eu/
research/innovation-union/index_
en.cfm?section=women-innovators.

Ãëàâíèÿò 
èçïúëíèòåëåí 
äèðåêòîð íà 
ÓíèÊðåäèò 
Áóëáàíê Ëåâîí 
Õàìïàðöóìÿí 
(âäÿñíî) è 
ïðîãðàìíèÿò 
äèðåêòîð íà 
Áúëãàðñêèÿ 
öåíòúð çà 
íåñòîïàíñêî 
ïðàâî Ëþáåí 
Ïàíîâ
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ТТематаемата

ÏÈÎÍÅÐÈÏÈÎÍÅÐÈâ áèîçåìåäåëèåòîâ áèîçåìåäåëèåòî
Áúëãàðñêîòî îðãàíè÷íî ïðîèçâîäñòâî ñðåùà òðóäíîñòè îò 
ïîëåòî äî êðàéíèÿ êëèåíò, íî ìàêàð è áàâíî,  âúðâè íàïðåä
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зана с максимално опазване на 
околната среда: „Радваме се всеки 
път, когато в магазина се появи 
българска биопродукция и първо 
нея предлагаме. Това трябва да е 
държавна политика.”

„Лесна работа няма, казват 
земеделците. Но що се отнася до 
биопроизводството, трудностите 
идват от това, че в България няма 
традиции и култура на производ-
ството и потреблението. Това 
е вид пионерска работа, но ние 
сме поели този кръст”, обяснява 
биопроизводителят Стефан Пенов. 
Според него един от плюсовете 
е, че в България има възможност 
да възникнат нови практики и нов 
бизнес, което в Германия става 
трудно. Там работещите биосто-
панства са създадени преди 15-20 
години, а целият процес от произ-
водителя до крайния клиент вече е 
канализиран. Системата на търсе-
не и предлагане у нас все още не 
е изградена и всеки по веригата, 
малко или много, работи самосто-

ятелно. „Хората, които имат 
капитал, 

ïðåäïðèåìàò 
àâàíòþðà

да правят самосто-
ятелни стопанства, 

без да потърсят 
специалисти с 

опит. В Германия 
онези, които 
разполагат със 

средства за инвестиции и избират 
ниша, се доверяват на успели в 
съответния сектор. Така опитът и 
капиталът си подават ръка и биз-
несът потръгва стремглаво напред. 
Най-трудното е да намерим хора, 
които с разбиране да погледнат на 
онова, което правим, и да инвес-
тират, за да се получи по-голям 
мащаб. Трябва някой да се заеме с 
развитие на пазара, а това не може 
да се прави на доброволни начала. 
Без пазар няма смисъл да се произ-
вежда. У нас обаче брънката между 
производителя и магазина се къса. 
Трябва да се появят хора с възмож-
ности и размах, готови да поемат 
риска да влязат в тази нова па-
зарна ниша”, посочва още Стефан 
Пенов. Той е завършил дърворезба, 
веднага след това отишъл да учи 
изкуство в Германия. Две години 
бил доброволец в биодинамично сто-
панство, което отглежда продукция 
за хора с увреждания. Работата 
така го увлякла, че в крайна сметка 
завършил земеделие. Сега семейна-
та им ферма е до Средец, Бургаско. 
Заедно със своята съпруга, францу-
зойката Мари Тинос, и родителите 
си организира целия процес 

îò ïîëåòî 
äî òðàïåçàòà

„Органичните стоки се продават 
трудно. Налага се много да обяс-
няваме на клиентите. Има хора, 
които не знаят нищо за биопроиз-
водството, други само са чували, 
но не са наясно, има такива, които 

знаят, но не е по джоба 
им, но не липсват и 

такива, които ре-
довно купуват”, 
обобщава Мари 
Тинос, която е 
собственик на 
магазин „Био 

ТАТЯНА ЯВАШЕВА

Биопотреблението е начин 
на мислене и на разбиране. 
То е стандарт на живот и 

стремеж да възстановим природа-
та за бъдещите поколения, казва 
Ирина Попова. Тя поддържа два 
магазина „БиоВариант”, предлага 
възможност и за онлайн продажби. 
Това за нея е по-скоро хоби, от-
колкото реален бизнес, тъй като 
управлява фирма за строителни 
материали: „Търговията с биопро-
дукция е толкова млада и незряла, 

че на нея не може да се разчи-
та.”  Ирина Попова вярва, 

че бъдещето е в новото 
отношение към природата 

и човешката 
дейност, 

свър-

9Икономикаwww.economymagazine.bg
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ТТематаемата

Бургас”. Във Франция нейните ро-
дители имат биоферма и произвеж-
дат най-вече зеленчуци за местния 
пазар. Дошла в България, след като 
се омъжила за Стефан Пенов и 
заедно създали сертифицирана-
та биоферма, в която отглеждат 
плодове, зеленчуци, зърнени култури, 
дори телета. Според Мари Тинос 
България е поне 15 години назад в 
биопроизводството и търговията 
с такива продукти. Опитът й в 
магазина показва, че търсенето 
на пресните плодове и зеленчуци е 
слабо: „Предлагаме биопродуктите 

с едва 20% по-скъпо от другите 
стоки, а хората не купуват. Ако ча-
каме да живеем само от това, няма 
как да стане. Произвеждаме семена 
за Германия и те носят доход на 
семейството, а не продажбите в 
България на пресни продукти.” Спо-
ред нея биопазарът в страната 

ùå ðàñòå áàâíî
и тя не храни големи очаквания. 

Ако продуктът е органичен, 
добивите са по-малки от конвенцио-
налното производство. Торове не се 
използват. Не е позволено в две по-

следователни години да сеят дадена 
култура на едно и също място, тъй 
като това е за сметка на количе-
ството и качеството. Много от 
българските производители очакват 
цени, по-високи от цените на внос-
ните биопродукти. Това ги прави не-
продаваеми. В цената на германския 
продукт са включени транспортните 
разходи, има посредници и търговци, 
които също товарят крайната цена. 
Липсата на конкуренция на вътреш-
ния пазар не стимулира развитието 
на този сектор. Биопроизводството 
изисква много труд, а твърде малко 

Áèîëîãè÷íîòî çåìåäåëèå å ñèñòåìà çà ïðîèç-
âîäñòâî íà ñåëñêîñòîïàíñêè ïðîäóêòè, êîÿòî 
îáñëóæâà âúçñòàíîâÿâàíåòî è ðåöèêëèðàíåòî íà 
ïðèðîäíèòå ðåñóðñè. Òîâà ïðîèçâîäñòâî îïàçâà 
îêîëíàòà ñðåäà, òúé êàòî ïðè íåãî ñå çàáðàíÿâà 
óïîòðåáàòà íà ñèíòåòè÷íè ïåñòèöèäè, õåðáè-
öèäè, èçêóñòâåíè òîðîâå, ðàñòåæíè ðåãóëàòîðè 
è ãåíåòè÷íî ìîäèôèöèðàíè îðãàíèçìè. Íå å ïîç-
âîëåíà è óïîòðåáàòà íà àíòèáèîòèöè è õîðìî-
íè. Íàñî÷åíî êúì æèâîòíîâúäñòâîòî, áèîëîãè÷-
íîòî ôåðìåðñòâî ñå îñíîâàâà íà åñòåñòâåíèÿ 
íà÷èí íà îòãëåæäàíå íà æèâîòíèòå. Õðàíèòå îò 
ðàñòèòåëåí è æèâîòèíñêè ïðîèçõîä ñå íàðè÷àò 
áèîëîãè÷íè, êîãàòî ñà ïðîèçâåäåíè îò ëèöà, 
ïðèòåæàâàùè ñåðòèôèêàò çà áèîïðîèçâîäñòâî, 
ïðè ñïàçâàíå íà ïðàâèëàòà çà áèîëîãè÷íî ïðîèç-
âîäñòâî è îñúùåñòâåí êîíòðîë. 

Áèîëîãè÷íèÿò íà÷èí íà ïðîèçâîäñòâî ñå 
îçíà÷àâà âúðõó ïðîäóêòè îò ðàñòèòåëåí è 
æèâîòèíñêè ïðîèçõîä ÷ðåç èçïîëçâàíå íà äóìèòå 
"áèîëîãè÷åí", "åêîëîãè÷åí", "îðãàíè÷åí" èëè òåõíè-
òå ïðîèçâîäíè "áèî" è "åêî", êàêòî è íà òåõíèòå 
åêâèâàëåíòè, èçïèñàíè ñ ëàòèíñêè áóêâè. Ñåáå-
ñòîéíîñòòà íà áèîïðîäóêòèòå å ïî-âèñîêà îò 

30 äî 100% è íàãîðå â çàâèñèìîñò îò ñïåöèôè-
êàòà íà ñúîòâåòíèÿ ïðîäóêò. Â çåìåäåëèåòî 
îñíîâíàòà ðàçëèêà å â ïî-ñêúïèòå ñðåäñòâà è 
ìåòîäè íà ïðîèçâîäñòâî. Õàðàêòåðíè ñà è ïî-
íèñêèòå äîáèâè âñëåäñòâèå íà íåèçïîëçâàíåòî 
íà õèìè÷åñêè òîðîâå è ïðåïàðàòè çà ðàñòèòåëíà 
çàùèòà. Íåîáõîäèì å ìíîãî ðú÷åí òðóä, èìà 
ñïåöèàëíè èçèñêâàíèÿ çà ïðåðàáîòêà, ïàêåòèðà-
íå è òúðãîâèÿ, ðàñòèòåëíàòà çàùèòà å ìíîãî 
ñïåöèôè÷íà, çàùîòî âêëþ÷âà ñàìî ïîëåçíàòà 
ìèêðîôëîðà è ôàóíà. Èìà çíà÷èòåëíè ðàçõîäè è 
ïî ñåðòèôèöèðàíåòî.

Çà ðàçëèêà îò îðãàíè÷íèòå ïëîäîâå è çåëåí÷ó-
öè, â ïðîäóêòèòå, ïðîèçâåäåíè ïî êîíâåíöèî-
íàëåí íà÷èí, ùå îòêðèåòå öÿëàòà Ìåíäåëååâà 
òàáëèöà, èçïîëçâàò ñå ðàçëè÷íè ñòèìóëàíòè, 
êîèòî ôîðñèðàò ðàñòåæà è òåçè ñúñòàâè ñå 
ïðîèçâåæäàò â õèìè÷åñêè çàâîäè. Çà äà ñå ïðåä-
ïàçÿò îò áîëåñòè, âðåäèòåëè è íåïðèÿòåëè, ñå 
èçâúðøâà ïðúñêàíå ñ ïåñòèöèäè äèðåêòíî âúðõó 
ðàñòåíèÿòà. Òå ñà ñúçäàäåíè äà óáèâàò îïðå-
äåëåíè âðåäèòåëè, íî òåçè îòðîâè îñòàâàò â 
ðàñòåíèÿòà è òå ñå íàòðóïâàò â îðãàíèçìà íà 
÷îâåêà. 
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Ïðîçâîäèòåëèòå îïèòâàò ñ ðàçëè÷íè âàðèàíòè äà  ñòèãíàò äî êëèåíòà



хора искат да си причиняват такива 
затруднения, особено младите, твър-
ди Мари Тинос. 

В Западна Европа трайното 
установяване на биохраните в асор-
тимента на магазините започна 
през 2000 г. и върви експанзивно. 
Централна Европа следва тенден-
цията с между 4 и 6 години забавя-
не. Пазарът на биологични продукти 
в ЕС се оценява на около 20 млрд. 
евро, като най-голям консуматор 
на биостоки е германският пазар с 
над 6 млрд. евро. Следват Франция 
(3.4 млрд. евро), Великобритания 
(2,6 млрд. евро),  Италия (2 млрд. 
евро). На световния пазар други 
големи консуматори освен САЩ и 
Европа са Австралия и Япония.

Производството на биопродукти 
постепенно нараства, предимно 
заради субсидиите, но след това 

èìà ïðîáëåìè ñ 
ðåàëèçàöèÿòà

Малко от продуктите  се 
продават на българския пазар, а 

основно се изнасят. Дребните 
производители трудно реализират 
стоката си, това е и причина да 
липсва разнообразие. Най-големи са 
трудностите при органичното  жи-
вотновъдство. То е ограничено от 
преработката. Изискването е кла-
ниците и преработвателните пред-
приятия да са само за биомесо, 
такива големи количества суровина 
на този етап липсват и затова 
никой не си позволява да инвестира 
в завод за биомесо. Затова у нас 
почти няма преработени органич-
ни животински продукти, разказва 
Светла Николова, председател на 
сдружение „Агролинк”. Има интерес 
от малки производители на плодо-
ве и зеленчуци да отглеждат по 
биологичен начин, но те не могат 
да стигнат до пазара, тъй като 
количествата им са незначителни. 
Не се кооперират и затова стока-
та им трудно стига до биомагази-
ните. Само фирма „Гимел”, която 
произвежда големи количества 
целогодишно, е добре представена 
на българския пазар и присъства 
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в търговските вериги, казва още 
Николова.

Биопродукти не означава при 
отглеждането им единствено да 
не се ползват химически торове, а 
това е цяла концепция за опазване 
на околната среда. За съжаление, 
липсват локални български произво-
дители, които да зареждат мест-
ните пазари. Транспортирането на 
зеленчуците и плодовете на голямо 
разстояние обезсмисля идеята. 
Големите български производители 
изнасят основно на Запад, а тук 
внасяме органик картофи от Холан-
дия и ябълки от Аржентина. 

Проблемите с българския пазар 
рефлектират и върху биоземеделие-
то. Производителите страдат от 

ëèïñàòà íà äîáðà 
îðãàíèçàöèÿ

за реализация на продукцията, но 
в същото време не си подават 
ръка. От една страна, магазини-
те твърдят, че са отворени към 
българските производители, а от 
друга, се оплакват, че доставките 
не са редовни, че производството е 
сезонно. Другият проблем е, че във 
веригата от полето до магазина 
няма ясно диференцирани играчи. 
В Германия има магазини, които 
продават, складове, които разпре-
делят стоката, има дистрибутори, 
има и биопроизводители. В Бълга-
рия няма специализирани складове 
и дистрибутори на биопродукти. 
Магазините се занимават с внос, 
с дистрибуция, с търговия на едро 
и на дребно. И не могат да се 
справят, сочат наблюденията на 
сдружение „Агролинк”. Собственик 

на биомагазин поръчва биозелен-
чуци от Германия и установява, че 
доставката излиза солено. Мислел, 
че като купи сам и избегне дистри-
бутора, че ще е по-евтино. Смет-
ката излиза криво и това важи за 
повечето магазини, тъй като те 
нямат необходимите пазарни уме-
ния и правят грешки. Вместо да се 
насочат основно към българските 
производители, те разчитат повече 
на внос, което обикновено оскъпя-
ва, макар и да не липсват ценови 
аномалии. 

„Организацията на производ-
ството и търговията с биопро-
дукти не е поставена на здрави 
основи и се влиза в омагьосан кръг. 
Това е нова култура и някой трябва 

да образова потребителите и да 
създава доверие. В повечето от 
магазините има продавачи, които 
нямат отношение към биопродук-
цията, те не дават достатъчно 
информация на клиентите, за да 
обяснят ползите от тази по-скъ-
па продукция. Има потенциални 
консуматори, които не посягат към 
органичните стоки, тъй като не 
вярват, че цената съответства 
на качеството. Те предпочитат да 
купуват от дребни производители, 
а не от такива, които имат серти-
фикат. Но това, че е „от градината 
на баба”, съвсем не значи, че е без 
химикали”, твърди Светла Николова 
от „Агролинк”.

За мнозина от дребните произ-

ТТематаемата

Ïðåç ïîñëåäíèòå 15 ãîäèíè èíòåðåñúò 
êúì áèîëîãè÷íîòî ïðîèçâîäñòâî ñå çàñèëâà 
â ñâåòîâåí ìàùàá. Ïðåç 2009 ã. áèîëîãè÷íî-
òî çåìåäåëèå â Åâðîïåéñêèÿ ñúþç çàåìà 8,6 
ìèëèîíà õåêòàðà, êîåòî ïðåäñòàâëÿâà 4,7 
% îò èçïîëçâàíàòà ñåëñêîñòîïàíñêà ïëîù 
íà ÅÑ-27. Â ïåðèîäà 2006-2009 ã. ñðåäíèÿò 
ãîäèøåí òåìï íà ðàñòåæ â ÅÑ-15 å áèë 7,7 
% è 13 % â ÅÑ-12 (ïðåç 2009 ã. ÅÑ-15 ñà 
ïðåäñòàâëÿâàëè 81 % îò öÿëàòà ïëîù çà 
áèîëîãè÷íî ïðîèçâîäñòâî â ÅÑ). Ïðåç 2008 ã. 
å èìàëî îêîëî 197 000 ñòîïàíñòâà, çàåòè ñ 
áèîëîãè÷íî çåìåäåëèå, ò.å. 1,4 % îò âñè÷êè 
ñòîïàíñòâà â ÅÑ-27. Ïðåç 2007 ã. ñåêòîðúò 

íà áèîëîãè÷íîòî ïðîèçâîäñòâî ïðåäñòàâëÿ-
âà 2 % îò îáùèòå ðàçõîäè çà õðàíà â ÅÑ-15.

Â ïîñëåäíèòå íÿêîëêî ãîäèíè áèîëîãè÷íî-
òî çåìåäåëèå å åäèí îò ñåêòîðèòå, êîéòî 
â óñëîâèÿòà íà êðèçà ñå ðàçâèâà ñ áúðçè 
òåìïîâå, êàòî íåïðåêúñíàòî íàðàñòâàò 
ïëîùèòå è áðîÿò íà îïåðàòîðèòå, âêëþ÷å-
íè â ñèñòåìà íà êîíòðîë. Êúì êðàÿ íà 2012 
ã. ðåãèñòðèðàíèòå â Ìèíèñòåðñòâîòî íà 
çåìåäåëèåòî è õðàíèòå áèîëîãè÷íè ïðîèç-
âîäèòåëè, ïðåðàáîòâàòåëè è òúðãîâöè ñà 
2016 (â òàçè öèôðà íå å âêëþ÷åí áðîÿò íà 
ïîäèçïúëíèòåëèòå), êîåòî å ïî÷òè äâîéíî 
óâåëè÷åíèå ñïðÿìî ïðåäõîäíàòà 2011 ã. Ðúñò 
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водители изискването стопанство-
то да е сертифицирано се оказва 
препъникамък. Но

ñåðòèôèêàòúò
не е непреодолима финансова барие-
ра. Преди да се хвърлят в приключе-
нието „органик”, производителите 
трябва да натрупат необходимото 
познание. Те обаче се сблъскват 
с един съществен проблем - липс-
ват достатъчно квалифицирани 
консултанти, повечето от тях са 
търговци на препарати за расти-
телна защита. Това ги изправя пред 
угрозата да тръгнат в този бизнес 
с грешна стъпка, прудепреждат от 
„Агролинк”. Истинското биопроиз-
водство е основано на холистичния 

подход. Вместо разрешените орга-
нични торове се ползва компост. 
Необходимо е правилно сеитбообръ-
щение, иначе няма как да се произ-
веде достатъчно количество, което 
да гарантира и добрата цена. В 
Европа местното биопроизводство 
е средно с до 20% по-скъпо от кон-
венционалното. А у нас заради лип-
сата на ефективна организация, це-
ните са доста по-високи. Липсват 
познания за маркетинг и продажби 
на всички нива. Всеки вносител 
има собствен автомобил и с него 
зарежда магазин по магазин. Това 
оскъпява. Ако имаше специализирани 
биоскладове, логистиката щеше да 
излиза по-евтино.

В Западна Европа има фирми, 

които се занимават само с достав-
ка на биопродукти и те зареждат 
биомагазините. Там има директни 
партньорства между производител 
и магазин, което е взаимноизгодно 
и за двете страни. 

Как да ги стигнем най-напредна-
лите в органичното производство и 
потребление? Вариантът по мето-
да „проба – грешка” е мъчителен и 
бавен. Нужно е да се премине през 
обучения за целия цикъл на произ-
водство, в това число да се обърне 
внимание на продажбените умения. 
Трябва да се създаде сътрудничест-
во между участниците в биоверига-
та от производителя до клиента. 
Нужна е стратегия за развитието 
на сектора, който засега се разви-
ва някак стихийно, казват биопроиз-
водители.

Ïàçàðúò å 
ïî-òðóäíàòà ÷àñò 

не дори самото производство, 
предупреждават от „Агролинк”. 
Съветът им към производителите 
е първо да опознаят пазара, да се 
ориентират как ще организират 
продажбите и след това да се за-
емат с производството. Досегаш-
ният опит показва, че има много 
случаи, когато с много ентусиазъм 
се започва производство, след това 
не може да се справят с пазарната 
реализация и се отказват. В други 
страни работят специализирани 
агенции, които изследват тенден-
циите на биопазара. Наблюдават 
цените, стоките и посочват ниши, 
дават съвети на производителите 
и търговците. 

Пазарът в България расте, но 

ñå íàáëþäàâà è â áðîÿ íà ïîäèçïúëíèòåëèòå 
â ñèñòåìà íà êîíòðîë ïðåç 2012 ã., êàòî 
ïðè òÿõ óâåëè÷åíèåòî å ñ îêîëî 40% ñïðÿ-
ìî 2011 ã. - çà ñðàâíåíèå â öèôðè áðîÿò íà 
ïîäèçïúëíèòåëèòå ïðåç 2011 ã. å 612, à ïðåç 
2012 ã. - 867.

Ïðåç 2012 ã. ðåãèñòðèðàíèòå áèîëîãè÷íè 
çåìåäåëñêè ïðîèçâîäèòåëè ñà 1918 îïåðà-
òîðè è 836 ïîäèçïúëíèòåëè, ñëåäâàíè îò 
ïðåðàáîòâàòåëè íà áèîëîãè÷íà ïðîäóêöèÿ, 
òúðãîâöè, âíîñèòåëè è èçíîñèòåëè. Â ñðàâ-
íåíèå ñ 2009 ã. - ãîäèíàòà, îò êîÿòî ñå ïðè-
ëàãà íîâîòî åâðîïåéñêî çàêîíîäàòåëñòâî â 
îáëàñòòà íà áèîëîãè÷íîòî çåìåäåëèå, ïðåç 

2012 ã. áðîÿò íà îïåðàòîðèòå â ñèñòåìà íà 
êîíòðîë å íàðàñíàë ïîâå÷å îò ÷åòèðè ïúòè.

Ïðåç 2012 ã. ñå ïîñòèãà çíà÷èòåëåí ðúñò 
íà ïëîùèòå â ñèñòåìàòà íà êîíòðîë íà 
áèîëîãè÷íî ïðîèçâîäñòâî, äîñòèãàéêè äî 
40 378.77 õà. Ñåðòèôèöèðàíèòå åêîëîãè÷íî 
÷èñòè ðàéîíè, îò êîèòî ñå ñúáèðàò äèâî-
ðàñòÿùèòå êóëòóðè - ãúáè, áèëêè è ãîðñêè 
ïëîäîâå, íå ñå âêëþ÷âàò â òàçè öèôðà.  

Ïðåç 2012 ã. â áèîëîãè÷íîòî æèâîòíî-
âúäñòâî ïðîäúëæàâà äà ñå íàáëþäàâà ïî-
ëîæèòåëíà òåíäåíöèÿ. Ðúñò èìà â áðîÿ íà 
ãîâåäàòà, îâöåòå è ï÷åëíèòå ñåìåéñòâà, 
îòãëåæäàíè ïî áèîëîãè÷åí íà÷èí.
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“Ãèìåë” ÀÄ å íàé-ãîëåìèÿò áèîïðîèçâîäèòåë ó íàñ, 
êîéòî èìà 440 äêà îðàíæåðèè è 120 äêà îòêðèòè ïëîùè
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не е сигурно, че процесът върви по 
най-добрия начин.

Нужно е да се създаде органи-
зация, която да се грижи за логис-
тиката, тъй като това не е по 
силите на малкия производител. 
Добре е да има коопериране между 
производителите и те да осигуря-
ват разнообразие от продукти за 
даден пазар, те може да имат и 
обща логистика до съответните 
търговски обекти. Това е свързано 
с начина на мислене на производи-
телите и засега подобна инициати-
ва трудно си проправя път. 

Биоземеделието е 

ñêúï áèçíåñ
Ако няма загуба на производства 

поради болест или вредители, с 
които производителят да не може 
да се справи по методите на био-
логичното земеделие, разликата в 
цената е около 20-30%, но понякога 
достига и много по-високи стой-
ности. В биоземеделието не важи 
правилото на конвенционалните 
поизводители, че ако засадиш и 
следваш конкретни правила, стига 
да няма природни катаклизми, ще 
имаш определен добив, след което 
влизаш на пазара с цена, типич-
на за момента. Биопродажбите 
вървят трудно: „Голяма част от 

нашата дейност в магазините е 
просветна. Най-запалени са млади-
те хора и това е съвсем естест-
вено. Майките с малки деца са 
най-информирани. В магазина рядко 
влизат хора, които съвсем не са 
запознати с биопродуктите и кои-
то се стряскат много от цените. 
Естествено е да има разлика в 
цените, защото производството  
е различно. Още повече, че мно-
го малка част от продуктите са 
родно производство и това много 
оскъпява. Моето впечатление е, 
че българските производители 
срещат много трудности и това 
ги прекършва. Те нямат подкрепа, 
някои се оплакват, че им крадат 
продукцията. Има производители, 
разочаровани от българския пазар, 
които се насочват изцяло към 
външна реализация. Парадоксът е, 
че лимец, който е произведен у нас 
без сертификат за био, в магазини-
те идва на по-висока цена, откол-
кото италианският органик лимец. 
Но това се дължи на мащаба и 
на субсидиите”, обобщава Ирина 
Попова, собственик на магазини 
„БиоВариант”.

България трудно би станала 
фактор като структуроопределящ 
доставчик на европейския пазар, за-
щото се конкурираме с големи про-

изводители като Испания, Италия и 
други. Голяма част от българските 
биопродукти се изнасят основно 
за Германия, Холандия, Швейцария, 
Австрия. Фирми работят по поръч-
ка на чужди контрагенти, които 
преработват или препакетират 
продукцията и в магазина тя е с 
техен етикет, а не на производите-
ля. Български биопродукти 

ñå ïðîäàâàò 
ïîä ÷óæäè ìàðêè

които са наложени и се разпозна-
ват от европейския консуматор.

Все повече българи започват да 
търсят произведено по биологичен 
начин, те се интересуват къде и 
от кого е произведено. Клише е, че 
българинът винаги купува най-ев-
тиното. Факт е, че се реализират 
и доставки директно до потреби-
телски групи, които се абонират за 
определен биологичен фермер или 
група биологични фермери. 

В момента много трудно се фи-
нансира началото на производство-
то – трябва да се купят семена, 
да се произведе разсад и чак след 
това започва всичко останало. 
Точно тук държавата би могла да 
помогне с финансова подкрепа. На 
Запад се отпускат целеви субсидии, 
има различни варианти на подпо-
магане. У нас обаче липсва воля и 
достатъчно разбиране за перспек-
тивите на биоземеделието, твър-
дят производители. Смятат, че ако 
в агроминистерството на висока 
позиция бъде назначен човек, вещ в 
тези въпроси, би могло да се получи 
раздвижване на сектора. Ролята на 
държавата е да финансира проце-
са по създаването на доверие в 
биопроизводството като подкрепа 
за пазара. Тя също така може да 
организира конференции за ноу-хау 
професионалистите в сектора, а 
също изложения и зелени дни, на 
които да се срещат клиенти и 
производители. 

По-големите мащаби на произ-
водството и увеличеното търсене 
ще се отразят върху цените на 
биопродуктите в България и те ще 
станат по-атрактивни. Пазарните 
механизми работят и в биосекто-
ра, стига да има кой да им даде 
ускорение.
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ВЕвропейския съюз плащанията за 
биологично земеделие започват с 
първите реформи на Общата сел-

скостопанска политика (ОСП) през 80-те 
и 90-те години на миналия век. Основна 
причина за промените е не само свръх-
производството на субсидираните кул-
тури, но и повишената чувствителност 
на европейските страни към опазването 
на околната среда, биоразнообразието и 
хуманното отношение към животните. 
Благодарение на държавните субсидии и 
повишения потребителски интерес през 
90-те години биологичното земеделие 
започва убедително да завоюва своя те-
ритория в световен мащаб, в това число 
и в България. 

Реформите в ОСП за програмния пери-
од 2014-2020 г. предвиждат 30% от на-
ционалния таван за директни плащания да 
бъде отделен за т.нар. зелени плащания, 
които биологичните производители ще 
получават директно (безусловно). Разви-
тието на земеделието в ЕС след 2014 г. и 
финансирането му е все по-тясно свърза-

но с темата екология и устойчиво използ-
ване на природните ресурси. В предложе-
нието за нов Регламент на Eвропейския 
парламент и на съвета относно подпома-
гане на развитието на селските райо-
ни от европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони за периода 
2014-2020 г. се предвижда създаването на 
нова мярка „Биологично земеделие”. Много 
европейски влиятелни неправителствени 
организации в сектора настояваха да се 
признае важната роля на биологичното 
земеделие в световен мащаб и да се даде 
възможност на биологичните фермери да 
получат справедлива цена за своя труд. 

Финансовото подпомагане на биологич-
ното производство в страната се осъ-
ществява главно със средства по някои 
от мерките от Програмата за развитие 
на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР):

- Мярка 214 „Агроекологични плащания”, 
подмярка „Биологично земеделие”, направ-
ления „Биологично растениевъдство” и 
„Биологично пчеларство” – по нея канди-
датстват голяма част от българските 
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Áðîÿò íà áèîìàãàçèíèòå ðàñòå
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биологични производители в период на 
преход и преминали периода на преход. С 
официално одобреното шесто изменение 
на ПРСР са приети нови по-високи нива 
на компенсаторните плащания за биоло-
гичните производители.

- Мярка 121 „Модернизиране на земе-
делските стопанства” - за инвестиции 
в специални съоръжения и механизация, 
сгради, друга недвижима собственост, 
включително трайни насаждения и съот-
ветно оборудване, необходими за преми-
наване на стопанството към биологично 
производство.

- Мярка 142 „Създаване на организации 
на производители” подпомага създаване-
то на организации на производители на 
биологично произведени продукти. 

- Мярка 111 "Професионално обучение, 
информационни дейности и разпростране-
ние на научни знания” финансира провеж-
дането на информационни дейности и 
обучителни мероприятия за биологичните 
производители, тясно  свързани с тяхна-
та дейност. Èçòî÷íèê: ÌÇÕ

Ñïîðåä ñòàòèñòè÷åñêè-
òå äàííè íàé-ñèëíî ðàç-
âèòî å ðàñòåíèåâúäíîòî 
áèîíàïðàâëåíèå, ñëåäâàíî 
îò æèâîòíîâúäñòâî è 
ïðåðàáîòêà íà áèîëîãè÷-
íè ïðîäóêòè. Ïðåç 2012 
ã. îáùî êóëòèâèðàíèòå 
ïëîùè, îòãëåæäàíè ïî 
ìåòîäèòå íà áèîëîãè÷íî 
ïðîèçâîäñòâî, áåëåæàò 
ðúñò ñ 9488 õà ñïðÿìî 
ïðåäõîäíàòà 2011-à. Â 
ñðàâíåíèå ñ 2009 ã. óâåëè-
÷åíèåòî å ïîâå÷å îò òðè 
ïúòè. Îò áèîëîãè÷íîòî 
ðàñòåíèåâúäñòâî íàé-
ïðåäïî÷èòàíè îò çåìå-
äåëñêèòå ïðîèçâîäèòåëè 
ñà òðàéíèòå íàñàæäåíèÿ, 
òåõíè÷åñêèòå è çúðíåíî-
æèòíèòå êóëòóðè.

Ïëîùèòå, çàåòè ñ òðàé-
íè íàñàæäåíèÿ, îòãëåæäàíè 
ïî áèîëîãè÷åí íà÷èí, ïðåç 
2012 ã. ñà 10 959 õà, êîåòî 
å ñ îêîëî 4500 õà ïîâå÷å â 
ñðàâíåíèå ñ ïðåäõîäíàòà 
ãîäèíà, èëè óâåëè÷åíèåòî å 
îêîëî äâà ïúòè. Ðúñòúò ñå 
äúëæè îñíîâíî íà ïîâèøå-
íèòå ïëîùè íà êîñòèëêîâè 
îâîùíè âèäîâå, ñåìêîâè 
îâîùíè âèäîâå, ÿäêè è 
ëîçÿ.

Ïðîäúëæàâà äà íàðàñòâà 
èíòåðåñúò êúì ãðóïàòà íà 
îðåõîïëîäíèòå âèäîâå - 
îðåõè, ëåøíèöè, áàäåìè è 
êåñòåíè. Ïëîùèòå íà òàçè 
ãðóïà êóëòóðè èìàò çíà÷è-
òåëåí ðúñò ïðåç 2012 ã. - ñ 
îêîëî 3000 õà â ñðàâíåíèå 
ñ 2011 ã., êàòî ïðåç 2012 
ã. ñà 5981 õà êúì 3034 õà çà 
2011 ã., ò.å. óâåëè÷åíèå-
òî å áëèçî äâà ïúòè. Ïðåç 
2012 ã. â ñðàâíåíèå ñ 2011 
ã. íàñàæäåíèÿòà ñ ëîçÿ, 
îòãëåæäàíè ïî áèîëîãè-
÷åí íà÷èí, ñà íàðàñíàëè ñ 
îêîëî 600 õà, ñúîòâåòíî 
îò 1455 õà ïðåç 2011 ã. íà 
2058 õà ïðåç 2012 ã. 

Îñíîâåí ôàêòîð çà ðàç-
âèòèåòî íà áèîëîãè÷íîòî 
ëîçàðñòâî, ïî-ñïåöèàëíî 
îòãëåæäàíåòî ïî áèîëîãè-
÷åí íà÷èí íà âèíåíè ëîçÿ, å 

âëèçàíåòî â ñèëà ïðåç 2012 
ã. íà íîâèÿ åâðîïåéñêè 
ðåãëàìåíò, êàòî íà ïðî-
èçâîäèòåëèòå íà âèíî îò 
áèîëîãè÷íî ãðîçäå å ïîçâî-
ëåíî äà èçïîëçâàò òåðìèíà 
áèîëîãè÷íî âèíî âúðõó 
åòèêåòèòå ñè.

Ïëîùèòå, çàåòè ñ òåõ-
íè÷åñêè êóëòóðè â ñèñòåìà 
íà êîíòðîë, ïðåç 2012 ã. 
ñà 7909 õà (â ò.÷. ïëîùè ñ 
ìàñëîäàéíà ðîçà, àðîìàòíè 
êóëòóðè, ìåäèöèíñêè ðàñ-
òåíèÿ è ïîäïðàâêè), êîåòî 
å ñ îêîëî 2000 õà ïîâå÷å 
ñïðÿìî 2011 ã. Óâåëè÷åíè-
åòî ñå äúëæè íà ïëîùèòå, 
çàåòè îò ñëúí÷îãëåä, êúäå-
òî ðúñòúò ïðåç 2012 ã. å ñ 
îêîëî 37% ïîâå÷å ñïðÿìî 
2011 ã., è ðåïèöà - ñ îêîëî 
43% ïîâå÷å.

Ïðåç 2012 ã. ïëîùèòå 
â ñèñòåìà íà êîíòðîë, 
çàåòè ñúñ çúðíåíî-æèòíè 
êóëòóðè, èìàò ðúñò ñ îêî-
ëî 1000 õà ñïðÿìî ïðåäõîä-
íàòà ãîäèíà, äîñòèãàéêè 
7532 õà. Îòãëåæäàò ñå 
îñíîâíî ïøåíèöà, öàðå-
âèöà, å÷åìèê, ðúæ, îâåñ è 
òðèòèêàëå.

Ïðåç 2012 ã. â áèîëî-
ãè÷íîòî æèâîòíîâúäñòâî 
ñúùî ïðîäúëæàâà äà ñå 
íàáëþäàâà ïîëîæèòåë-
íà òåíäåíöèÿ. Áðîÿò íà 
ãîâåäàòà, îòãëåæäàíè ïî 
áèîëîãè÷åí íà÷èí, íàðà-
ñòâà ñïðÿìî ïðåäõîäíàòà 
ãîäèíà è äîñòèãà 1173 
æèâîòíè êúì 976 æèâîòíè 
çà 2011 ã. Ðåãèñòðèðàíè-
òå â ñèñòåìà íà êîíòðîë 
ïðåç 2011 ã. 200 áèçîíà 
ñå óâåëè÷àâàò è êúì êðàÿ 
íà 2012 ã. òå ñà âå÷å 260. 
Íàðàñòâàíå ñå íàáëþäàâà 
è â áðîÿ íà îâöåòå. Áðîÿò 
íà ï÷åëíèòå ñåìåéñòâà 
ñå óâåëè÷àâà îò áëèçî 59 
000 áð. ïðåç 2011 ã. íà 
îêîëî 85 000 áð. ïðåç 2012 
ã., êîåòî å ñ îêîëî 45% 
ïîâå÷å ðåãèñòðèðàíè â 
ñèñòåìà íà êîíòðîë ï÷åë-
íè ñåìåéñòâà, â ñðàâíåíèå 
ñ 2011 ã. 

Статистика
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Имаме нови производства и 
търсим нови ниши за реализация. 
Направихме оазис в урбанизирания 
град и открихме представителен 
магазин „Здравословна Зона” на 
бул. „Арсеналски” 21 в столицата, 
който е като наш шоурум. В тази 
малка дървена къщичка предлага-
ме от всички продукти на „Ги-
мел”, а също от други български 
производители, наред с това има 
и вносни биопродукти. Успяхме да 
намерим начин да достигнем до 
клиентите и те да са близо до 
нас, за да имаме контакт с по-
требителското търсене в чистия 
му вид. Погрижихме се да има и 
малка градинка. В нея отглежда-
ме зеленчуци и подправки, за да 
показваме на децата как растат 
и какви грижи изискват. Имаме 
мултимедия, на която излъчваме 
филми за производителите. Това е 
нашият начин да информираме за 
здравословния начин на живот. 

Íàãëàñè íà 
ïîòðåáèòåëÿ

Установяваме, че хората вече 
знаят доста за биопродукти-

те. Наясно са, че те са чисти 
и натурални, отгледани са без 
намесата на каквато и да било 
химия. Стоките на българските 
производители имат допълни-
телно предимство, тъй като не 
са пътували на големи разстоя-
ния. За наша радост, българите 
предпочитат да купуват бъл-
гарските биопродукти. Виждаме, 
че клиентите  ни оказват пълно 
доверие и не подлагат на съмне-
ние декларираното чрез нашите 
сертификати.

Ïîðàñòâàíå
„Гимел” има производства на 

три места в страната. В град 
Левски разполагаме със 120 дка 
оранжерии. Другите наши площи 
са от двете страни на с. Звъ-
ничево до Пазарджик – 320 дка 
оранжерии и 400 дка открити 
терени. „Гимел” е в топ три на 
производителите на биокраста-
вици в Европа. Това стана в ре-
зултат на много усилия и много 
труд. 

Започнахме през 2000 г. като 
конвенционален производител и 
имахме половината от сегашни-

те площи. За да сме конкурент 
на западноевропейския пазар, 
трябваше да намерим нещо нес-
тандартно в подхода. Преминах-
ме към биологично производство, 
което тогава беше нещо повече 
от авантюра. Това обаче беше 
нашият шанс да влезем в съвсем 
нова ниша. Преминахме поетап-
но към различната технология 
– започнахме с 30% от площите 
и от заетите, постепенно раз-
ширявахме биопроизводството  
и през 2007 г. всички терени 
бяха сертифицирани. Вече няма 
и квадратен сантиметър, който 
да се обработва с химия. През 
пролетта и лятото отглежда-
ме всички типични зеленчуци 
и предлагаме над 40 артикула, 
сред които спанак, зелена са-
лата, рукола, подправки, пипер, 
краставици, домати, зелен 
фасул, тиквички, патладжан, 
млечна царевица, тиква Хокайдо, 
диня. 

Ìàùàá
Има много биопроизводители, 

които отглеждат по любителски 
начин. Тръгнат ли да увеличават 
мащаба си и достигнат ли евро-
пейския стандарт, големината се 
превръща в бизнес, а размерът 
на всеки бизнес зависи от раз-
маха на предприемача. Колкото 
той е по-инициативен и мащабен 
като мислене, толкова по-големи 
ще са постиженията.

Биопроизводството не може 
да измести конвенционалното 
производство. То ще остане 
бутиковата част на храненето, 
защото е нискодобивно. И ако се 
върнем на темата на изхранване-
то в световен мащаб, ще видим, 
че човечеството се нуждае от 
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високодобивни нискобюджетни 
култури. 

Ïàçàðèòå
Основните ни клиенти в стра-

ната са повечето търговски 
вериги. В Германия сме топдос-
тавчик, работим и с някои от 
веригите и логистичните цен-
трове в Западна Европа. Напо-
следък доставяме в Румъния, след 

като от Billa ни  потърсиха. От 
Сърбия също имаме запитване 
за доставки. Явно интересът 
на Балканите към биопроизвод-
ството се събужда и така наши 
съседки стават наши клиенти. 

Êëèåíòåëà
В България ниската платежос-

пособност е по-скоро оправдание. 
Често поради липса на доста-
тъчно информация хората не 
посягат към биопродуктите. Те 
не са наясно какво значение има 

този вид продукти върху тяхното 
здраве. На Запад това е нов вид 
култура, която се разпространя-
ва по всички възможни канали на 
информация и повечето хора съв-
сем целенасочено търсят тези 
продукти. Може и да не купуват 
дрехи от биопамук, но за бебето 
непременно ще вземат орга-
ник плодове и зеленчуци. У нас 
не повече от 20% от майките 

захранват с биопродукти своите 
бебета. Нагласите и тук се про-
менят, затова и процентът на 
търсенето на нашите стоки на 
вътрешния пазар бележи постоя-
нен ръст. Това е благодарение на 
по-добрата информираност, тъй 
като от 2007 г. насам хората не 
са станали по-платежоспособни.

Îïèò
За да натрупаме необходимия 

опит, пътувахме много. Почти 
няма европейска страна, в която 

да не сме посетили биопроизво-
дители, супермаркети и специа-
лизирани биомагазини. Стараем 
се да пренесем най-добрите 
практики. На наш терен идваха и 
консултанти от цял свят. Био-
продуктите са елитната част на 
производството и в цяла Европа 
вече има сериозна практика в 
това направление, в САЩ био-
земеделието също е на високо 

ниво. Във Франция 
и Холандия е натру-
пан уникален опит и 
оттам може да се 
вземат идеи как Бъл-
гария да развие свое-
то биопроизводство. 
Министерството на 
земеделието може 
да ползва ноу-хау от 
доказани специали-
сти в чужбина. Една 
добра идея е да се 
направят програми 
за болници и детски 
градини, по които да 
се изкупуват проду-
кти от земеделските 
биопроизводители. 
Освен ефекта върху 
здравето, ще има 
стимул за развитие-
то на този бизнес. 

Îòâîðåíè 
âðàòè

При биопроизводи-
телите има неписан 

закон да си помагаме взаимно, 
защото може да ни сполетят го-
леми беди. Ние постоянно приема-
ме делегации откъде ли не, дори 
агроминистри на други държави 
са идвали да ни посетят. Отво-
рени сме и за всеки производи-
тел, който иска да се запознае с 
нашите практики. Наскоро голям 
биопроизводител от Холандия дой-
де да види как произвеждаме „био-
агенти”. Това са насекоми, които 
са добри в борбата за постигане 
на биобаланса. Сами отглеждаме 
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някои от биоагентите, иначе те 
се купуват. Има фирми, които се 
занимават само с това, но прода-
ват много скъпо.

Ïðîáëåìè
При нас проблемите не са в 

пазара, а идват от покачването 
на производствените разходи в 
България – цената на газа, на 
тока, на всички консумативи и 
средства за производство, в 
това число и цената на труда. 

Нараснали са между 20 и 45% на 
различните пера, но тежат на 
всички производители, не само за 
нас. В последните четири години 
те се увеличиха драстично, за-
това цените може да се оптими-
зират само ако предлагането и 
търсенето се увеличат. Именно 
поради главоломно повишение на 
разходите и невъзможност за 
нарастване на приходите голяма 
част от малкия и средния бизнес 
прекрати дейността си. Нямаха 

лостове за измъкване от това 
трудно положение. Няма обаче 
гаранция, че големите ще се 
справят по-добре. Всичко зависи 
от гъвкавостта на предприемача. 
Оцеляват най-добрите и затова 
кризите имат ефект за оздравя-
ване на средата. 

Ïåðñïåêòèâè
В следващите 5-6 години би-

опроизводството в България ще 
продължи да се развива, а с него 
и търсенето прогресивно да на-
раства. Ще се достигне опреде-
лен оптимум и там някъде ще се 
закрепят обемите. 

Малките производители у нас 
биха могли да се кооперират, за 
да намерят по-лесен достъп до 
пазара. Но засега те не го пра-
вят. Бизнесът с биопродукти има 
своите специфики и много големи 
рискове, доверието вътре в сек-
тора също е от голямо значение. 
Ще е нужно време за постигане 
на по-високо ниво на логисти-
ката. Макар да сме големи, ние 
също имаме нужда от подкрепа. 
В България почти няма субсидии 
за биопроизводителите. През 
тази година получихме финансова 
помощ за килограм набрана първо-
качествена продукция, но тази 
схема работи за всички произво-
дители, без разлика дали са био. 
Има и субсидия на декар, но тя е 
незначителна. 

В следващия програмен период 
Министерството на земеделието 
и храните би могло да отдели 
специално внимание на биопроиз-
водството. Въпрос на решение е 
какви да са конкретните лосто-
ве за финансиране, може да се 
заимстват различни европейски 
практики. Така например преди 
няколко години посетихме про-
изводител на разсад в Холандия. 
Там имаше програма, по която 
държавата на 100% финансира 
отглеждането на разсад, тя го 
купува и после го дава на жела-
ещи да развиват земеделие по 
биологичен начин.

Има три ефекта – здравето на 
хората, подкрепа на биопроизво-
дителите, опазване на околната 
среда. Стига да има воля, държа-
вата винаги намира начин. И
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ТАТЯНА ЯВАШЕВА

Госпожо Ташкова, наричат 
ви Бронираната лейди. 
Но как се чувствате във 

времената на световна неста-
билност, а и на вътрешнополи-
тическа криза, която продължава 
повече от шест месеца?

- Още по-бронирана съм. Нашият 
бизнес не се влияе от световната 
икономическа криза, той се развива 
по други правила. За радост, рабо-
тата върви, разширяваме произ-
водството. Купихме още земя до 
фабриката и през август-септем-
ври започваме строителството 
на нов цех. Бронирана съм, защото, 
от една страна, имаме поръчки, но 
от друга, политическата неста-
билност в страната и липсата 
на ясни правила в бизнеса спъват 
развитието. Хората се чувстват 
несигурни за парите и за бизнеса 
си, непредсказуемо е какво ще се 
случи и всеки гледа, ако може, да 
направи бързи пари и да ги скъта 
някъде, не да ги инвестира.

- Защо няма интерес към ин-
вестиции?

- Само такива като нас от 
„МАРС Армор” се наемат с безум-
ната лудост да разширяват произ-
водствения си капацитет.

- Кое ви подтикна в тази слож-
на ситуация да предприемате 
такава стъпка и то в България?

- А къде да инвестираме?! Камъ-
кът си тежи на мястото. Ще дам 
конкретен пример. Мой племенник и 
приятелката му завършват магис-
тратура в Лондон и са взели реше-
ние да се върнат в България, при 
положение че и майка му е там от 
15 години. Изчислил, че с парите, 
които ще изкарва тук и там, ще 

може да поддържа еднакъв стан-
дарт на живот, докато повечето 
българи си мислят, че като оти-
дат на Запад, ще печелят много. 
„Каквото и да правим, навън сме 
чужденци. Тук са моите приятели, 
във всеки момент има с кого да се 
видя, има и кой да ми помогне, ако 
се налага”, твърди той. Затова 
камъкът си тежи на мястото, из-
ключвам онези, които са успели със 
зъби и нокти в чужбина. Другите 
преиграват и не смеят да призна-
ят истината. Не включвам хората, 
които са специално поканени, тъй 
като на тях им се осигурява всич-
ко, за да се разгърнат в работата. 
Ето защо инвестираме в България 
и искаме тук да правим бизнес.

- Няма ли да изпитвате все 
по-голяма криза за качествена 
работна ръка?

- Опасността не е предстоя-
ща, ние вече имаме недостиг. И в 
момента текат обяви за набиране 
на специалисти по външна търго-
вия. Идват хора с изключително 
високи претенции. Няма проблем 
да им дадем заплатите, които те 
искат. За нас обаче е важно да се 
убедим в техните способности и 
трябва да има период, в който да 
докажат, че заслужават подобно 
възнаграждение. След това сме 
готови да им осигурим високото 
възнаграждение, но докато не са 
показали изключителни умения, 
няма как да се плащат огромни 
заплати. Ние сме в специфичен 
сектор, минава се през много обу-
чения, а и пазарите не са широко 
отворени. Нискоквалифицирани 
кадри не липсват, но намирането 
на специалисти с висока квалифи-
кация става трудно. Оказва се, че 
ще разширяваме фабриката, а няма 

Ãåðãàíà Òàøêîâà å 
óïðàâëÿâàù ñúäðóæ-
íèê âúâ ôèðìà ÌÀÐÑ 
Àðìîð ÎÎÄ - ïðîèç-
âîäèòåë íà ñðåäñòâà 
çà ëè÷íà áàëèñòè÷íà 
çàùèòà - áðîíèðàíè 
æèëåòêè, áðîíåïëî÷è, 
áàëèñòè÷íè ùèòîâå, 
êîñòþìè çà ðàçìèíè-
ðàíå.

Åêñêëóçèâåí ïðåä-
ñòàâèòåë çà Áúëãàðèÿ 
íà ìúæêàòà ëèíèÿ 
íà ôðåíñêàòà ìàðêà 
CACHAREL.

Òÿ å è äååí ó÷àñò-
íèê â ìíîãî áëàãîò-
âîðèòåëíè êàóçè, 
ìåöåíàò è òàìïëèåð.

Ðàáîòàòà å êëþ÷ 
êúì ðàñòåæà

Ãåðãàíà Òàøêîâà:

Êàìúêúò ñè òåæè íà 
ìÿñòîòî - çàòîâà 

ðàçøèðÿâàìå 
ïðîèçâîäñòâîòî 
â Áúëãàðèÿ è òóê 

ðàçâèâàìå ñâîÿ áèçíåñ
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кой да работи. Търсим инженер 
под дърво и камък и не можем да 
открием. Това е обезсърчаващо. 

- Какъв инженер е нужен?
- Трябва да разбира от компо-

зитни материали, а у нас подобни 
специалисти липсват. Печелим 
европейски проекти, купуваме скъпи 
нови машини, а после няма кой да 
работи с тях. Какво да правим при 
този глад за професионалисти? 
В момента няма никаква връзка 
между образователната система и 
реалния бизнес. През тази година 
само веднъж дойдоха студенти 
от УНСС, инициативата беше на 
нашия търговски директор, който е 
бил преподавател там. Имаме же-
лание да сме в по-тесен контакт 
с образованието, но трябва да има 
ясни правила на взаимодействие. 
Иначе кой днес може да си позволи 
риска да дава стипендия на сту-
дент, който, след като завърши, ще 
отиде да работи другаде. Бизнесът 
и образованието са две различни 
вселени и това ни тормози много.

- Как да се изгради връзката 
между бизнеса и образованието? 
Вече липсва интерес и към про-
фесионалните гимназии…

- Сега на децата не им се учи. 
Те не могат да разберат, че дипло-
мата нищо не значи,само знанията 
и уменията са ценни. 

- Готови ли сте да вземете 
стажанти при вас и при какви 
условия?

- Ще договорим условията, това 
не е проблем. Ще им плащаме, но 
те трябва да работят. Бихме взе-
ли на стаж хора, които ще са по-
лезни в нашата дейност. Трябват 
ни машинни инженери например. 
Маркетингът е много специфичен 
и сделките са направени, преди 
продукцията да е произведена. Бро-
нежилетките не стоят на склад в 
очакване да намерят пазар. Марке-
тинговият отдел по-скоро органи-
зира изложенията.

- Какво убива на бизнеса с бро-
нежилетки?

- Административните спънки 
са безброй. Ако освободим една 
шивачка, тя би могла другаде да си 
намери работа. Но ако компанията 
фалира, целият персонал отива 
в бюрото по труда. Ще бъдат 
засегнати и нашите подизпълните-

ли в цялата страна. Те разчитат 
на нас, защото им осигуряваме 
регулярни поръчки, а наред с това и 
плащанията текат навреме. Отго-
ворността е голяма, а липсата на 
сигурност ни носи огромен стрес.

- Имало ли е години, когато да 
сте усещали по-здрава почва под 
краката?

- Несигурността е постоянна. 
Истината е, че тя се засили в по-
следните години със задълбочаване-
то на световната криза, с греш-
ките, които направи кабинетът 
„Борисов”, а сега с протестите 
– това дебалансира икономическа-
та обстановка. Освен всичко друго 
управляващите години наред канят 
инвеститори отвън и им дават 
преференции. В същото време не 
се грижат за тези, които са вътре 
в страната. А ние тук създаваме 
работни места, тук плащаме данъ-
ците си, тук харчим парите си.

- Мери се с двоен аршин ли?
- Получава се така, че за бъл-

гарските инвеститори винаги се 
намира начин как да им отрежат 
нещо. Ето какво се случи в „МАРС 
Армор”: Една от служителките 
във фирмата повече от месец ме 
молеше да назначим съпруга й, кой-
то е пенсионер по болест. Отвори 
се подходяща за него позиция, за 
която спешно трябваше да наме-
рим човек. Решихме да го вземем 
ипоръчахме още на следващия ден 
да дойде на работа, като донесе и 
нужните документи. Той пристиг-
на, но без трудова книжка. Минаха 
ден-два, той пак не я носи и, не 
щеш ли, дойде инспекция. Наложиха 
ни 5 хил. лв. глоба за това, че един 
току-що започнал работа е без 

договор, макар всички да са макси-
мално осигурени. Толкова ли голямо 
престъпление сме направили, че ис-
кахме да помогнем на един човек? 
При нас заплатите се превеждат 
по банков път, всичко е на светло. 
Виждат работеща фирма и тър-
сят за какво да я санкционират. 
В средата на юли излезе съдеб-
ното решение за обжалваната 
от „МАРС Армор” санкция, която 
беше намалена на 1500 лв. Въпре-
ки всичко остава горчивината от 
несправедливото отношение. Тези 
пари можеше да бъдат използвани 
за много по-добри каузи. Колеги ми 
казаха, че подобни проверки се пра-
вели с цел да се налагат глоби, за 
да влязат повече пари в бюджета. 
Хващат се за дребни неща, а не 
се интересуват от изключително 
добрите условия на труд, които 
сме създали, че работниците имат 
безплатен обяд, че редовно полу-
чават заплатите си, че ползват 
отпуски, че извънредният труд се 
заплаща. Колко ще спечели фирма-
та, ако скрие един човек с най-
ниска заплата… Ако искахме да 
играем толкова на дребно, нямаше 
да развиваме благотворителност 
и да спонсорираме инициативи на 
децата в Костинброд, където е 
нашата фабрика.

- Не излиза ли, че сивият биз-
нес се чувства по-добре в такава 
обстановка?

- Бизнесът отдавна разбра, че 
всички, които работят на светло, 
лесно може да бъдат ударени – все 
ще се намери за какво. А онези, 
които са в сивия сектор, дори да 
ги хванат, им се разминава.

- Дали ще се справим с тези 
двойни стандарти, с които адми-
нистрацията мери бизнеса?

- Сигурно може, но трябва да 
дойдат нови поколения. Ясно е, 
че бързо няма да стане, но поне 
трябва да се поставят основите 
и някой да има волята да спазва 
определени правила. Така вместо 
администрацията да е рестрикти-
вен орган, тя може да дойде на 
проверка и да напише препоръки, 
преди да налага глоби. При изра-
ботването на такива правила не е 
нужно да откриваме топлата вода, 
има европейски държави с добре 
работещи държавни структури и 

Èìà äâîåí ñòàíäàðò 
è âèíàãè ñå íàìèðà 
íà÷èí áúëãàðñêèòå 

èíâåñòèòîðè äà áúäàò 
óäàðåíè
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оттам може да вземем положите-
лен пример. Но вече си мисля, че 
някому не е угодно да има правила 
на играта. Много хора ходят навън, 
гледат, учат се уж. Справките 
показват, че прекалено много са 
пътуващите в чужбина за дър-
жавна сметка. Същите тези 
хора, които карат гърнето 
да ври, не си държат тук 
парите, а ги влагат там, 
където има правила. Те 
много обичат да раз-
казват къде са ходили 
и какви са законите 
и нормите по онези 
географски ширини. 
Оказва се, че в Бъл-
гария дори тези, 
които пишат 
някакви правила, 
не искат те да 
важат за сами-
те тях. Но щом 
Пенчо не бива 
да прави нещо, 
то и за гос-
подин Пенчев 
не трябва да 
е позволе-
но. Знам, 
че и в 
нашата 
страна 
нещата 
може 
да се 
опра-
вят, 
ама 
друг 
път…

- Ако днес с 
вашия съпруг 
Пламен Ташков 
трябваше да 

Áèçíåñúò è 
îáðàçîâàíèåòî ñà äâå 

ðàçëè÷íè âñåëåíè è 
òîâà íè òîðìîçè ìíîãî
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започнете от нулата, дали бихте 
имали смелост в тези времена?

- Трудно е да се каже. Вероятно 
пак щяхме да започнем, защото, 
така или иначе, сега се заемаме 
със строителството на нов цех. 
Ако сме притиснати до стената, 
както тогава, сигурно пак щяхме 
да търсим начин. Човек действа 
според условията и времето.

- Имате ли отговор как да 
излезе България от бездънна-
та яма, в която все по-дълбоко 
влизаме?

- Като работим. Трябва да спрем 
с непрестанното недоволство. 
Имаме нужда от положителна 
енергия.

- Да работим, но безработица-
та расте…

- Тя расте, защото пак стигаме 
до правилата в бизнеса. Ако ги 
има, всичко ще е по-лесно. Освен 
това като говорим за правила, 
трябва да кажем, че те не бива 
да са едни и същи за големите и 
за малките. Глобата не може да е 
еднаква иза мултинационалната 
корпорация, и за малкото квартал-
но магазинче, което изхранва едно 
семейство. Глобиш ли ги с 5 хил. 
лв., те загиват.

- Тази задълбочаваща се криза 
може ли да се разреши с нови 
избори?

- Не! Твърдо съм убедена в това. 
Протестират, а не знаят какво 
точно искат и как да стане. В 
България сме свикнали да мразим 
силно, тук сме цяла нация хейтъри 
(от англ. hate – мразя). Мразим, не 
харесваме, недолюбваме, не обича-
ме, не искаме, но повечето българи 
не могат да кажат какво искат, 
какво обичат. Има протести, а 
никой не застава с ясна позиция 
каква промяна да се направи и 
как точно да се решат пробле-
мите. Всеки казва: „Не искам 
повече това.” Откъде да поте-
че благоденствието, след като 
производството е гръбнакът на 
всяка икономика, а в България няма 
производство. И все повече няма. 
Трябва да спрем да се сравняваме 
с другите и да се хванем за ра-
бота. Ако ще се сравняваме, нека 
да е с българите преди Втората 
световна война например. Ако ще 
правим сравнения със Запада, нека 

да видим и какви глоби плащат, 
ако си хвърлят фаса на улицата. 
Всеки иска да живее като лорд, 
но не се интересува колко много 
работи той.

- Вижда се само лъскавата 
страна.

- Това се забелязва и се спира 
дотук. Аз работя дори когато съм 
на светски събития, защото от-
говарям за имиджа и на двете си 
компании.

- Така неусетно стигнахме и 
до другия ви бизнес.

- Бизнес мой, мъко моя… Вноси-
тел съм на Cacharel за България и 
това е любимо хоби, което пре-
върнах в бизнес. И той отново е 
свързан с мъжете. Моя приятелка, 
която също има свой бизнес, реши 
да стане вносител на модна итали-
анска марка за мъже. Мениджърът 
за мъжката линия я посъветвал да 
си гледа другия бизнес и да не се 
захваща с мъжете, защото това е 
най-трудният сегмент на пазара. 
Ако го знаех по-рано, вероятно щях 
да преосмисля плановете си, но 
вече инвестицията е направена и 
няма връщане назад. Сега имам не-
леката задача да обличам мъжете 
и да им помагам да са изискани и 
елегантни.

- Какво разбрахте през това 
време за мъжете?

- Те са трудни клиенти, обичат 
да бъдат глезени и имат само-
чувствието, че знаят всичко за 
модата. Опитвам да покажа на 
българския мъж, че Cacharel не 
предлага само костюми. Понякога 
като стане ясно, че съм вносител 

на тази модна марка, чувам отсре-
ща как мъжът няма нужда от кос-
тюм. Но според мен всеки мъж има 
нужда от хубав костюм, защото 
все ще му се наложи да отиде на 
някакво специално събитие. Об-
леклото е отношение към другите 
и чрез него изразяваме себе си. 
Недопустимо е на бизнес срещи 
да не си в изискан костюм. Когато 
правиш сделки за милиони, не бива 
да си евтино облечен. Също така 
по външния вид на мъжа ще познае-
те каква е жената до него. Мъжът 
е огледало на жената. 

- Как българските политици и 
бизнесмени се вписват в модна-
та линия?

- Има политици, които умеят 
да се обличат добре и излъчват 
съответното послание. Облеклото 
е имидж и в бизнеса на Запад има 
дрескод. На определена позиция 
дрехите трябва да са в съответен 
ценови диапазон – ни повече, ни 
по-малко. Ако шефът на банка е с 
изключително скъпо облекло и кола, 
клиентите няма да му вярват. 

- Какво е добре да знаем за 
облеклото?

- Дрехите ни представят и изда-
ват не само финансовото състоя-
ние, но и отношението към света. 
Облеклото трябва да е добре 
подбрано съобразно ситуацията. 
Качествените костюми приля-
гат перфектно, удобни са и дълго 
запазват формата си.Изисканият 
костюм е отлична инвестиция.

- Защо марката е важна?
- Когато една марка е защи-

тила себе си на пазара, тя е 
доказала сила. Купувайки опреде-
лена марка, купуваме качество. 
Изберете ли Casharel, получавате 
перфектна линия, която се за-
белязва и от хора, които не са 
познавачи. Добрата линия винаги 
е била на мода, а бранд, който 
държи на имиджа си, сесъобразява 
с последните модни тенденции. 
И незабравяйте – на мъжа му е 
позволено да не е красив, но не и 
да е зле облечен. Ако кариерата и 
представянето ви в обществото 
са важни за вас, вложете повече 
пари в костюма.

- Кой е последният писък на 
модата в мъжката линия?

- Добре облеченият мъж. И

Ìðàçèì, íå õàðåñâàìå, 
íåäîëþáâàìå, íå 

îáè÷àìå, íå èñêàìå, íî 
ïîâå÷åòî áúëãàðè íå 
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ББорсаорса

ВЛАДИМИР МАЛЧЕВ,
ИП Бул Тренд Брокеридж

Само допреди година почти 
никой не се интересуваше 
от енергетика, ЕРП-та, 

електроснабдяване и т.н. Точно 
тогава обаче енергоразпредели-
телните и енергоснабдителните 
дружества вече се превръщаха 
в най-интересната и обсъждана 
тема за инвеститорите на Бъл-
гарската фондова борса, защото 
четири от тях се очакваше да 
излязат за търговия на борсата 
няколко месеца по-късно, както и 
стана. При небивал за последните 
години интерес от дребни индиви-
дуални до големи институционални 
инвеститори, предложените акции, 
притежание на държавата, бяха 
изкупени като топъл хляб. Защо 
имаше такъв интерес към тези 
акции? Защото се считат нався-
къде по света за нискорискови, 
стабилни, със сигурна и постоянна, 
макар и неголяма възвръщаемост 
– бизнес, който не спира, трудно 
фалира и обикновено е убежище 
за капиталите в смутни иконо-
мически времена. Съвсем логично 
всеки сериозен борсов играч би 
желал да обогати портфейла си с 
емисия, която носи такъв рисков и 
икономически профил. Срещу това 
държавата получи постъпления 
от над 180 млн. лева. И изведнъж 
през февруари приказката свърши. 
Оказа се, че енергетиката, която 
е изцяло подвластна на решенията 
на държавни органи и политически 

централи, и в която доминиращо 
положение имат тромави и неефек-
тивни държавни компании, е пред 
колапс. Кризата в отрасъла се до-
разви с намалението на цената на 
тока през март по чисто полити-
чески причини и без здрави иконо-
мически аргументи, а сега хаосът 
е на път да се „усъвършенства” с 
поредното политическо намаляване 
на цената за населението, отново 
без здрави икономически основи и 
отново за сметка на едва оцелява-
щия бизнес. 

Общото в тези ситуации е, че 
почти единствената и най-удобна 
мишена на политици, прокурори, 
ДКЕВР се превърнаха „лошите” 
чужди ЕРП-та. Защото останали-
те в сектора са изцедени, окраде-
ни и затънали в дългове държав-
ни компании, частни компании с 
дългосрочни договори с държавата, 
ВЕИ-та, закриляни от закона на 
същата тази държава, близки до 

тази или онази власт компании. 
При това положение се тръгна на 
поголовно рязане на разходи, на 
инвестиции, на признати техноло-
гични загуби на ЕРП-тата и т.н.

И тук стигаме до новия фронт, 
който се отваря срещу въпросните 
енергоразпределителни дружества. 
Напълно основателно съвсем скоро 
едно от тях – „ЧЕЗ Разпределение” 
– попадна и под натиска на своите 
най-нови акционери – тези, които 
закупиха миноритарния държавен 
дял през фондовата борса. Каква 
е историята тук? Всеизвестно 
е, че ЕРП-тата, както и енерго-
снабдителните дружества, правят 
значителни разходи за външни 
услуги, като голяма част от тях 
са за услуги, които се извършват 
от свързани лица. Точно тези раз-
ходи дават основание на мнозина 
за спекулации, че по този начин 
дружествата се източват и се 
облагодетелстват мажоритарни-
те им собственици и това става 
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за сметка на потребителите 
и за сметка на миноритарните 
акционери – преди това беше 
държавата, сега са разнообраз-
ни инвеститори от България и 
чужбина. Тези разходи се правят 
по т.нар. SLA договори, които са 
рамкови, дългогодишни договори и 
са сключени от дружеството със 
свързаното лице „ЧЕЗ България” 
и касаят основно финансово-сче-
товодни услуги, правни услуги, 
услуги в областта на човешките 
ресурси, връзки с общественост-
та, управление на собствеността, 
транспортни и логистични услуги 
и други. За последните две годи-
ни - 2011 и 2012, платените суми 
по тези договори са на стойност, 
съответно 54 и 52,7 млн. лева без 
ДДС. Освен тези плащания към 
свързани лица за извършени услуги, 
от одитирания финансов отчет 
на компанията за 2012 година 
става ясно, че към същото свър-
зано лице „ЧЕЗ България” изтичат 
общо 100,8 млн. за последната и 
93 млн. за 2011 година. Разликата 
с по-горните числа идва вероятно 
по договори за доставка на стоки,  
материали и други. 

Съгласно основния закон на 
капиталовия пазар – Закона за 
публично предлагане на ценни 
книжа, сделки със свързани лица на 
стойност над 2% от активите на 

дружеството, какъвто е и случаят 
с „ЧЕЗ Разпределение”, подлежат 
на одобрение от общото събра-
ние на акционерите, като с право 
на глас са само миноритарните 
акционери, докато мажоритарният 
акционер няма право да гласува. За 
целта на едно такова одобряване 
мениджмънтът трябва да изгот-
ви мотивиран доклад, в който да 
изложи всички необходими факти, 
информация, данни по сделките, с 
което да убеди акционерите в не-
обходимостта от сключването им.

Към момента позицията на 
мениджмънта, разбирай и на 
мажоритарния акционер ЧЕЗ е, че 
сделките със свързани лица не се 
нуждаят от одобрението на оста-
налите акционери, тъй като дого-
ворът, на чиято база се сключват, 
е подписан преди „ЧЕЗ Разпределе-
ние” да стане публично дружество 
по смисъла на Закона за публично 
предлагане на ценни книжа.

Позицията на останалите 
акционери, мотор на която са 
пенсионните фондове от групата 
„Доверие”, е, че сделките трябва 
да бъдат одобрени, а за да стане 
това, управителният съвет на 
„ЧЕЗ Разпределение” трябва да 
свали всички карти на масата 
и да убеди Общото събрание 
на акционерите, че сделките са 
максимално изгодни и полезни за 
дружеството, че всеки лев се 
разходва максимално ефективно и 
целесъобразно. Така това, което 
държавните институции не успя-
ват да свършат толкова години, 
а именно да докажат на обще-
ството, че то не е ограбвано от 
ЕРП-тата през сметките за ток, 
е на път да бъде осъществено 
от този, който винаги е по-мо-
тивиран от държавата, а имен-
но частният интерес, в случая 
на инвеститорите. Разбира се, 
случаят едва ли ще се разреши с 
компромис от страна на менидж-
мънта на „ЧЕЗ Разпределение”. 
По-вероятно е да се разчита на 
съда да обяви сделките със свър-
зани лица след придобиването му 
на статут на публично друже-
ство за нищожни.

Упоритостта, с която се крие 
детайлна информация за цените, на 
които се доставя всяка стока и ус-
луга от свързаното лице, продължа-
ва да буди съмнения за надписване 
на сметката. Още повече едно та-
кова съмнение се засилва от това, 
че компанията отказва и няма 
практика да разпределя дивидент 

от печалбата си от дългогодишно-
то присъствие в България, което 
повдига въпроса дали компанията-
майка в Чехия не получава възвръ-
щаемост от инвестицията си по 
друг заобиколен начин, какъвто 
могат да бъдат само въпросните 
сделки със свързани лица. Не може 
да се отрече, че напоследък от 
„ЧЕЗ Разпределение” полагат доста 
усилия в комуникацията с инвести-
ционната общност, като съвсем 
наскоро предоставиха допълнителни 
разяснения по сделките със свър-
зани лица, от които става ясно, че 
ценообразуването по договорите за 
предоставяне на различните услуги 
от „ЧЕЗ България” е в съответ-
ствие с българската нормативна 
уредба и с Правилата за трансфер-
но ценообразуване на Организация-
та за икономическо сътрудничест-
во и развитие (ОИСР), а методът 
на ценообразуване и формирането 
на цените за всяка услуга е раз-
работен от една от четирите 
водещи одиторски компании в све-
та. От „ЧЕЗ Разпределение” едва 
ли не се кълнат, че по този начин 
получават услуги от най-високо 
качество при минималните възмож-
ни разходи, че постигат икономии 
от мащаба, избягват дублиране 
на дейности и административен 
персонал и т.н. Логичен е въпро-
сът, щом всичко е толкова идеално, 
защо на малките акционери не се 
покажат конкретните параметри 
по сделките (например цена на час 
правна консултация или представи-
телство по съдебни дела, цена на 
час счетоводна услуга, цена на ме-
тър кабел и т.н.), а през тях - и на 
обществото, и веднъж завинаги да 
се разсеят всякакви съмнения около 
дейността на чешката компания в 
България? Групата „ЧЕЗ” в България 
може само да спечели от това, за-
щото по този начин ще има на своя 
страна в непрекъснатата битка с 
ДКЕВР редица пенсионни, взаимни 
фондове, инвестиционни посредници 
и други участници на капиталовия 
пазар, имащи своето влияние в об-
ществото. В обратния случай, ако 
продължи да упорства и да крие де-
тайлите, а както се казва, дяволът 
е в тях, дори и да спечели спора в 
съда, ЧЕЗ ще се изправи пред те-
жък и траен конфликт с малките си 
акционери, който ще ерозира още 
повече и без това сериозно разкла-
тената репутация на компанията 
в българското общество с всички 
негативни последици за бизнеса й 
от това в дългосрочен план. И
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ЛЮДМИЛ ЗАХАРИЕВ

Символът на американската 
индустриализация Детройт 
фалира в средата на юли. 

Служебно назначеният мениджър на 
града Кевин Ор внесе в съда искане 
за защита от кредитори, на които 
местната управа дължи над 18 мили-
арда долара.

Крахът на Мотор сити, както е 
известен градът - център на ав-
томобилната индустрия (тук са 
централите на гигантите „Дженерал 
Мотърс” и „Крайслер”), се дължи на 
много фактори, трупали се от сре-
дата на миналия век, но последните 
„пирони в ковчега” бяха сложени през 
изминалите няколко години на тежка 
финансова криза. От нея пострадаха 
сериозно основните двигатели в ико-
номиката на града – автомобилните 
компании.

В последните години Детройт 
трайно се обезлюдява и блясъкът 
му залязва. Населението е намаляло 
с 63% от 1950 г. насам и с 26% от 
2000 г. насам. През 50-те години там 
са живели 1,8 милиона души. Десе-
тилетие по-късно обаче заводите за 
коли започват да никнат и в други 

градове, а пазарът е атакуван от 
автомобилните концерни от Изтока, 
най-вече Япония. Така автомобилни-
те компании, източник на печалби и 
високи заплати, първоначално стават 
катализатор за бурното развитие 
на града, но после допринасят за 
неговия крах.

Строителен бум съпровожда 
възхода на града и води до изгражда-
нето на много предградия, където се 
преселва бялото население. В края на 
60-те има расови бунтове на чер-
нокожите, които водят до пълното 
преселение на белите. Днес 78 000 
сгради и 66 000 терена в града са 
изоставени и запустели, а едва 53% 
от частните собственици на домове 
си плащат данъците. 

36% от населението живеят под 
прага на бедността. Безработицата 
е 18,5% - три пъти по-голяма от тази 
през 2000 г.

Престъпността е най-висока в ця-
лата страна за селища с над 200 000 
жители - 15 245 криминални инциден-
та през 2011 г. Полицаите се отзова-
ват на повикване за около 58 минути, 
при среден показател за страната 
11 минути. Решават се само 8,7% от 
случаите. Едва 30% от линейките са 
в движение заради липса на средства 

за поддръжка. 40% от уличните лампи 
не светят. Закрити са повече от 
половината паркове в града. 

Приходите в хазната на града 
драстично намаляват с обезлюдява-
нето и се теглят огромни заеми за 
плащане на общинските разходи. След 
2008-ма темповете на спада стават 
все по-големи, кризата принуди дори 
гигантите като „Дженерал Мотърс” 
и „Крайслер” да бъдат спасявани с 
многомилиардни помощи от държа-
вата. Днес градът е заприличал на 
призрак.

И все пак... като че ли има светли-
на в тунела? Все пак има индикации, 
че Мотор сити може да възвърне 
своята предишна слава. Един от 
считаните за потенциални спасители 
е голям местен бизнесмен, който има 
планове за възраждането на родния 
си град. Това е Дан Гилбърт.

„Купувай на ниска цена и продавай 
на висока”. Проста, но мощна форму-
ла за всяка печеливша бизнес сделка, 
която ако се потваря достатъчно 
често, може да доведе до голям личен 
успех и състояние. Тя е и кредо на 
Дан Гилбърт, известен в национален 
мащаб в САЩ като собственик на ба-
скетболния отбор Cleveland Cavaliers 
(Кливланд Кавалиърс). Той натрупва 
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състоянието си като ос-
новател на Quicken Loans, 
онлайн ипотечен кредитор, 
която му докарва общо 3,5 
милиарда щатски долара в 
банковата сметка. Прите-
жава освен отбора от NBA 
и участие в редица казина 
в Охайо и Мичиган. Днес 
Гилбърт може да се осланя 
на простата формула 
„Купувай евтино, прода-
вай скъпо”, дори когато 
става въпрос за родния му 
Детройт, наскоро обя-
вил най-големия фалит в 
САЩ. А според финансови 
специалисти все още не е 
достигната най-ниската 
точка на пропадане на гра-
да. Несъстоятелността на 
Мотор сити обаче може да 
бъде чудесна възможност 
за Гилбърт да удари с един 
куршум два заека - да спа-
си града и междувременно 
да направи състояние от 
това! 

Роден в Детройт през 
1962 година, Гилбърт прави първата 
си сериозна стъпка в бизнеса едва 
12-годишен, когато заедно с малкия 
си брат започват да продават пица, 
направена в кухнята на майка им. 
За кратко доставят до съседите 
си, преди да бъдат затворени от 
здравните служби. Младият Гилбърт 
се дипломира с бакалавърска степен 
по журналистика от Мичиганския 
държавен университет, последвана 
от специализация в Детройт. 

През 1985 г., заедно с няколко 
колеги и по-малкия му брат, Гилбърт 
основава Rock Financial, която до края 
на 90-те години се превръща в един 
от най-големите независими ипотеч-
ни кредитори в САЩ. Компанията му 
е откупена за 532 милиона щатски 
долара през 1999 г. и преименувана 
на Quicken Loans. Само две години 
по-късно обаче Гилбърт заедно с група 
частни инвеститори изкупуват ком-
панията обратно само за 64 милиона 

долара. Днес Quicken Loans е най-
големият онлайн ипотечен кредитор 
в страната и третият най-голям в 
света.

Банкрутът на Детройт може и да 
се окаже добра новина за Гилбърт, 
който през последните години натру-
па допълнително сериозно портфолио, 
включително 30 сгради и простран-
ство от общо 7,5 милиона квадратни 
метра. Неговата идея е да превърне 
Детройт в център с лека железопът-
на система, музеи, опера и др. 

Някои от забележителните вече 
реализирани обекти на Гилбърт в 
Детройт включват историческия 
Madison Theatre Building, в който се 
помещават технологични фирми като 
Twitter, както и историческата сгра-
да Dime, преименувана на „Chrysler 
House” в чест на наемателите си.  
Инвестициите на Гилбърт в града 
включват около 4 млн. квадратни 
метра търговски площи и още 3,6 

млн. квадратни метра 
паркинг. Всичко това 
е закупено за по-малко 
от 50 долара за квадра-
тен метър.

Стратегията на 
Гилбърт за Детройт 
започва през лятото 
на 2010 година, когато 
той премества седали-
щето на Quicken Loans 
и 1700 от служителите 
си от предградията в 
центъра на града. От-
тогава излива своите 
ресурси в помощ на 
крайречен Детройт, 
изграждайки железо-
пътна линия. Той също 
е партньор във фонд за 
рисков капитал, който 
поддържа новоизлюпени 
местни технологични 
фирми. В опит да при-
влече млади, образовани 
жители да живеят в 
града, Quicken Loans и 
няколко други компании 
предлагат субсидии и 

преференции за своите служители.
Дан Гилбърт е отговорен и за 

привличането на веригата за облекло 
Moosejaw. Според слухове той актив-
но ухажва Apple да построят нови 
магазини в центъра на града. И пак 
благодарение на неговата подкрепа, 
Детройт бе близко до домакинство 
на ESPN X-Games, като в крайна 
сметка загуби от Остин, Тексас, 
пише www.celebritynetworth.com.

Днес инвеститорът живее в бога-
то селце на около 30 минути северно 
от Детройт, заедно със съпругата си 
Дженифър и петте им деца. Въпреки 
всички обществени бизнес сделки Гил-
бърт живее просто, без особен лукс. 
Затова и е известен като здраво 
стъпил на земята шегаджия, който 
цени откритостта и сътрудничест-
вото. Делата му имат за цел да 
съживят Мотор сити, а това е голям 
залог, който носи рискове, но може и 
да е потенциална златна мина. И

   íà Äåòðîéò
Öåíòðàëàòà íà Quicken Loans â Äåòðîéò

Äàí Ãèëáúðò ìîæå äà 
âúçðîäè Ìîòîð ñèòè

Èçîñòàâåíèòå ñãðàäè 
â ãðàäà ñà íàä 78 000
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ТАТЯНА ЯВАШЕВА

България не е дефинирала 
приоритетните области, в 
които да се развива. Още не 

се е стигнало до големия референ-
дум, чрез който страната да опре-
дели курса на своята икономическа 
политика. Ресурсите са ограничени и 
затова държавата трябва добре да 
се фокусира. 

„ТехноЛогика” работи по дъл-
госрочни проекти със своите 
клиенти и за голяма част от тях, 
които са големи чуждестранни 
компании или техни дъщерни фирми 
в България, както и за български-
те производствени предприятия, 
които изнасят продукцията си 
на външни пазари, политическата 
нестабилност не дава отражение 
в момента. Но когато говорим 
за големи проекти в публичната 
администрация, то тя несъмне-
но ще повлияе на подготовката 
и стартирането на следващи 
проекти и там вече ще последва 
забавяне. Имам обаче опасения за 
устойчивото развитие на вече 
създадените от нас информа-
ционни системи. Резултатите от 
нашата работа не са материал-
ни – това не са мостове, сгради, 
тунели, автомобили. Ние създа-
ваме работещи системи, полезни 

за обществото, за бизнеса, за 
администрацията. Когато има 

âðåìåíà íà ïîëèòè÷åñêà 
òóðáóëåíöèÿ

държавната администрация пропуска 
важни моменти от поддръжката 
и развитието на тези системи. 
Сменя се и концепцията накъде ще 
се развива електронното управление 
и досега всичко върви на приливи и 
отливи. Законът за електронното 
управление беше създаден в посока 

обмен на документи, което вече е 
остаряло виждане за електронните 
системи и електронните услуги. 
После беше застъпена тезата за 
по-модерно решение и цялостна иде-
ология на електронното управление, 
което не беше подкрепено от нор-
мативни документи. Ето защо имам 
притеснение дали трудът и усилия-
та ни в тази посока, които са били 
в продължение на няколко години, ще 
бъдат използвани по най-добър начин.

Времето ни притиска, страна-
та е изостанала в много области 

РРазвитиеазвитие
Îãíÿí Òðàÿíîâ:

Äåôèöèòúò    
                           

Èíæ. Îãíÿí Òðàÿíîâ 
å íîñèòåë íà íàãðàäàòà 
“Ìèñòúð Èêîíîìèêà” 
2012 â êàòåãîðèÿòà “Çà 
ïðèíîñ â ðàçâèòèåòî íà 
èíôîðìàöèîííèòå è êî-
ìóíèêàöèîííèòå òåõíî-
ëîãèè“. Òîé å îñíîâàòåë 
è ñîáñòâåíèê íà ñîôòó-
åðíàòà êîìïàíèÿ “Òåõíî-
Ëîãèêà” è íà íåéíèÿ CAD/
CAM öåíòúð “ÄèÒðà”,  
ñúîñíîâàòåë è ÷ëåí íà 
Áúëãàðñêàòà ìðåæà íà 
Ãëîáàëíèÿ äîãîâîð. Ïî÷å-
òåí êîíñóë å íà Ðåïóáëè-
êà Ôèëèïèíè â Áúëãàðèÿ. 
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и трябва да прескача етапи от 
развитието. Тези процеси трябва да 
са управляеми, но не бива да зави-
сят от политическата окраска на 
хората във властта. Големи проекти 
като електронното управление тряб-
ва да се развиват самостоятелно 
и да не са обвързани с властовите 
трансформации. 

От 6 до 8 години е реалистични-
ят срок за постигане на големите 
цели на електронното управление 
във всички области – здравеопазване, 
данъци, административно обслужване 
и т.н.. Но първо целите трябва ясно 
да се поставят. А ако съумеем да 
дадем живи примери, че инвестиции-
те в електронни услуги се изплащат 
бързо, тогава може би ще отпадне 
необходимостта политиците да 
преценяват с какъв приоритет да се 
инвестира в тези разработки.

Ìîäåðíàòà ôîðìà íà 
åëåêòðîííî óïðàâëåíèå

е свързана с обмен на данни между 
различни информационни системи. 
Няма да ми е нужен документ, че 
вече съм подал документ, ако те 
са в интегрирана информационна 
система. Така няма напразно „да 
хвърчат” писма, било то и в елек-
тронен вид.

Под въпрос обаче е дали обще-
ството има доверие, че процесът 
на изграждане на електронното 
управление може да се развива ус-
пешно. Понякога се автоматизират 
услуги, които не са сред най-често 
използваните, или пък те не носят 
най-много полза на гражданите. 
Ето защо беше направен анализ и 
класация на административните 
услуги и на базата на тези данни 

трябва да се прецени какво да се 
автоматизира. Само свързването на 
централните регистри на  държав-
ната администрация може да спести 
милиони. Когато фактите говорят и 
песимистите мълчат, трябва обаче 
да има полезни е-услуги от голям 
приоритет за гражданите, но за 
съжаление не може да се похвалим с 
много такива примери.

По отношение на електронното 
управление сме в ситуация „кокош-
ката или яйцето”.

Предложим ли автоматизирани 
електронни услуги, администрацията 

е скептична как гражданите ще се 
идентифицират и как електронно 
ще подписват своите заявления, 
като нямат електронен подпис, а 
той струва поне 35 лв. годишно.  
От друга страна, за да има сти-
мул хората да си купят електронен 
подпис, трябва да има достатъчно 
услуги. Затова е време държавата 
да разсече този възел и да не се 
стига да нихилизъм, че малко хора 
ползват е-услугите. В началото те 
се използват повече от бизнеса. 
Сега фирмите масово разполагат с 
електронен подпис. Като видят пре-
димствата, постепенно и гражда-
ните ще започнат да предпочитат 
дистанционния контакт с админи-
страцията.

България пропусна момента в 
личната карта да се вкара чип с 
универсалния електронен подпис на 
всеки. Така всеки гражданин, плащай-
ки веднъж за картата, ще може да 
бъде цифрово идентифициран, съще-
временно неговите волеизявления 
ще бъдат подписвани с електронен 
подпис. В много области липсата 

   íà IT êàäðè å 
   êàòàñòðîôàëåí

Âèñøåòî îáðàçîâàíèå òðÿáâà äà ñòàíå ïëàòåíî, 
à ñòóäåíòèòå äà ïîëó÷àâàò êðåäèòè, ãàðàíòèðàíè îò äúðæàâàòà

Ëè÷íàòà çäðàâíà êàðòà 
å çàáëóäà è îïèò íà 
íÿêîè äà ñïå÷åëÿò 

ìèëèîíè

“ÒåõíîËîãèêà” ñå âêëþ÷è â èíèöèàòèâàòà íà 
Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò “Îòâîðåíè âðàòè çà ó÷åíèöè” 
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на електронен подпис попречи на 
развитието. Създадохме 

åëåêòðîííîòî 
ïàöèåíòñêî äîñèå

по задание на Националната здрав-
ноосигурителна каса (НЗОК), но се 
каза, че  то не може да се ползва 
без електронен подпис. Намериха 
се оправдания. Трябва да се направи 
разумен баланс на риска от непра-
вомерен достъп до лични данни и 
ресурсите, които са необходими, за 
да се въведат различните варианти 
на защита, да се видят и ползите, 
които дадена услуга носи. Но в много 
случаи публичната администрация 
няма капацитет да прави оценка на 
този  риск. Добър пример в това от-
ношение обаче беше интеграцията 
на банковата система, сега всеки 
може онлайн да наблюдава движение-
то на парите си, а и да банкира от 
дистанция. Естествено, че същест-
вува някакъв риск, но такъв винаги 
има. Може да катастрофираме, до-
като караме, но това не е отказало 
хората да ползват автомобили.

Пациентското досие е факт от 
години, но не зная защо още тога-
ва то не получи популярност. Сега 
е достъпно със специални кодове, 
които се дават от регионалните 
здравни каси. Разбираемо, като ин-
ституция, която прави много разпла-
щания, НЗОК се стреми да ограничи 
възможните злоупотреби. Следващо-
то развитие е пациенското досие да 
се превърне в здравно досие и то да 
може да се ползва от изпълнителите 
на медицинска помощ. Когато се 
отиде на преглед, лекарят да получи 
от пациента достъп до предишни 
изследвания. 

Личната здравна карта е заблу-
да и опит на някои да спечелят 
милиони. На този eтап издаването 
на здравна карта, валидна само в 
България, ще е ключ към здравното 
досие, а такъв ключ може да бъде 
занесен по много по-евтини начини. 
През 1995 г. донесох оптични лазерни 
карти и се опитвахме да ги наложим, 
когато все още нямаше интернет 
свързаност. Но днес има такава 
връзка и не бива да очакваме здрав-
ното досие да се съхранява офлайн. 
В тях може да се пазят данни като 
кръвна група, алергии, личен лекар, но 

и това е доста старомодно. Такива 
лични здравни карти не са нужни, 
а е по-добре по естествен начин 
да се стигне до бъдещите лични 
смарткарти с чип, които ще са 
за електронна идентификация към 
всички информационни системи. Без-
смислено е да пълним портфейла си 
с различни карти, за да се идентифи-
цираме към различните системи. 

Един от въпросите е как да 
направим така, че лекарите да може 

да ползват съхранените данни в па-
циентското досие и то да прерасне 
в здравно досие. Има редица неиз-
вестни, които трябва да намерят 
отговор, в това число и нормативно. 
„ТехноЛогика” е готова за половин 
година да направи електронната 
здравна рецепта за лекарства, кои-
то се реинбурсират от здравната 
каса. Дори средствата са пренеб-
режимо малки на фона на ефекта, 
който ще е свързан с удобства за 
пациента и най-вече за превенцията 
срещу злоупотреби. 

Има един проблем, свързан с про-
ектите за публичната администра-
ция, и това е 

íåäîîöåíÿâàíåòî 
íà íåìàòåðèàëíèòå 
àêòèâè
Неглижиран бе въпросът с 

търговските марки и частни лица 
откраднаха от българската държава 
популярни брандове. По същия начин 

РРазвитиеазвитие

Ëèïñàòà íà ïîääðúæêà 
å òåæúê ãðÿõ êúì 
èíâåñòèöèèòå çà 
ñúçäàâàíåòî íà 

èíôîðìàöèîííàòà 
ñèñòåìà

 

Äàíèåëà Öîíåâà îò ÒÓ “Àíãåë Êúí÷åâ” å ïîáåäèòåë â óíèâåðñèòåòñêîòî ñúñòåçàíèå 
SolidWorks 2013, êîåòî å ÷àñò îò ïðîãðàìàòà “Èíæåíåðíîòî îáðàçîâàíèå - ñîëèäíî è 
ðàáîòåùî”
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се пренебрегва и стойността на ин-
формационните системи. Когато са 
разработени по поръчка, те трябва 
да се впишат като нематериални 
активи в счетоводните книги на 
публичната администрация. И както 
се плаща за поддръжка на асансьор-
ите или на автопарка, трябва да се 
заделят средства за поддръжка и на 
информационните системи. Навсякъ-
де по света се знае, че поддръжката 
на една информационна система 
годишно струва 15-20% от нейната 
стойност. Спестят ли се, само след 
няколко години се стига до критична 
ситуация, в която ще трябва да се 
купи нова информационна система. 
Често при липса на поддръжка се 
стига до т. нар. замърсяване на 
данните, което води до смърт на 
информационната система, но с 
това си отива и цялото богатство 
от данни. По-нататък те не може да 
бъдат ползвани, не може да се пра-
вят анализи и да се вземат правилни 
решения. Липсата на поддръжка е 
тежък грях спрямо инвестициите 
за създаването на информацион-
ната система. А що се отнася до 
обществените поръчки, които се пе-
челят по критерий „най-ниска цена”, 
ще припомня репликата на един 
от американските астронавти. В 
извънземен полет го питат: „Как се 
чувствате, като управлявате това 
технологично чудо?”. Той отвръща: 
„Вие как бихте се чувствали, ако 
управлявате такава огромна маши-
нария, в която има десетки хиляди 
детайли, и всеки от тях е доставен 

по един-единствен критерий – най-
ниска цена?” 

В държавната администрация 
липсва разбирането, че

äîáðèÿò 
IT ñïåöèàëèñò 
ñòðóâà ñêúïî
Той може да получава повече 

от официалната заплата на един 
министър. И това отразява пазар-
ната реалност. Гласът на бизнеса 
не е достатъчно силен, за да убеди 
управляващите, че тези професиона-
листи трябва да бъдат допълнител-
но стимулирани с бонуси за успешни 
проекти, а когато там се получи 
вакуум за квалифицирани кадри, няма 
качествени задания и в обществени-
те поръчки не може да се гарантира, 

че ще се получи нещо работещо. 
Проблемът с дефицита на кадри е 

ужасяващ. Положението не е кризис-
но, то е катастрофално. От инфор-
мация в медиите научих, че тази 
година в СУ „Св. Климент Охридски” 
за специалността Информатика, коя-
то е основната ковачница на кадри, 
са приети 100 студенти, право ще 
учат 350 души. Това е абсолютно 
недостатъчно за българската IT 
индустрия. За да се реши 

ïðîáëåìúò ñ êàäðèòå
първо държавата трябва да спре да 
изпраща грешни послания към чуж-
дестранните инвеститори. Твърди 
се, че тук има евтини и добре обу-
чени софтуерни инженери. Те нито 
са толкова евтини, нито ги има сво-
бодни на пазара. Поради недостига, 
заплатите им скачат непрекъснато, 
дори и по време на криза. А когато 
големи софтуерни компании дойдат 
у нас, те се сблъскват с липсата на 
кадри и тогава обезкървяват българ-
ската икономика. 

Осъзнаваме своите отговорно-
сти в решаването на всички тези 
проблеми и не стоим пасивно. Рабо-
тим отдавна с университетите и 
първата стажантска програма на 
Американския университет беше в 
„ТехноЛогика”. През юли стартира 
тазгодишното издание на стажант-
ската ни програма. В нашия учебен 
център всеки един студент ще по-
лучи обучение на пазарна стойност 
няколко хиляди евро, но за тях то 
не само е безплатно, но получават 

Êàê áèõòå ñå 
÷óâñòâàëè, àêî 
óïðàâëÿâàòå 

êîñìè÷åñêè êîðàá, â 
êîéòî âñåêè äåòàéë å 
äîñòàâåí ïî êðèòåðèé 

“íàé-íèñêà öåíà”

Â êðàÿ íà ñòàæàíòñêàòà ïðîãðàìà íà “ÒåõíîËîãèêà” âñè÷êè ó÷àñòíèöè ïîëó÷àâàò ñåðòèôèêàòè 
çà ïðåìèíàòèòå îáó÷åíèÿ, à íàé-äîáðèòå - ïðåäëîæåíèå çà ðàáîòà â êîìïàíèÿòà



36 Икономика

и заплата. Стажантите ще бъдат 
подпомагани от ментори.

Голямото предизвикателство, 
което вече сме преодолели, е да се 
намерят реални задачи, подходящи за 
техните умения и квалификация. 

Открихме учебен център „Тех-
ноЛогика” през 1995 г. и той беше 
сертифициран от западен техноло-
гичен гигант. Някои колеги смятаха, 
че е наивно да се разчита хората да 
си плащат за обучение. Но по онова 
време технологиите се сменяха бав-
но и това ставаше на около четири 
години, сега това се случва всяка 
година. Сега в нашия учебен център 
се обучават хора основно от корпо-
рациите и търговските дружества в 
България. Още преди години преду-
преждавахме, че ако начинът на пре-
подаване в университетите не се 
промени и не стане привлекателен, 
българската индустрия ще пострада 
сериозно. Тогава създадохме програ-
мата „Инженерното образование е 
солидно и работещо” и променихме 
преподаването по автоматизация 
на инженерния труд в девет наши 
университета и техните филиали, 
както и в едно висше училище в 
Македония. От четири години насам 
обаче установяваме, че няма инте-
рес към техническите и природона-
учните специалности. Когато на вхо-
да на университетите идват малко 
и некачествени студенти, не може 
да очакваме да го завършат много и 
качествени специалисти.

Проблемът с образованието и 
кадрите трябва да се решава с 
холистични методи, както се лекува 
специфична болест с много прояв-
ления, която се влияе от различни 
фактори. 

Ìîäåëúò “Ïàðèòå 
ñëåäâàò ñòóäåíòà”

прилича на пазарен, но не е. Той 
стимулира да се приемат повече 
хора, дори когато нямат необходи-
мите качества, и да не се санкцио-
нират, когато проявяват несериоз-
но отношение, иначе ще намалеят 
парите, които университетът 
получава. Това, което трябва да се 
направи, е образованието да стане 
платено в явна форма, а студенти-
те да получават кредити, гаран-
тирани от държавата. За подобна 

реформа се изисква последовател-
ност в приоритетите на страна-
та. В съвременния свят движение-
то на хора става свободно, но ако 
след завършването решат да се 
реализират в друга държава, те ще 
трябва да върнат субсидията. Така 
ще се сложи и край на практика-
та да сме донори към развитите 
икономики. Ако искаме ценните 
хора да не отиват масово да учат 
зад граница, те трябва да виждат  
поне 3-4 университета у нас, които 
не правят компромис с образовани-
ето. Такава крачка скандализира и 
плаши, но по-добре край на мъката, 
отколкото мъка без край. Младите 
избират университет в чужбина, 
тъй като няма доказателства, че 
тук ще получат елитно образова-
ние. Задачата пък  на бизнеса е 
да им покаже, че после ще наме-
рят добра реализация в страната. 
Изборът къде да вложат кредита 
ще означава отговорно решение и 
те ще се интересуват къде е най-
високо нивото на образование, а не 

къде най-лесно ще получат диплома.
В процеса на прехода бе разру-

шена ценностната система, без 
да изградим нова. Трудът е истин-
ската ценност и затова предложих 
в Националната мрежа на Глобал-
ния договор на ООН един проект 
- „Гордея се с труда на моите 
родители”, който бе подкрепен 
и доразвит. Идеята е децата да 
осъзнаят, че родителите не ходят 
на работа, за да получават пари, а 
за да създават блага. Парите са 
само удобно средство за оценява-
не и размяна на резултатите от 
труда. 

За да се повиши интересът на 
младите към техниката и техно-
логиите, си поставих  за цел да 
създам научен, технологичен, ат-
рактивен и интерактивен Диснил-
енд, наречен TechnoMagicLand. Там 
децата ще се запознават не само 
с артефакти от развитието на 
науката, но ще има и установки, за 
да видят кое как работи. Така на 
практика ще реализираме мисълта 
на Конфуций „Те ми казаха и аз заб-
равих, те ми показаха и разбрах, аз 
го направих и научих”. Те ми казаха 
и аз забравих – това е българското 
образование в момента. Ще показ-
ваме, за да разберат. Но те също 
така ще правят, за да научат. Ето 
защо предвиждаме и лабораторни 
занимания по интересни теми като 
програмиране на роботи, планетар-
ни модели, експерименти по физика. 
Това ще помогне и за кариерната 
им ориентация, за да се сложи край 
на досегашната практика децата 
да избират какво да учат, а не 
какво да работят. И

РРазвитиеазвитие

Ïëàòåíîòî âèñøå 
îáðàçîâàíèå ùå íàêàðà 

ìëàäèòå õîðà äà ñà 
îòãîâîðíè êúì ïàðèòå 

çà îáó÷åíèå, à íå äà 
òúðñÿò ëåñíà äèïëîìà

Îãíÿí Òðàÿíîâ íà öåðåìîíèÿ çà 
âðú÷âàíå íà åâðîïåéñêè îòëè÷èÿ ïî 
êîðïîðàòèâíà ñîöèàëíà îòãîâîðíîñò 
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ППортфейлортфейл

СИЛВИЯ НИКОЛОВА

Кажете ни повече за дей-
ността на  БНП Париба в 
България?

- ХБ: Банката стартира дей-
ността си в България преди близо 
20 години - през 1994 г. Бизнесът 
ни е в три основни направления – 
корпоративно и инвестиционно бан-
киране, потребителско кредитиране 
чрез БНП Париба Лични финанси 
и застраховане чрез БНП Париба 
Кардиф.

В групата БНП Париба в Бълга-
рия са заети над 1500 служители, 
което е сериозно число за всеки 
работодател. Това доказва нашата 
ангажираност на българския пазар.

- Какво е бъдещото развитие 
на банката - като корпоративна 
и инвестиционна, или ще опи-
тате да навлезете и в ритейл 
сегмета?

- ХБ: БНП Париба има 
сериозни традиции и 
опит в корпоративното и 
инвестиционното банки-
ране и ще продължим да 
се развиваме в тази посо-
ка. Мога да обявя обаче 
началото и на банкира-
нето на дребно, което 
се осъществява от БНП 
Париба С.А. – клон София, 
чрез стартиралата вече 
платформа за привличане 
на депозити от физически 
лица.

- Стартирахте нов 
проект - Депозити с 
бъдеще. С какво ваша-
та онлайн платформа 
е различна от тези на 

конкурентите ви?
- ЖТВ: Амбицията на БНП 

Париба в България и цяла Европа 
е да се прилага изцяло дигитален 
подход при откриване и управление 
на депозитите. За да стартираме 
проекта, ни бяха необходими повече 
от 18 месеца. Сега сме щастливи, 
че можем да предложим на българ-
ските клиенти една съвременна 
интернет платформа, която отго-
варя на най-високите стандарти 
за сигурност и в същото време е 
изключително лесна за използване.

И не на последно място - наши-
те клиенти получават комфорта за 
спестяванията им да се грижи една 
от най-стабилните банки в света.

- Какво ви накара да помислите 
за развитие на онлайн банкиране-
то?

- ЖТВ: Това е глобална инициа-
тива на БНП Париба, която цели да 
посрещне нуждите на модерните 

клиенти. Дигитализираме нашите 
услуги, защото днес клиентите 
очакват банката да им предложи 
удобство и бързина, а не гишета.

- Наскоро открихте Concept 
Store в София. Какви услуги ще се 
предлагат в него?

- ЖТВ: Това е място, където 
клиентите могат да се срещнат 
лично с нашите специалисти, да 
получат информация, помощ, съвет, 
да им демонстрираме интернет 
платформата. Искаме да предложим 
модерна „безконтактна” услуга, 
но в същото време осъзнаваме, че 
хората обичат да работят с хора и 
за тях е важно да получат персо-
нално отношение и грижа. За да ги 
предоставим на клиентите, консул-
тантите на БНП Париба С.А. – клон 
София са на разположение на 0700 
11 004 и на място на „Цар Освобо-
дител” 2.

- ХБ: Това е една възможност за 
потребителите на 
онлайн платформа-
та да се срещнат с 
нас офлайн.

- Планирате ли 
да разширявате 
клоновата си мре-
жа?

- ХБ: Новоот-
критият ни клон 
не е банков офис в 
класическия смисъл 
на думата. Това 
е място, където 
искаме клиентите да 
идват всеки път с 
удоволствие и да го 
правят само когато 
имат желание, а не 
защото се налага. И

ÁÍÏ Ïàðèáà öåëè ïúëíà 
äèãèòàëèçàöèÿ íà äåïîçèòèòå

Çà áúäåùîòî ðàçâèòèå íà 
ñîôèéñêèÿ êëîí íà ôðåíñêàòà ÁÍÏ 
Ïàðèáà Ñ.À. è çà íîâèòå ïðîäóêòè 
è óñëóãè íà áàíêàòà ðàçãîâàðÿìå ñ 
Õàíñ Áðóêå è Æîñëèí Òîìà-Âóêîâè÷

Õàíñ Áðóêå, ðúêîâîäèòåë íà ÁÍÏ Ïàðèáà çà Áúëãàðèÿ è óïðàâèòåë íà ÁÍÏ 
Ïàðèáà Ñ.À. - êëîí Ñîôèÿ, è Æîñëèí Òîìà-Âóêîâè÷, ìåíèäæúð íà Áèçíåñ 
ëèíèÿ Äåïîçèòè â Áúëãàðèÿ íà ôðåíñêàòà áàíêà

Íîâèÿò 
Concept Store 
íà áàíêàòà â 
Ñîôèÿ
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промишленост (БКДМП). 
Браншът направил 
много предложения за 
мерки, които биха подо-
брили средата, но тази 
непрекъсната смяна на 
хората във властта 
блокира изпълнението 
им.

Òðåíä
През 2012-а спрямо 

предходната година 
има леко раздвижване 
на пазара и мебелна-
та индустрияотчита 
7-8% ръст. За тази 
година никой не се 
наема да прогнозира 
резултатите, тъй 
като икономическата 
несигурност ескалира 
заради политическата 

нестабилност. „Инвести-
тори, които са имали наме-

рение да стъпят на българския 
пазар, или задълго се оттеглиха, 
или заеха изчаквателна позиция”, 
твърди Елица Ненчева. В години-
те на кризата от 2008-а насам в 
общия брой на малките и средни-
те предприятия от бранша има 
спад с20-30%. Заетостта също 
върви надолу. Фирмите с позиции 
се стремят да усъвършенстват и 
да оптимизират производствения 
процес. Повечето предприятия се 
опират на стари партньорства, ня-
кои предпазливо се обръщат и към 
нови пазари. Така бизнесът почука 
на вратите на бившите съветски 
републики, на някои от арабските 
държави, партньорски отношения 
се създават с Израел. 

Ïðîèçâîäèòåë
Как ви се отразява кризата, 

питам управителя на „Августа 
мебел” Владислав Тодоров. „С една 
дума - зле. Успяваме да намерим 
потенциални клиенти, но те не 
правят поръчки, говорят само за 
бъдещи намерения”, отвръща той. 

ССекторектор

ТАТЯНА ЯВАШЕВА

ССега е времето на естест-
вен подбор в дървообра-
ботващата и мебелната 

промишленост и перспективата е 
да остават все по-малко фирми. 
Слабите играчи постепенно отпа-
дат и така конкуренцията ще на-
малее, коментира управителят на 
„Августа мебел” Владислав Тодоров. 

„Мебелната индустрия работи и 
това е факт, но държавата не ни 
дава сигурност какво ще се случи в 
утрешния ден. Това положение не ни 
позволява да планираме нито в крат-
косрочен, нито в дългосрочен план. В 
същата позиция е и самото прави-
телство. През първата половина на 
годината се смениха трима мини-
стри на икономиката, което затруд-
нява диалога с администрацията”, 
казва Елица Ненчева, изпълнителен 
директор на Браншовата камара на 
дървообработващата и мебелната 

Ïðåíàðåæäàíå â      

Ìåáåëíàòà èíäóñ-
òðèÿ ñå îêàçà ñðåä íàé-
çàñåãíàòèòå ñåêòîðè, 
ñëåä êàòî ñòðîèòåëíè-
ÿò áàëîí ñå ñïóêà. Ñåãà 
âñÿêà ôèðìà òúðñè ñâîè 
íà÷èíè çà îöåëÿâàíå 
è êîíêóðåíöèÿòà âñå 
ïîâå÷å ñå îæåñòî÷àâà. Â 
áðàíøà èìà õîðà, êîèòî 
âúïðåêè âñè÷êî íå ñà çà-
ãóáèëè ÷óâñòâî çà õóìîð 
è îïèñâàò ñèòóàöèÿòà 
àíåêäîòè÷íî: Êèòàåö è 
àìåðèêàíåö ñëåä ñàìî-
ëåòíà êàòàñòðîôà ñå 
îçîâàâàò â äæóíãëàòà. 
Ïî åäíî âðåìå âèæäàò 
òèãúð äà ïðèáëèæàâà. 
Õóêâàò äà ñå ñïàñÿâàò 
è àìåðèêàíåöúò ïèòà 
êèòàåöà: “Âÿðâàø ëè, 
÷å ùå áÿãàø ïî-áúðçî 
îò íåãî? “Îò íåãî íå, 
íî îò òåá - ñúñ ñèãóð-
íîñò”, îòâðúùà òîé.

Ñëàáèòå èãðà÷è ïðîäúëæàâàò äà îòïàäàò, áðàíøúò 
èñêà ñòðàòåãèÿ çà èçëèçàíå íà âúíøíè ïàçàðè
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Компанията работи основно за 
външния пазар. Предлага хотел-
ско обзавеждане, зарежда вериги 
магазини. Произвежда големи серии 
от по-висок клас, за който няма 
търсене на вътрешния пазар. Пред-
приятието е създадено през 1919 
г. и от 1956-а до наши дни основ-
но изнася. „Преди работехме за 
държавите от СИВ, сега за стра-
ните от ЕС. Към източните пазари 
само гледаме, защото това изисква 
контакти, усилия, енергия, според 
нас в такъв момент е рисковано 
да направим подобна стъпка. Сега 
целта ни е да стабилизираме про-
дажбите и не може да си позволим 

експерименти”, коментира Тодоров. 
В годините на кризата персоналът 
на „Августа мебел” се е свил близо 
наполовина, тъй като обемът на 
работа драстично е намалял. 

Êëèåíòèòå
Кризата промени клиентите 

и те са още по-претенциозни. 
Търсят се мебели от все по-нисък 
клас, защото се гони цена. Пазарът 
предпочита оптимум между качест-
во и цена, но колкото по-евтино е 
изделието, толкова по-лесно се про-
дава. Дизайнът и функционалност-
та са важни, купуват се и мебели 
от модерни материали. Масивното 

дърво си остава без конкуренция, 
макар по финансови причини да бе 
изместено от по-евтини плоско-
сти.

Ñïåöèàëèñòè
Професионалното образование и 

обучение днес е голям проблем, тъй 
като всички искат да са мениджъ-
ри, но никой не иска да работи. 
Моментът е тежък и през тази 
година бяха закрити още две про-
фесионални гимназии по дървообра-
ботване и мебелно производство в 
София и Кюстендил, разказва Елица 
Ненчева. Парадоксално, но факт – в 
център на дърбообработващата и 
мебелната промишленост, какъвто 
е Троян, няма нито една специализи-
рана паралелка, която да подготвя 
кадри за тези производства. Редица 
мебелни предприятия работят и им 
трябват кадри. За да има про-
мишленост, трябва да има и хора, 
които да работят в нея. Ето защо 
има нужда да се повиши имиджът 

на тези специалности. Учебните 
програми трябва да се адапти-
рат към изискванията на бизнеса. 
Но работата в тази посока не е 
спринт, а е щафетно бягане, добавя 
Ненчева. 

Îöåëÿâàíå
Малкият и средният бизнес е 

забравен през последните години. 
Той страда от липса на нормален 
достъп до финансиране, натоварен 
е с множество такси, няма каквато 
и да било защита за българското 
производство. Предприятията от 
бранша, както и целият бизнес у 
нас е обременен от такси, налози и 

ìåáåëíàòà 
èíäóñòðèÿ
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ограничения. Високите лихви убиват 
и ако държавата държи да насърча-
ва развитието на малкия и средния 
бизнес, тя трябва да предложи 
адекватни условия, например чрез 
Българската банка за развитие, 
настояват от БКДМП. Оправда-
нието, че сме част от Евросъюза 
и от големия европейски пазар, 
вече е омръзнало на компаниите 
от бранша. Ние имаме само задъл-
жения и никакви права, контрират 
предприемачи. Но нямат свръхочак-
вания скоро държавата да приведе 
в действие мерки за стабилизиране 
на малкия и средния бизнес. Сега 
всеки се спасява поединично. „Иска-
ме ли да имаме икономика, трябва 
министерството на икономиката 
да се занимава само с нея, формула-
та три в едно не работи”, уверява 
Елица Ненчева. 

Êîíêóðåíöèÿ
Навлизането на ИКЕА не по-

стигна онзи ефект, който според 
предварителните очаквания гро-
зеше българските производители. 
Нашата мебелна промишленост 
предлага конкурентен продукт и 
тя успя да запази своето място 
на пазара. Но според представите-
лите на бранша бизнесът не бива 
да е сам в бурните води и смята, 
че защитата на родното произ-
водство е наложителна. Подобен 
опит в другите страни от ЕС не 
липсва. 

Съдейки по случващото се в ме-
белната промишленост, то голяма 
част от конкурентните предим-
ства на нашата страна остават 
на хартия. Искаме ли по-висока 
заетост на квалифицираните хора 
в бранша, трябва да има по-адек-
ватна и целенасочена политика по 
привличане на инвеститори. Ролята 
на браншовите организации е да са 
посредник между бизнеса и държа-
вата. Затова е крайно необходимо 
да се създаде закон за браншовите 
организации, тъй като на практика 
за всеки сектор те работят като 
микроминистерство. 

Ñèâèÿò ñåêòîð
Сивата икономика в дървооб-

работващата, а и в мебелната 
промишленост, е сериозен проблем. 
Тези, които работят на светло, 

спазват изискванията, но другите 
винаги намират начин да ги заоби-
колят и затова държавата трябва 
да се погрижи правилата да важат 
за всички. Сивият сектор динамич-
но расте и браншът е готов да 
подпомогне борбата с нелоялната 
конкуренция. 

Íàïðåä
В сектора с пълна сила важи 

правилото „Бързите изяждат бав-
ните, а не големите – малките”. 
Предприемачите не спират да зада-
ват въпроса как отново да постиг-
нат растеж. „Този стратегически 
въпрос изисква по-дългосрочно пла-
нуване. Нужна е цялостна програма 
за излизане на бранша на външните 
пазари. Необходима е подкрепата 
на държавата за защита на българ-
ския продукт както на вътрешния, 
така и на външния пазар”, е рецеп-
тата на Елица Ненчева. И

å îáîðîòúò íà áúëãàðñêàòà 
ìåáåëíà ïðîìèøëåíîñò ïðåç 
2012 ã.

ïðåäïðèÿòèÿ îïåðèðàò â ñåê-
òîð äúðâîîáðàáîòâàíå.

ñà ôèðìèòå â ìåáåëíîòî ïðîèç-
âîäñòâî.

å äåëúò íà ìåáåëíèÿ áðàíø 
â îáùîòî ïðîèçâîäñòâî íà 
ñòðàíàòà.

650 ìëí. ëâ. 

Îêîëî 20 õèë.

Áëèçî 20 õèë. 

В цифри

Îêîëî 2%

Източник: БКДМП

ССекторектор

Êëèåíòèòå äúðæàò íà êà÷åñòâîòî, íî òúðñÿò ìåáåëè îò âñå-ïî-íèñúê êëàñ

Çàðàäè öåíàòà ïëîñêîñòèòå èçìåñòâàò ìàñèâíîòî äúðâî
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Áúëãàðèÿ å èíòåðåñíà 
çà ãîëåìèòå êîìïàíèè 
îò Ñåâåðíà Àìåðèêà
Åìèë Äèìèòðîôô å ðîäåí â 
Ñîôèÿ ïðåç 1957 ã. Çàâúðøèë 
å áîãîñëîâèå â Äóõîâíàòà 
àêàäåìèÿ “Ñâ. Êëèìåíò 
Îõðèäñêè” íà Ñîôèéñêèÿ 
óíèâåðñèòåò. Ìàãèñòúð å 
ïî áèçíåñ àäìèíèñòðàöèÿ 
(MBA) íà Äîìèíèêàíñêèÿ 
Êàëèôîðíèéñêè óíèâåðñèòåò 
- Ñàí Ðàôàåë.  Ñïåöèàëèçèðàë 
å ãëîáàëåí ñòðàòåãè÷åñêè 
ìåíèäæìúíò, êàêòî è  âúðõó 
ñòðàíèòå îò Òèõîîêåàíñêèÿ 
áàñåéí. Îò 1988 äî 1989 ã. 
ðàáîòè âúâ ôåðèáîòíè ëèíèè 
“Ventouris Sea Lines”, Ïèðåÿ, 
Ãúðöèÿ. Â ïåðèîäà 1992 - 1996 
ã. ñúçäàâà Delta International, Ltd. 
Ñàí Ðàôàåë, Êàëèôîðíèÿ. Ïî-
êúñíî å  åêñïåðò è êîíñóëòàíò 
â Ñúâåòà ïî èçíîñà íà 
Ñåâåðíà Êàëèôîðíèÿ êúì 
Ìèíèñòåðñòâî íà òúðãîâèÿòà 
íà ÑÀÙ,- Ñàí Ôðàíöèñêî, 
Êàëèôîðíèÿ.  Ñëåä òîâà å 
èçï.äèðåêòîð íà êîðïîðàöèè 
â  Íîâàòî è  Êàðëñáàä, 
Êàëèôîðíèÿ. Ïðåç 1999 ã. å 
îñíîâàíà Ñåâåðíîàìåðèêàíñêî-
áúëãàðñêà òúðãîâñêà êàìàðà 
(www.nabcc.org), áàçèðàíà â Ñàí 
Ôðàíöèñêî, ÑÀÙ, íà êîÿòî 
å èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð è 
ïðåäñåäàòåë íà Èçïúëíèòåëíèÿ 
ñúâåò. Îò 2001 ã. å ãåíåðàëåí 
ìåíèäæúð íà European Tech-
nologies & Personnel Services, 
LLC - Ñàí Ðàôàåë, Êàëèôîðíèÿ.
Îò ìèíàëàòà ãîäèíà  å è 
óïðàâëÿâàù ïàðòíüîð íà 
êîíñîðöèóì Íîðòàìåêñ 
(Consortium Northamex). Ãîâîðè 
àíãëèéñêè, ðóñêè è ãðúöêè 
åçèê. Ñúîðãàíèçàòîð å íà 
ìíîãîáðîéíè êîíôåðåíöèè, 
ñåìèíàðè è èçëîæáè.

Êîðóïöèîííèòå 
ïðàêòèêè â 
ñòðàíàòà ãîíÿò 
èíâåñòèòîðèòå îò 
ÑÀÙ è Êàíàäà, êàçâà 
ïðåäñåäàòåëÿò íà 
Ñåâåðíîàìåðèêàíñêàòà 
òúðãîâñêà êàìàðà 
Åìèë Äèìèòðîôô
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СВЕТЛАНА ЖЕЛЕВА

Г -н Димитрофф, предста-
влява ли интерес Бълга-
рия за инвеститорите от  

Северна Америка?
- България е интересна страна 

за американски мултинационални 
и транснационални компании по-
ради факта, че все още се счита 
за „low cost hub”, т.е. себестой-
ността на продукцията в Бълга-
рия е все още на най-ниско ниво 
в ЕС по отношение на работна 
ръка, режийни, корпоративно 
данъчно облаганe. Това е важен 
стимул при вземане на решение 
за една мултинационална компа-
ния да разшири операциите си в 
даден регион или страна. Друго 
предимство, което имаме, е фа-
ктът, че от близо шест години 
сме част от близо едномилиарден 
пазар като население, какъвто 
е ЕС, и това прави страната ни 
доста привлекателна дестинация 
за инвестиции. Третото предим-
ство е географското положение 
на България и стратегическата 
близост както с Европейските 

пазари, така и с Близкия изток, 
Турция и Русия.

- Разстоянията в глобалния 
свят могат ли да бъдат още 
спънка за правене на бизнес?

- Естествено, има и негативни 
фактори, и то не един, които вли-
яят на инвеститорите от Север-
на Америка да вземат положител-
но решение за инвестиции у нас. 
Един от тях е отдалечеността 
на Северна Америка от Източна 
Европа. Логистично е неизгодно, 
освен ако не е мащабна инвести-
ция от няколко десетки милиона, 
да се очакват инвестиции от по-
малки компании. За компании като 
Hewlett Packard, Microsoft, IBM и 
други корпорации рискът е опра-
вдан, но за фирми с малък оборот, 
въпреки стимулите, които пред-
лага страната ни, положението е 
съвсем различно. Докато за един 
инвеститор от Германия, Турция 
или Гърция логистично такава 
инвестиция не би била трудност, 
дори ако той е средно или мал-
ко предприятие, но за малкия и 

средния бизнес от САЩ и Канада 
това си е направо авантюризъм 
и поради това ние и не виждаме 
инвестиции от такива компании 
в България.  

Друг основен фактор, поради 
който компании от Северна Аме-
рика не желаят да инвестират у 
нас, са корупционните практики, 
станали едва ли не всекидневие 
в страната. И ако ние, българи-
те, сме приели това почти като 
статукво, за компании от САЩ и 
Канада това е абсолютно не-
приемлива практика. Нека не се 
лъжем, корупция има навсякъде, 
но у нас тя е придобила застра-
шителни размери. Където и да 
отидем, в каквато и инстанция, 
от нас се очаква да „смажем 
колелата на бюрокрацията”. 
Компаниите от САЩ и Канада 
не са свикнали с тези практики. 
Първо,  морално те не приемат 
факта, че трябва да платят 
за нещо, което им се полага по 
закон (Законът за инвестициите 
е красноречив по отношение пра-
вата на инвеститорите). Второ, 
и в САЩ, и в Канада, действат 
абсолютно стриктни закони по 
отношение на подкупи към чужди 
правителствени служители, като 
санкциите са огромни, а глобите 
- стигащи космически размери, 
отнемане на лицензи, дори за-
твор. Така че докато българските 
политици не предприемат мерки 
за справяне с този проблем, не 
можем да разчитаме на някакъв 

Ñðåùà íà êàìàðàòà ñ ïðåäñòàâèòåëè íà 
áàíêèòå, îòïóñêàùè ôèíàíñèðàíå ïî 
Ïðîãðàìà JEREMIE

Êîðïîðàòèâíà âå÷åðÿ íà êàìàðàòà
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значителен поток от инвестиции 
от този континент към България. 

- Какво сочат  данните за 
стокообмена на България с 
този регион?

- По данни на Българската 
агенция за инвестиции сумата 
на преките капиталовложения, 
реализирани от САЩ в България 
за периода 1996-2011 г., възлиза 
на 1.283 млрд. евро и по този 
начин САЩ се нареждат на 8-мо 
място по преки инвестиции у 
нас. Най-големите инвестиции 
на американските компании у 
нас са в секторите възобно-
вяеми  енергийни източници и 
енергетика, селскостопанско 
оборудване, здравна индустрия, 
информационни технологии, тър-
говия, недвижими имоти, строи-
телство и консултантски услуги. 
Сред големите компании, които 

увеличиха бизнеса си у нас, се 
открояват AES, Хюлет-Пакард 
(Hewlett-Packard), Ай Би Ем (IBM), 
МакДоналдс (McDonald's), Крафт 
(Kraft), Кока-Кола (Coca-Cola) и 
други.

- Как се развиват търговско-
икономическите ни отношения 
с Канада, там има и голяма 
българска диаспора?

- Търговията, както и инвес-
тициите от страна на канадски 
компании в България, за съжале-
ние, не се развиват така дина-
мично, както тези със САЩ. Има 
още много какво да се желае. 
Интересът на канадските ком-
пании е насочен основно към 
минното дело и полезните из-
копаеми. Най-големият канадски 
инвеститор в България е „Дънди 
Прешъс Металс”, представена 
в България чрез дъщерните си 

компании „Челопеч Майнинг” и 
„Болкан Минералс енд Майнинг”. 
„Bombardier” също имат предста-
вителство в София, предлагайки 
различната гама продукти на ка-
надския гигант - водни джетове, 
снегомобили, ATV и UTV и др.

По информация в медиите още 
една канадска компания ще из-
следва възможностите за добив 
на руди в България.

Данните за 2012 г. сочат, че 
има нарастване на стокообмена 
с Канада, който надхвърля 180 
млн. щатски долара, след ръст 
от около 9% спрямо предходна-
та година. Износът на България 
за Канада се е повишил с 12.6% 
спрямо 2011 г., което на свой ред 
отразява най-вече нарасналите с 
25% продажби на руди на благо-
родни метали. Вносът от Канада 
като цяло  запазва  обема си в 
стойност на нивата от 2011 г. 
и е малко над 44 млн. щатски 
долара. Тук се наблюдава ръст 
от близо 21% при вноса на медни 
руди и концентрати в комбинация 
с почти удвоените покупки на 
земеделски машини, с което се 
компенсира свиването на обе-
ми при станали традиционно за 
последните години стокови групи 
като замразената риба и елек-
трическите апарати за сигнали-
зация.

- Вашата камара следи и ин-
вестициите с Мексико. По-ско-
ро екзотика ли са те?

- В България до този момент 
има само един голям мексикански 
инвеститор. През 1996 г. мек-
сиканският филиал на американ-
ската фирма „Идеал стандарт” 
участва в приватизацията и 
закупува предприятието за сани-
тарен фаянс в  Севлиево. 

- Камарата догодина ще 
отбележи 15-годишнината от 
създаването си. Каква е равно-
сметката ви за този период?

- Северноамериканско-българ-
ската търговска камара е амери-
канска организация, регистрирана 
в Сан Франциско, Калифорния, 
през 1999 г. През 2014 г. ще 
честваме нашата 15-годишнина. 
От 2003 г. камарата е регистри-
рана в България и тази година 
отбелязваме  10-годишна дейност 

Åìèë Äèìèòðîôô ñ ã-í Èëÿí Ïîïîâ, ïðåäñåäàòåë íà áîðäà íà äèðåêòîðèòå 
íà “Ñîôèÿ Àóòî” ÀÄ 

ППартньорствоартньорство
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у нас. В Канада имаме офис във 
Ванкувър, откъдето ръководим 
работата ни в цялата страна. 
На този етап камaрата няма 
дейност, нито офис в Мексико, 
въпреки че преди 6-7 години се 
опитвахме да развием такава и 
там, но нещата не потръгнаха 
поради сложността да се упра-
вляват толкова много офиси в че-
тири различни страни. Планираме 
отново да отворим тази страна 
за дейността ни, но търсим под-
ходящи партньори, с които да го 
направим.

- Мисията ни е и винаги е 
била индивидуален подход към 
нуждите на членовете ни. Кога-
то една компания стане член на 
организацията ни, ние работим 
за интереса на тази компания, 
за удовлетворяване на техни-
те бизнес изисквания и нужди. 
Затова неслучайно сме избрали 
и слогана на организацията ни 
да е „A Posse Ad Esse” (в пре-
вод - „От възможността към 
осъществяването й”).

- Стремяли сме се и винаги 
ще се стремим да търсим нови 
и нови възможности в сложния 
свят на икономическа стагнация, 
да промотираме потенциални 
възможности за бизнес сред 

български компании, желаещи 
да излязат с продуктите си на 
северноамериканския пазар, както 
и обратното - на американски 
компании, желаещи да развиват 
бизнес в България, независимо 
дали търсят проекти за финан-
сиране, пазар за техните проду-
кти или услуги, аутсорсване или 
просто потенциален партньор в 
България, с когото да развиват 
съвместна дейност.

- Как оценявате дейността 
си в България?

- Мога спокойно да отбележа, 
че камарата ни е най-дейна в 
България. През месец-два орга-
низираме събития за нашите 
корпоративни членове и парт-
ньори в страната. Разбира се, 
отбелязваме и всички нацио-
нални празници на САЩ, Канада 
и  България. На  последните две 
събития представихме финан-
совите продукти на две банки 
в България, които са подписа-
ли споразумения по Програма 
JEREMIE I, както и по JEREMIE 
II за финансиране на компании. 
Друг вид мероприятия са голф 
академии и голф клиники, които 
организираме редовно. 

От 7 години издаваме клубна 
картова програма Privilege Club 

(www.theprivilegeclub.org). Програ-
мата Privilege Club е от типа 
клубни карти за „лоялни клиенти” 
и е маркетингов похват, имащ за 
цел насочване на потребителски 
поток към бизнеса на членуващи-
те в клуба търговци и компании. 
В началото на 2013 г. бе пусна-
то изданието на програмата за 
тази година. Бяха раздадени 11 
000 карти на бизнеса с надеж-
дата те да помогнат както 
в намаляване на разходите на 
картопритежателите, така и в 
увеличаване на клиентите към 
търговските обекти на участва-
щите търговци. 

В продължение на 14 години съ-
ществуване и 10 години дейност 
в България, нашата организация 
се доказа като надежден парт-
ньор за бизнеса в САЩ, Канада 
и България. Доказателство е 
фактът, че имаме лоялни членове 
и в трите страни, които всяка 
година подновяват членството 
си. А това красноречиво говори, 
че те са доволни от това, че са 
станали членове на Северноаме-
риканско-българската търговска 
камара. Надяваме се и в бъдеще 
да можем да служим и да бъдем 
полезни на бизнеса така, както 
сме го правили досега. И

Ã-í Èâàí Áîÿäæèåâ ïî âðåìå íà êîðïîðàòèâíàòà âå÷åðÿ ïî ñëó÷àé Äåíÿ íà áëàãîäàðíîñòòà íà ÑÀÙ ìèíàëèÿ íîåìâðè. Â äúíîòî ñ ãðúá, 
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СИАНА СЕВОВА

Г-н Паунов, според вас как об-
щините могат да помагат на 
бизнеса и какво прави в тази 

насока община Кюстендил?
- Очакваме най-после да старти-

ра активно децентрализацията на 
финансовите потоци в България. В 
момента парите остават в прави-
телството, а големите очаквания са 
насочени към общините, които еже-
дневно са в центъра на вниманието 
на българските граждани. За съжа-
ление, местните управи имат много 
стеснен набор от административни 
инструменти, с които да подпомагат 
бизнеса. Чисто икономически, връз-
ката с бизнеса е скъсана, защото 
колкото и да работим в посока 
подпомагане, общините не получават 
в бюджета си пряко приходи от това. 
С изключение на данъка върху недви-
жимите имоти и върху превозните 
средства, но такива данъци плаща не 
само бизнесът. Единствената връзка 
е с дейността на занаятчиите, които 
плащат патентен данък в общините. 
За разлика от държавните органи, ние 
се стремим да не товарим бизнеса 
с излишни тежести под формата на 
необосновано високи такси и да не 
забавяме предоставянето на услуги за 
бизнеса. 

Друга част от нашата политика 
по отношение подпомагане на бизнеса 
е да правим предложения за законо-
дателни промени. Още от 2009 г. 

настояваме да бъде облекчен режима 
за възстановяване на ДДС на чужди 
граждани, живеещи извън Европейския 
съюз. С това искаме пътуващите до 
България с цел търговия наши съседи  
- сърби и македонци, да пазаруват от 
кюстендилските хипермаркети и да си 
възстановяват ДДС на границата. За 
съжаление, тази ни инициатива имаше 
минимален ефект и в съответната 
наредба се внесоха само козметични 
промени. Преди няколко месеца внесо-
хме предложение за създаване на изця-
ло нов ред за начисляване и събиране 
на осигурителни вноски като страна-
та се районира по критерия степен 
на икономическо развитие и актив-
ност. За пограничните и най-слабо 
развитите в икономическо отношение 
райони размерите на минималния оси-
гурителен доход за самоосигуряващо 
се лице, собственик на фирма за про-
изводство, да бъдат намалени с 50%, 
или за първите две години от създа-
ване на съответната фирма, изцяло 
освободени от заплащане. Трябва да 
се облекчат и хората, които искат да 
инвестират в строителство на малки 
обекти - пета и шеста категория. 
Когато се изискват по-малко части 
за проектиране, ще се стимулира 
законното строителство и в същото 
време гражданите и бизнесът няма 
да бъдат принудени да плащат високи 
такси за проектиране и одобрение на 
строежи.

- Какво е бъдещето на селата 
от пограничните райони? Може ли 

да се развива в тях, паралелно със 
земеделието и животновъдството, 
и туризъм?

- Лошото е, че днес в кюстен-
дилските села, много от които са 
съставени от отделни, разпръснати 
в планината махали, са останали 
почти само възрастни хора. В някои 
селища жителите са по двама или 
трима души, самотници сред пре-
красната природа на Кюстендилско. 
За тях – старите и самотни хора, 
предоставяме множество социални 
услуги с Домашния социален пат-
ронаж – доставка на готова храна, 
доставка на лекарства, елементарна 
медицинска помощ. Да, във всички 
погранични села може да се развива 
и животновъдство и селски туризъм, 
но за съжаление, в този програмен 
период държавата реши, че в Кюстен-
дилска община няма да се финансират 
проекти от Програмата за развитие 
на селските райони. Ще настояваме 
тези 71 малки населени места да 
получат своя шанс. 

- Каква е стратегията на об-
щина Кюстендил по отношение на 
туризма?

- Известни в цял свят са минерал-
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ните извори на Кюстендил и техните 
лечебни свойства. Тяхното рационал-
но използване за развитие на община-
та е основният приоритет в нашата 
работа. Много надежди за съживяване 
на икономиката възлагаме на изпъл-
нението на най-големия ни проект 
– изграждане на Медико-балнеоло-
гичен комплекс „Св. Иван Рилски”, 
по който работим от 2010 г. Той е 
съставен от 4 звена, насочени към 
здравни грижи, профилактика, бал-
неология и един хотел. Реалното му 
изпълнение започна през 2011-а, като 
общината взе облигационен заем и с 
него финансираме строителството 
и реконструкцията на обектите. 
В започналото строителство са 
заети фирми от региона. В четири-
те звена на медико-балнеологичния 
комплекс в бъдеще ще работят над 
400 души. Заработи ли, смятаме, че 
ще има ефект и върху останалите 
сектори на икономиката – земеделие, 
транспорт, туризъм. Освен това 
природните и културните дадености 
на общината дават възможности 
за развитие на почти всички видове 
туризъм – здравен и климатолечение, 
културно-исторически, религиозен, 

спортен, планински туризъм и спор-
тове, екологичен, алтернативен (вело, 
ловен, селски, приключенски, фестива-
лен) и др. Точно заради това влагаме 
големи ресурси в презентирането на 
общината – празници с акцент върху 
местния бит и култура; брошури; 
участия на туристически борси и др. 

- Адмирации за идеята ви за 
Гаранционен предприемачески фонд, 
но как смятате да я осъществите?

- Общинският съвет уточнява 
детайлите, устава на Гаранционния 
предприемачески фонд. Целта ни е 
с бюджетни и дарителски средства 
да подпомогнем дребните земедел-
ски производители  (до 10 дка) със 
средства за закупуване на посадъчен 
материал, торове и осигуряване на 
обработка. Сумите ще бъдат безлих-
вени за 3 години и след края на 3-та 
година започва възстановяването им 
в рамките на 24 месеца. Управление-
то на фонда ще бъде от общински 
съветници и представители на граж-
данските структури. 

- Какви са идеите ви за справяне 
с бедността и демографския срив 
в пограничните райони? Имате ли 
трансгранични и европейски проек-

ти? 
- Ключов за региона е европейски-

ят транспортен коридор №8, който 
трябва да свърже Адриатическо с 
Черно море през Италия, Албания и 
Македония. Изграждането на това 
трасе ще осигури над 7 хил. работ-
ни места и ще гарантира сериозен 
инвеститорски поток в българската 
страна на границата. По отноше-
ние програмите за трансгранично 
сътрудничество в момента община 
Кюстендил изпълнява два проекта 
по Оперативна програма „България – 
Македония” - „Велоалеи за гражданите 
и гостите на Кюстендил и Крива 
паланка”, с партньор община Крива 
паланка, за 971 414 лв. и един проект 
по Оперативна програма ТГС Бълга-
рия – Сърбия - „Зелена трансгранична 
зона – инвестиция в природата”,  в 
който си партнираме с Община Сур-
дулица, Република Сърбия, и Кюстен-
дилска търговско-промишлена палата. 
Общата стойност на проекта е 1,5. 
млн. лв. За периода 2007-2013 г. общи-
на Кюстендил е изпълнила 8 проекта 
по трансгранично сътрудничество в 
партньорство с общините Лесковац, 
Щип, Дойран и Крива паланка на обща 
стойност 3 239 000 лв. 

- Каква е политиката на кмет-
ството по отношение на местни-
те данъци и такси? 

- От 2008 година община Кюс-
тендил не е увеличавала размера на 
данък сгради и данък върху превоз-
ните средства. Още повече, през 
2009 г. намалихме ставката за данък 
сгради от 1,5 на 1,4 промила. През 
тази година внесохме предложение, 
а общинският съвет одобри намаля-
ване на размера на патентния данък 
за най-масовите патентни дейнос-
ти. Нашата цел е този най-дребен 
бизнес да остане в светлата част на 
икономиката, защото доста хора се 
прехранват от него. Що се отнася до 
по-едрия бизнес, почти всяка година 
намаляваме размера на местните 
такси, които се внасят в общината. 
Още нещо, освободихме бизнеса от 
такса за сметосъбиране и смето-
извозване за имоти, които не се 
ползват. По този начин представите-
лите на бизнеса са склонни да внасят 
дължимото година за година, за да 
не им се трупат и лихви, и затова не 
се притесняваме за попълването на 
общинската хазна. И
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РРециклиранеециклиране

Çëàòî 
èëè 

áîêëóê
ТАТЯНА ЯВАШЕВА

Боклук за едни, злато за 
други, е любима поговорка 
на онези, които разбират 

смисъла на рециклирането. В Бъл-
гария обаче боклукът вместо да 
се превръща в злато, става все 
по-голям проблем и държавата, 
вместо да намери начин да разсе-
че възела, още повече го затяга. 

Няма да повярвате, че норма-
тивната уредба във Великобри-
тания, свързана с отпадъците 
от черни и цветни метали, не е 
променяна от 1964 г. насам. В 
България обаче взаимоотношени-
ята между държавата и рецикли-
ращия бизнес приличат на опит в 
контакт за 220 волта да се вкара 
щепсел, направен по стандарта за 
110 волта. Законът за управление 
на отпадъците (ЗУО) бе пренапи-
сан от правителството на ГЕРБ 
и влезе в сила на 13 юли 2012 г., 
въпреки огромната съпротива при 
неговото изготвяне. И съвсем оч-
аквано, вместо рециклирането да 
потръгне, то още повече забуксу-
ва. Продължаващата политическа 
криза пък го постави в нокаут. 

Рециклирането в България върви 

ñúñ ñòúïêà åäíà 
íàïðåä è äâå íàçàä

макар и предишните управляващи 
да имаха желанието да го вкарат 
в ритъм и процесът сам да пот-
ръгне, при това съобразен с ев-

Âúçåëúò çà 
îïîëçîòâîðÿâàíåòî 

íà îòïàäúöèòå 
ïðîäúëæàâà äà ñå 

çàòÿãà è âìåñòî äà ãî 
ðàçñå÷å, äúðæàâàòà 

ïðåäëàãà òîÿãà 
âìåñòî ìîðêîâ

Най-добри резултати 
в рециклирането показват 

скандинавските страни. Там 
се оползотворяват до 95% 

от отпадъците, а останало-
то се компостира, докато 
у нас над 95% от боклука 

отива на бунището. След ня-
колко века нашите сметища 
ще са златна мина за архео-
лозите, които ще опитват да 
реставрират картината от 

началото на XXI век. 

 ôîòî  ÁÃÍÅÑ
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ропейските изисквания. Ето защо 
по-добре да не задаваме въпроса 
кога ще ги стигнем скандинавски-
те страни. 

Сложно е да се изгради пред-
приятие за оползотворяване на 
отпадъците, тъй като производ-
ственият процес е „от нищо”, 
т.е. от боклука, да се направи 
нещо. Рециклирането обаче спес-
тява много разходи, които иначе 
се правят за добиването на съ-
щата суровина. Преработката на 
метал, стъкло, хартия, пластмаса 
струва различно. При металите 
цикълът е най-бърз. Много по-ев-
тино е от скрап да се направи 
желязо, отколкото металът да 
се получи от руда. Установено 
е, че се спестяват над 75% от 
енергията, която е необходима за 
целия този дълъг процес. Когато 
се разтопи 1 т скрап, се полу-
чават около 900 кг чист метал. 
При пластмасата има различни 
разновидности, които трябва 
да се сепарират и тогава да се 
преработват, за да се получат 
гранули, от които да се правят 
пластмасови изделия. За хартията 
е добре да се знае, че тя не бива 
да се мокри, тъй като съставът 

й се променя, а и така тя става 
трудна за преработка. Стъкло-
то трябва да се раздели на бяло, 
зелено и кафяво, но то попада в 
общите зелени контейнери. В тях 
обикновено се натрошава и засега 
няма как да се сепарира. 

В много страни с времето са 
наложени най-различни практики 
по оползотворяване на отпадъци-
те и опитите на ЕС 

ñèëîâî äà âúâåäå 
îáùè íîðìè

в рециклирането не дават до-
бър плод. Вече стана ясно, че е 
невъзможно да се наложи единен 
стандарт, разпоредбите трябва 
да бъдат съобразени и с нацио-
налните специфики на населени-
ето в различните държави. Само 
допреди години у нас оползотво-
ряването ставаше на съвсем друг 
принцип, имаше организации за 
събиране на вторични суровини и 
по улиците нямаше разноцветни 
контейнери, в които доброволно 
да изхвърляме разделно събрани-
те отпадъци. При предаването 
им всеки получаваше съответно 
заплащане според количеството и 

ценоразписа. 
Сега за удобство контейне-

рите за разделно събиране са в 
близост до домовете ни. Сигурно 
познавате хора, които в името на 
зелената идея пренасят разделно 
събраните отпадъци на киломе-
три, за да ги хвърлят в съответ-
ните кофи. Знаете и такива, за 
които рециклирането е чужда кау-
за. Но когато някой екоентусиаст 
види как в камиона се смесват 
метал, хартия, картон, пластмаса 
от различните кофи, оптимизмът, 
че зелената идея може да пусне 
корени у нас, бързо се изпарява. 
Оказва се, че организациите по 
оползотворяване на отпадъците 
правят това смесване по чисто 
икономически причини – транс-
портните разходи са високи и 

çà òÿõ å ëóêñ
да осигуряват различни превоз-
ни средства. Освен това някои 
изградиха сепариращи инсталации 
и от отпадъка се отделят всички 
полезни компоненти. Щом ще 
се смесват, защо тогава са ни 
трите вида контейнери – това е 
въпросът. А щом търсим подобен 
отговор, значи има нещо гнило 
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в модела, наложен преди седем 
години. 

В търсене на вярната посока, 
рециклирането в България минава 
по най-трудния път. Този бизнес 
е голяма хапка, но е силно зави-
сим от държавата и общините, 
а за съжаление от години влас-
тимащите прилагат принципа 
„Сиренето няма да го ям, но и на 
друг няма да го дам.” Успешните 
модели в страните с традиции в 
оползотворяването са много, има 
разнообразие от технологии, но 
пренасянето на добрите практики 
на родна земя става мъчително. 
Държавните чиновници обичат да 
пътуват по света и да гледат 
постиженията на другите народи, 
но върнат ли се в родината, 

íÿìàò èíòåðåñ äà ãè 
ïðèëîæàò

Любимо място е Виена с нейни-
те три завода за оползотворяване 
на битовите отпадъци, в които 
работят три съвсем различни 
технологии. Там вече се гледа с 
насмешка на поредното желание 
на български чиновници да им 

бъдат показани предприятията 
отвътре, тъй като през годините 
нито една от тези технологии не 
бе внедрена у нас. Строителство-
то на прословутия завод за боклук 
в София се превърна в сага. След 
години размотаване първата 
копка се очакваше да стане това 
лято, но и тя се отложи, след 
като КЗК отмени избора на изпъл-
нител, направен от Столичната 
община. София отдавна можеше 
да има работещ завод за боклук, 
но това не бе позволено да се слу-
чи. В замяна на това все повече 
хора бъркат в кофите и разделно 
предават отпадъците, а пункто-
вете за вторични суровини са 
доволни, че има кой да ги зареж-
да. Най-често обаче събирачите 
са в нарушение, защото вземат 
отпадъци и от кофите за раздел-
но събиране, които компаниите по 
оползотворяване поддържат. Но 

ïðîòèâîðå÷èÿòà 
íå ñâúðøâàò

дотук. От 13 юли догодина влиза 
забрана физическите лица да 
получават възнаграждение срещу 

предоставени от тях отпадъци. 
Сега за стария бойлер може да 
се получат от 40 до 80 лв. От 
следващото лято гражданите 
ще трябва да извозват старата 
техника на специална общинска 
площадка, и то напълно безвъз-
мездно, а със събраното самата 
община ще може да извършва 
търговска дейност. Това е пара-
доксално решение и от него най-
засегнати ще са онези социални 
групи, за които събирането на 
отпадъци е начин за оцеляване. 
Евродирективата, според която 
трябваше да се създадат сти-
мули за населението разделно да 
събира отпадъците, бе приложена 
у нас в твърде уродлив вид, тъй 
като санкциите и глобите бяха 
превърнати в „морков”. 

Всъщност, очаква се Консти-
туционният съд да обезсили 
някои от разпоредбите на ЗУО, 
след като през ноември м. г. 
депутати от опозицията сези-
раха този висш орган. Дотогава 
за големи и малки компании и 
общини всичко ще е постарому, 
слънцето ще изгрява от изток 
и ще залязва на запад. Време е 
правилата да се опростят и дър-
жавата да се откаже да слага 
летвата от 209 см, която всяка 
фирма, бореща се за място под 
слънцето, трябва да е в състоя-
ние да прескочи. Политическата 
ситуация в момента е такава, че 
промените в ЗУО май ще тряб-
ва да почакат. Времето лети и 
само санкциите, които Евросъюз-
ът ще ни наложи, ако не оползо-
творяваме 25% от отпадъците, 
ще са „тояга”, която да подсеща 
представителите на държавната 
и общинската власт за рецикли-
рането. 

В България „брашното” не ни 
е по джоба, но сме нехайни към 
„триците”. И ако питате защо 
оползотворяването на отпадъци-
те попадна в такъв параграф 22, 
отговорът е аналогичен на онзи, 
който ще получите и на въпроса 
защо не работи уникалната за 
Балканите електродъгова пещ за 
топене на метали в комбината 
„Кремиковци”. Българска работа - 
това ще кажат и най-родолюбиви 
патриоти… И

РРециклиранеециклиране

Ñàìî ïîñòàâÿíåòî íà öâåòíè êîíòåéíåðè 
çà îòïàäúöè íå ðåøàâà ïðîáëåìà
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СВЕТЛАНА ЖЕЛЕВА

Европейската комисия 
въведе  нов регламент 
за парфюмерията, козме-

тиката  и пастите за зъби с по-
строги правила за производство-
то им. Целта е да се  гарантира 
тяхната безопасност и да се 
отсеят от пазара нелоялните 
производители и търговци, обяс-
ниха от  Българската национална 
асоциация за етерични масла, 
парфюмерия и козметика. Регла-
ментът влезе в сила от 11 юли 
2013 г. и след тази дата неко-
ректните играчи ще 
бъдат глобявани, а 
продукцията им 
- изтегляна от 
пазарите.

За пръв 
път се 
въвежда 
Центра-
лизирана 
евро-
пейска 
елек-
трон-
на 
система 

за пускане на пазара на опре-
делен продукт. Досега всяка 
държава си имаше своя процеду-
ра. Системата ще  уведомява 
(нотифицира) всеки продукт на 
пазара и той ще получава уника-
лен номер. По този начин ЕК ще 
подава информация към контрол-
ните органи за всички козметич-
ни и парфюмерийни продукти на 
пазара.

Друг нов момент е т. нар. 
досие на продуктите. Те трябва 
да имат пълна документация, 
която доказва тяхната безопас-
ност. Системата ще отчита и 
нежеланите ефекти при използ-
ването на козметиката и пар-
фюмите, така както това става 

при лекарствата. 
На етикетите 

трябва да има 
подробна 

информа-
ция за 
състав-
ките, а 

позволе-
ните за 
добавяне 

в тях кон-
серванти, 

оцветители и ултравиолетови 
филтри трябва да бъдат включе-
ни в позитивен списък.

В момента парабените не са 
забранени за употреба, за тях 
има пределно допустими стойно-
сти. Предстои решение на Брюк-
сел, с което някои от тях ще 
бъдат забранени. За останалите 
ще се реши дали са безопасни за 
влагане в козметични продукти 
за деца от 0 до 3 години.

75 български компании произ-
веждат и търгуват с козметич-
ни продукти и етерични масла. 
Гаражните производители ще 
отпаднат от пазара  с въвеж-
дането на новия регламент за 
парфюмерията и козметиката, 
смятат от бранша. 

Новият козметичен регламент 
е в интерес както на потреби-
телите, така и на производите-
лите, коментират от пресофиса 
на Европейската комисия. Задъл-
жителната мярка се разпростира 
върху много водещи фирми в све-
товен мащаб и над 4 хил. произ-
водители на козметични проду-
кти в ЕС, сочат данните. Пряко и 
косвено секторът създава над 1.5 
млн. работни места.

Êîçìåòèêàòà Êîçìåòèêàòà 
- ñ äîñèå çà - ñ äîñèå çà 
áåçîïàñíîñò áåçîïàñíîñò 
Åâðîïåéñêà ñèñòåìà 
ùå îò÷èòà 
íåæåëàíèòå åôåêòè 
ïðè èçïîëçâàíåòî íà 
ïðîäóêòèòå, òàêà 
êàêòî òîâà ñòàâà ïðè 
ëåêàðñòâàòà, ïðåäâèæäà 
ðåãëàìåíò íà Áðþêñåë
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- Г-жо Русева, какво казва нови-
ят козметичен регламент на ЕС, 
който влезе в сила от 11 юли т.г.?

- С новия козметичен регламент 
се постигна опростяване на евро-
пейското законодателство в тази 
област със замяна на прилаганите 
досега 27 законодателни акта, 
(равняващи се на 3500 страници 
юридически текстове) с един-
единствен документ. Променена е 
правната форма – вместо директи-
ва имаме регламент, който налага 
ясни и подробни правила и се слага 
край на  различното тълкуване от 
държавитечленки. Така се гарантира, 
че законовите изисквания се прила-
гат по едно и също време в цялата 
общност.

Най-важните промени са свързани 
с по-строгите изисквания за безо-
пасност на козметичните продукти, 
касаещи пускането и предлагането 

на пазара,  наноматериали, дистри-
бутор, нежелан ефект, сериозен 
нежелан ефект.

Има ново изискване към нотифи-
циране на козметичните продукти, 
което ще става централизирано, по 
електронен път, чрез уведомяване 
директно на Европейската комисия. 
Досега това ставаше на национално 
ниво в местните регионални здравни 
инспекции (РЗИ). Производителите 
обявяват своя продукт само веднъж 
чрез портала за уведомяване  на 
козметични продукти (CPNP) на ЕС. 
При инциденти, чрез съхранявани-
те в портала данни, служителите 
от националните токсикологични 
центрове – за България това е 
„Пирогов” - ще могат за секунди да 
проверят състава на продуктите. 
Компетентните органи, извършващи 
надзор на пазара, ще имат лесен 
достъп до информацията за всички 

Íîâèòå ïðàâèëà ùå 
ðàç÷èñòÿò ïàçàðà

Âåñåëèíà Ðóñåâà å çàâúðøèëà 
ïðîèçâîäñòâåí è àïòå÷åí ïðîôèë 
íà Ôàðìàöåâòè÷åí ôàêóëòåò, 
Ìåäèöèíñêà àêàäåìèÿ  Ñîôèÿ.  Â 
ìîìåíòà ðúêîâîäè íàïðàâëåíèå 
“Ïàðôþìåðèÿ è êîçìåòèêà” â 
Áúëãàðñêàòà íàöèîíàëíà àñîöèàöèÿ 
çà åòåðè÷íè ìàñëà, ïàðôþìåðèÿ 
è êîçìåòèêà. Èìà äúëãîãîäèøåí 
îïèò â ïðîèçâîäñòâîòî, óïðà-
âëåíèåòî íà êà÷åñòâîòî, ñòàí-
äàðòèçàöèÿòà, ðåãèñòðàöèÿòà  è 
ñåðòèôèêàöèÿòà íà êîçìåòè÷íè 
ïðîäóêòè ó íàñ è â ÷óæáèíà. Îò 
2004 ã. å îöåíèòåë ïî áåçîïàñ-
íîñò íà êîçìåòè÷íè ïðîäóêòè.

Âåñåëèíà Ðóñåâà, åêñïåðò â Áúëãàðñêàòà íàöèîíàëíà 
àñîöèàöèÿ çà åòåðè÷íè ìàñëà, ïàðôþìåðèÿ è êîçìåòèêà

козметични продукти, предлагани на 
пазара на ЕС.

Въвежда се отговорно лице, като 
са завишени изискванията към него 
и то трябва да бъде установено в 
общността. Производителите тряб-
ва да спазват определени изисквания 
за изготвянето на доклад за безо-
пасност на козметичните продукти 
преди предлагането им на пазара. В 
него ще има информация включител-
но за примеси, следи, за надеждност 
на опаковката и други. Системата 
ще отчита и нежеланите ефекти 
при използването на козметиката и 
парфюмите така, както това става 
при лекарствата.

- Колко фирми у нас ще засегне 
задължителната мярка на ЕК? 

- Целта е да се отсеят от 
пазара нелоялните производители и 
търговци. Некоректните играчи ще 
бъдат глобявани, а продукцията им 
ще се изтегля от пазарите. Гараж-
ните производители ще отпаднат 
от пазара, което е добре за всички 
– и за потребителите, и за  индус-
трията.

- Готови ли са компаниите, или 
ще се окаже, че не са, макар че 
имаха 3-годишен гратисен период 
за подготовка?

- Българинът има навика да се 
придържа към максимата „Не оста-
вяй днешната работа за утре, ако 
можеш да я свършиш в други ден.” 
В случая този сценарий не работи. 
Да се надяваме, че са малцина онези, 
които са заложили на тази губеща 
карта. 

- Може ли да има нов отлагате-
лен период? 

- Няма надежда за никакви нови 
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отсрочки. Тригодишният  
гратисен период бе предел-
но достатъчен.

- Какво направихте 
като асоциация, за да попу-
ляризирате правилата на 
новия регламент?

- Козметичната индус-
трия у нас има дълга исто-
рия, традиции и бъдеще. В 
момента производителите 
от бранша изживяват труден пери-
од на фундаментални законодателни 
промени в областта на козмети-
ката и химикалите в условията на 
световна икономическа криза. За 
щастие, българските фирми нямат 
затруднения относно познаването 
на нормативните промени. Нашата 
асоциация има много добро сътруд-
ничество с държавните структури, 
и преди всичко със здравното минис-
терство, а също и с Европейската 
козметична асоциация (Cosmetics 
Europe). Полагаме усилия да пре-
доставяме на компаниите авансова 
информация за всички  предстоящи 
промени, както и 
за действащото 
законодател-
ство. От пуб-
ликуването на 
новия козмети-
чен регламент в 
края на 2009 г. 
досега сме про-
вели 12 съвмест-
ни семинара 
със здравното 
министерство, 
а през послед-
ната година - 4 
международни 
семинара с учас-
тието на воде-
щи експерти от 
Италианската 
козметична асоциация (UNIPRO). 

Последният практически семинар 
за последните промени в козметич-
ното законодателство в навечерие-
то на влизането на новия регламент 
бе на 4 юли тази година в Пловдив.

- Аптеки и дрогерии у нас наяс-
но ли са с новите правила?

- Надяваме се да е така, защото 
именно в аптеките и дрогериите 
позиционират своите продукти 
много козметични компании. Българ-
ската асоциация за етерични масла, 
парфюмерия и козметика е отворена 
към всички структури, организации и 
фирми от козметичния бранш.

- Стартирахте и нов проект за 
натуралната козметика. Към кого 
е насочен той? 

- На 1 май 2013 г. започнахме  
14-месечен  проект на Българска-
та асоциация за етерични масла, 
парфюмерия и козметика, Между-
народната асоциация за натурална 
и органична козметика NaTrue и 
немската консултантска компания 
за сертифициране на натурални 
козметични продукти и суровини 
„Пфайфер Консултинг”. Проектът се 
финансира от Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” на 
Министерството на труда и соци-
алната политика.

Едно от предизвикателствата 
пред родните производители сега е 
световната тенденция за търсене 

и предлагане 
на натурални 
продукти. На-
ука и бизнес 
са обединени 
зад идеята 
за екологично 
съобразно 
производство 
и защита 
здравето на 
потребите-
лите. През 
2013 г.  става 
въпрос вече 
не за запазва-
не на пазарни 
позиции, а за 
оцеляване на 
компаниите, 

ориентирани към натурално произ-
водство. За съжаление, у нас липсва 
опит и добри практики, т.е. както 
компаниите, така и специалистите 
от козметичния бранш се нуждаят 
от обмяна на опит и знания в об-
ластта на натуралното производ-
ство и сертификация.

Ние от асоциацията разработи-
хме проекта с тази цел – да подпо-
могнем българските козметични ком-
пании, които произвеждат натурални 
и органичнита козметични продукти 
чрез обмяна на добри практики и 
ноу-хау в областта на натуралната 
и органична сертификация. Благода-
рение на партньорите ни ще бъдат 
осигурени водещи експерти в тази 
област. И

РРегулацииегулации

Íàíîòåõíîëîãèÿòà å øèðîêî 
ðàçïðîñòðàíåíà â øèðîêà ãàìà 
îò ïðîäóêòè, à ñå çíàå òâúð-
äå ìàëêî çà âúçäåéñòâèåòî é 
âúðõó ÷îâåøêîòî çäðàâå. Ïî 
ïîñëåäíè äàííè â òúðãîâñêà-
òà ìðåæà ñå ïðîäàâàò íàä 
600 ïðîäóêòà íà îñíîâàòà íà 
íàíîìàòåðèàëè, êàòî ÷îðàïè, 
ïàñòà çà çúáè, ñëúíöåçàùèòíè 
êðåìîâå, ÷àðøàôè. Ñïîðåä 
ïðîãíîçèòå ïðîäàæáèòå èì 
ùå íàðàñíàò äåñåòîêðàòíî â 
áëèçêèòå ãîäèíè. Ñúùåâðåìåí-
íî îáà÷å ìíîãî ìàëêî ñå çíàå  çà 
ñâúðçàíèòå ñ íàíîìàòåðèàëè-
òå çäðàâíè ðèñêîâå.

Äîêëàä íà Åâðîïåéñêàòà 
àãåíöèÿ ïî îêîëíà ñðåäà è 
Ñúâìåñòíèÿò èçñëåäîâàòåëñêè 
öåíòúð íà Åâðîïåéñêàòà êîìè-
ñèÿ ïðèçîâàâà çà ïî-íàòàòúø-
íè èçñëåäâàíèÿ, çà äà ñå ðàçáåðå 
ïî-äîáðå ïîòåíöèàëúò èì íà 
òîêñè÷íîñò. Íåîáõîäèìè ñà 
ñúùî è äàííè ïî îòíîøåíèå íà 
îöåíêàòà íà ðèñêà îò íàíîìà-
òåðèàëèòå. Çà ñúæàëåíèå òàçè 
îöåíêà íà ðèñêà å âñå îùå â 
çàðîäèø, à èíôîðìàöèÿòà çà 
îñâîáîæäàâàíåòî â îêîëíàòà 
ñðåäà è óñòîé÷èâîñòòà íà 
íàíîìàòåðèàëèòå å â ïðîöåñ 
íà ðàçðàáîòâàíå, òðåâîæàò ñå 
ó÷åíèòå. 

Íîâèÿò ðåãëàìåíò çà êîçìå-
òè÷íèòå ïðîäóêòè, êîéòî âëå-
çå â äåéñòâèå îò 11 þëè 2013 
ã., ðàçïèñâà è íîâè ïðàâèëà çà 
âëàãàíå íà íàíîìàòåðèàëè â 
òÿõ. Îöâåòèòåëè, êîíñåðâàí-
òè è UV-ôèëòðè, âêëþ÷èòåëíî 
òåçè, êîèòî ïðåäñòàâëÿâàò 
íàíîìàòåðèàëè, òðÿáâà äà 
ïîëó÷àò èçðè÷íî ðàçðåøåíèå. 
Ïî îòíîøåíèå íà ïðîäóêòèòå, 
êîèòî ñúäúðæàò äðóãè íàíî÷à-
ñòèöè, çà êîèòî â ðåãëàìåíòà 
íå ñà ïðåäâèäåíè îãðàíè÷åíèÿ, 
ùå ñå ïðàâè ïúëíà îöåíêà íà 
áåçîïàñíîñòòà íà åâðîïåéñêî 
ðàâíèùå, àêî Åâðîïåéñêàòà 
êîìèñèÿ èìà îñíîâàíèÿ çà áåç-
ïîêîéñòâî. Íàíîìàòåðèàëèòå 
òðÿáâà äà áúäàò îáîçíà÷åíè 
â ñïèñúêà íà ñúñòàâêèòå ñ 
äóìè÷êàòà “íàíî”, ïîñòàâåíà â 
ñêîáè ñëåä íàèìåíîâàíèåòî íà 
âåùåñòâîòî, íàïð. - òèòàíîâ 
äèîêñèä (íàíî).

Çà  è ïðîòèâ 
íàíîìàòåðèàëèòå
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Основната и приоритетна 
цел е възможно в най-голя-
ма степен да бъде пре-

махнато влиянието на субективния 
фактор върху безопасността на 
жп прелезите. С внедряването на 
съвременна апаратура за охрана 
на прелезите този риск ще бъде 
сведен до минимум. В изпълнение на 
тези отговорности, НКЖИ пресъо-
ръжи 35 броя ръчни бариери с авто-
матични прелезни устройства. 

Програмата продължава и през 
2013 г. с пресъоръжаването на нови 
20 броя прелези с ръчни бариери, 
оборудвани високотехнологично, 
които ще бъдат открити до края 
на годината по железопътна-
та мрежа на страната. При тях 
човешкият фактор няма да влияе, 
защото са съоръжени с най-съ-
временните технически средства, 
които отговарят на най-високия 
европейски стандарт по безопас-
ност. Но това не означава, че 
произшествията ще бъдат напълно 
елиминирани, смятат експертите 
в НК „Железопътна инфраструкту-
ра”. Защото когато на жп прелез 

стане инцидент, проблемът опира 
до професионализма и най-вече до 
моралната отговорност на шофьор-
ите. Не е тайна, че почти всички 
трагични случаи винаги са свърза-
ни с грубо нарушаване на Закона 
за движение по пътищата, като 
преминаване при спуснати бариери 
или червен светофар. От компани-
ята посочват допусната преди две 
години грешка от прелезопазачка, 
но без тежки последици. Това е бил 
единственият прецедент през по-
следните пет години. Наблюдава се 
положителна тенденция напоследък 
за намаляване на произшествията, 
инцидентите и рисковите ситуа-
ции не само на прелезите, но и по 
цялата жп мрежа, обобщава той. 
Статистиката показва, че през 
последните пет години най-висок е 
бил броят им през 2011 г. и 2012 г. 
(повече данни – на графиките).

Освен програмата за преоборуд-
ване и модернизиране на прелезите, 
всички проекти по ОП „Транспорт”, 
по които НКЖИ е бенефициент, 
включват изграждането на нови 
компютърни централизации, които 

се включват в по-големи или по-
малки диспечерски центрове. Такъв 
е ситуираният в Пловдив център, 
който беше открит преди около 

Áåç ðèñê 
ïî ðåëñèòå

ÍÊ “Æåëåçîïúòíà 
èíôðàñòðóêòóðà” 
èíâåñòèðà â 
ñèãóðíîñòòà 
íà ïðåëåçèòå è 
òðàñåòàòà, íî 
êðàæáèòå ñè îñòàâàò 
ñåðèîçåí ïðîáëåì
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година и половина и контролира 
част от направлението Пловдив 
- Свиленград. В него ще се обосо-
бят няколко подцентрове, какъвто 
например ще бъде ръководещият 
отсечката Пловдив – Септември, 
когато приключи рехабилитация-
та й. Успоредно с откриването на 
втория мост над река Дунав на 
товарната гара във Видин също е 
създадено модерно „възелно” упра-
вление, откъдето се контролира и 
управлява пътническото жп движе-
ние в района и целият железопътен 
трафик до последния разделен пост 
Капитановци на наша терито-
рия. Така че по същество новата 
сграда в крайдунавския град вече 

представлява своеобразен мини 
диспечерски център, където също 
е монтирана съвременната компю-
търна система с ниво на безопас-
ност SIL4, испанско производство, 
която значително повишава нивото 

на безопасност. Такъв тип цен-
трализации работят по цялата 
жп мрежа на Евросъюза и са част 
от общата система за оператив-
на съвместимост, като могат да 
се вграждат в ERTMS. При тази 

Êðàæáèòå íà åëåìåíòè îò 
æåëåçîïúòíàòà èíôðàñòðóêòóðà 
ñà åäèí îò ãîëåìèòå ïðîáëåìè íà 
ÍÊÆÈ. Ïîñåãàòåëñòâàòà ñà âúðõó 
âñè÷êè ÷àñòè îò æåëåçîïúòíèòå 
ñúîðúæåíèÿ. Íàé-àòðàêòèâíèòå 
êðàæáè ñà ìàãèñòðàëíèòå êàáåëè, 
êàáåëèòå íà îñèãóðèòåëíàòà òåõ-
íèêà, òúé êàòî â òÿõ èìà äîñòà 
êîëè÷åñòâî ìåä. Êðàäàò ñå ÷åñòî 
è ñêðåïëåíèÿ îò æåëåçíèÿ ïúò.

Îò íà÷àëîòî íà òàçè ãîäèíà 
äî êðàÿ íà þíè ñà èçâúðøåíè 491 
êðàæáè, à ñòîéíîñòòà íà îò-
êðàäíàòîòî âúçëèçà íà  997 656 
ëâ. 

Íàé-ïðîáëåìíè ðàéîíè ñà: 
• Ðàéîíúò íà ãðàä Ñîôèÿ - Ïî-
äóÿíå - Ïîäóÿíå ðàçïðåäåëèòåëíà 
- Èñêúð-Áèðèìèðöè - Êóðèëî-Ðå-
áðîâî 
• Ðàéîíúò íà ãðàä Ïåðíèê - 
Ïåðíèê-Ïåðíèê ðàçïðåäåëèòåëíà-
Ðàäîìèð 
• Ðàéîíúò íà ãðàä Ïëåâåí - 
Ïëåâåí-ßñåí-Äîëíà Ìèòðîïîëèÿ 
• Ðàéîíúò íà ãðàä Âàðíà - Âåëè-
÷êîâî - Þíàê, Ñèíäåë-Ðàçäåëíà  

• Ðàéîíèòå íà ãðàä Ñò. Çàãîðà 
è ãð. ßìáîë - Ñò. Çàãîðà-Íîâà 
Çàãîðà - ßìáîë 

Çà ñúæàëåíèå âàíäàëñêèòå 
íàáåçè âúðõó æï ìðåæàòà, îñâåí 
äî èêîíîìè÷åñêè çàãóáè, ìîãàò äà 
äîâåäàò è äî ãîëåìè èíöèäåíòè 
ñ íåïðåäâèäèìè ïîñëåäñòâèÿ è 
÷îâåøêè æåðòâè. 

ÍÊÆÈ âîäè ïîñòîÿííà è 
äúëãîñðî÷íà ïîëèòèêà çà íàìà-
ëÿâàíå ïîñåãàòåëñòâàòà âúðõó 
æåëåçíèòå ïúòèùà íà Áúëãàðèÿ è 
ñúîðúæåíèÿòà êúì òÿõ. Â ñòðå-
ìåæà ñè äà ãàðàíòèðà íàäåæä-
íîñòòà è áåçîïàñíîñòòà íà 
æåëåçîïúòíàòà èíôðàñòðóêòóðà, 
ðúêîâîäñòâîòî íà êîìïàíèÿòà 
ðàç÷èòà íà êîìïåòåíòíèòå 
îðãàíè, îòãîâàðÿùè çà îïàçâàíå 
íà äúðæàâíîòî èìóùåñòâî. Ïðåä-
âèä, ÷å ïîñåãàòåëñòâàòà âúðõó 
æï èíôðàñòðóêòóðàòà çàñòðàøà-
âàò æèâîòà è çäðàâåòî íà ìíîãî 
õîðà, êîìïàíèÿòà î÷àêâà ïðîìÿíà 
â çàêîíîäàòåëñòâîòî, ñ îãëåä 
êâàëèôèöèðàíå íà êðàæáèòå êàòî 
àêò íà òåðîðèçúì.

Ìèëèîí ëåâà ùåòè
çà ïîëîâèí ãîäèíà
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система едно от предимствата е, 
че информацията за състоянието 
на пътя и сигналите директно се 
подават до бордовото оборудване 
в локомотива. Така машинистът 
получава пълна и безпристрастна 
информация, ако възникне опасна 
ситуация.

В плановете на НКЖИ за повиша-
ване на безопасността на движение 
е включено и изграждане по рингове 
на оптична мрежа, която е част 
от новата осигурителна техника. 
То ще се извърши на етапи, защо-
то допълнително са необходими 
интерфейси за преминаването 
от меден към оптичен кабел. Той 
обаче отбелязва, че ако възникват 
проблеми, те не са от техноло-
гично или финансово естество, а 
са в резултат от непрекъснато 
увеличаващите се кражби. Според 
специалистите в компанията се 
краде всичко и от всякъде. За да 
се овладее донякъде нарастващи-
ят риск, по всички магистрални 
кабели в страната е монтирана 
собствена сигнализираща система, 
изработена в компанията. В случай, 
че някой от тези кабели бъде пре-
къснат, звуков и светлинен сигнал 
съобщават в най-близката гара. 
Много добро е и сътрудничеството 
с Транспортна полиция. Но засега 
е невъзможно цялата мрежа да се 
контролира с видеонаблюдение, оба-
че такова се монтира във всички 
реконструирани гари и в 13 от тях 
вече успешно работи. Въпреки че на 

този етап мониторите се поста-
вят при дежурните ръководители 
на движението, в бъдеще за целта 
ще трябва да се изграждат и спе-
циални центрове.

За подобряване на нивото на без-
опасност е помогнала и създадена-
та през 2008 г. специализирана сис-
тема за управление. Благодарение 
на нея са направени добри връзки 
с всички поделения. Усъвършенст-
ван е и начинът на уведомяване и 

самото разследване. 
Одобрената методика, 
включваща процедури и 
алгоритъм за оценка на 
риска също допринася 
за усъвършенстване на 
процесите, пряко или 
косвено свързани с без-
опасността. Защото 
според европейската 
нормативна база и изи-
сквания, съществуващо-
то ниво на безопасност 

трябва да остане същото или да се 
подобрява, но не и да се влошава. 
Тази методика гарантира това и 
дава възможност за по-задълбочен 
анализ и оценка на всички фактори, 
които пряко или косвено влияят вър-
ху безопасността. Диапазонът им е 
много широк, твърде специфичен и 
включва от отделния специалист и 
служител в компанията до строи-
телите, изграждащи железопътна-
та мрежа. И

ТТранспортранспорт

Ñïðÿìî ðàçïîðåäáèòå íà åâ-
ðîïåéñêàòà êîìèñèÿ ñúáèòèÿòà, 
ñâúðçàíè ñ àâàðèè ïî æï ìðå-
æàòà, ñå êëàñèôèöèðàò â òðè 
ãðóïè. Òîâà ñà ïðîèçøåñòâèÿ, 
èíöèäåíòè è ñèòóàöèè, áëèçêè 
äî èíöèäåíòèòå ñïîðåä ñòå-
ïåíòà íà îïàñíîñò.

Ïðîèçøåñòâèÿòà â æåëåçî-
ïúòíèÿ òðàíñïîðò ñà ñëåäíèòå 
âèäîâå - ñáëúñêâàíå, äåðàéëèðà-

íå, ïðîèçøåñòâèÿ ïðè æåëåçî-
ïúòíè ïðåëåçè, ïðîèçøåñòâèÿ 
ñ õîðà, ïðè÷èíåíè îò ïîäâèæåí 
ñúñòàâ â äâèæåíèå, ïîæàðè è äð. 

Èíöèäåíòèòå â æåëåçîïúò-
íèÿ òðàíñïîðò ñà ñ÷óïåíà ðåëñà, 
äåôîðìèðàí æåëåçåí ïúò è äð.

Íàé-÷åñòî ñëó÷âàùîòî ñå ñú-
áèòèå, êîåòî ÍÊÆÈ âîäè êàòî 
ïðîèçøåñòâèå, å ñ÷óïâàíåòî íà 
ïàíòîãðàôèòå.

Ñèñòåìà çà óïðàâëåíèå íà 
áåçîïàñíîñòòà â ÍÊÆÈ
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АТАНАС ХРИСТОВ

Надолу и без спирачки. Така 
можем да характеризираме 
продажбите на нови коли 

през първата половина на 2013 г. 
както в България, така и в целия 
Европейски съюз (ЕС). Продължа-
ващата рецесия на Стария кон-
тинент, която тежи и на нашата 
страна, сериозно натиска пазара 
към дъното.

Разбивка на данните на базирана-
та в Брюксел Европейска асоциация 
на автомобилните производители 
(ACEA) показва, че второто триме-
сечие на тази година е малко по-
добро от първото - откъм продажби 
и спад, който успява да се свие в 
периода април-юни. В данните на 
ACEA за ЕС не са включени продаж-
бите в Малта и присъединилата 
се към съюза на 1 юни тази година 
Хърватска.

Пазарът в България, която е 
втората най-бедна страна в общ-
ността, се представя чувствително 
по-лошо от средното за 27-членния 
ЕС през второто тримесечие и през 
първата половина. Доставените 
у нас превозни средства за пери-
ода април-юни 2013 г. са били 5430, 
което е със 7.1% по-малко спрямо 

същия период на миналата година, 
когато през второто тримесечие 
бяха продадени 5844 автомобила. За 
сравнение - спадът в ЕС-27 е 3.5%, 
до доставени 3 215 504 нови коли в 
периода април-юни 2013 г.

На тримесечна база обаче 
продажбите у нас са се повишили 
драстично повече от тези в ЕС - 53 
срещу близо 8%. Помощ на българ-
ските автомобилни дилъри оказа и 
проведеният през юни Автомобилен 
салон София 2013 г., на който бяха 
отчетени рекордни продажби. Раз-
движването на пазара през второто 
тримесечие е логично на фона на 
традиционно слабите продажби през 
първите три месеца на всяка годи-
на, когато потреблението се свива 

след истерията около пазаруването 
около Коледа и Нова година. 

С натрупването, през първите 
шест месеца продадените нови коли 
у нас са се свили с 8.2% до 8971 
броя, а в ЕС понижението е 6.6% до 
6 204 990 продадени нови коли.

Германският гигант Volkswagen 
Group остава най-големият произ-
водител в Европа, що се отнася 
до продажби на коли. През първите 
шест месеца са продадени 1 590 
236 коли от конгломерата, като 
само от марката Volkswagen са ре-
ализирани 775 802 нови коли. Френ-
ските автомобилни корпорации PSA 
Peugeot Citroen и групата на Renault 
са продали съответно 700 928 и 545 
394 превозни средства. И

Ïàçàðúò íà 
íîâè êîëè 
â Åâðîïà è 
Áúëãàðèÿ 
íå ñïèðà 
äà ñå ñâèâà

Ñïàäúò â ïðîäàæáèòå íà êîëè ïðîäúëæàâà è ó íàñ, è â öÿëà Åâðîïà

Ãàç êúì 
äúíîòî

Ôðåíñêèòå 
àâòîìîáèëíè 
êîðïîðàöèè 
ïðîäúëæàâàò 
äà ñà ñðåä 
òîïïðîäàâà÷èòå 
íà êîëè â ÅÑ, 
íî õåãåìîí å 
ãåðìàíñêàòà 
Volkswagen
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АТАНАС ХРИСТОВ

Когато човек за пръв съзре но-
вата Mazda 6, дълго не може 
да извърне поглед. Отлични-

кът на японците моментално при-
ковава внимание с изящната предна 
решетка с елегантна лайсна, която 
се издига от долната й страна, пре-
ливайки към горния ръб на предните 
светлини. Дизайнът на дебютирала-
та в България по време на софийския 
автосалон през юни тази година 
Mazda 6 е създадено изцяло около 
KODO концепцията на японската 
автомобилна марка. А KODO дизайнът 
е вдъхновен от магическата сила и 
ловкост на гепарда.

Новата Mazda 6 обаче е револю-
ционна най-вече в едно отношение 
- технологията Skyactiv. През 2007 
г., когато е началото на проекта 
Skyactiv, японската автомобилна кор-
порация решава да загърби разработ-
ването на електрически и хибридни 
двигатели и тръгва „да изкачи пла-
нина, която достига до небето”. Под 
това мото започва разработването 
на компонентите, които японците 
първоначално наричат Sky, а малко 
след това Skyactiv - технология, която 
усъвършенства и олекотява различни-
те автомобилни модули, като в също-
то време гарантира висока динамика 
и нисък разход на гориво. Skyactiv е не 
само при двигателите, а и трансми-
сиите, каросерията и ходовата част.

И така се появява първият Skyactiv 
модел на Mazda - SUV автомобилът 
CX-5, който видя бял свят преди го-
дина. През 2013-а технологията беше 
внедрена и в новата Mazda 6.

Чисто новото поколение на 6-а 
серия на японската марка беше пре-
доставено на списание „Икономика”, 
като за тест взехме бензиновата 
топ версия на модела. А в Mazda 6 
2.5i 192 i-ELOOP има наистина всичко 
- като се започне от електрическото 
регулиране на шофьорската и паса-
жерската седалка, премине се през 
кожения салон и перата за смяна на 
скоростите от волана, и се стигне до 

всевъзможните системи за сигур-
ност и комфорт. Система за без-
контактно отключване на вратите, 
кожен салон в черен или бежов цвят 
и цветна камера за обратно виждане 
с проектиране на траекторията на 
маневра са малка част от внедрените 
екстри. 6-степенната автоматична 
скоростна кутия „разбира” перфектно 
поведението на 2.5-литровия бензинов 
мотор с мощност 192 к.с. и превключ-
ва неусетно предавка след предавка.

Добрият синхрон в работата на 
трансмисията и мотора се проявява 
перфектно както при шофиране на 
дълга права отсечка, така и по остри-
те завои на пътя за подбалканските 
градчета Пирдоп, Челопеч и Коприв-
щица.

От Mazda дават среден разход на 
гориво от 6.3 литра на 100 км пробег 
за топ бензиновия си мотор. Сред-
ният разход в нашия тест достигна 
7.1 литра на 100 км, което за обема 
на двигателя, постоянно работещия 
в жегата климатроник и автоматич-
ната трансмисия е съвсем прилично 
постижение. И

ТТест ест ДДрайврайв

ßïîíñêè îòëè÷íèê
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ДВИГАТЕЛ: 2.5-литров, 4-ци-
линдров с 16 клапани и директно 
впръскване на горивото

МОЩНОСТ: 192 к.с. при 5700 обо-
рота в минута

ВЪРТЯЩ МОМЕНТ: 256 Nm при 
3250 оборота в минута

СКОРОСТНА КУТИЯ: Автоматична, 
6-степенна

УСКОРЕНИЕ 0-100 КМ/ЧАС: 7.8 
секунди

МАКСИМАЛНА СКОРОСТ: 223 км/
час

РАЗХОД НА ГОРИВО: среден - 6.3, 
градско - 8.5, извънградско - 5.0 ли-
тра на 100 км пробег

ЕС НОРМА НА ЕМИСИИТЕ: EURO 5
ОБЕМ НА РЕЗЕРВОАРА: 62 литра
РАЗМЕРИ: дължина - 4865 мм, 

широчина - 1840 мм, височина - 1450 
мм, междуосие - 2830 мм.

СОБСТВЕНО ТЕГЛО: 1360 кг
ОБЕМ НА БАГАЖНИКА: 489 литра 
ЦЕНА НА ТЕСТОВИЯ МОДЕЛ: 65 

980 лв. с ДДС

Íîâàòà Mazda 6 
ñ ðåâîëþöèîííàòà 
òåõíîëîãèÿ Skyactiv 
çàâëàäÿâà ñ äèçàéí 
è äèíàìèêà

Mazda 6 2.5i 
192 i-ELOOP â öèôðè:
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ТАТЯНА ЯВАШЕВА

Д вама българи от North 
Dakota State University - 
проф. Валери Маринов и 

неговият докторантЮрий Ата-
насов, откриха как чрез наночи-
пове да защитят банкнотите 
от фалшификация. Те успяха да 
вградят радиочестотни иденти-
фикатори (RFID) в лист хартия 
с дебелината на човешки косъм 
– около 100 микрометра. Техноло-
гията е подходяща за банкноти, 
лични документи, билети, стике-
ри, етикети. 

„Не съм толкова голям гений и 
нямам революционни изобрете-
ния, както медиите твърдят”, 
уточнява проф. Валери Маринов. 
Неговата лична история е доста 
интересна. Той е в САЩ от края 
на 2000 г. В Америка се наложи-
ло да се нарече Вал, тъй като 
на Запад Валери е женско име и 
в кореспондецията обикновено 
непознаните се обръщали към 
него с „госпожо Маринов”. В 
началото било забавно, но после 
взел решение да сложи край на 
това недоразумение. За българи-
те обаче си остава Валери. 

Ïúòÿò
Роден е в Пловдив. Завършил 

техникум и в класа бил четвър-
ти по успех, но… отзад напред. 
Класната ръководителка не 
вярвала в доброто му бъдеще, 
смятала, че от него не може да 
излезе електротехник. „Дори и 
да станеш, има опасност да те 
удари ток”, казвала тя загриже-
но. След това завършил Техни-
ческия университет в Русе, но 
по време на следването нещо 
необяснимо станало с него и 

той се оказал сред първите по 
успех. Започнал работа, но не 
след дълго решил, че фиксирано-
то работно време не му допада 
и записал аспирантура в Техни-
ческия университет в София. 
После станал преподавател в 
Пловдивския университет, но 
скоро тръгнал по света. Оти-
шъл първо в Англия в средата на 
90-те години, след това в Южна 
Корея, Кипър, после заминал за 
САЩ и останал там.

Ïîçíàòàòà 
òåõíîëîãèÿ

„Чиповете за радиочестотна 
идентификация не са открити 
от мен, тази технология съ-
ществува от над 20 години. 
Беше предизвикателство да се 

направи електронно устройство, 
което да замени баркода. Вмес-
то него се вгражда чип с микро-
антена, който се чете и от 5 
м разстояние. Ако стоките са в 
количката, вместо касиерът да 
ги маркира една по една, всичко 
става автоматично, плащате 
безкасово и си отивате. Това 
прави тази технология много 
удобна”, обяснява проф. Мари-
нов. Още преди няколко години 
американското министерство 
на отбраната, както и някои 
компании от водещи индустрии, 
започват да внедряват тех-
нологията за радиочестотна 
идентификация. Предимството 
е, че тя позволява оптимално 
управление на продуктите и на 
складовото стопанство, иконо-
мисват се огромни средства 

ННоу-оу-ХХауау

Óìíè ïàðè

Áúëãàðèíúò ïðîô. 
Âàëåðè Ìàðèíîâ ñúñ 
ñâîé åêèï â ùàòñêè 
óíèâåðñèòåò  
ïðåäèçâèêà ñåíçàöèÿ ñ 
òåõíîëîãèÿ çà çàùèòà 
îò ôàëøèôèêàöèè

Ïðîô. Âàëåðè Ìàðèíîâ
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на онези, които я използват. В 
момента съществуват и други 
типове хартия с RFID, те обаче 
използват по-дебели чипове и 
съответно крайният продукт 
е по-масивен и не може да се 
принтира. Тази индустрия не е 
позната в България, но в Амери-

ка тя се развива бурно и дос-
тигна 4 млрд. долара годишно. 
В момента дори има приложения 
за iPhone, които служат като 
четец за радиочестотни иден-
тификатори. 

Èäåÿòà
Проф. Валери Маринов при-

знава, че идеята за т. нар. 
умни пари не е негова. Преди 
близо четири години той попа-
да наинформация, че Японска-

та централна банка и ЕЦБ са 
възложили проекти за вкарване 
на чип в хартия. И до момента 
те не са се увенчали с успех. 
Но още тогава ученият приема 
това като предизвикателство и 
за около 3 години със своя малък 
екип от студенти в университе-

та в Северна Дакота успява да 
намери работещо решение. 

Èçîáðåòåíèåòî
„Новото, което направихме, 

е, че съумяхме да вградим това 
устройство за радиочестотна 
идентификация в тънък лист 
хартия. Чипът беше изтънен. 
Разработихме собствена тех-
нология за сглобяване на нано-
чипове, която използва лазер, 
а не механични манипулатори. 

Лазерът служи като механична 
ръка, която го поставя на съот-
ветното място. Това е нашият 
принос”, добавя проф. Валери 
Маринов. 

На всеки чип се записва ин-
формация, която след това не 
може да бъде променяна. Чипо-
вете са гъвкави и прегъването 
на банкнотата не им влияе. 
Чипът може да бъде повреден, 
ако парите се сложат в микро-
вълнова печка и тя се включи, 
но това няма да помогне на 
фалшификаторите. Те няма как 
да манипулират информацията 
в устройството. Банкнотата е 
само един пример за приложение 
на нано-RFID, но това не е един-
ствената възможност. Днес, за 
да защитим един документ от 
фалшификация, ползваме хартия 
с водни знаци, правим нотари-
ална заверка, слагаме подписи и 
печати. При личните документи 
са пробвани какви ли не методи 
за сигурност, но никой от тях 
не е дал 100%гаранция. Само 
новата технология дава сигурна 
защита.

Ïàçàðúò
Най-вероятно скоро няма да 

има пари с радиочестотна иден-
тификация, тъй като по принцип 
монетните дворове проявяват 
консерватизъм. Всяка нова за-
щита от фалшификации минава 
през сериозни изпитания, които 
често продължават с години. 
Освен това смяната на техно-
логията и въвеждането на изця-
ло нови банкноти изисква много 
ресурси. Но това не е единстве-
но предимство на „умната хар-
тия”. Тя може да спре фалшифи-
кацията на билети, в това число 
и лотарийни. В момента в САЩ 
дебелите етикети с RFID чип 
струват около 10 цента. Цената 
е висока и независимо от това 
пазарът на тази индустрия е за 
милиарди долари. Според марке-
толози магията на цифрите в 
този сегмент показва, че цена-
та на чипа с антената трябва 
да е под 5 цента. Едва тогава 
ще има интерес за по-масовото 
навлизане на усъвършенствана-
та технология. Проф. Маринов е 

Áàíêíîòè ñ âãðàäåí ÷èï è àíòåíà çà ðàäèî÷åñòîòíà èäåíòèôèêàöèÿ
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ННоу-оу-ХХауау

Þðèé Àòàíàñîâ, äîêòîðàíò â North 
Dakota State University è îñíîâåí ÷ëåí íà 
åêèïà, ðàçðàáîòèë ò. íàð. óìíè ïàðè

изчислил, че цената на наночипа 
ще падне до 4 цента, в зависи-
мост от това колко масово и 
колко бързо пазарът го приеме. 

Ó÷åí èëè áèçíåñìåí
Все още няма компания, която 

да е готова да се възползва 
от патента. Що се отнася до 
комерсиализацията на идеята, 
проф. Маринов не гледа на нея 
като на златен шанс: „Аз съм 
преподавател и не съм в бизне-
са, моята задача бе да доведа 
разработката до успешен край. 
Направих го от любопитство, а 
не с цел да спечеля много пари. 
За мен това е просто едно пре-
дизвикателство, към което за-
губвам интерес веднага щом го 
осъществя. Не се вълнувам дали 
„умната” хартия ще се превър-
не в реален бизнес. Това беше 
проблем и с моите студенти 
намерихме решение. Очевидно е, 
че разработката има търговски 
потенциал, водят се разговори, 

но аз опитвам да стоя малко 
встрани. Успях да намеря прило-
жение на своя изобретателски 
дар, но в съчетание с много, 
много труд – това ми позволи да 
стигна до сегашното си ниво.” 

Õîðèçîíò
Проф. Маринов отправя покана 

към талантливи младежи, кои-
то имат минимум бакалавърска 
степен и имат интерес към 
магистърски и докторски про-
грами по електронни технологии, 
знаят английски, имат успех над 
5.00 и желаят да продължат об-
разованието си, да се свържат 
с него. Той може да им осигури 
безплатно обучение, както и 
допълнителна стипендия, стига 
да са кадърни и да имат желание 
за развитие. 

По негови наблюдения повече-
то млади хора, които нещичко 
разбират от програмен код, 
правят мобилни приложения и се 
надяват да станат милионери. 

Там конкуренцията е жестока, 
но пък началната инвестиция е 
малка. 

Понякога се случва тези, 
които финансират рискови 
разработки, да ги забележат. 
Когато обаче става дума за 
наистина големи пари, има само 
един начин – високи техноло-
гии. Но пътят е по-труден, тъй 
като и инвестициите са големи. 
Преодолеят ли се трудностите 
от лабораторията към промиш-
леното производство, успехът 
не закъснява. Трябва обаче да 
се прескочи т. нар. Долина на 
смъртта, в която умират много 
умни идеи. В Америка се дават 
много пари за научни разработ-
ки, но малко от тях стигат до 
такова ниво на завършеност, 
а и на публичност, каквото 
постигна технологията „умни 
пари”. Тя се превърна в сенза-
ция, която има всички шансове 
да прескочи Долината на смър-
тта. И
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ТАТЯНА ЯВАШЕВА

В 
последните 20-ина годи-
ни се наблюдава отлив на 
интереса към инженерните 

науки и практика. Към инженерните 
специалности се насочват пре-
димно студенти с нисък успех, а с 
тях наука не може да се развива. 
По-рано при нас идваха да учат най-
амбициозните, а сега няма с какво 
да ги привлечем, няма и работа, с 
която да ги задържим. Те виждат 

как се забогатява – големите пари 
не се изкарват с честен труд и с 
постижения в съответната област, 
а по друг начин. Това автоматич-
но дискредитира образованието, 
науката, знанието изобщо. Въпро-
сът е да имат диплома, която да 
им дава ценз. Стремежът е да се 
доберат до позиция, откъдето да 
минават финансовите потоци. Вече 
губим интелектуалния потенциал, 
създаван с десетилетия, изчезва 
приемствеността между науката 

×ëåí-êîð. ïðîô. Ïåòêî Ïåòêîâ:

Òúðãîâöè â 
õðàìà íà 
íàóêàòà

Ïåòêî ÏÅÒÊÎÂ 
å åëåêòðîèíæåíåð, 
÷ëåí-êîðåñïîíäåíò íà 
ÁÀÍ îò 2004 ã. Çàâúð-
øèë å ñïåöèàëíîñòòà 
Àâòîìàòèêà è òåëå-
ìåõàíèêà âúâ Âèñøèÿ 
ìàøèííî-åëåêòðî-
òåõíè÷åñêè èíñòè-
òóò â Ñîôèÿ, ñåãà å 
ïðåïîäàâàòåë â ñúùèÿ 
ôàêóëòåò íà Òåõíè-
÷åñêèÿ óíèâåðñèòåò. 
Ðàáîòè â îáëàñòòà íà 
òåîðèÿòà íà àâòîìà-
òè÷íîòî óïðàâëåíèå, 
òåõíè÷åñêàòà êèáåð-
íåòèêà è àâòîìàòèçà-
öèÿòà íà èíæåíåðíèÿ 
òðóä. Ðàçðàáîòâà 
÷èñëåíè àëãîðèòìè è 
ïðîãðàìíî îñèãóðÿâàíå 
çà àíàëèç è ñèíòåç íà 
ëèíåéíè ìíîãîìåðíè 
ñèñòåìè çà óïðàâëå-
íèå. Ïðåäîñòàâÿ 
ïðîãðàìíî îñèãóðÿâàíå 
çà ïðîåêòèðàíå íà 
ñèñòåìè çà óïðàâëåíèå 
íà íàó÷íè îðãàíèçà-
öèè è ôèðìè â ÑÀÙ, 
Ôðàíöèÿ, Ãåðìàíèÿ, 
Èòàëèÿ, Ôèíëàíäèÿ, 
Èíäèÿ è äðóãè. Ó÷àñò-
âà â ñúçäàâàíåòî íà 
Åâðîïåéñêàòà áèáëè-
îòåêà îò àëãîðèòìè 
çà àíàëèç è ñèíòåç íà 
ñèñòåìè çà óïðàâëåíèå 
(SLICOT). 

Ñâèäåòåëè ñìå 
íà ñâåòîâíè 

ïðîöåñè, êîèòî 
ìîæå äà ñå îïðåäåëÿò 

êàòî çàëåç íà 
öèâèëèçàöèÿòà

Â ìîìåíòà èìà äåôèöèò íà õîðà íà äóõà è íà âîäà÷è, 
íî êàòî ìó äîéäå âðåìåòî, òå ùå ñå ïîÿâÿò
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и образованието и постепенно 
се превръщаме в държава трето 
качество. Ако образователната 
система не повиши своето ниво, 
скоро няма да има добре подготвени 
кадри. Практиката е важна, но без 
солиден теоретичен фундамент 
няма как да се развиваш. 

Младите хора са подведени, че 
всичко може лесно и бързо да стане. 
Но онези, които сериозно се занима-
ват с наука, са наясно, че трябва да 
направят определени компромиси в 
личен план. Заплатите на учените 
са ниски, те обаче имат творческа-
та свобода. И ако се върнем назад 
във времето, ще видим през какви 
лишения са минали някои най-светли 
умове на цивилизацията - например 
Галилео Галилей и Кеплер. За съжа-
ление днес търговците са в храма, 
дори в храма на науката има поква-
рени хора, които търсят начини да 
се облагодетелстват. Основните 
проблеми идват от това, че 

ñòîéíîñòèòå 
äåâàëâèðàõà

Парите се превърнаха в основна 
ценност и това доведе до сериозни 
деформации в обществото. Има 
обаче обективни 
закони, които опре-
делят развитието 
на обществото, и 
рано или късно те 
ще надделеят и ще 
се получи обрат. 

Като цяло във ви-
сшето образование 
в България нещата 
не вървят добре, 
тъй като в универ-
ситетите идват 
хора с все по-ни-
ска подготовка. Те 
нямат мотивация 
да учат и това е 
пагубно. Другият 
дефект, който е 
резултат на държавната политика, 
е, че финансирането на висшите 
училища е според броя студенти. 
Това принуждава вузовете да се 
стремят да имат висока бройка, 
за да получат държавна субсидия, 
без която няма как да оцеляват. 
Съществен проблем е, че акцен-
тът пада върху преподавателската 

работа, докато навсякъде по света 
университетите са места, където 
се развива научна дейност, и това 
е основно занимание на преподава-
телите. Когато си на гребена на 
вълната на научната си кариера, 
не е трудно да преподаваш, дори за 
студентите така ще е по-вдъхно-
вяващо. А когато акцентът е върху 
преподаването, може да се чете 
курс, който не се актуализира с 
години. Така всичко „хваща плесен” 
и новото не се появява. Липсва и 
връзка с реалността, животът е 
отишъл напред. Затова някои компа-
нии се оплакват, че от университе-
тите излизат кадри, които не са на 
ниво. В същото време обаче не са 
много фирмите, които помагат на 

висшето образование. 
Държавата трябва да има поглед 

за 20 години напред, за да може да 
планува развитието на икономика-
та, оттам и на кадрите. Очевидно 
вече е време да се помисли за нова 
държавна политика в областта на 
образованието. Субсидията трябва 
да е свързана не с броя на студен-

тите, а с качеството на подготов-
ката, която се дава в съответното 
учебно заведение. Има разработени 
системи за оценка на висшите 
училища, които се прилагат във 
водещи университети по света. 
Проблемът обаче е, че сме зависими 
и от 

êà÷åñòâîòî íà 
ñòóäåíòèòå

 които постъпват в университети-
те. Когато те идват зле подготве-
ни и без амбиция да учат, няма как 
вузът да ги преобрази в отлични 
кадри. Университетите опитват да 
компенсират отлива на български 
студенти с прием на чуждестранни, 
но проблемът е, че повечето от 
тях идват за платено обучение в 
България, след като в собствените 
си страни не са успели да се класи-
рат по успех на приемните изпити 
на национално ниво. Ето защо във 
висшето образование се наблюдава 
тенденция към деградация. Освен 
това все по-трудно става да се 
привлекат подходящи аспиранти и 
асистенти и всяка година остават 
незаети места. Към докторанту-
рите няма интерес, така съвсем 

скоро във 
висшето обра-
зование ще се 
усети глад за 
млади препода-
ватели. За да 
има доценти 
и професо-
ри, първата 
стъпка е те 
да са станали 
доктори на 
науките. В 
продължение 
на три години 
трябва да 
се положат 
значителни 
усилия, като 

стипендията е от около 450 лв. В 
същото време, ако е наистина до-
бър, той получава покана за работа 
в някоя фирма с няколко пъти по-ви-
сока заплата. Защо да стане докто-
рант, щом ученият не се ползва с 
престиж в обществото, а парите 
са най-голямата ценност?! 

В БАН е концентриран сериозен 

Ñúâñåì ñêîðî âúâ 
âèñøåòî îáðàçîâàíèå 

ùå ñå óñåòè ãëàä çà 
ìëàäè ïðåïîäàâàòåëè

Óíèâåðñèòåòèòå ñå ñòðåìÿò êúì âèñîêà áðîéêà ñòóäåíòè çàðàäè ñóáñèäèèòå. Íî 
äúðæàâíîòî äîòèðàíå òðÿáâà äà å ñâúðçàíî ñ êà÷åñòâîòî íà ïðåïîäàâàíå
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научен потенциал, като в някои от 
институтите работят учени на 
световно ниво. В годините на пре-
хода академията съумя да се запази, 
тъй като в науката и образова-
нието процесите текат по-бавно, 
но има и необратими тенденции. 
Науката обаче страда от липса на 
финансиране, още повече че в Бълга-
рия няма интерес към това, което 
учените правят. Някои 

ðàáîòÿò ïî 
÷óæäåñòðàííè ïðîåêòè

и много от институтите са в 
различни партньорства, но резулта-
тите не остават в България. Освен 
всичко тук почти никой и не се 
интересува от научните достиже-
ния. Държавата „щедро” е оставила 
това на бизнеса, но без съответна 
държавна политика няма как да ста-
не пробив в иновациите.

Турция отделя 1% от БВП за нау-
ка и образование, а в България е под 
0,5%, в  повечето страни от ЕС е 
над 2%, като тенденцията 
е делът да надхвърля 3%. 
Някои страни обаче вече 
са го надминали. Освен 
това въпросът не е само 
в процента, а в размера 
на тези средства и в 
ефективното им изразход-
ване. Трябва да се появи 
министър на икономиката, 
който да поеме отговор-
ността и да изработи 
стратегия за развитието 
на индустрията, а по-
сле министерството на 
образованието да направи 
съответни разчети за 
необходимостта от кадри. 
Но у нас всеки иска да 
ползва само благините, не 
и да усети жилото.

В рамките на един човешки 
живот невинаги може обективни-
те закономерности осезаемо да се 
проявят. Историята работи с друг 
мащаб и стъпката на времето в 
различните епохи не е еднаква. Има 
закономерности, които по наше 
време може да не дадат резултат, 
но в по-дълъг период да си кажат 
тежката дума. Страната или ще 
намери своето ново равновесие, 
или ще загине. В световен мащаб 

ресурсите намаляват и това се 
отразява на темповете на разви-
тието. Бихме могли обаче да се 
обърнем към интелектуалните си 
ресурси. Къде са тези българи, кои-
то в началото на миналия век, след 
като започват войните, се връщат 
да защитават своята родина... 
Мислители от европейски мащаб 
идват да бранят отечеството си. 

Днес го няма и възрожденският 
дух, защото липсват големи цели. 
Търсят се само лични облаги. Иван 
Евстратиев Гешов в началото на XX 
в. е най-богатият българин. За да 
се построи сградата на централно-
то управление на Българското кни-
жовно дружество (днес БАН), той 
прави дарение и дава личен пример 
като председател на тази органи-
зация, но и като министър-предсе-
дател. Заедно с другите членове на 
книжовното дружество ипотеки-

рат имотите си, за да може да се 
довърши сградата, в която сега е 
Централното управление на БАН.

Десетилетия наред се дават 
пари от бюджета за наука и обра-
зование, но тези знания се оказват 
едва ли не ненужни и безполезни. 
Така например 

áåçïèëîòíèòå 
ëåòàòåëíè àïàðàòè

които в Техническия университет в 
София разработваме, имат не само 
военно приложение, но те може да 
се ползват при индустриални аварии 
и взривове в складове с боеприпаси. 
Нужно е да има цяла такава фло-
тилия от подобни апарати, които 
при необходимост да се пуснат в 
действие. С тяхна помощ може да 
се локализират пожари, незаменими 
са при земетресения и природни 
бедствия. Те дават възможност в 
реално време да се получи информа-
ция, без да се застрашава човешки 
живот. Нашите разработки се 

нуждаят от комерсиа-
лизация, но самите ние 
нямаме потенциал да 
ги превърнем в краен 
продукт. Просто за нас 
е предизвикателство 
да ги направим. За тези 
роботи се ползват 
математически модели и 
има алгоритми, с които 
се създава техният 
софтуер. Дълъг е обаче 
процесът от създаване-
то на такова изделие до 
пускането му в масово 
производство и именно 
тук веригата се къса. 
Министерството на 
отбраната например би 
могло да възлага на уни-

верситетите подобни разработки. 
В момента сме свидетели на 

световни процеси, които може да се 
определят като залез на цивилиза-
цията.  Нашият народ обаче невед-
нъж е излизал от трудни ситуации 
и тежки зависимости на държавата. 
В момента има дефицит на хора на 
духа и на водачи, но вярвам, че като 
му дойде времето, те ще се появят. 
Всеки обаче трябва да има летва, 
която сам да си вдига по-високо, за 
да върви напред. И

Èç÷åçâà 
ïðèåìñòâåíîñòòà 
ìåæäó íàóêàòà è 
îáðàçîâàíèåòî 

è ïîñòåïåííî ñå 
ïðåâðúùàìå â äúðæàâà 

òðåòî êà÷åñòâî

Èíæåíåðíèòå ñïåöèàëíîñòè 
íå ñà àòðàêòèâíè çà ìëàäèòå
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ЯНА КОЛЕВА

Преди пет години Асене-
та Делийска поканила в 
България 8 свои колеги 

от Citigroup, за да се учат заедно 
да карат ски с инструктор. Тези 
млади хора били от 7 различни 
страни: Китай, Индия, Италия, 
Сингапур, Шри Ланка, Филипинитe, 
Малдивите. Те били във възторг 
от преживяванията, които имали 
тук, но като разбрали какво е ни-
вото на доходите в тази страна 
членка на ЕС, изпаднали в култу-
рен шок. Не можели да повярват, 
че заплащането дори в мулти-
националните компании може да 
е в пъти по-ниско, отколкото на 
Запад. 

Àñÿ îïðåäåëÿ ñåáå ñè 
êàòî ïúòåøåñòâåíèê

Обиколила е над 50 страни и е 
била в развиващи се държави като 
Камбоджа и Перу. Въпреки че там 
живеят в голяма бедност, прави-
телствата са намерили ресурси, 
за да може туристическият сек-
тор да се развие със стил и вкус. 
Тук в стихийното разрастване 
на този бизнес се стигна до 
отблъскващо презастроява-
не, станах-
ме дести-
нация за 
евтин 
алко-
хо-
лен 

туризъм, вместо да 
привличаме с културен, 

винен и екотуризъм. 
Амбициозната българка 

е завършила Американския 
колеж в София през 1999 

г., а после е приета 
в Mount Holyoke 

College в САЩ. 

Интересен факт е, че още като 
ученичка се е занимавала с моден 
дизайн, шиела дрехи и основала 
кръжок по шев и кройка. Канди-
датствала в САЩ с портфолио 
от дамско облекло, водена от 
идеята да стане моден дизай-
нер. Получила пълна стипендия. 
Но когато отишла на място, се 
оказало, че има специалност не 
по моден, а по театрален дизайн. 
Отказала тази възможност, за-
писала математика и икономика. 
След дипломирането си работила 
1 година в Deutsche Bank в Ню 
Йорк и Лондон, след това 3 години 
за Goldman Sachs на Wall Street, 
като се занимавала с финанси и 
структурни продукти, после пет 
години в Лондон за Citigroup, като 
последните няколко е била анга-
жирана с частно банкиране за Ру-
сия и Казахстан. През 2013-а тя 
се завърна в България. Помага на 
неправителствени организации, а 
в момента обмисля стартиране-
то на своя компания. 

За успеха най-важно 
е постоянството и 
това, човек да не 

губи надежда. 

Да е 
гъвкав и 

адаптивен. 
„Исках да уча 

моден дизайн, но се 
оказах на Wall Street, 

а сега се стремя да ста-
на предприемач. За десет години 
смених няколко работни места. 
Светът днес е отворен и има 
много възможности за развитие и 
израстване. Който иска да е спе-
циалист в една сфера, трябва да 
се стреми да стане най-добрият 
в нея. Ако тук не намира реализа-
ция, отива другаде”, отсича Ася 
Делийска. 

Светът е в рецесия и според 
нея предстоят поне още 5-10 
тежки години в САЩ и Западна 
Европа. Същевременно Китай 
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Обиколила е над 50 страни и е
била в развиващи се държави като 
Камбоджа и Перу. Въпреки че там
живеят в голяма бедност, прави-
телствата са намерили ресурси,
за да може туристическият сек-
тор да се развие със стил и вкус. 
Тук в стихийното разрастване
на този бизнес се стигна до
отблъскващо презастроява-
не, станах-
ме дести-
нация за 
евтин 
алко-
хо-
лен 

туризъм, вместо да 
привличаме с културен, 

винен и екотуризъм. 
Амбициозната бългааркркаа

е заавъвъъършршршилилилааа а АмАмАмАмереререрикикаанананскскскияяя 
ккокококоллеж ж ввв СССоСофифияя пррпрезезезез 111999999999999

г., а после е приета 
в Mount Holyoke

College в САЩ. 

р р
неправителствени организации, а 
в момента обмисля стартиране-
то на своя компания. 

За успеха най-важно
е постоянството и
това, човек да не 

губи надежда. 

Да е
гъвкав и

адаптивен.
„Исках да уча 

моден дизайн, но се 
оказах на Wall Street, 

а сега се стремя да ста-
на предприемач. За десет години 
смених няколко работни места.
Светът днес е отворен и има 
много възможности за развитие и
израстване. Който иска да е спе-
циалист в една сфера, тртрябябвава да 
сесе стрремемии дада сстане най-ддобобририят 
ввв ненеяя. АААкокок  тукук ннее намира реализа-
ция, оотива другаде”, отсича Ася
Делийска.

Светът е в рецесия и според 
нея предстоят поне още 5-10
тежки години в САЩ и Западна
Европа. Същевременно Китай

Ôèëîñîôèÿ   

Àñåíåòà 
Äåëèéñêà 
ïðåäïî÷åòå 
Ñîôèÿ è çàãúðáè 
áëÿñêàâàòà 
êàðèåðà â Íþ 
Éîðê è Ëîíäîí

68 Икономика



69Икономикаwww.economymagazine.bg

забавя подем, този ефект ще 
се почувства и от доставчици-
те на суровини - Австралия ще 
намали темпа, Бразилия също ще 
пострада. Всичко това означава 
във времената на рецесия да се 
грижим за още по-доброто си 
образование. Животът става все 
по-динамичен особено с развитие-
то на интернет и на високите 
технологии. Създават се много 
нови професии, свързани със со-
циалните медии, уеб и мобилните 
апликации. 

Образователната система 
в България все повече изоста-
ва, учебниците са безнадеждно 
остарели, ползват се стари 
компютърни програми и морално 
амортизирани помощни техниче-
ски средства. Така обучението не 
е в крак с нуждите на съвремен-
ния бизнес и е крайно време да 
започне 

àäàïòèðàíå íà 
ó÷åáíèòå ïðîãðàìè

към технологичните новости и 
към изискванията на компаниите, 
смята Ася. Знанията и уменията 
трябва непрекъснато да се над-

граждат, защото днес те имат 
все по-кратък срок на годност. 
Това е и причина да е толко-
ва съпричастна към идеите на 
неправителствената организация 
MyWay.BG, чиято кауза е свързана 
с професионалното и кариерното 
ориентиране на учениците и сту-
дентите. Целта е младите хора 
да направят правилен избор, като 
имат подкрепата на различни 
ментори, които да ги насърчават 
в развитието им.

За съжаление възможности-
те за реализация в България са 
твърде ограничени, но има начен-
ки на предприемачество, което 
излиза наяве в последните години. 
Въпреки опитите да се създадат 
повече центростремителни сили 
и младите хора да остават тук, 
много голяма част от тях про-
дължават да напускат страната 
и процентът на заминаващите 
надвишава числеността на онези, 
които се завръщат.

Много се говореше, че светов-
ната криза започна от ипотеч-
ната криза в САЩ, но се оказа, 
че навсякъде по света, къде-
то има кредитен бум, цените 
трябва да са свързани с реална-

та оценка на активите. 
Всички 

ñòðåñ ñöåíàðèè
през 2007-2008 г. бяха ба-
зирани на случилото се по 
време на Великата депре-
сия през 1929 г. Това, което 
се получи сега, показа, че 
скалата на някогашното 

икономическо дъно е била твърде 
мъничка в сравнение с широкия 
диапазон от кредитни проду-
кти, които днес се предлагат на 
пазара. Хората вече консумират 
в пъти повече и потреблението 
рязко е нараснало. И тъй като 
ръстът на потреблението не е 
базиран на реален доход, а бляска-
вият сън или мечта се финансира 
чрез кредит, така в един момент 
балонът се спука. Подобен сцена-
рий е възможно да се развие в Ки-
тай, според прогнозите първо ще 
бъдат засегнати моловете, бизнес 
парковете и офис имотите. 

Западът се втурна да изнася 
производства в Китай, но осъз-
на тази своя грешка и вече тече 
обратен процес на изтегляне на 
производствата. Кризата ще ни 
държи дълго, докато хората се 
пренастроят, че не бива да живеят 
на заем, а е по-добре да свикнат 
и да спестяват. Но пък спадът в 
търсенето на кредити доведе до 

ñâèâàíå íà áàíêîâîòî 
êðåäèòèðàíå

Производството се сви, а 
намаляването на работните 

  íà óñïåõà Êðàéíî âðåìå 
å äà çàïî÷íå 
àäàïòèðàíå 
íà ó÷åáíèòå 
ïðîãðàìè êúì 

òåõíîëîãè÷íèòå 
íîâîñòè
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места се оказа трайна тенден-
ция. В такава среда трябва да 
се стимулира предприемаческата 
активност, смята Делийска. Пре-
поръката й към младите хора е 
да развиват умения, които да ги 
направят търсени като професио-
налисти. Някои от тях биха могли 
да се насочват към земеделие, 
колкото и в България престижът 
на тази дейност да е в дефицит. 
Преди около три месеца с неин 
приятел, с когото са работили 
заедно в Ню Йорк, били за някол-
ко дни в Турция, за да разгледат 
страната. Направило им впечат-
ление, че там няма необработена 
земя, докато у нас голяма част 
от територията на страната 
пустее.

Èíîâàöèèòå 
â Áúëãàðèÿ

в голямата им степен са заим-
стване на идеи отвън, истински-
те новости, които тук се съз-

дават, не намират реализация 
на родна земя, а търсят излаз 
на Запад. Българският пазар е 
свит, освен това изобретатели 
и предприемачи се страхуват 
някой да не сложи ръка на раз-
работката им, или да почука на 
вратата и да каже, че бизнесът 
вече не е техен.

Има шанс България да ста-
не забележима на световната 
карта на високите технологии, 
твърди Ася. Тя е убедена, че 
двата акселератора LAUNCHub и 
Eleven, които помагат на млади 
предприемачи с начална подкрепа 
при старта на бизнеса, вече до-
принасят за това. Скоро обаче 
предприемачите започват да се 
оглеждат за 

ôèíàíñèðàíå 
çàä ãðàíèöà

за да си гарантират 
по-голям мащаб 

на дейността. 
Тези млади 

хора 

максимално се възползват от 
предимствата, които средата в 
България им дава, но при първа 
възможност търсят партньор-
ства или реализация в чужбина, 
сочат наблюденията.

Повечето млади предприемачи 
се ориентират към компютърни 
и мобилни технологии, затова в 
близките години Ася Делийска би 
желала да види по-силно разви-
тие и на земеделието, на реал-
ния сектор, но това ще дойде с 
промяна на манталитета. Доста 
хора в последните три години се 
завърнаха в България, изпълнени 
с увереност, че ще могат да на-
правят нещо добро за страната 
си. Но повечето от тях бързо се 
разочароват. Вече е ясно, че ако 
не се насърчава интересът към 

ðåàëíîòî 
ïðîèçâîäñòâî

икономиката ще продължи да се 
срива. Фокусът върху високите 
технологии няма да е достатъ-
чен. Доста западни корпорации 
решиха да открият колцентро-
ве, както и други компании за 
аутсорсинг на процеси, тъй като 
в България бяха привлечени от 
наличието на квалифициран, но 
нископлатен в сравнение със 
Запада персонал. Но все повече 
се усеща трудност в намира-
нето на подходящи служители. 
Така пак се стига до въпроса за 
образованието и квалификация-
та. Не бива да се подминава и 
проблемът с ниското заплащане. 
Липсата на способни кадри и ос-
къдните доходи обричат държа-
вата на икономически застой. 

България се превръща в дес-
тинация за пенсионери от 

Западна Европа, тъй 
като с пенсиите 

те си осигуря-

Èñòèíñêèòå 
èíîâàöèè, êîèòî 

òóê ñå ñúçäàâàò, íå 
íàìèðàò ðåàëèçàöèÿ 

íà ðîäíà çåìÿ

ЗЗавръщанеавръщане

70 Икономика



71Икономикаwww.economic.bg

ват добър стандарт на живот 
тук. Това обаче не допринася за 
разцвета на нашата икономика, 
защото няма развитие, не се 
откриват нови работни места, 
за младите хора няма перспекти-
ва. Страната драматично бързо 
става държава на възрастните и 
на ромите. Какво ще стане тук 
след 10-15 години – отговорът 
на този въпрос вече не търпи 
отлагане. Младите хора опитват 
да отидат на Запад, и то не не-
пременно на висококвалифицирана 
работа. Във Ве-
ликобритания Ася 
е срещала доста 
българки, които 
гладят, чистят, 
готвят, тъй 
като с подобна 
работа там си 
осигуряват далеч 
по-висок стан-
дарт на живот, 
отколкото тук 
биха могли да 
имат на позиции, 
за които е нужна 
квалификация, а 
заплащането е 
оскъдно. 

„Бих искала да видя как 

ðåöèêëèðàíåòî
на отпадъци ускорява темп. На 
Запад тази практика е начин на 
живот. Там не от вчера раздел-
но се събират стъкло, хартия, 
метал, пластмаса, хранителни 
отпадъци, докато при нас боклу-

кът не се оползотворява”, казва 
още Асенета Делийска. В чужби-
на хората започват все повече 
да мислят за съхранението на 
планетата, както и за здраво-
словното хранене и живот. В 
България и в това отношение 
има огромно изоставане.

В нашата страна вече повече 

от половин годи-
на се наблюдава 
сериозна полити-
ческа нестабил-
ност. Хората са 
отчаяни и умо-
рени и повечето 
вече са крайно 
обезсърчени. 
Вместо по разви-
тие да догонваме 
европейските 
икономики, ние 
стоим на послед-
ното място по 

доходи, по нови работни места, 
по иновации, но по корупция и 
сива икономика сме в челните 
редици. В позитивните показа-
тели сме назад, а в негативните 
– напред. „Когато правим 

ñúïîñòàâêà
със стандарта в 70% от света, 
в който попадат слабо разви-
тите държави, България е добро 
място за живеене. Както казват 
източните мъдреци, за да сме 
щастливи, трябва да се срав-
няваме с онези, които са по-зле 
от нас, но за да успеем, винаги 
да мерим ръст с по-добрите”, 
така накратко изглежда филосо-
фията на щастието според Ася. 
Започне ли да недоволства от 
нещо, тя си казва, че проблеми-
те й са нищожни в сравнение с 
по-голямата част от хората по 
света. Но постави ли си висока 
цел, гледа онези, които вече са я 
постигнали. И

Çà äà ñìå ùàñòëèâè, 
òðÿáâà äà ñå 

ñðàâíÿâàìå ñ îíåçè, 
êîèòî ñà ïî-çëå îò íàñ, 
íî çà äà óñïååì, âèíàãè 

äà ìåðèì ðúñò ñ 
ïî-äîáðèòå

Êîëåãèòå íà 
Àñÿ Äåëèéñêà 
îò Citi-
group áèëè 
î÷àðîâàíè îò 
Áîðîâåö, íî  
èçïàäíàëè â 
êóëòóðåí øîê 
îò íèâîòî íà 
äîõîäèòå â 
Áúëãàðèÿ 

Àñÿ Äåëèéñêà â Ïåðó
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УУебеб

ТАТЯНА ЯВАШЕВА

За мен реалният аналогов 
живот е по-стойностен от 
дигиталния. Всеки, който е 

в мрежата, рефлектира себе си в 
момента, в който дава посока на 
своето търсене. Днес има мили-
арди сайтове, потребителят сам 
режисира престоя си в интернет и 
способността да се отсяват стой-
ностите и ценностите става все 
по-важна. Глобалната мрежа ни даде 
възможност с лекота да достигаме 
до огромно количество информация, 
това със сигурност влияе на разви-
тието на съвременното общество. 
Дали обаче ще извлечем полза, 
зависи само от нас.

Дигиталната зависимост е 

Áàéòîâå  
ñâîáîäà

Çà âúçìîæíîñòèòå 
íà ãëîáàëíàòà ìðåæà 
è çà çàâèñèìîñòòà 
îò èíòåðíåò, 
çà äèãèòàëíîòî 
ïîêîëåíèå è çà 
íåîáõîäèìîñòòà 
îò íîâ îíëàéí ðåä 
ðàçêàçâà Ïëàìåí 
Áîí÷åâ, êîéòî 
ñëåäè ðàçâèòèåòî 
íà òîçè ôåíîìåí

Пламен Бончев е роден в Бур-
гас и е почти на 33. Завършил 
Немската гимназия в родния 
си град  и със свои съученици 
решил да прескочи български-
те реалности на прехода. Така 
отишли в Германия. Първо учил 
музикознание и почти завършил, 
но се преориентирал към сво-
бодно изобразително изкуство в 
академията във Франкфурт. Там 

срещнал своя партньор в живо-
та София Бурхарди. Тя е родена 
в Дания, но израснала в Непал. 
От шест години насам двамата 
развиват съвместни творчески 
проекти: предимно снимат, а 
дигиталните медии и интер-
нет са техни основни теми. 
На  Sofia Design Week двамата 
представиха мултимедийната 
инсталация „Байтове свобода”.

Ïëàìåí 
Áîí÷åâ (äîëó 
âëÿâî), Ñîôèÿ 
Áóðõàðäè, 
òåõíèÿò ñèí 
Íèêî ñ ìåñòíè 
õîðà îò 
íåïàëñêîòî ñåëî 
Íàíãè íà 2650 
ì íàäìîðñêà 
âèñî÷èíà

Áåçæè÷åí õúá íà ïîêðèâà 
íà áîëíèöà â Êàòìàíäó
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сякаш вградена в ДНК-то на онези 
интернет потребители, които не 
познават света преди появата на 
глобалната мрежа. Спорен е въпро-
сът дали те са наясно, че комуни-
кацията чрез компютър и телефон 
освобождава от присъствието и 
от необходимостта да мислиш 
как си облечен и как изглеждаш. 
Виртуалната връзка е лишена от 
ангажиментите на приятелството 
и комуникацията протича на много 
по-повърхностно ниво. Всеки потре-
бител има свободата да изгражда 
желаната от него идентичност. 
Във виртуалния свят той може да 
създава митични характери, докато 
в реалността не е в състояние да 
надскочи рамките на физическото 
си съществуване. Интернет, както 
казва Георги Лозанов, наподобява 

ñðåäíîâåêîâåí 
êàðíàâàë

на който може да бъдеш всеки, да 
направиш всичко, но и всичко може 
да ти се случи. 

В интернет всеки потребител 
може да публикува мнения и да вли-
яе върху хората. От гледна точка 
на възможностите за достъп и 

разпространение на огромно количе-
ство информация интернет е пер-
фектната платформа. Проблемът с 
легитимността на тази информа-
ция не е решен, но той не е свързан 
единствено и само с интернет. 
Това се отнася и до традиционните 
медии. 

Глобалната мрежа дава възмож-
ност за огромни манипулации и 
злоупотреби, но всъщност пробле-
мът се създава от хората, които 
използват този канал с нечисти 
цели. Нямам рецепта как да се 
преборим с това. Зная само, че още 
по-голяма е необходимостта от 
сериозни проучвания и дебати по 
въпроса.

Интернет променя много от по-
знатите в обществото закономер-
ности в областта на информаци-
ята и комуникацията. Това е един 
нов свят, който става свръхпрена-
селен. Нужен е нов подход, свързан 
с авторските права, тъй като е 
ясно, че пиратството няма как да 
бъде изкоренено. Затова вече се 
мисли за данък, който по думите 
на проф. Георги Лозанов наподобя-
ва данък „Пътища”. Този налог би 
трябвало да се плаща от всеки 
потребител, който иска да има 

Äâå â åäíî 
- òàíäåìúò 
Ïëàìåí Áîí÷åâ 
& Ñîôèÿ 
Áóðõàðäè
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достъп до музика, филми и книги. 
Глобите не дават ефект. Защити-
те също се преодоляват. Затова 
голямото предизвикателство е 
да се създаде адекватна законова 
основа, която да регламентира 
използването на мрежата. Надявам 
се реформата да започне отвътре, 
от новите поколения с новите им 
разбирания. Онези, които са родени 
във времето, когато мрежата 
съществуваше като реалност, са 
различни по нагласа от нас, които 
сме тъй наречените

äèãèòàëíè åìèãðàíòè
Израснал съм без интернет и 

познавам както аналоговата ре-
алност, така и виртуалната. Рано 
или късно ще изчезнем като вид и в 
ръцете на дигиталното поколение 
трябва да се повери отговорност-
та да регламентират нещата 
така, че това пространство да 
дава още по-големи възможности, 
но при ясни правила. 

Използвам интернет над 12 
години и това преобърна живота 
ми, подобна промяна настъпва с 
повечето хора, които влязат в 
мрежата. Интернет е ново явление, 
за което твърде малко знаем. Наш 
дълг е да анализираме ситуацията, 
за да започнем още по-рационално 
да използваме мрежата. 

Виждаме колко е лесно чрез 
интернет да се (само)организи-
рат големи групи от хора. Затова 
все повече трябва да се занима-
ваме с този канал за комуникация 
и да сме наясно с плюсовете и 
минусите му. Днес имаме нужда 
от много по-голям капацитет, за 
да сме в състояние да отсяваме 
най-необходимото ни. Интернет 
е океан, в който лесно може да 
бъдеш излъган. Ето защо е нужна 
още повече информираност за 

опасностите, които дебнат в 
мрежата. 

Åëåêòðîííàòà ïîùà
създава усещането за вътрешна 
сензация, тя формира очаквания за 
новина и непредвидимост. Това ни 
прави зависими и вече много хора 
започват да страдат от това. Тъй 
като съм противник на фирмената 
политика на Фейсбук, нямам профил 
в тази социална мрежа, но благо-
дарение на моя партньор София 
влизам в платформата и анонимно 
наблюдавам събитията. Забелязвам, 
че там лесно се попада в капана 
да изживяваш моментите, за да 
ги споделиш в социалната мрежа. 
Всичко започва да се подчинява на 
онзи постмомент, когато публику-
ваш и чакаш обратна връзка. За да 
се предпазя от това, опитвам да 
държа дистанция от социалната 
мрежа. Фейсбук събира толкова 
много информация за хората, че ко-
гато някой кандидатства за рабо-
та, задължително се прави справка 
за неговия Фейсбук акаунт. Веднага 
става ясно какъв живот води тази 
личност. Затова повечето потре-
бители трябва да се замислят 
каква част от преживяванията си 
споделят в тази медия. Днес всеки 
модерен политик присъства в соци-

алните мрежи и създава определен 
имидж. Но най-често профилите се 
поддържат от ПР и публикациите 
са добре премислени. 

В ерата на технологиите ин-
тернет не бива да е основната 
допирна точка с образованието, но 
пък той дава възможност инфор-
мацията да стига и до общества, 
които живеят изолирано. Ако не 
могат да ползват класическите ме-
тоди на обучение, алтернативата 
е компетентностите да се разви-
ват онлайн. В Южна Корея 100% от 
домакинствата имат достъп до 
интернет. Тази страна е образец 
за бъдещото проникване на светов-
ната мрежа. Много важно условие, 
за да се ползва интернет обаче, 
е да можеш поне да четеш. Ако в 
едно общество 50% от хората са 
неграмотни, е невъзможно 100% от 
тях пълноценно да ползват интер-
нет. За по-масовото навлизане на 
глобалната мрежа влияние има об-
разователната система, стандар-
тът на живот също е от значение, 
но и нагласата на обществото към 
дигитализацията е съществен фак-
тор. Държавата трябва да насър-
чава използването на интернет, но 
и да не отстъпва от класическите 
форми на образование. Не знаеш ли 
азбуката, интернет остава недос-
тъпен за теб. В изолирани селца в 
Индия над 70% от децата не могат 
да четат и точно там е направен 
и следният експеримент. В центъра 
на селото се поставят четири ком-
пютъра с достъп до мрежата. Ако 
един може да чете, в рамките на 3 
до 6 месеца той предава знанията 
и уменията си на всички останали. 
Това показва, че образованието в 
днешно време би могло да функ-
ционира и на принципа на самоор-
ганизацията. Ако в една група от 
десетина души един е грамотен, 

Ëåñíî ñå ïîïàäà â 
êàïàíà äà èçæèâÿâàø 
ìîìåíòèòå, çà äà ãè 

ñïîäåëèø âúâ Ôåéñáóê

Ñòàÿ çà òåëåìåäèöèíà â Íàäãè, 2250 ì (âëÿâî) è â Êàòìàíäó (íà äÿñíàòà ñíèìêà)
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той е в състояние за кратко време 
да научи останалите да четат, 
особено ако са деца. 

Днес училището има висок ста-
тут и тежест. На този етап няма 
смисъл да се правят усилия интер-
нет да измести традицион-
ната класна стая. Глобалната 
мрежа като образователна 
платформа е подходяща 

çà îòäàëå÷åíèòå 
ðàéîíè

където има много малко деца 
и икономически не е оправда-
но да се поддържа училище. 
Има и друга гледна точка към 
проблема с качественото 
образование. Ако имам си-
лен стремеж да достигна до 
някакво познание, на мен дори 
и учител не ми трябва, нужна 
е само мотивация. Стремя ли 
се към определено познание, 
може да преобърна целия свят, 
за да го постигна. Има много 
образователни концепции, кои-
то са против насилственото 
образование. Моето поколение 
е продукт на система за обу-
чение, базирана на принципа всяка 
грешка да бъде наказвана. Този 
метод донякъде възпитава страха 
и самодисциплината. А моят сту-
дентски опит в Германия показа, че 
висшето образование там е въпрос 
на лично желание и мотивация. 

България е имала традиции в 
компютърните технологии и изчис-
лителната техника. Историческото 
развитие на този сектор най-добре 
се илюстрира от 

íåçàâúðøåí ïúçåë 
Имали сме потенциала, но в 

годините на прехода не сме се 
възползвали от това икономическо 

предимство. Липсва морал, липсва и 
икономическата перспектива. Всички 
интервюта в мултимедийния проект 
„Байтове свобода”, който предста-
вихме в рамките на Sofia Design 
Week, заснехме лично, а истинския 

биволар го намерихме след цял ден 
скитане в Стара планина. Той обяс-
ни, че биволите са много спокойни 
животни и са верни другари. Ходи-
хме и до бившия завод за печатни 
платки в Правец. Намерихме памет-

ника на Тодор Живков и оста-
нахме изненадани, че хората го 
намират за твърде малък.

С партньора ми София 
Бурхарди обходихме Непал и в 
продължение на три месеца 
изследвахме как интернет 
влияе на местното общество. 
Прекарахме няколко седмици 
във високопланински район, 
разпростиращ се на площ 
от 500 кв. км. Там от десет 
години имат безжичен ин-
тернет, а преди това до тях 
не са достигали вестници и 
телевизия. Беше интересно да 
наблюдаваме ситуацията. Хо-
рата много ефективно използ-
ват интернет и не си губят 
времето, а влизат в мрежата, 
за да свършат конкретна своя 
работа или да решат проблем. 
Телемедицината например е 
много разпространена и е от 
съществено значение. Видяхме 

как в няколко села на над 3 хил. м 
надморска височина са оборудва-
ни стаи с компютър и специална 
камера, осигурена е и интернет 
връзка с болницата в Катманду. Ле-
карят прави преглед дистанционно, 
поставя диагноза и дава съвети на 
медицинската сестра в селото как-
во да се предприеме за лечението 
на пациента. Освен това в Непал 
ползват интернет, за да продават 
своите животни, като организират 
онлайн пазар на добитък. Качват 
снимки на всичко, което е за про-
дан, и така намират купувачи. Това 
е опит, който може да се ползва и 
в България. И

Àêî â åäíî îáùåñòâî 
50% îò õîðàòà 
ñà íåãðàìîòíè, å 

íåâúçìîæíî 100% îò 
òÿõ ïúëíîöåííî äà 
ïîëçâàò èíòåðíåò 

Íåçàâúðøåíèÿò ïúçåë íà áúëãàðñêàòà 
IT èíäóñòðèÿ, ÷àñò îò ìóëòèìåäèéíàòà 
èíñòàëàöèÿ “Áàéòîâå ñâîáîäà”

Òðàíñëàöèîííà ñòàíöèÿ â Êîïðà, 3660 ì Êîíòðîëíà ñòàÿ â Ìîêàðå

www.economic.bg
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ТТехнологииехнологии

Âíèìàòåëíî 
èçáèðàéòå 
ñèñòåìèòå çà 
óïðàâëåíèå íà 
ïðîöåñèòå, 
ïðåöåíåòå 
îïèòà è 
ñòàáèëíîñòòà 
íà äîñòàâ÷èêà

ТАТЯНА ЯВАШЕВА

Стана модерно компаниите 
да имат ERP системи, но 
софтуерът е нещо, което 

не се вижда как точно функциони-
ра. Работи ли добре, не се усеща, 
че го има, започне ли да създава 
проблеми, става направо ад. Внед-
ряването на модерните системи 
за управление вече не е лукс, а 
е необходимост за все повече 
фирми и предприятия. Без подо-
бен софтуер банките и големите 
компании днес е немислимо да 
работят. Решите ли обаче тепър-
ва да въвеждате такава система, 
първото правило е да не приемате 
желаното за действително. Преди 
да подпишете договора с дос-
тавчика, внимателно проверете 
цялата функционалност на предла-
гания софтуер, за да не се наложи 
да минете 

ïî íàé-òðúíëèâèÿ ïúò
и в крайна сметка да направите 
двоен разход. Това вече се е случи-
ло на не една компания.

Финансиране за ERP системи 
(Enterprise resource planning) може 
да се получи по европейските про-
грами и напоследък повечето фир-
ми предпочитат да ги внедряват 
именно чрез европроект. Правила-
та са такива, че предварително 
няма как фирмата да види самия 
продукт, тъй като според тръж-
ните процедури това не е 
позволено. На прак-
тика бизнесът си 
купува котка в 
чувал. Често 
проблемът 
тръгва от 
консултан-
тите, кои-
то подгот-

76 Икономика
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вят европроекта, просто защото 
не са експерти и по бизнес соф-
туер. Услугите на специализирани-
те IT консултанти са изключител-
но скъпи, а и те са твърде малко 
на пазара. Затова най-често 
евроконсултантът заедно с ръко-
водството на компанията форму-
лира заданието за търга, в който 
може да участват най-различни 
доставчици на бизнес системи. Не 
е изключено да се явят и такива, 
които предлагат интегрирани 
или чисто счетоводни системи, 
макар те вече да са отживелица. 
Евроконсултантите не познават 
спецификите на бизнес системи-
тe и не са в състояние да орга-
низират правилно търга. Така за 
фирмите, които искат за внедрят 
подобен софтуер за управление, 

може да започне ходене по мъки-
те. Опитът сочи, че в търговете 
участват и компании, които в 
документацията 

óìåëî ïðèêðèâàò
че предлаганата от тях система 
е от най-нисък клас. Хора, които 
все още не са работили с ERP 
система, нямат правилна преценка 
и се доверяват на онова, което 
кандидатите твърдят. Определя-
ща, разбира се, се оказва цената. 
Обикновено чак когато внедрят 
системата и започнат да рабо-
тят с нея, фирмите разбират, че 
не са си купили онова, което им 
трябва. Но договорът е подписан, 
внедряването е направено, пари-
те са платени и е невъзможно 
контрактът да бъде анулиран. 

Поне засега не е известен случай 
подведен клиент по съдебен път 
да е оспорил, че по време на търга 
е бил заблуден от доставчика, и да 
е успял да си върне парите.

ERP системитe са 

íàäåæäåí ïîìîùíèê
в управлението на бизнеса. Тяхно-
то разработване започва в 60-те 
години на миналия век в Америка 
като теория за управление, за да 
се улесни мениджмънтът и произ-
водствената дейност. Впослед-
ствие се развиват чрез софтуер, 
в тях има вграден бизнес модел и 
най-добри практики. Това дава въз-
можност да се следи планирането, 
управлението на ресурсите и на 
разходите, натоварването, произ-
водствените графици. Постепен-
но те започват да се надграж-
дат и към тях се включва CRM 
(Customer relationship management), 
BI (Business intelligence), BPM 
(Business process management) 
системи. Всички те позволяват да 
се работи с големи бази данни, да 
се правят различни справки, като 
осигуряват дълбочина и аналитич-
ност. CRM системите например 
дават възможност да се управлява 
работата с контрагентите на 
фирмата, те съдържат цялата ин-
формация за тях. Напоследък BPM 
има голямо разпространение, тъй 
като организира целия документо-
оборот, спомага за по-високата 
ефективност и оптимизиране 
работата на екипите. Същевре-
менно може да работи паралелно 
както с ERP, така и с друг бизнес 
софтуер. В тези системи е зало-
жена максимална автоматизация, 
разяснява Наталия Футекова, пре-
подавател по бизнес информатика 
в УНСС и управител на ERP.BG.

Обикновено такъв IT продукт се 
въвежда, 

êîãàòî êîìïàíèÿòà 
èìà ïðîáëåì

който иска да разреши. За хора, 
които не са работили с подобен 
софтуер, е трудно да направят 
преценка от какъв клас е и дали 
изобщо е ERP. Разяснението как 
точно работи може да ви обърка, 
затова е най-добре да изискате 
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демонстрация, преди да купите и 
да започнете внедряване, съветва 
Футекова. Ето и някои от ориен-
тирите: Простите интегрирани 
системи очертават картината 
към даден момент, тъй като в 
тях само се въвеждат данни. Те 
не дават сигнал кога резервите 
на склад са под минимума, нито 
следят графика на поръчките. За 
разлика от тях, ERP софтуерът не 
само пази цялата база данни, но 
там може да се планират и стъп-
ките напред. За да управлявате 
производството, трябва да имате 
поглед към наличностите и да 
знаете какви ресурси трябва да 
се набавят. Така доставките са 
под контрол. „Системата предла-
га, но човек одобрява. Те все още 
не мислят вместо мениджърите”, 
напомня управителят на ERP.BG. 
Основен принцип в ERP софтуера 
е, че там никоя вече направена 
операция не може да бъде напълно 
заличена. Може да анулирате дан-
ни и да въведете нов документ, но 
предишната информация се пази, 
т. е. следите остават. Това са 
системи за бизнес, който работи 
на светло.

Няма сив сектор, който да полз-
ва такъв софтуер. Дългогодиш-
ната практика показва, че всяка 
правилно внедрена система за 
управление повишава стойността 
на компанията. Идеята не е да се 
направи разход за модерно ново-
въведение, а целта е то да пести 
средства. Оптимизирането на 
складовите наличности например 
дава отличен финансов резултат. 

Интегрираните счетоводни 
системи вече излизат от употре-
ба, тъй като няма възможност да 
бъдат надграждани и разширявани. 
ERP също е интегрирана систе-
ма, но с несравнимо по-голяма 
функционалност, с други думи, тя 
съдържа информация за миналото 
и настоящето и дава поглед към 
бъдещето.

Решите ли да внедрявате ERP, 
първоначално се купува лиценз за 
определена функционалност на 
софтуера и за брой работни мес-
та. Добре е да се сключи договор 
за абонаментна поддръжка, за да 
може компанията автоматично да 
прави актуализациите на софту-

ера. Промените в законодател-
ството веднага се отразяват 
и компанията продължава да е 
в крак с изискванията, посочва 
Наталия Футекова. Системите за 
управление на бизнеса не са соф-
туер, който се внедрява веднъж 
завинаги, те се нуждаят от 

ïîñòîÿííà ïîääðúæêà 
è îñúâðåìåíÿâàíå

каквито трябва да се правят и 
във всяка счетоводна система. 
Компаниите, които предлагат 
такъв софтуер, трябва да имат 
екип от специалисти, който бързо 
да реагира на всеки възникнал 
проблем при ползвателя.

Много е важно правилно да се 
избере доставчикът на система-
та за бизнес управление. Фирма-
та трябва да има достатъчно 
опит, да е стабилна и да предлага 
наистина добър продукт. Изис-
квайте гаранции за качествена 
поддръжка и дългогодишно обслуж-
ване, подчертава управителят на 
ERP.BG. Случи ли се доставчикът 
да фалира, това най-често означа-
ва внедряване на нова ERP систе-
ма. Не забравяйте, че сравнително 
ниската цена може да ви струва 
твърде скъпо. Препоръката на 
Наталия Футекова е дори когато 
бизнес система се внедрява с 
финансиране по европроект, ком-
паниите да не купуват на сляпо. В 
техен интерес е да настояват за 
демонстрация на възможностите 
на софтуера, за да преценят дали 

той ще върши работа за конкрет-
ните нужди на фирмата. 

За малките компании вече се 
предлага 

îíëàéí óñëóãà â îáëàêà
Така не се налага да купуват 

сървъри, същевременно имат 
възможност да ползват поддръжка 
на добра цена. Но дори и в този 
случай се прави внедряване и обу-
чение. Просто няма как с магиче-

ТТехнологииехнологии
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ска пръчица софтуерът да тръгне 
и хората веднага да започнат да 
работят на него. Фирмите може 
да плащат абонаментна поддръж-
ка, докато услугата им е необхо-
дима. Мигрирането на данните от 
една система в друга обаче става 
трудно и е твърде скъпо, тъй 
като е свързано с много работа 
на консултантите. Затова при 
въвеждането на такава система 
компанията трябва добре да пре-
цени необходимостите към момен-
та, но и нуждите след време.

С развитието на информа-
ционните технологии компаниите 
стават 

âñå ïî-çàâèñèìè
от тези сложни системи за бизнес 
управление, тъй като в тях е 
цялата им информация. Клиенти-
те очакват все по-голяма авто-
матизация, разчитат с лекота 
да извършват всички операции, 
като държат на надеждността на 
софтуера. Доставчиците трябва 
да са в състояние да отговорят 
на тези изисквания. Днес подобна 
система трябва да е в максимална 
интеграция с мобилните техно-

логии. Достъпът до 
нея трябва да става 
през мобилен телефон, 
таблет, лаптоп, които 
дистанционно да са в 
диалог с данните. Пробле-
мът е, че в някои части на 
страната няма добро 
интернет покритие. 
За мениджърите мо-
билността днес е реша-
ваща и мобилните опера-
тори трябва да отговорят 
на това предизвикателство, 
като гарантират 100% покритие в 
страната. 

Българските доставчици на ERP 
системи, които гарантират ка-
чество, се броят на пръстите на 
едната ръка. В учебните програми 
на някои от специалностите във 
висшите училища е заложено обу-
чение по ERP системи, но често 
платформите не са от този клас. 
Бурното развитие на технологи-
ите налага компаниите, които 
предлагат бизнес софтуер, да 
създадат браншова организация, 
която да следи за спазването на 
добрите практики и професионал-
ната етика на пазара. И

Âíåäðÿâàíåòî íà ERP 
ñèñòåìà å èíâåñòèöèÿ, 
êîÿòî ìîæå äà äàäå ñåðèîçíî 
êîíêóðåíòíî ïðåäèìñòâî íà 
ôèðìàòà. Â ñúâðåìåííèòå 
ïðîèçâîäñòâåíè êîìïàíèè 
60-75% îò ðàçõîäèòå ñà çà 
ìaòåðèàëíè çàïàñè. Åôåêòèâ-
íîòî èì óïðàâëåíèå ìîæå 
äà å ðåøàâàùî çà óñïåõà íà 
ïðåäïðèÿòèåòî. Äîêàçàíî å, 
÷å âíåäðÿâàíåòî íà ERP ñèñ-
òåìà îïòèìèçèðà ñêëàäîâèòå 
íàëè÷íîñòè ñ 15-25%, êîåòî 
ðÿçêî ñå îòðàçÿâà âúðõó ïå-
÷àëáàòà.

Ïðîó÷âàíå, íàïðàâåíî îò 
ìåæäóíàðîäíàòà àãåíöèÿ çà 
áèçíåñ èçñëåäâàíèÿ Peerstone 
ñðåä íàä 200 êîìïàíèè, èç-
ïîëçâàùè ERP ñîôòóåð, ñî÷è:

• 63% îò ãîëåìèòå ïî-
òðåáèòåëè íà ERP ñèñòåìè 
ñà èçïèòàëè çíà÷èòåëíà ïîëçà 
ïîä íÿêàêâà ôîðìà;

• 39% îò ôèðìèòå ñà 
èìàëè ïðÿê ïàðè÷åí åôåêò îò 
âúâåæäàíåòî íà ERP ñèñòåìà; 

• 47% îò ïðîèçâîäñòâå-
íèòå ïðåäïðèÿòèÿ ñà èìàëè 
ïðÿê ïîëîæèòåëåí åôåêò âúð-
õó ïàðè÷íèòå íàëè÷íîñòè îò 
âúâåæäàíåòî íà ERP ñèñòåìà. 

Çà ïîâå÷åòî ïîòðåáèòåëè 
îñíîâíàòà öåë çà âúâåæäàíå 
íà ERP ñèñòåìà å íåôèíàíñî-
âà. Óïðàâëåíñêàòà ïðîñëåäè-
ìîñò íà îïåðàöèèòå å ïîñî-
÷åíà êàòî âîäåùà îò 71%. 
Öåëèòå ñ íàé-íåçíà÷èòåëíà 
âàæíîñò ñà íàìàëÿâàíå áðîÿ 
íà ñëóæèòåëèòå (22%), êàêòî 
è ðàäèêàëíàòà ðåîðãàíèçàöèÿ 
íà áèçíåñ ïðîöåñèòå.

Âúçâðúùàåìîñò 
íà èíâåñòèöèÿòà

www.economic.bg
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УУправлениеправление

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ

Говорили ли сте си някога с 
... улична лампа? Е, такава 
възможност може лесно да ви 

се удаде, ако посетите британския 
гр. Бристол това лято, защото 
уличните лампи, пощенски кутии, 
автобусни спирки и други предме-
ти в публичното пространство на 
града позволяват да комуникирате 
с тях чрез кратки текстови съоб-
щения. Проектът се нарича „Hello 
Lamp Post!” и има за цел да попу-
ляризира пристанищния град чрез 
една сравнително нова концепция 
за маркетинг, наречена игровизация 
(gamification). Става въпрос за ши-
рок набор от методи и инструмен-
ти, позволяващи включването на 
игрови елементи в бизнеса, обра-

зованието и различни обществени 
сфери. През миналия декември „Hello 
Lamp Post!” спечели организираната 
от бристолската културна орга-
низация The Watershed надпревара 
Playable City, която имаше за цел 
именно да определи най-добрите 
идеи за геймификация на града. 
Близо сто проекта от 24 страни по 
света участваха в надпреварата 
с различни игри за изработка на 
предмети с 3D принтери, превръща-
нето на улиците на Бристол в огро-
мна ролева игра, както и машина за 
балони, управлявана от гражданите.

Êàêúâ å ñìèñúëúò
в подобни на пръв поглед безсмис-
лени дейности? Включването на 
игрови елементи и механики в не-
игрови сфери може значително да 

Èãðîâèçàöèÿòà 
íàâëèçà â áèçíåñà
Ñòîòèöè 
êîìïàíèè ïî 
ñâåòà âå÷å 
òúðñÿò ðåøåíèå 
íà êëþ÷îâè 
ïðîáëåìè â 
ñôåðàòà íà 
ìàðêåòèíãà, 
ïðîäàæáèòå è 
óïðàâëåíèåòî 
íà ïåðñîíàë â ... 
èãðèòå
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промени отношението на клиенти-
те и обществеността към всеки 
един бизнес, публична институция 
или дори към цял град. На практи-
ка една бизнес организация може 
да използва gamification-методи в 
почти всички процеси и сфери – от 
ежедневни офисни дейности, през 
управлението и мотивирането на 
своя персонал, неговото обучение 
и преквалификация, до маркетинга, 
продажбите и оптимизирането 
на производствените процеси. В 
основата на тази концепция е за-
имстването на различни елементи 
от игрите, сред които постига-
нето на някакви цели, трупането 
на точки, както и чистото заба-
вление и поставянето им в друг, 
важен за бизнеса контекст.

През последните години гейми-
фикацията се наложи като важна 
стратегия за редица компании 
– от малки стартиращи фир-
ми, до много от дружествата в 
класацията Fortune 500. Някои от 
най-значимите неправителствени 
организации също залагат на тази 
концепция, а само през отминала-
та година обемът на бизнеса на 
фирмите, специализирани в сфера-
та на игровизацията,

ñå å óâåëè÷èë 
ñ 300 ïðîöåíòà

Много компании използват игро-
ви инструменти, за да повишават 
лоялността на своите потреби-
тели, както и по-заангажирани 

служители, а все повече от тези, 
които не го правят, започват да 
усещат, че е възможно да изгубят 
част от своята конкурентоспосо-
бност заради това. В по-широкия 
смисъл на термина игровизация се 
очаква услугите в този нов бранш 
да достигнат 2.8 млрд. щ. долара 
през 2016 г., а още година по-рано 
70% от топ 2000 на най-големите 
корпорации в света ще използват 
някакви gamification техники.

Някои организации залагат 
на създаването на видеоигри за 
повишаване ангажираността на 
потребителите, други предпочитат 

да използват системи за печелене 
на точки и награди, при пости-
гането на определени резултати 
(например закупуването на някакъв 
брой стоки, ако целта е привлича-
нето на клиенти или постигането 
на определени задачи в работата, 
ако игровизацията е насочена към 
служителите). Един от най-често 
цитираните примери е социалната 
мрежа, базирана на местоположени-
ето Foursquare, която предлага на 
своите потребители различни „по-
стижения” (acheivments) за това, че 
са активни при чекирането на опре-
делени локации. Ако често посеща-
вате дадено заведение, например, 
и се чекирате в неговия виртуален 
профил във Foursquare, можете да 
получите статут на „кмет” на 
заведението. Служителите в друга 
социална мрежа – Facebook – пък 
са стимулирани чрез платформа-
та Rypple, която оценява тяхната 
работа, раздава награди и създава 
класации на база на това.

Êàê ìîæåì äà 
èçïîëçâàìå 
èãðîâèçàöèÿòà?
Един от най-често срещаните 

примери е създаването на вирусни 
кампании в социалните мрежи или 
друга комуникационна среда. Не е 
тайна, че организирането на игри 

Ïðîåêòúò “Hello Lamp Post!” ñïå÷åëè îðãàíèçèðàíàòà îò áðèñòîëñêàòà êóëòóðíà 
îðãàíèçàöèÿ The Watershed íàäïðåâàðà Playable City çà íàé-äîáðèòå èäåè çà 
ãåéìèôèêàöèÿ íà ãðàäà

Foursquare, êîÿòî ïðåäëàãà íà ñâîèòå ïîòðåáèòåëè ðàçëè÷íè “ïîñòèæåíèÿ“ (acheivments)
çà òîâà, ÷å ñà àêòèâíè ïðè ÷åêèðàíåòî íà îïðåäåëåíè ëîêàöèè
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привлича потенциални клиенти и е 
мощен инструмент за маркетинго-
ви кампании. Голямата маркетин-
гова сила на gamification-методите 
обаче се оказва другаде – в запаз-
ването на потребителите, разви-
тието на дългосрочни отношения 
с тях и повишаването на тяхната 
лоялност. Една добре измислена 
класация, при която вашите клиен-
ти печелят точки при извършване-
то на определени действия, може 
да се окаже безценна за тяхното 
запазване в бъдеще и повишаване 
броя на регулярно пазаруващите 
при вас клиенти. А ако се чуди-
те какво да им подарявате, за да 
участват във вашите игри, ще ви 
издам една малка тайна: всъщ-
ност, според повечето експерти 
по игровизация материалното въз-
награждение изобщо не е важно. 
Същата роля с голям успех могат 
да играят постигането на

ñòàòóñ, âèðòóàëíè 
ïîñòèæåíèÿ 
èëè òèòëè

които да бъдат достатъчно 
видими за приятелите на вашите 
клиенти. Нека не се залъгваме – 
статусът в обществото има из-
ключително важно значение, често 
надвишаващо това на материални-

те придобивки. Вероятно затова 
и толкова много хора не си купу-
ват просто автомобили, а пред-
почитат определени марки като 
Mazerati, Ferrari или Lamborghini и са 
готови да пръснат стотици хиляди 
левове, за да карат точно такова 
возило. А всички останали индус-
трии, базирани на лукса и прести-
жа, са толкова успешни, дори във 
време на криза. Затова и в пирами-
дата на потребностите на Маслоу 
уважението стои няколко нива 
над материалните нужди. Веднъж 
открили, че материалните награди 
не са задължителни във вашата 
gamification-стратегия, можете 

да се отърсите от бюджетните 
ограничения и да се концентрира-
те върху най-добрите начини, по 
които да събудите интереса на 
вашите клиенти.

По същество игровизацията 
залага на един традиционно силен 
елемент от нашето ежедневие – 
всички ние обичаме да се заба-
вляваме, както и (хайде, бъдете 
откровени) да играем някакви 
игри. Играта ни носи удоволствие 
(което е важно за по-доброто 
запаметяване на определени пос-
лания), създава целеустременост, 
заангажираност и нерядко – нови 
навици. Ако победим, удовлетво-
рението е голямо, а ако загубим 
надпреварата ... ами, най-често 
просто искаме да пробваме пак. 
Всичко това генерира изключи-
телно голяма позитивна енергия 
и специалистите по игровизация 
просто използват тази широ-
ко разпространена страст към 
игрите, за да подобряват различ-
ни икономически и обществени 
сфери. Затова не е изненада, че 
gamification-методите печелят 
нови и нови почитатели във вре-
ме, когато цивилизацията ни все 
повече се уморява от традицион-
ните работни модели, свързани с 
индустриалната епоха, на бизнеса 
му е все по-трудно да ангажира 
младите хора, които всяка го-
дина се вливат в редиците на 
служителите, а повсеместното 
бомбардиране с рекламни послания 
предизвиква все повече умора и 
все по-малко искрен интерес сред 
потребителите. И

Æåëàíèåòî çà ïîáåäà è ïîñòèãàíåòî íà ñòàòóñ, ìàêàð è âèðòóàëåí, ñà ñåðèîçíè ìîòèâè çà 
êëèåíòèòå çà ó÷àñòèå â èãðîâè ìîäåëè 

Èãðàòà íîñè óäîâîëñòâèå, ñúçäàâà öåëåóñòðåìåíîñò è çàíãàæèðàíîñò è âñå ïî-÷åñòî ñå 
èçïîëçâà â ðàçëè÷íè áèçíåñ ìîäåëè

УУправлениеправление
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АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ

Когато белгийският скулп-
тор Ник Ервинк започва 
да комбинира в своето 

творчество ренесансови техни-
ки с една от най-иновативните 
технологии за производство - 3D 
принтиране – повечето медии не 
му обръщат внимание. Днес обаче 
артистът печели все повече по-
читатели със своите комплексни, 
странно изглеждащи скулптури. 
Антични римски бюстове и про-
изведения на Рубенс оживяват в 
нови, футуристични и дори поняко-
га плашещи форми.

Работата на Ервинк е базирана 
на относително новата техноло-
гична концепция 3D принтиране, 
която през последните години 
разпалва въображението на гий-
кове, учени и футуролози. Става 
въпрос за технология, наподобява-
ща популярните машини за печат, 
която обаче вместо текстове и 
двуизмерни изображения, позволява 
производството на най-разноо-
бразни реални предмети – от чаши 
и чинии, през триизмерни архите-
ктурни модели, до компоненти за 
всякакви сложни машини. Това ста-
ва чрез наслагването на отделни 
слоеве изходен материал, който 
може да бъде както пластмаса, 
така и гума или различни други 
материали. Ако вярваме на футу-
ролога и писател Алвин Тофлър, в 
недалечно бъдеще производството 
на редица предмети около нас, 
което днес се осъществява в го-
леми индустриални халета, ще се 
случва направо в нашите домове и 
офиси.

Десетилетия наред тази прог-
ноза се свързваше най-вече с на-

растващата популярност на ръчно 
изработените стоки и „направи 
си сам” културата. Днес обаче 
именно 3D принтерите се налагат 
като най-вероятното средство, 
което ще осъществи предсказани-
ето на автора на „Третата вълна” 
и „Прогнози и предпоставки”.

Ако тези нови устройства се 
наложат сред нас (което вече 
започва да се случва), ще станем 
свидетели на несравнимо либера-
лизиране на процеса на производ-
ство на предмети от ежедневи-
ето ни. Представете си свят, в 
който ще можем сами, при това 
доста бързо и евтино да създа-
ваме всички необходими в еже-

Âúçõîäúò íà    3D
Àðõèòåêòè ïëàíèðàò äà èçãðàæäàò ÷ðåç ïðèíòèðàíå ñãðàäè íà 

Çåìÿòà, êàêòî è êîñìè÷åñêè áàçè íà Ëóíàòà è Ìàðñ. Åäèí áåëãèé-
ñêè ñêóëïòîð èçïîëçâà ñúùàòà òåõíîëîãèÿ, çà äà èçðàáîòè óíèêàëíè 
ïðîèçâåäåíèÿ íà èçêóñòâîòî, à ó÷åíè îò ÑÀÙ âå÷å ñúçäàâàò óñïåøíî 
æèâè ÷îâåøêè òúêàíè ÷ðåç 3D ïðèíòåð. Îáùåñòâîòî íè ñå íàìèðà 
íà ïðàãà íà åäèí íîâ ïåðèîä, ïðåç êîéòî âñå ïîâå÷å òèïîâå ïðîèçâîä-
ñòâî ùå áúäàò èçíåñåíè îò ãîëåìèòå èíäóñòðèàëíè õàëåòà è ùå ñå 
îñúùåñòâÿâàò â äîìîâåòå è îôèñèòå íè.

Ãåðìàíñêàòà êîìïàíèÿ Twinkind ïðåäëàãà 
íà êëèåíòèòå äà ñúçäàäå òåõíè ìèíèêîïèÿ 
÷ðåç ñêàíèðàíå íà òÿëîòî

Ñêîðî ñàìîëåòèòå ìîæå äà ñå 
ïðàâÿò ñ ÷àñòè îò 3D ïå÷àò, ñëåä 
êàòî ãèãàíòúò General Electric îáÿâè, 
÷å ðàáîòè â òàçè ïîñîêà è êóïè 
êîìïàíèè çà 3D ïå÷àò. Airbus ïúê 
ïëàíèðà äà ñúçäàâà öåëè ñàìîëåòè 
îò ïîäîáíè ÷àñòè äî 2050 ã.
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дневието ни домакински пособия, 
градинарски уреди, вази за цветя, 
отвертки и гаечни ключове и как-
во ли още не със същата лекота, 
с която нашите баби днес плетат 
вълнени чорапи и шапки. Само че 
много по-бързо и без ничие време 
да бъде загубено. А създавайки 
отделни компоненти, ще можем 
да изграждаме и значително по-
сложни устройства в домашни 
условия. Революция, която обещава 
да се превърне във водещ метод 
за производство, поне до широко-
то навлизане на програмируемите 
материали, които се разработват 
днес от Масачузетския технологи-
чен институт или до появата на 
молекулярните асемблери. И все 
пак, за какво можем да използваме 
3D принтерите?

Îò èçêóñòâî è 
ðàçâëå÷åíèå ...

Едва ли за някого е изненада, 
че едни от първите приложения 
на триизмерното принтиране са в 

сферата на изкуствата. Огромни-
ят потенциал на тази технология 
да променя материята около нас 
вече се използва от голям брой 
артисти както в сферата на 
традиционните изкуства, така 
и в някои съвсем нови културни 
форми. Неотдавна студентката 
по физика Аманда Гаси създаде 
триизмерен модел на своята 
котка, направен по нейна снимка, 
поставяйки началото на нова мода 
за конвертиране на изображения 
в 3D фигури. Аманда е използвала 
сложна технология, за да превърне 
силуета от двуизмерната сним-
ка в пространствен модел, след 
което е публикувала алгоритъма 
за свободно сваляне в интернет, 
улеснявайки работата на стотици 
студенти и фенове. Друг инте-
ресен пример за използване на 3D 
принтерите е предложението на 
германската компания Twinkind да 
създаде миниатюрни фигурки на 
всеки желаещ клиент срещу не 
малко заплащане. За да се сдоби-
ят със собствени мини статуе-
тки, кандидатите за слава трябва 
да преминат кратък процес по 
сканиране на тялото им, след 
което просто да изчакат тяхното 
мини копие да бъде „отпечатано”. 
Чилийската компания Thinker Thing 
пък използва специална каска за 
улавяне на мозъчните вълни, след 
което ги материализира чрез 3D 
принтер, създавайки разнообразни 
фантастични форми, съответ-
стващи на различните емоционал-
ни състояния на хората. Целта на 
фирмата, която се финансира от 

  3D3D ïðèíòåðèòå
Ðàçëè÷íè äåòàéëè 

è ïðèáîðè 
ìîãàò äà áúäàò 

íàïðàâåíè ÷ðåç 
3D ïðèíòèðàíåòî
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правителството на страната, е 
да направи 3D принтирането по-
достъпно за населението.

... ïðåç 
èíäóñòðèàëíèòå 
ïðèëîæåíèÿ ...
Ако създаването на статуи и 

миниатюрни фигури от мозъчни 
вълни обаче не е 
особено значима 
иновация според 
скептиците, то 
едва ли някой ще 
отрече, че плано-
вете на General 
Electric в тази 
област са доста 
сериозни. Неотдав-
на от компанията 
заявиха, че нейно-
то подразделение 
за производство 
на авиационни 
компоненти GE 
Aviation възнаме-
рява постепенно 

да въведе технологиите за три-
измерно принтиране в своята 
дейност, а в бъдеще те да бъдат 
внедрени и в други производствени 
сектори. Корпорацията анонсира 
своите планове в тази насока 
преди броени месеци, предричайки 
безоблачно бъдеще за промишлено-
то 3D принтиране. За да обезпечи 
своето развитие в иновативния 
сегмент, тя вече е придобила две 
компании с ноу-хау в тази сфера. 
Сред основните предимства на 3D 
принтирането са изразходването 
на по-малко материал, както и 
по-лесният процес на последващо 
сглобяване на по-големите компо-

ненти.
Всички останали подразделения 

на GE следят отблизо процеса по 
въвеждане на новата производ-
ствена технология, а някои от 
тях като GE Power & Water и GE 
Healthcare вече планират нейното 
внедряване и в своята дейност, 
съобщиха още представители на 
конгломерата. Междувременно 

един от водещите авиационни про-
изводители – европейската Airbus 
– обяви плановете си 

äà ñúçäàâà öåëè 
ñàìîëåòè ÷ðåç 3D 
ïðèíòèðàíå

най-късно до 2050 година. Става 
въпрос за 80-метрови летателни 
апарати, които при това се очак-
ва да бъдат изградени от прозра-
чен материал, създавайки непов-
торимо усещане на пътниците.

Друга водеща в своята област 
корпорация – текстилният гигант 
Adidas – също вече използва 3D 

принтиране в дейността си. От 
компанията наскоро съобщиха, че 
тя е успяла значително да съкра-
ти (от няколко седмици на няколко 
дни) процеса по тестване и оце-
няване на различни модели мара-
тонки с помощта на тази техно-
логия. Освен това германската 
компания е намалила значително и 
броя на служителите, ангажирани 

с тази дей-
ност. Прибли-
зително по 
същото време 
от основния 
конкурент на 
Adidas – Nike, 
също обяви-
ха, че правят 
сериозни 
стъпки за 
внедряване на 
триизмерните 
принтери в 
създаването 
на прототипи. 
Кога обаче 
технологията 

ще бъде въведена и в серийното 
производство на маратонки все 
още не е известно.

За разлика от производители-
те на спортни стоки, от голе-
мите автомобилни концерни все 
още се бавят с навлизането в 
този нов производствен сегмент. 
От тяхната латентност обаче 
се възползва една нова малка 
фирма в автомобилния бранш – 
Stratasys, която представи мина-
лата есен прототип на електри-
ческа кола, създаден изцяло чрез 
метода на 3D печат. Моделът 
се нарича Urbee и представлява 
двуместно возило, предвидено 

ИИновацииновации

Êîòêàòà 
íà Àìàíäà 
Ãàñè ñëåä 
îáðàáîòêà 
ñ íîâàòà 
òåõíîëîãèÿ

3D ïðèíòåð
Êîìïàíèÿòà Stratasys ïðåäñòàâè ñâîé ìîäåë åëåêòðè÷åñêà 
êîëà Urbee, ñúçäàäåíà èçöÿëî ÷ðåç 3D ïå÷àò
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предимно за икономично каране в 
града.

... êúì öåëè ñãðàäè
В сферата на архитектурата 

вече се разразява истинско състе-
зание за създаването на първата 
3D принтирана сграда в света. Ако 
в началото на годината изглежда-
ше, че това ще е футуристичният 
проект Landscape House на Universal 
Architecture в Амстердам, сред кан-
дидатите за тази „титла” вече се 
нареждат Radiolabra pavilion, както 
и класическата къща Kamermaker, 
изграждана от DUS Architects от-
ново в Амстердам. Всички те се 
очаква да бъдат завършени през 
следващата година.

През февруари своите амбиции в 
сферата на 3D принтираните сгра-
ди обяви и Европейската космическа 
агенция, която обаче не се инте-
ресува от създаването на такива 
конструкции на нашата планета. 
Затова пък ESA планира да използва 
технологията, за да изгради лунна 
база направо от местни матери-
али, някъде около южния полюс на 
нашия естествен спътник. В по-
далечна перспектива плановете на 
екипа включват и създаването на 

база на Марс по същия метод.
От корпорации, през правител-

ствени институции, до обикновени 
физически лица – изглежда, че всич-
ки са запленени от новата техно-
логична мода. „Смятам, че когато 
технологията стане по-разпрос-
транена, хората сами ще си създа-
ват модели и ще си ги принтират 
при фирми, подобни на нашата” 
- разказва пред сп. „Икономика” Де-
мир Тончев, съосновател на Print3d.
bg – една от двете съществуващи 
към момента български фирми в 
този нов сегмент. Според него 
има два модела за развитие на 
пазара: потребителите могат да 
си направят моделите сами и да ги 
изпратят на специализирана фирма 
за печат, или ако не успеят да съз-
дадат моделите сами, те могат да 
използват готови модели, които да 
бъдат персонализирани в някаква 
степен чрез софтуер. Съществува 
също и вариантът те да закупят 
модели от 3D дизайнери.

В момента фирмата на Демир се 
стреми да привлече дизайнери, кои-
то да продават модели на нейния 
сайт, а тя директно да ги прин-
тира. Това според него ще направи 
услугата достъпна за обикновените 

потребители, които искат продукт, 
но нямат опит в сферата на 3D мо-
делирането и продуктовия дизайн. 
„В момента Print3d.bg предлага ус-
лугата „принтиране при нужда”. По-
вечето ни клиенти имат нужда от 
прототип на даден модел или краен 
продукт, който при нормално про-
изводство би излязъл доста скъпо. 
Ние имаме възможност да принти-
раме с дебелина на слоя от 100 ми-
крона и използваме полимер, наречен 
PLA, който е доста здрав” - добавя 
младият предприемач. Като основ-
ни предимства на 3D принтирането 
той посочва бързото и достъпно 
прототипиране за производствени 
предприятия, инженери и механици, 
възможността за изработка на 
умален модел на сгради за нуждите 
на архитектите, както и на модели 
в сферата на продуктовия дизайн и 
интериорен дизайн за продуктови и 
интериорни дизайнери. Възможност-
та за персонализирани предмети 
(например корпоративни подаръци) 
също е важна опция. За малки коли-
чества – до 500 броя – 3D прин-
тирането е по-евтин вариант от 
изработването на матрици, добавя 
Демир Тончев.

Áúäåùåòî íà 
òåõíîëîãèÿòà

изглежда безоблачно и според 
мнозина анализатори все още сме 
далеч от откриването на пълния 
капацитет за обработка на заоби-
калящата ни материя, с който 3D 
принтерите разполагат. Интере-
сен пример за възможностите на 
тази технология са опитите, които 
Институтът по регенеративна 
медицина към Медицинското учи-
лище Уейк Форест в САЩ прави в 
сферата на принтирането на живи 
тъкани и дори органи. Точно така 
– истински човешки бъбреци, кожа 
и други органи, създадени чрез прин-
тиране на отделни слоеве от живи 
човешки клетки, използвайки масти-
лено-струйна технология. Интерес 
към работата на института вече 
има от Пентагона, чиито предста-
вители се надяват някой ден да 
могат да създават необходимите 
човешки тъкани и органи направо 
на бойното поле, където някой се 
нуждае от тях. И

Ôóòóðèñòè÷íèÿò ïðîåêò Landscape House íà Universal Architecture 

Ìîìåíò îò èçãðàæäàíåòî íà Kamermaker. 
Êúùàòà â Õîëàíäèÿ ùå áúäå çàâúðøåíà â 
êðàÿ íà òàçè ãîäèíà Radiolabra pavilion
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ВВселенаселена

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ

Вероятно малцина са се 
замисляли, че в небето 
над нас съществува един 

източник на ресурси, способен да 
промени изцяло пазара на ценни 
метали, икономиката и обще-
ството ни. Става въпрос за 
астероидите, които сме свик-
нали да гледаме в холивудските 
апокалиптични продукции като 
носители на потенциалната гибел 
на човечеството. Това, което е 

останало встрани от сюжетите 
на филмите обаче, е наличието 
на огромни залежи от метали 
и други ценни суровини в тези 
реещи се небесни тела. Желязо, 
никел, дори платина и злато мо-
гат да бъдат открити на голям 
брой астероиди, при това не само 
на онези, летящи между орби-
тите на Марс и Юпитер, а и на 
така наречените NEO (Near Earth 
Object – обект близо до Земята). 
Потенциалът на бъдещи проекти 
по миннодобив на астероиди беше 

представен още на конференци-
ята TED Global през 2010 г. от 
професор Ерик Андерсън, пред-
ставител на Space Adventures, а 
няколко компании вече направиха 
заявка за 

íàâëèçàíå â òîçè 
èçêëþ÷èòåëíî íîâ 
ñåãìåíò

Всъщност само един-единствен 
астероид е достатъчен, за да 

Ðóäîäîáèâ íà 
àñòåðîèäèòå

Íÿêîëêî 
íîâîñúçäàäåíè 
êîìïàíèè âå÷å 
ïîãëåæäàò êúì 
ðåñóðñèòå íà 
Êîñìîñà. Çàä 
ïðîåêòèòå 
ëè÷àò èìåíàòà 
íà èíâåñòèòîðè 
êàòî Åðèê Øìèä, 
Ëàðè Ïåéäæ, Ðîñ 
Ïåðî è Äæåéìñ 
Êàìåðúí. Òå îáà÷å 
ùå òðÿáâà äà 
ïî÷àêàò, äîêàòî 
îáùåñòâîòî íè 
ðåøè âúïðîñà 
ñ ïðàâíàòà 
ðåãóëàöèÿ íà 
ïîäîáíà äåéíîñò
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промени изцяло пазара на ценни 
метали, като например търго-
вията с платина. Този материал 
се намира изключително рядко 
на нашата планета и при това 
– предимно в региони, където 
се предполага, че в миналото 
е имало сблъсъци с астероиди. 
Същевременно някои качества 
на платината като стабилност, 
издръжливост на химическо вли-
яние и на висока температура я 
правят изключително ценен мате-
риал в електрониката. А по някои 
приблизителни оценки само в един 
сравнително голям астероид от 
типа NEO се съдържат няколко 
тона платина на стойност мили-

арди долари. Общото количество 
метал, който може да бъде добит 
евентуално от един астероид с 
широчина примерно 500 м. пък 

íàäâèøàâà çíà÷èòåëíî 
âñè÷êè ìåòàëè, äîáèòè 
â ÷îâåøêàòà èñòîðèÿ

При това ресурсите, намиращи 
се на тези космически обекти, са 
много по-достъпни (при цялата 
условност на това определение, 
предвид трудностите на една 
космическа миннодобивна опера-
ция), тъй като там те не са били 
обект на тектоничните сили, 

които да ги закопаят дълбоко 
под повърхността. За сравнение 
металните залежи на Земята са 
по-близо до нас и не се нуждаем 
от космически кораби, за да ги 
достигнем. За сметка на това 
обаче по-голямата част от тях 
са заровени от тектоничната 
активност на големи дълбочи-
ни, до които просто няма как 
да се доберем със съвременната 
технология. Това ги прави напълно 
неизползваеми, а цялата миннодо-
бивна дейност на човечеството 
на практика обира само „огризки-
те” от наличните в недрата на 
планетата ни ресурси.

В същото време компанията 
Deep Space Industries (DSI), която 
вече планира своята първа мисия 
за миннодобив на астероид, оцени 
космическия обект 2012 DA14, 
прелетял покрай Земята през 
февруари, на зашеметяващите 
195 млрд. щ. долара. Това включва 
както метали като желязо, никел 
и др., така и значително количе-
ство вода, която според компани-
ята би могла да бъде разградена 
на кислород и водород, след което 
да бъде продадена като ракет-
но гориво. В сметката дори не 
са включени ценни метали като 
злато и платина. От DSI възна-
меряват да изстрелят първия си 
космически кораб през 2015 г., а 
плановете са първата мисия за 
добив на ресурси от Космоса да 
започне след около десет години. 
Дори и тогава обаче пионерите 
в извънземния минодобив ще се 

Êîìïàíèÿòà Deep Space 
Industries (DSI) âå÷å ïëàíèðà 
ñâîÿòà ïúðâà ìèñèÿ çà 
ìèííîäîáèâ íà àñòåðîèä 
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сблъскат с редица трудности, 
свързани с липсата на подходяща 
инфраструктура, както и с 

òðóäíàòà ðåàëèçàöèÿ 
íà ïðîäóêöèÿòà

С увеличаването на броя на 
частните космически проекти, 
включително за изграждане на 
станции, орбитални хотели, за 
пътувания до Луната и други пла-
нети, предприемачите, разпола-
гащи с технология за космически 
миннодобив, могат да се окажат 
в положението, в което е бил 
„стоманеният крал” Андрю Карне-
ги във време, когато търсенето 
на стомана за нови 
индустриални пред-
приятия, железници и 
други проекти е било 
огромно.

Стартирането на 
миннодобивни опера-
ции в Космоса (освен 
астероидите, Луната 
също е кандидат за 
такива дейности) 
има потенциала 
значително да пони-
жи стойността на 
ценните метали тук, 
на Земята, както и 
цената на електрон-
ните устройства. Ос-
вен това то би дало 
на човечеството нов 
стимул за изследване 
и усвояване на Слън-
чевата система във 
време, когато косми-
ческите програми на 
основни играчи като 
САЩ и Русия буксу-
ват, а финансовата 
криза принуди редица държави 
да редуцират своите планове за 
изследване на извънземното прос-

транство. Икономическите сти-
мули могат да се окажат важен 
двигател, който същевременно да 
спомогне и за

ïîñòèãàíåòî 
íà ÷èñòî 
íàó÷íè öåëè

Друга нова компания, която 
привлече общественото внима-
ние с анонсирането на планове за 
добиване на ресурси от космоса, 
е Planetary Resources. Тя беше 
представена официално през ап-
рил миналата година, а първото 
нещо, което прави впечатление, 
е списъкът с нейните инвести-

тори. Сред тях личат имената 
на дългогодишния главен изпъл-
нителен директор на Google Ерик 

Шмид, съоснователя на Google 
Лари Пейдж, филмовия режисьор 
Джеймс Камерън, бившия астро-
навт Томас Джоунс, милиардера 
Рос Перо, създателя на компания-
та за космически туризъм Space 
Adventures – Ерик Андерсън, както 
и Питър Диамандис – основател 
на Фондация X – Prize, която орга-
низира състезанията Ansari X Prize 
и Google Lunar X Prize. 

Преди да започне своята дей-
ност по добиване на ресурси от 
космоса, корпорацията планира 
да разпръсне в извънземното 
пространство огромен брой 
миниатюрни сателити, тежащи 
не повече от килограм, които 
се наричат CubeSats. Планът на 
Planetary Resources включва също 
извеждането в орбита на собст-
вена мрежа от космически те-
лескопи, както и заангажиране на 
широка онлайн общност, предос-
тавяйки своите ресурси безплат-
но за различни научни проекти. 
Основната цел на съзвездието от 
орбитални телескопи обаче ще си 
остане търсенето на подходящи 
за миннодобив близки до Земя-
та астероиди (NEA – Near Earth 
Asteroids). Освен това компанията 
планира да използва сайта за спо-
делено финансиране на проекти 

Kickstarter, за да изпрати 
един телескоп за общест-
вени нужди, достъпен за 
ученици, студенти, препо-
даватели и учени.

Преди няколко месе-
ца станаха известни и 
плановете на американ-
ската космическа агенция 
NASA да се включи в този 
тепърва зараждащ се 
сегмент. Нейните наме-
рения обаче са значител-
но по-смели и включват 
прихващането на един 
астероид и

ïðåìåñòâàíåòî 
ìó íà ñòàáèëíà 
îðáèòà îêîëî 
Ëóíàòà

където неговите 
ресурси биха могли да 
бъдат разработвани зна-
чително по-лесно. Мисия-
та, която е възможно да 

стартира около 2020 г., ще има за 
цел също и натрупването на ноу-
хау в сферата на отклоняването 

ВВселенаселена
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Ðåñóðñèòå íà Ëóíàòà ñúùî ïðèâëè÷àò 
èíòåðåñà íà ó÷åíèòå è ïðåäïðèåìà÷èòå

Ðåñóðñèòå íà 
àñòåðîèäèòå 

ñå íàìèðàò íà 
ïî-ìàëêà äúëáî÷èíà. 

Äîñòèãàíåòî äî ñàìèòå 
îáåêòè å ïî-ñêúïàòà ÷àñò îò 

èíâåñòèöèÿòà
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на опасни космически обекти, кое-
то ще може да бъде използвано, 
ако планетата ни бъде заплашена 
от сблъсък. Междувременно обаче 
някои учени побързаха да заявят, 
че самата мисия би могла да за-
страши Земята. Последиците от 
евентуален сблъсък с астероид 
биха могли да включват изчезва-
нето на цивилизацията ни, което 
означава, че залогът е прекалено 
голям, за да разместваме насам-
натам космически обекти, все 
едно играем на топчета.

Всъщност дори само евентуал-
ният сблъсък на астероида с на-
шия естествен спътник би могъл 
да окаже влияние и на планетата. 
Независимо дали сме ентусиа-
зирани, или сме разтревожени 
от възможността да променим 
траекторията на едно небесно 
тяло, превръщайки го в спътник 
на Луната, проектът може да не 
се осъществи по съвсем триви-
ални причини – липса на средства. 
Мнозина представители на аме-
риканския Конгрес вече изразяват 
съмнения, че на толкова скъпо на-
чинание трябва да бъде дадена зе-
лена светлина. Цената, която ще 
надвиши значително 1 млрд. щ. 
долара, действително е 
голяма, а потенциални-
те ползи от бъдещия 
добив на ценни ресурси 
изглеждат прекалено 
далечна перспектива. 
Колкото до чисто научно-
то значение – то със си-
гурност би било огромно, 
но през последните години 
сме ставали свидетели и на 
по-важни научни проекти, 
които са ставали жертва на 
свиването на бюджетите.

Същевременно един друг 
аспект, който не е свързан с 
парите и безопасността, би 
могъл да забави плановете на 
всички участници в новозараж-
дащия се сектор на космическия 
миннодобив. Става въпрос за 
правния статут на извънзем-

ните обекти и регулацията на 
тяхното използване от държави, 
физически и юридически лица. За 
компании като Planetary Resources 
и DSI този аспект се свежда до 
простичкия въпрос: ако евен-
туално те успеят да извлекат 
ценни ресурси от астероиди, ще 
имат ли реални права върху тях? 
Космическото право, доколкото 
изобщо съществува, се свързва 
най-вече с подписания през 1967 
от САЩ, СССР и Великобритания 
договор Outer Space Treaty, в кой-
то се посочва, че

âñè÷êè èçâúíçåìíè 
ðåñóðñè ïðåäñòàâëÿâàò 
îáùà ñîáñòâåíîñò

на човечеството и никоя страна 
не може да си присвоява каквито 
и да е права върху тях. Всяка 
частна собственост върху кос-
мически обекти също се води за 
незаконна, а достъпът до всички 
тях трябва да е свободен за же-
лаещите страни. До момента 
102 държави по света 
вече са въвели 
дого-

вора в своите законодателства, 
а други 27 са го подписали, но все 
още не са го ратифицирали.

В документа все пак има една 
„вратичка”, която има отноше-
ние към използването на ресурси 
в Космоса. В един от неговите 
текстове се посочва, че всичко, 
което е изстреляно в Космоса 
или изградено в него, си остава 
частна собственост на своя 
притежател. На практика това 
означава, че дори и компаниите 
да нямат право да търгуват с из-
вънземни ресурси, те биха могли 
без проблем да ги използват за 
създаването на различни апарати 
и изделия, които впоследствие 
да използват или да продават. 
Някои анализатори пък твърдят, 
че договорът има отношение 
единствено към цялостни кос-
мически тела (планети, спът-
ници, астероиди и др.), а не за 
използването на отделни ресурси, 

добити от тях. В противен 
случай милиони собственици 
на соларни панели по света 
в известен смисъл могат 
да бъдат третирани като 
нарушители, доколкото 
реално експлоатират 
светлина, идваща от 
слънцето. Широката 
дискусия в тази сфера 
изглежда е в самото си 
начало и участващите 
държави, организации 
и компании тепър-
ва ще трябва да 
вземат решение 
дали човечество-
то ще пожелае да 
впрегне всички 
предимства на 

предприемаческата ини-
циатива и свободната конкурен-
ция в усвояването на Космоса, но 
съгласявайки се в замяна отделни 
бизнесмени и корпорации да пече-
лят от този процес. И

Åêèïúò íà Planetary Resources íà ñðåùà ñ ìåäèèòå. Ñðåä èíâåñòèòîðèòå â êîìïàíèÿòà çà èçâúíçåìåí 
ìèííîäîáèâ ëè÷àò èìåíàòà íà øåôîâåòå íà Google è íà ôèëìîâèÿ ðåæèñüîð Äæåéìñ Êàìåðúí
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  Ïðàâíèÿò 
ñòàòóò íà èçâúíçåìíèòå 

îáåêòè âñå îùå íå å ðåãóëèðàí 
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ЛЮДМИЛ ЗАХАРИЕВ

Някои неща не бива да се 
оставят за последната 
минута. Към тях спада 

и замразяването на телата ни. 
Актът на съхранение в гигантски 
термос, охлаждан с течен азот, 
се прави с надеждата, че учените 
на бъдещето ще открият как да 
ви съживят и излекуват от това, 
което ви е накарало да се замра-
зите. Разбира се, има застрахова-
телни полици за уреждане, правни 
документи за легализиране, родни-
ни за успокояване, но всичко това 
трябва да се направи достатъчно 
рано, за да имате възможност 
екип от учени да започнe вашата 
криоконсервация. 

От правна гледна точка подоб-

на идея е смятана за екстрава-
гантна погребална практика. Има 
едва няколко лекари, които я прак-
тикуват. Безспорно процедурата 
би била далеч по-ефективна, ако е 
започнала преди сърцето оконча-
телно да е спряло да работи, но 
това би било незаконно и се счита 
за убийство. Ето защо лекарите 
чакат смъртта на пациента и 
едва тогава могат да започнат 
процедурата. 

Както всяка друга екстрава-
гантна идея и тази изглежда може 
да се превърне в добър бизнес. 
Добре дошли в Alcor - най-голямо-
то и стабилно от двете действа-
щи съоръжения за крионика в САЩ. 
Въпреки това то е замразило едва 
150 души от създаването си през 
1972 година. Бъдещите кандидати 

ННаукааука

Îòëàãàíåòî íà ñìúðòòà ÷ðåç 
íèñêîòåìïåðàòóðíî çàìðàçÿâàíå â 
äàëå÷íî áúäåùå, êîãàòî ÷îâåøêèòå 
âúçìîæíîñòè è ìåäèöèíàòà 
ùå ñà â ðàçëè÷íî èçìåðåíèå, ñå 
ïðåâðúùà âúâ âñå ïî-àòðàêòèâíà 
âúçìîæíîñò çà ìíîãî èíâåñòèòîðè 

Áðàéúí Ñèíãåðìàí, îñíîâàòåë 
íà Google, å ïàðòíüîð íà Ïèòúð 
Òèéë âúâ  Founders Found, 
êîéòî íàáèðà ñðåäñòâà çà 
åêñïåðèìåíòàëíà ìåäèöèíà

 Ãðåãîðè Áîíôèëèî ñúùî 
å ñðåä ïîääðúæíèöèòå íà 
ðåãåíåðàòèâíàòà ìåäèöèíà
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обаче наброяват над 1000. Много 
от тях са още млади и в разцве-
та на силите си, което е знак, че 
криоконсервацията всъщност се 
случва рядко.

„Клиентите на Alcor заплащат 
годишна вноска живот, докато са 
живи, плюс една определена сума 
в случай на смърт, обикновено 
покрита от застраховка, ако кли-
ентът е направил Alcor получателя 

на неговата застраховка живот”, 
разказва Макс Мор, президент на 
компанията, който е един от общо 
деветимата служители.

Мор смята, че в началото Alcor 
е предлагала силно занижени цени 
за услугите си и че дори днешна-
та тарифа от 200 000 щатски 
долара за съхранение на цялото 
тяло е твърде ниска. Разбира се, 
възможно е замразяване на отдел-

ни части, като например главата, 
което би струвало на желаещите 
по 80 000 долара. Сумата обхваща 
суспензия за неопределено време 
в бъдещето, както и процеса на 
„размразяване”. Последното обаче 
е с малко уточнение - все още не 
е възможно това да се случи, така 
че от компанията се надяват, 
че във времето ще успеят да се 
справят с този „проблем”. 

Първона-
чално подобни 
компании са 
били структу-
рирани изцяло 
върху вноски на 
роднини, които 

Åêèïúò íà Alcor, â ñðåäàòà å Ìàêñ 
Moð - ïðåçèäåíò íà êîìïàíèÿòà

 Ñãðàäàòà íà “Àëêîð”

Ïèòúð Òèéë, åäèí îò ðàííèòå èíâåñèòèòîðè 
âúâ Facebook, èìà ôîíä çà íàáèðàíå 
íà ñðåäñòâà çà íàó÷íè åêñïåðèìåíòè è 
èíâåñòèðà â êðèîíèêñ ôèðìè 

Êðèîíèêàòà -          áèçíåñ çà âå÷íîñòòàáèçíåñ çà âå÷íîñòòà

Êðèîêàìåðà 
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имат желание и възможност да се 
грижат за пациентите си. Това 
обаче води до нестабилни финанси, 
които в крайна сметка раждат 
разочарования и фалити. Alcor е 
създадена, за да надживее поколе-
нията, а това отнема доста уси-
лия. Основната цел на компанията 
е да бъде прозрачна и устойчива. 
Затова капиталът се поставя в 
специален инвестиционен фонд, а 
приходите от него се използват 
за подпомагане на разходите за 
съхранение и грижа. Към 2012 годи-
на фондът разполага с повече от 
8 милиона щатски долара.

Все още няма ясен научен кон-
сенсус за това колко време, след 
като човек е обявен за мъртъв, 
става безсмислено да бъде из-
вършен опит за криоконсервация. 
Въпреки това Мор е установил от 
практиката, че времевият прозо-
рец е до 24 часа. 

Криониката същест-
вува като концепция в 
научната фантастика 
от повече от един век. 
Интересът към нея оба-
че нараства след пуб-
ликуването на книгата 
„Перспективата за без-
смъртие” (The Prospect 
of Immortality) от Робърт 
Етингер през 1964 годи-
на. В нея Етингер излага 
научни аргументи защо 
хората трябва незабавно 
да започнат да обмис-
лят тази правдоподобна 
алтернатива. Книгата 
веднага става бестселър 
и се чете дори 50 години 
по-късно.

Истината обаче е, 
че реалният прогрес в 
тези 50 години в облас-
тта на криониката е 
много малък. Най-голя-
мата крачка без съмне-
ние идва в края на 1990 
година, когато в Лос Анджелис 
криобиологичната изследовател-
ска компания 21st Century Medicine 
разработва наночастици, които 
се вливат чрез кръвния поток, 
замествайки водата в клетките 
на организма. По този начин се 
премахва отдавна известният 
основен проблем на криониката: 

кристализирането на водата. 
Процесът се нарича витрифика-
ция, защото това, което прави по 
същество, е превръщането на тъ-
кан в стъкло. Подобни наноклетки 
обаче могат да увредят тялото 
по други начини, като основният 
проблем би възникнал при размра-
зяването на тъканта. 

Всъщност криониката оспорва 
идеята на значението на думата 
„смърт”. Според нея, когато някой 
е клинично мъртъв, всичко което 
това означава, е, че днешните 
лекари, които използват съвре-
менните технологии, не могат да 
направят повече за този конкре-
тен човек. Но Мор и компанията 
му казват, че клетките остават 
„живи” и че те просто не функцио-
нират. За бъдещето обаче няма 
ограничения и затова Alcor предла-
га „проблемът” ви да бъде решен 

тогава. Затова и Мор казва: „Да 
бъдеш замразен е второто най-
лошо нещо, което може да ви се 
случи. Но със сигурност е доста 
по-добро от първото”.

Подобна сфера започва да 
предизвиква интереса и на много 
инвеститори. Сред тях е и Питър 
Тийл, милиардерът съосновател 

на eBay и първият външен инвес-
титор във Facebook. Тийл, който 
не крие своята вяра в експери-
менталната наука, има фонд за 
набиране на средства за научни 
начинания. Breakout Labs вече е 
инвестирал в две стартиращи 
крионикс фирми, основани от би-
вши служители на Alcor.

Тийл е част от основите на 
крионикснаградата X-Prize, коя-
то се разработва в момента. Тя 
ще се дава на кандидати, които 
успеят да замразят и след това 
успешно да размразят човешки 
орган, така че той да е жизнеспо-
собен. Освен в криониката, това 
би намерило мащабно приложение 
и в много други сфери. Би решило 
и световен проблем - недостига 
на органи за трансплантация. Ще 
бъде и първото доказателство, 
че тъканта може да се съхранява 

за неопределено време при ниски 
температури без повреди. 

Тийл, който наскоро плати на 
20 студенти да напуснат колеж 
и да стартират малки компании, 
е известен със своите либерта-
риански убеждения и с идеята си, 
че правилните инвестиции могат 
да отложат смъртта във време-

ННаукааука

Ìåäèöèíñêèòå 
åêèïè íà “Àëêîð”
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то. „Може би най-крайната форма 
на неравенство е между хората, 
които са живи, и тези, които са 
мъртви,” смята той. 

През 2010 година Тийл и негови-
те партньори в друг рисков фонд, 
Founders Fund, инвестират половин 
милион долара в Halcyon Molecular, 
биотехнологична стартъп ком-
пания, заради мечтата да бъде 
създаден свят без рак и стареене. 
За да се аргументира подобна ин-
вестиция, човек трябва да разбере 
какво точно е Founders Fund и 
какво по-точно не е. 

„Това не са хора, които се инте-
ресуват от допълнителен милион 
долара”, казва Брайън Сингерман, 
партньор във фонда заедно с 
Тийл. „Това са хора, които искат 
да направят нещо невероятно за 
света”. Портфолиото на фонда 
вклчюва 14 здравни и биотехноло-
гични компании. 

Сингерман, бивш служител на 
Google, е категоричен, че застаря-
ването на населението е проблем, 
който може да бъде решен. Според 
него има два основни елемента 
на решаването на подобен про-
блем: Първо, трябва да се лекуват 
нещата, които могат да ни убият. 
Второто е разбирането на проце-
сите, от които тялото се влоша-
ва. Именно усъвършенстването на 
ДНК на човек е основен фокус на 
фонда.

„Не мога да кажа, че ще излеку-
ваме стареенето до седмица. Това 
би било просто глупаво. Но дали 
мисля, че в рамките на следва-
щите 10 години ще имаме лек за 
различни форми на рак? Абсолют-
но! Смятам и че в следващите 10 
години всички форми на вирусното 
заболяване ще бъдат открити”, 
казва той. Сингерман не е сам в 
стремежа си за безсмъртие. Той 
намира подкрепа и от учените в 
областта на регенеративната 
медицина.

Грегори Бонфилио, съосновател 
и управляващ партньор на Partners 
Proteus Venture, смята, че бей-
бибум поколението има дълбоко 
въздействие върху пазара, особено 
когато става въпрос за регенера-
тивна медицина.

По неговите изчисления те-
кущият пазар за регенеративна 

медицина се равнява на почти 2 
млрд. долара. До 2025 година обаче 
прогнозира, че сумата ще нарасне 
до 20 милиарда. Приходите, генери-
рани от стартиращи предприятия 
в областта на регенеративната 
медицина, генерират около 130 
милиона през 2001 година. Само 10 

години по-късно те обаче надхвър-
лят 1,5 милиарда щатски долара. 
Бонфилио отбелязва, че има около 
400 регенеративни продукта на 
пазара днес, като други 600 са 
още в развитие.

Политиците също започват да 
виждат нуждата от подобни бизне-
си. През 2011 година в Конгреса на 
САЩ е представен Закон за насър-
чаване на регенеративна медицина, 
който получава подкрепа от всички 
партии. Законопроектът има за цел 
да направи по-лесно финансирането 
на научни изследвания. 

Може би най-обещаващият знак 
за „отлагането на смъртта” 
обаче е в Русия. Данила Медведев, 

основател на KrioRus, казва, че „се 
учи от грешките, направени от 
западните си колеги”. Още през 
2005 година Медведев кани екип 
да снима криоконсервация в Санкт 
Петербург. Нещо повече, Русия е 
единствената страна в света, 
където държавна телевизия излъч-
ва ток шоу, което обсъжда всички 
различни възможности за удължа-
ване на живота. 

Може би най-съществният 
резултат от усилията на млада-
та крионикс общност на Русия е, 
че законодателството в момента 
е в процес на разработка, като 
се цели отделяне на практика-
та и придобиване на ясен правен 
статут. Ако законът бъде приет, 
Русия ще стане първата страна, 
която изрично легализира крионика-
та. „Това ще доведе до рязко спа-
дане на разходите и същевременно 
драстично подобряване на качест-
вото”, категоричен е Медведев. И  

Ðóñêèÿò ôóòóðîëîã Äàíèëà 
Ìåäâåäåâ ïðèòåæàâà ïúðâàòà 
êðèîíèêñ êîìïàíèÿ èçâúí ÑÀÙ

Ñúõðàíåíèå íà ÄÍÊ â 
ëàáîòàòîðèÿòà íà “ÊðèîÐóñ”

Äàííè çà 
êëèåíòèòå íà 
“ÊðèîÐóñ”
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ММаркатаарката

БЛАГОВЕСТА КИРИЛОВА

Преди няколко години по време на 
гостуването си в шоуто на Опра 
Уинфри, на въпрос в какво най-много 
обича да спи, Джулия Робъртс отго-
варя така: „В легло на Four Seasons”. 
Вместо да се смути от безплатна-
та реклама, вездесъщата водеща 
се присъединява към адмирациите 
на актрисата. И заявява ентусиа-
зирано: „Леглата във Four Seasons 
са единствените, които са по-добри 
от моето собствено!” 

Под това твърдение вероятно ще 
се подпишат с две ръце всички, на 
които се е случвало да го проверят. 
Веригата луксозни хотели и курор-
ти отдавна е прочута с това, че 
се стреми да осигури на гостите 
си усещането за сън в облаците. 

За целта се поръчват матраци, 
възглавници и чаршафи, изработвани 
специално за компанията и с гаран-
цията за максимален комфорт. 

Разбира се, това далеч не е 
единствената предпоставка, 
превърнала Four Seasons в една от 
най-успешните, прочути и обожа-
вани хотелски вериги в света. Във 
всичките 90 хотела и курорта на 
компанията, разположени в близо 40 
страни по света, водещият прин-
цип е първокласното обслужване 
– на всяка цена и без да се щадят 
каквито и да било средства. Кол-
кото до обстановката, тя трудно 
може да бъде по-луксозна – незави-
симо от интериорните решения и 
местоположението на съответния 
хотел. 

Фактът, който би изненадал дори 

ñåçîíà ëóêñ44
Ïåòçâåçäíàòà âåðèãà 
Four Seasons å åäíà 
îò íàé-óñïåøíèòå è 
ïðî÷óòè â õîòåëñêàòà 
èíäóñòðèÿ. Íàä 
ïîëîâèíâåêîâíàòà é 
èñòîðèÿ å èçãðàäåíà 
âúðõó ìàêñèìàëíî 
âèñîêè è íåïîêëàòèìè 
ñòàíäàðòè çà 
êà÷åñòâî è îáñëóæâàíå  

Ñ ãîëô èãðèùå 
ïðúâ ñå ñäîáèâà 
õîòåëúò â Äàëàñ

Áàíÿòà è ñïàëíÿòà íà 
íàé-ñêúïèÿ àïàðòàìåíò 
âúâ âåðèãàòà. Òîé ñå 
íàìèðà íà ïîñëåäíèÿ 
åòàæ íà õîòåëà â Íþ 
Éîðê, à öåíàòà íà 
íîùóâêàòà â íåãî å 
áëèçî 42 õèëÿäè äîëàðà

Ìàñèòå íà ðåñòîðàíòà â ïàðèæêèÿ Four Seasons î÷àêâàò ãîñòèòå çà 
çàêóñêà

Òåðàñàòà íà ïðåçèäåíòñêèÿ àïàðòàìåíò íà õîòåëà â Èñòàíáóë 
ïðåäëàãà ãëåäêà êúì öúðêâàòà “Ñâåòà Ñîôèÿ”
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най-честите гости на Four Seasons, 
е, че 

êîìïàíèÿòà íå å 
ñîáñòâåíèê 

на едноименните хотели и курорти. 
Тя ги менажира от името на раз-
лични предприемачи и строителни 
магнати. Единственото, което те 
трябва да направят, е да се появят 
в офиса на компанията в Торонто 
с чековата си книжка и документ 
за притежанието на парцел земя. 
Оттам нататък всичко е в ръцете 
на Four Seasons – от изграждането 
и дизайна на хотела до управление-
то му. Компанията има почти пълен 
контрол върху всеки аспект от 
менажирането – като се започне 
от броя на портиерите и се стигне 
до доставката на свежи рози за 
стаите за гости. В замяна получа-
ва 5% от брутната печалба, като 
собствениците поемат разходите 
около маркетинга и резервациите. 

По отношение на високите си 
стандарти компанията е непре-
клонна. Нейният основен приоритет 
е „неприкосновеността на бран-
да” – фраза, която повтарят като 
мантра служителите й от всички 
равнища и от всички краища на 
планетата. Four Seasons се интере-
сува много повече от общия имидж 

на веригата, отколкото от финан-
совите притеснения на отделните 
собственици. Дори когато теро-
ристичните атаки от 11 септем-
ври 2001 г. довеждат до колапс на 
туристическата индустрия, компа-
нията отказва да намали цените на 
нощувките. Упоритостта, с която 
защитава имиджа си, расте пра-
вопропорционално със скоростта, 
с която собствениците на хотели-
те губят пари. Но компанията все 

пак превъзмогва финансовите си 
проблеми. През 2007 г. основателят 
й – канадският бизнесмен Исадоре 
Шарп, 

ðåøàâà äà ÿ ïðîäàäå 
Собственици стават двама от 

най-богатите мъже на планета-
та – президентът на Microsoft Бил 
Гейтс и принц Ал-Уалид бин Талал, 
племенник на краля на Саудитска 
Арабия. Сумата, която плащат за 

Êîìïàíèÿòà îòêðàé âðåìå 
ñå âêëþ÷âà àêòèâíî â ìíîãî-
áðîéíè ôèëàíòðîïñêè ïðîãðà-
ìè, ôîêóñèðàíè îñíîâíî âúðõó 
ðàöèîíàëíîòî èçïîëçâàíå íà 
ïðèðîäíèòå ðåñóðñè è èçñëåä-
âàíèÿ, ñâúðçàíè ñ áîðáàòà ñ 
ðàêà. Èñàäîðå Øàðï å åäèí 
îò îñíîâàòåëèòå íà îðãàíèçà-
öèÿòà Terry Fox Run. Òÿ ôóíê-
öèîíèðà îò 1981 ã. è å åäèí 
îò íàé-ãîëåìèòå äàðèòåëè íà 
ñðåäñòâà çà áîëíèòå îò ðàê â 
öåëèÿ ñâÿò. Äî ìîìåíòà ñúáðà-
íèòå îò íåÿ ïàðè ñà áëèçî 500 
ìëí. äîëàðà.   

Ïðåç 2011 ã. ïî ïîâîä ñâîÿ-
òà 50-à ãîäèøíèíà Four Seasons 
îáÿâÿâà ñòàðò íà ñïåöèàëíàòà 
ñè êàìïàíèÿ ïî çàñàæäàíåòî íà 
10 ìëí. äúðâåòà ïî ñâåòà ïðåç 
ñëåäâàùèòå íÿêîëêî ãîäèíè. 
Êîìïàíèÿòà å è åäèí îò îñíîâ-
íèòå ñïîíñîðè íà Íàöèîíàëíèÿ 
áàëåò íà Êàíàäà è Êàíàäñêàòà 
îïåðíà êîìïàíèÿ. Âñòðàíè îò 
òîâà Øàðï ðåäîâíî äàðÿâà 
çíà÷èòåëíè ñóìè îò ëè÷íàòà ñè 
ñìåòêà íà ðàçëè÷íè óíèâåðñè-
òåòè, áîëíèöè è öåíòðîâå çà 
èçêóñòâî â ñòðàíàòà.  

Ôèëàíòðîïñêà 
äåéíîñò

Ðàéñêà ïî÷èâêà âúâ Four Seasons â Ìàóè - ïúðâèÿ îñòðîâåí êóðîðò íà 
êîìïàíèÿòà Ìàñàæ ñðåä ïðèðîäàòà â êóðîðòà â Òàéëàíä 

Îñíîâàòåëÿò è èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà 
êîìïàíèÿòà Èñàäîðå Øàðï

Ñòàÿ â õîòåëà âúâ Ôëîðåíöèÿ. Òîé å åäíà îò ðåñòàâðèðàíèòå èñòîðè÷åñêè ñãðàäè îò 
âåðèãàòà
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Four Seasons, е 3,8 млрд. долара. В 
замяна си разделят поравно 95% от 
акциите на компанията. Останали-
те 5% остават в притежание на 
Шарп. Той запазва и президентския 
си стол, на който седи вече повече 
от половин век. 

Роден на 8 октомври 1931 г. в То-
ронто, Исадоре, наричан от близки-
те и служителите си Изи, израства 
в семейство на полски имигранти. 
След като завършва архитектура, 
започва работа в строителната 
компания на баща си. Още нена-
вършил 25 проектира и ръководи 
изграждането на мотел на семеен 
приятел. Въодушевен от успеха му, 
решава да построи собствен хотел. 

От раждането на идеята до осъ-
ществяването й минават 5 години. 
Тъй като разполага с ограничени 
средства, Изи няма друг избор, 
освен да направи компромис с мес-
тоположението на бъдещия хотел. 
Парцелът, който купува, се намира 
в един от най-съмнителните райони 
на Торонто, известен като сборище 
на проститутки и наркомани. Въпре-
ки това хотелът Four Seasons, отво-
рил врати през 1961 г., се превръща 
в оазис за пътуващи бизнесмени. 

„Хората, които идваха от други 
градове, нямаха представа, че райо-
нът не е особено добър – разказва 
Шарп. – Намираха чаровен малък хо-
тел с басейн и вътрешен двор. Ние 
създадохме собствена среда. Всичко 
е въпрос на маркетинг.” 

Още от самото начало хотелът, 
разполагащ със 125 стаи, превръща 
в свой основен принцип отноше-
нието към всеки клиент като към 
специален гост. Акцентът върху 

ïåðñîíàëíîòî 
îáñëóæâàíå 

върви ръка за ръка със стилен 
ненатрапчив дизайн и висококачест-
вени продукти. Хотелът пожънва 
такъв огромен успех, че само след 
2 години Шарп отваря друг. Той се 
намира в един от най-красивите ра-
йони на Торонто – върху висок зелен 
хълм, и освен всичко друго, предлага 
на гостите си прекрасна гледка и 
възможност да се хранят в един от 
най-добрите ресторанти в града. 

Още преди края на 60-те години 
Изи вече се ползва с репутацията 
на богат и находчив бизнесмен и 
притежава 3 хотела. Но по онова 
време свръхлуксът все още не е 
една от отличителните характе-
ристики на Four Seasons. Става 
такава през 1970 г., когато ком-
панията отваря хотел в Лондон. 
Конкуренцията там е безмилостно 
жестока. Но това по никакъв начин 
не смущава Изи. 

„В града имаше немалко елитни 
хотели с предана клиентела – казва 
днес той. – Но в тях отношението 
към гостите зависеше от социално-
то им положение. Ако някой влезеше 
по джинси и обикновена риза, дори 
не си правеха труда да му обърнат 
внимание. Ние предложихме нещо 
друго – лукс и перфектно обслужва-
не не за херцози и херцогини, а за 
хора, които искат да се отнасят 

към тях като към такива.”
Точно както предвижда Шарп, 

лондонският Four Seasons никога не 
остава празен. Само няколко месеца 
след като отваря врати, е провъз-
гласен за европейски хотел на годи-
ната. Малък, разположен на централ-
но място и с 24-часово персонално 
обслужване, той е точно онова, 
което хората търсят във времена-
та на популяризирането на междуна-
родните пътувания със самолет.   

Освен че бележи навлизането 
на компанията в луксозния сектор, 
лондонският Four Seasons очертава 
принципите, от които тя се ръко-
води и до днес. Златното правило, 
върху което е изградена корпора-
тивната й култура, е следното: 
„Отнасяме се към всички така, как-
то искаме да се отнасят към нас.”

1985  Â õîòåëà â Áîñòúí ñà 
îáîñîáåíè àïàðòà-

ìåíòè çà ïîñòîÿííî ïðåáèâàâàíå. 
Â ìîìåíòà ñ òàêèâà ðàçïîëàãàò 
ïî÷òè âñè÷êè õîòåëè îò âåðèãàòà. 

1986  Îòâàðÿ âðàòè Four 
Seasons â Äàëàñ, ðàçïî-

ëàãàù ñ îãðîìåí ñïà öåíòúð. Òîâà å 
ïúðâèÿò õîòåë â Ñåâåðíà Àìåðèêà, 
êîéòî ïðåäëàãà öåëèÿ íàáîð îò 
óñëóãè â òàçè êàòåãîðèÿ. Êúì íåãî 
å èçãðàäåíî è îáøèðíî ãîëô èãðè-
ùå - äðóãà íîâîñò çà âåðèãàòà. Òàì 
÷åñòî ñå îðãàíèçèðàò áëàãîòâî-
ðèòåëíè òóðíèðè ñ ó÷àñòèåòî íà 
ìíîãî èçâåñòíè ëè÷íîñòè. Â òàêúâ 
å ó÷àñòâàë äîðè áèâøèÿò àìåðè-
êàíñêè ïðåçèäåíò Äæåðàëä Ôîðä. 

1989   Áðîÿò íà ñëóæèòå-
ëèòå íà âåðèãàòà 

äîñòèãà 10 õèëÿäè. 

1990   Çàïî÷âà äà ôóíêöèîíè-
ðà ïúðâèÿò îñòðîâåí 

êóðîðò Four Seasons - íà Ìàóè. 

1992  Êîìïàíèÿòà íàâëèçà 
íà àçèàòñêèÿ ïàçàð ñ 

îòâàðÿíåòî íà õîòåë â Òîêèî. Â 
êðàÿ íà ñúùàòà ãîäèíà âåðèãàòà 
ðàçïîëàãà ñ 10 õèëÿäè ñòàè çà ãîñòè 
è ñ 20 õèëÿäè ñëóæèòåëè. 

1993 Îòêðèò å Four Seasons 
â Ìèëàíî, â ÷èÿòî 

ñãðàäà â åïîõàòà íà Ðåíåñàíñà ñå 
å ïîìåùàâàë æåíñêè ìàíàñòèð. 
Ïðåç ñëåäâàùèòå ãîäèíè â õîòå-
ëè îò âåðèãàòà ñà ïðåâúðíàòè 

Хронология на значимите събития

ММаркатаарката

Åêñòåðèîðúò è 
öåíòðàëíîòî âúòðåøíî 
ñòúëáèùå íà 
âåëè÷åñòâåíèÿ õîòåë 
â Ñàíêò Ïåòåðáóðã, 
êîéòî îòâîðè âðàòè 
ïðåäè îêîëî ìåñåö

Õîòåëúò â Ëîíäîí îòâàðÿ âðàòè ïðåç 1970 
ã. è áåëåæè íàâëèçàíåòî íà êîìïàíèÿòà â 
ëóêñîçíèÿ ñåêòîð

Икономика
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 Èìåòî Four Seasons å 
ïðåäëîæåíî îò ðîäíèíà íà 
Øàðï. Íåãîâèÿò ïúðâè èçáîð å  
Thunderbird (Áóðåâåñòíèê), íî 
ñå îêàçâà, ÷å òî âå÷å å çàåòî. 
Èìåííî òîâà îáà÷å å èìåòî 
íà êàôåíåòî â öåíòðàëàòà íà 
êîìïàíèÿòà â Òîðîíòî. 

 Äíåñ ñëóæèòåëèòå íà 
êîìïàíèÿòà ñà áëèçî 40 õèëÿäè. 

 Îò 15 ãîäèíè Four 
Seasons íå ñëèçà îò ñïèñúêà íà 
100-òå íàé-äîáðè êîìïàíèè çà 
ðàáîòà, èçãîòâÿí îò ñïèñàíèå 
Fortune. 

 Â íà÷àëîòî íà 90-òå ãî-
äèíè Four Seasons è Ritz-Carlton 
çàïî÷âàò äèðåêòíà êîíêóðåí-
öèÿ. Ïúðâàòà çàëàãà íà åäíàêâè 
ïðèíöèïè íà îáñëóæâàíå, à 
âòîðàòà - íà åäíàêúâ èíòå-
ðèîðåí ñòèë. Â êðàéíà ñìåòêà 
Four Seasons ïå÷åëè ïî-ãîëÿì 
ïàçàðåí äÿë. 

 Íàé-ñêúïèÿò àïàðòàìåíò 
â öÿëàòà âåðèãà å òîçè íà ïî-
ñëåäíèÿ åòàæ íà õîòåëà â Íþ 
Éîðê, ïðåäëàãàù 360-ãðàäóñîâà 
ãëåäêà êúì Ìàíõàòúí. Íîùóâ-
êàòà â íåãî ñòðóâà áëèçî 42 
õèëÿäè äîëàðà, à ïëîùòà ìó å 
400 êâ. ìåòðà. Óëòðàëóêñîç-
íèÿò èíòåðèîð íà äåâåòòå 
ïîìåùåíèÿ å äåëî íà ïðî÷óòèÿ 
äèçàéíåð Ïèòúð Ìàðèíî. Êúì 
àïàðòàìåíòà èìà áàñåéí è 
âúòðåøíà ãðàäèíà, à íà ðàçïî-
ëîæåíèå íà ãîñòèòå, îòñåä-
íàëè â íåãî, ñà ëè÷åí èêîíîì, 
øîôüîð, ìàñàæèñò è ôèòíåñ 
èíñòðóêòîð.

Íà âòîðî ìÿñòî â êëàñàöè-
ÿòà ñ íàé-ñêúïè àïàðòàìåíòè 
âúâ âåðèãàòà ñà ò. íàð. Êðàë-
ñêè â ïàðèæêèÿ õîòåë. Òå ñà 
äâà, à öåíàòà íà íîùóâêàòà å 
áëèçî 25 õèëÿäè äîëàðà. Äåêî-
ðèðàíè ñà ñ öåííè ïðîèçâåäå-
íèÿ íà èçêóñòâîòî îò XVIII 
è XIX âåê, àíòè÷íè ìåáåëè, 
ãèãàíòñêè êðèñòàëíè ïîëèëåè 
è îãðîìíè âàçè ñúñ ñâåæè ðîçè. 
Ñðåä äðóãèòå åêñòðè â äâàòà 
àïàðòàìåíòà ñà ìðàìîðíà 
âàíà, ñàóíà è îáøèðåí äðå-
øíèê.    

 Ïðåç 2012 ã. ïðèõîäèòå 
íà êîìïàíèÿòà ñà íàäõâúðëèëè 
4 ìëðä. äîëàðà.  

Ëþáîïèòíî

Само десетилетие след отваря-
нето на лондонския хотел компания-
та вече управлява още 10 в Канада 
и 3 в САЩ – в Сан Франциско, 
Чикаго и Вашингтон. Преходът от 
собственост към менажиране за-
почва през 1974 г. Конкретен повод 
стават разходите по изграждане-
то на хотела във Ванкувър, които 
довеждат Four Seasons до ръба на 
банкрута. Макар че не е първата 
компания, която започва да управля-
ва чужди хотели, тя 

ñúçäàâà ïðåöåäåíò 
когато изцяло се отказва от биз-
неса с недвижимо имущество. Този 
модел елиминира всички разходи по 
купуването на земя и строителните 
работи и осигурява печалби още в 
момента на пристигането на първи-
те гости на хотелите.  

„Във Four Seasons винаги сме вяр-
вали, че ако осигурим на клиентите 
си стойност, те ще ни осигурят 
приходи – обобщава Шарп. – Това 
се доказа във времето. Но в онези 

първи години основният въпрос пред 
нас беше какво гостите ни ценят 
най-много. Според маркетинговите 
проучвания това е луксът. А той 
не означава непременно изискана об-
становка и гурме кухня. Постепенно 
ни стана ясно, че най-големият лукс 
за гостите ни е времето. Обслуж-
ването можеше да им помогне да го 
оползотворят по най-добрия начин. 
Затова нашата основна цел стана 
не просто да направим престоя им 
приятен, а да ги накараме да го 
помнят дълго.” 

Four Seasons продължава активно 
да прибавя хотели и курорти към 
портфолиото си. Броят на тези, 
които в момента са в процес на 
изграждане, е над 60. Колкото до 
Шарп, той твърди, че няма намере-
ние да слиза от президентския стол 
– поне докато чувства, че може 
да допринесе за развитието на 
компанията и докато здравето му 
позволява да пътува. После, сякаш 
между другото, подхвърля, че баща 
му е живял до 103 години. И

èñòîðè÷åñêè ñãðàäè â îùå 5 ãðàäà 
- Èñòàíáóë (1996 ã.), Ïàðèæ (1999 
ã.), Áóäàïåùà (2004 ã.), Ôëîðåíöèÿ 
(2008 ã.) è Ñàíêò Ïåòåðáóðã (þëè 
2013 ã.) 

1998 Ñ îòêðèâàíåòî íà êó-
ðîðòà íà Ìàëäèâèòå 

êîìïàíèÿòà çàïî÷âà äà âêëþ÷âà â 
ñïèñúêà ñ ìåñòîïîëîæåíèÿ íà õîòå-
ëèòå ñè àòðàêòèâíè äåñòèíàöèè çà 
ãìóðêà÷è. 

2000 Õîòåëúò â Êàéðî 
ñòàâà ïúðâèÿò îò 

âåðèãàòà, ðàçïîëîæåí â Áëèçêèÿ 
èçòîê. Ïðåç ñëåäâàùèòå íÿêîëêî 
ãîäèíè ñà îòâîðåíè îùå íÿêîëêî 
â ðåãèîíà, âêëþ÷èòåëíî êóðîðò â 
Äóáàé. 

2002  Ñòúïâàíåòî íà âåðè-
ãàòà íà ðàçðàñòâàùèÿ 

ñå êèòàéñêè ïàçàð å îòáåëÿçàíî ñ 
îòêðèâàíåòî íà õîòåëà â Øàíõàé. 

2003  Îòâàðÿ âðàòè ïúðâè-
ÿò ïëàíèíñêè êóðîðò 

Four Seasons - â ñåëöåòî Òåòúí â 
àìåðèêàíñêèÿ ùàò Óàéîìèíã. 

2006  Â Òàéëàíä å îòêðèò 
ïúðâèÿò êóðîðò îò 

âåðèãàòà, ïðåäëàãàù íà ãîñòèòå 
íàñòàíÿâàíå â ëóêñîçíè ïàëàòêè. Â 
ñâîåîáðàçíèÿ ïåòçâåçäåí êúìïèíã 
èìà äîðè ñòàäî ñëîíîâå. 

2008  Êîìïàíèÿòà íàâëèçà 
íà èíäèéñêèÿ ïàçàð ñ 

îòêðèâàíåòî íà ñúâðåìåíåí õîòåë 
â Ìóìáàé. 

Ñãðàäàòà íà õîòåëà â Áóäàïåùà îïðåäåëåíî å âïå÷àòëÿâàùà
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ССиня иня ККръвръв

Åôåêòúò 
“Êðàëñêî áåáå”

Ðàæäàíåòî íà 
íàñëåäíèêà íà 
ïðèíö Óèëÿì 
è õåðöîãèíÿ 
Êåéò ùå äîíåñå 
ñòîòèöè ìèëèîíè 
íà áðèòàíñêàòà 
èêîíîìèêà

Ïúðâàòà ïóáëè÷íà 
èçÿâà íà ìàëêèÿ 
Äæîðäæ Àëåêñàíäúð 
Ëóè ïðè èçïèñâàíåòî 
îò áîëíèöàòà

Ïðîäàæáèòå íà âñåâúçìîæíè ñóâåíèðè îòáåëÿçâàò îãðîìíè ðúñòîâå 
ïîêðàé ðàæäàíåòî íà áúäåùèÿ ïðåñòîëîíàñëåäíèê 61 òîïîâíè ñàëþòà îòáåëÿçàõà 

ðàæäàíåòî íà ìàëêèÿ ïðèíö
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НИЯ ИЛИЕВА

Великобритания, а и све-
тът, имат нов любимец 
от кралското семейство 

и това е Джордж Александър 
Луи, първородният син на принц 
Уилям и херцогиня Катрин. Мал-
кият бъдещ престолонаследник 
проплака в болницата „Сейнт 
Мери” в Падингтън точно в 
16,24 ч. на 22 юли.  Бебето е 
трето в редицата за наследява-
не на британския трон и получи 
титлата принц на Кеймбридж. 

Още преди да се роди, мал-
кият Джордж Александър Луи 
предизвика истинска истерия 
на Острова, чийто ефект се 
измерва в стотици милиони. 
Анализатори изчисляват ико-
номическите ползи от него-
вото раждане с кодовото име 
„Ефектът бебе”, по аналогия на 
„Ефектът Кейт”, породен от 
неговата майка. Медиите сле-
дят под лупа изявите на херцо-
гинята, нейните тоалети, бижу-
та, аксесоари, а марките, които 
тя носи, преживяват разцвет 
и генерират милионни печалби 
заради манията на британките 
да й подражават.

Бременността на Кейт беше 
основен акцент в новините през 
последните месеци, а неродено-
то още бебе стана ежедневен 
обект на слухове и дори за-
лагания с размери на медийна 
истерия.

Тази истерия обаче безспорно 
има своите икономически ползи 
и носи печалба за поданиците на 
Елизабет II. 372 милиона долара 
- толкова приходи очаква 
британската икономика около 
бременност-
та на Кейт 
Мидълтън и 
раждането 
на престоло-
наследника, 
изчисляват 
анализатори-
те.

Дрешките 
и играчките 

с кралски инициали са най-про-
даваните стоки в страната в 
последния месец, а магазините 
се прицелват най-вече в тури-
стите. Небивал е интересът 
към всякакви сувенири за пово-
да, заради който в британската 
столица се очакват и огромен 
брой чуждестранни гости.

Според центъра за търговски 
изследвания, който анализира 
потребителските тенденции, 
празненствата в чест на ново-
роденото ще донесат на Вели-
кобритания за 2 месеца (юли и 
август) 281 млн. евро. От тях 72 
млн. евро ще бъдат похарчени за 
напитки, а 29 млн. евро – за хра-
на. Сувенирите ще донесат над 
92 млн. евро, а 88 млн. евро ще 
бъдат похарчени за книги и DVD, 
с които се отбелязва събитието.

Резервациите за самолетни 
билети до Лондон са скочили със 
17% през последната седми-
ца на юни, а за същия период 
резервациите на хотелите са 
се увеличили с 13 на сто, според 
данни на lastminute.com. 

Всички деца, родени в един и 
същи ден с първото дете на Уи-
лям и Кейт, получиха щастливо 
сребърно пени. Кралският моне-
тен двор пък отбеляза събити-
ето, 

като изсече 2013 сребърни моне-
ти с елемент на кралския герб 
на стойност 57 000 евро.

Най-сериозните приходи оба-
че, естествено, са от любимия 
на британците хазарт. Ражда-
нето на кралското бебе пре-
дизвика какви ли не залагания 
- върху пола на бебето, който 
до последно не беше обявен, не-
говото име, денят на раждане 
и какви ли не още подробности. 
Според букмейкърите оборотът 
им от тези залози е достигнал 
1 милион евро. Само за 3 часа 
в понеделник (22 юли), когато 
Кейт влезе в болница за ражда-
нето, са били регистрирани за-
лози на стойност 35 хил. евро, 
обяви Рори Скот, говорител 
на букмейкърската къща Paddy 
Power. Букмейкърските къщи 
„Корал” и „Ладброукс” съоб-
щават за печалби от десетки 
хиляди само от неотгатната 
дата на раждане на кралското 
бебе. 

Двойнички на херцогинята 
Кейт също натрупаха доста 
пари покрай истерията с малкия 
наследник на престола. Габри-
ела Мънроу-Дъглас от Уиндзор 
признава, че е получавала по 
1500 долара на изява, в която 
се превъплъщава в образа на 

Кейт. Сервитьорката Хайди 
Аган пък засне гола фото-
сесия с изкуствено бремен-
но коремче пред известна 
фотографка.

В крайна сметка исте-
рията около появата на бял 
свят на малкия наследник 
със синя кръв донякъде е оп-
равдана. Един ден той може 
да стане конституционен 

монарх на цели 16 суверенни 
държави с общо население от 
над 140 милиона души. И

Õèëÿäè õîðà 
áÿõà îáãðàäèëè 
áîëíèöàòà îùå 

îò ñóòðèíòà, çà äà 
ïîçäðàâÿò Êåéò. 
Âåëèêîáðèòàíèÿ 

î÷àêâà è ñåðèîçåí 
ðúñò íà òóðèñòèòå 

çàðàäè ùàñòëèâîòî 
ñúáèòèå

Þáèëåéíè 
ìîíåòè çà 
ïîâîäà îòñå÷å  
Áðèòàíñêèÿò 
ìîíåòåí äâîð
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Ñòèëíî    
БЛАГОВЕСТА КИРИЛОВА

Хората, които на открито почти не се 
разделят със слънчевите си очила, са 
единодушни, че без тях се чувстват, 

сякаш са голи. Но това далеч не се дължи 
само на чисто практичната функция на този 
аксесоар – да предпазва очите от ярките 
лъчи. Отражение на личния стил, показател за 
финансовото положение и средство за момен-
тално трансформиране на тоалета, слънчеви-
те очила осигуряват перфектната комбинация 
между мистериозност и шик. А през настоящия 
сезон повече от всякога са и израз на модно 
становище.    

Сред главозамайващото разнообразие от 
стилове, форми, цветове и детайли водещите 
дизайнери очертаха като свои фаворити след-
ните модели: 

Класически еле-
гантни и семпли, 
другите находки, 
изхвърлени на мод-
ния бряг от ретро 
вълната, са хит със 
стъкла във всякак-
ви размери – от 
миниатюрни, през 
средни до покри-
ващи половината 
лице. Дизайнерите 
внесоха щипка мо-
дернизъм при тези 
модели, като удебе-
лиха традиционно 
тънките им рамки 
и ги „оцветиха” в 
ярки жизнерадостни 
нюанси. Дамите, 
държащи да избе-
гнат хипи излъчва-
нето, което този 
тип очила лесно 
могат да създадат, 
е препоръчително да 
ги съчетават с по-
елегантни тоалети, 
вместо с небрежни. 

Êðúãëè Êîòåøêî îêî

Îãëåäàëíè

След миналогодишния им престой на 
върха на тенденциите модните анали-
затори предвиждаха, че ще се отте-
глят безславно, но всъщност се случи 
точно обратното. Женствени, закачли-
ви, секси и връщащи към холивудската 
елегантност от 50-те години на ми-
налия век, очилата от тази категория 
моментално привличат вниманието. 
Актуални са във всякакви цветове и 
размери, както и максимално изчис-
тени или с разнообразни декорации. 
Изборът зависи от стила на обличане 
и от търсения ефект.    

Изключително изискани и стилни, 
огледалните стъкла стоят добре върху 
всякакви модели и размери рамки, пред-
лагат се във всякакви цветове и оти-
ват на всякакви тоалети. Другото им 
голямо предимство е, че осигуряват на 
очите възможно най-пълното прикритие, 
като в същото време правят външния 
вид подчертано атрактивен.  
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  çàòúìíåíèå
Ñëúí÷åâèòå î÷èëà, àêòóàëíè ïðåç íàñòîÿùèÿ ñåçîí, 
ñå îòëè÷àâàò ñ èçêëþ÷èòåëíà àòðàêòèâíîñò, 
ïîñòèãíàòà ïî ðàçíîîáðàçíè íà÷èíè 

Îâàëíî
Õîðàòà ñ òàêàâà ôîðìà íà 

ëèöåòî ñà ùàñòëèâöè, çàùîòî 
èì îòèâàò ïî÷òè âñÿêàêâè 
ìîäåëè. Îñîáåíî ïîäõîäÿùè çà 
òÿõ îáà÷å ñà î÷èëàòà ñ êâà-
äðàòíè ñòúêëà. 

Êðúãëî
Íàé-äîáðèÿò èçáîð ñà î÷èëà-

òà ñ ïðàâîúãúëíè èëè êâàäðàò-
íè ñòúêëà, îñòðè ðúáîâå è 
äåáåëè ðàìêè. Â íèêàêúâ ñëó÷àé 
íå áèâà äà ñå äîïóñêà ãðåøêàòà 
äà ñå çàëàãà íà ìîäåë, êîéòî å 
ïî-òåñåí îò ëèöåòî, çàùîòî 
ïî-òîçè íà÷èí òî ùå èçãëåæäà 
îùå ïî-øèðîêî.  

Ñúðöåâèäíî
Ïðåïîðú÷èòåëíè ñà ìîäåëè, 

÷èèòî ñòúêëà íàïîäîáÿâàò 
ôîðìàòà íà ëèöåòî - øèðîêè â 
ãîðíàòà ÷àñò è òåñíè â äîëíà-
òà. Î÷èëàòà òèï êîòåøêî îêî 
ñà ïåðôåêòåí èçáîð, íî àâèà-
òîðñêèòå ñúùî áèõà ìîãëè äà 
ñâúðøàò ðàáîòà. 

Êâàäðàòíî
Òóê ïðàâèëîòî å òî÷íî îáðà-

òíîòî íà òîâà, âàæàùî çà õî-
ðàòà ñ êðúãëî ëèöå. Íåîáõîäè-
ìî å äà ñå èçáèðàò ìîäåëè ñúñ 
çàîáëåíè ðúáîâå, òúíêè ðàìêè è 
îâàëíè èëè êðúãëè ñòúêëà. Íå å 
ïðåïîðú÷èòåëíî îáà÷å ïîñëåä-
íèòå äà ñà ïðåêàëåíî ãîëåìè 
èëè ïðåêàëåíî ìàëêè. Ñðåäíèÿò 
ðàçìåð å íàé-ïîäõîäÿù. 

Ïðîäúëãîâàòî
Íàé-óäà÷íî å äà ñå çàëàãà íà 

ìîäåëè, ÷èèòî ðàìêè ñà ïî-øè-
ðîêè îò ëèöåòî - ïî òîçè íà-
÷èí ïðîïîðöèèòå ìó ùå èçãëåæ-
äàò ïî-áàëàíñèðàíè. Îòëè÷íà 
èäåÿ ñà ñúùî î÷èëàòà ñ êðúãëè 
ñòúêëà è ñ äåêîðàöèè, êîèòî 
ùå èçïúëíÿò ñúùàòà ôóíêöèÿ, 
îìåêîòÿâàéêè ÷åðòèòå. 

Èçáîð 
ñïîðåä 
ëèöåòî

Блестящи камъни, сложни златни, 
сребърни и метални детайли, пласт-
масови цветчета, мъниста, перли и 
какво ли още не краси голяма част 
от актуалните през настоящия сезон 
очила. Декорациите са обилни, под-
чертано дръзки, а в немалко случаи и 
фрапиращо екстравагантни. Модели-
те от тази категория определено са 
предназначени за дамите, които не 
се плашат от модните провокации. 
Най-добрият вариант за носенето им 
е с изчистени облекла и с минимално 
количество аксесоари и бижута.

Те формират една от 
най-интересните тенденции 
при слънчевите очила през 
настоящия сезон, като поя-
вата им е предизвикана от 
популярността на прозрачни-
те обувки и чанти. Очила-
та, напомнящи защитни, са 
еднакво актуални както в 
безцветен вариант, така и 
във всякакви нюанси. Един-
ственото ограничение при 
тях е, че могат да се ком-
бинират само с по-небрежни 
облекла. 

Свръхдебели пластма-
сови рамки и стъкла с 
геометрична форма, най-
често многоъгълни – това 
са двете отличителни 
характеристики на този 
тип очила. Интересни и 
нестандартни, тяхната 
основна цел без съмнение е 
да привличат вниманието. 
Както и при „защитните” 
обаче, не е никак удачно да 
се носят с елегантни или 
официални облекла.   

Äåêîðèðàíè

Çàùèòíè

Ôóòóðèñòè÷íè
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Запазена марка на всепризна-
тата модна икона Джаки Кенеди, 
очилата с гигантски стъкла през 
последните години не само че не 
излизат от актуалност, но стават 
все по-популярни. Съвсем законо-
мерно е, като се има предвид, че 
стотици музикални, телевизионни и 
кинозвезди изобщо не се разделят 
с тях на публични места. Освен че 
се предлагат в разнообразни форми 
и стилове, другото голямо предим-
ство на тези модели е, че покри-
вайки по-голямата част от лицето, 
го предпазват по-ефективно от 
вредните ултравиолетови лъчи. 

Ãðàìàäíè

Ãðàìàäíè

Áåëè

Спортният стил отдавна не 
е единственият вариант 
на мъжете по отношение 

на слънчевите очила. Мъжките 
модели еволюираха в шик аксесоар 
и се превърнаха във важна част 
от цялостния външен вид. Нещо 
повече - те са много точно отра-
жение на личния стил. Като се има 
предвид това, не е никак учудва-
що, че при размерите, формите 
и цветовете на мъжките очила 

разнообразието е огромно. Точно 
както и при  дамските модели, 
тенденциите се менят всеки се-
зон, насочвайки предпочитанията 
на модерните представители на 
силния пол. 

През този сезон първенството 
по популярност безапелационно 
печелят ретро моделите с дебели 
пластмасови рамки и леко издълже-
ни в горната част стъкла. Голямо-
то им предимство е, че отиват 
на почти всякакви облекла от 
спортно-елегантната категория, 
както и на почти всякаква форма 
на лицето. 

Добрата новина за почитатели-
те на класическия стил е, че сред 
най-актуалните модели са т. нар. 
авиаторски – с тънки метални 
рамки и огледални стъкла с капко-
видна форма. Подходящи са за вся-
какво събитие – дори за официално. 
Авиаторските очила се срещат и 

в осъвременен вариант – с цветни 
рамки или леко променен дизайн. 
Модерен шик сред актуалните 
модели внасят също тези с впе-
чатляващ размер стъкла, буквално 
покриващи половината лице.

По отношение на цветовете 
черното и кафявото, разбира се, са 
класика в жанра. Много по-интере-
сен и свеж избор обаче са моде-
лите с бели, разноцветни и дори 
десенирани рамки. И

Черното е безопасен избор за 
останалото време от година-
та, но лятото изисква по-смели 
решения в цветово отноше-
ние. Дизайнерите предложиха 
три варианта за постигане на 
това – рамки в ярки тонове, в 
пастелни нюанси и с принтове 
(животински, флорални, райе-
та, точки, квадрати и всякакви 
други). В зависимост от това 
какъв ефект се търси, обици-
те и червилото могат да са в 
подобен на очилата цвят или в 
контрастен.   

Öâåòíè è ñ 
ïðèíòîâå

В момента бялото е такъв хит 
при облеклата, чантите, обувките 
и аксесоарите, че слънчевите очи-
ла просто нямаше как да останат 
извън тази тенденция. Рамките в 
този цвят са дебели, а стъклата 
най-често са черни, но затова 
пък могат да бъдат с разноо-
бразна форма. Едновременно шик 
и небрежни, белите очила внасят 
свежест в тоалета и могат да 
се съчетават с почти всякакви 
облекла. За препоръчване е обаче 
при носенето им да се залага на 
ярко червило, за да не „превземат” 
лицето.  
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Æèâîïèñíè    

ГГалерияалерия

×îâåêúò 
êàòî äóõ è 
ìàòåðèÿ å íàé-
âúëíóâàùèÿò 
îáåêò çà 
èçñëåäâàíå è 
çàòîâà âñè÷êè 
îáðàçè â 
ïðîèçâåäåíèÿòà 
íà Ñâåòëàíà 
Òîäîðîâà 
ñà ðåàëíè

ТАТЯНА ЯВАШЕВА

М айстор на мо-
нументалната 
живопис, на изне-

надващата фотография и 
на вдъхновяващата скулп-
тура – това е тя, Светлана 
Тодорова. Нейните маслени 
платна поразяват с въз-
действието на цветовете и 
прилива на емоциите, а фо-
тографските й творби ома-
гьосват със своята синкре-
тична и дълбоко философска 
образност, присъща само 
на един голям художник. С 
изключително умение тя 
смесва различни техники, с 
което доказва, че изкуство-
то днес не познава прегради 
и за търсещия творец няма 

Õóäîæíèêúò è ìîäåëúò...

Ðóìåí Ä. - Äàëè?, ì.á., ïë. 137/106

Ñòðàñòè-ôîòîãðàôèÿ
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   õðîíèêè
граница на възможностите.

„Привлича ме ярката образ-
ност, съчетанието и балансът 
на различни изразни средства 
и характеристики - синтез 
между изкуствата”, признава 
Светлана Тодорова. 

Нейните творби винаги са 
концептуални. Човекът като 
дух и материя за нея е най-
вълнуващият обект„за изслед-
ване и затова тя рисува само 
реални хора. Абстракцията, 
разбира се, не й е чужда, но 
при толкова красота, страст, 
дълбочина и многообразие на 
заобикалящата ни действи-
телност тя е изкушена да е 
хроникьор на света, в който 
живеем. Силата й е в това, 
че успява по най-ярък начин 
да предаде взаимоотношения, 

вълнения, усещания на своите 
герои от платната и фотогра-
фиите по начин, граничещ със 
сюрреализма.

Светлана Тодорова е завър-
шила специалността Графика 
в Националната художествена 
академия в София,„след кое-
то интересите й я насочват 
към живописта, скулптурата, 
рисунката и фотографията. 
Реализира редица самостоятел-
ни изложби и участия в групо-
ви проекти у нас и в чужбина. 
Печели награди от конкурсите 
„Фотоваканция” и конкурса на 
СБХ за пребиваване в атели-
етата Сите дез Ар в Париж. 
Изложбите й са запомнящи се 
със своята оригиналност. С 
нейната фотографска изложба 
„Страсти” преди няколко годи-

ни в Софийска градска худо-
жествена галерия бе открита 
поредицата „Място за срещи”, 
в която млади куратори пред-
ставят млади автори.

Нестандартен бе и проек-
тът й „33 плюс/минус 3 порт-
рета на мои приятели” , пред-
ставен също в Софийската 
градска художествена галерия. 
Докато работи в ателиетата 
на Сите дез Ар, тя се среща 
със свои връстници от цял 
свят, с различна култура, ре-
лигия и етнос и усеща пулсира-
щия живот с дъх на рози... 

Сега работи върху нов живо-
писен проект, който скоро ще 
даде възможност на почитате-
лите на изящното изкуство да 
видят нейния нов поглед към 
модерния портрет. И

Êëåîïàòðà è Ìèëêî - Êèíåìàòîãðàôè÷íî, 
ì.á., ïë. 145/160, Ñâåò, 2004

Ì
óð

àä
 ï

ðå
ä 

N
ot

re
 D

am
e,

 ì
.á

., 
ïë

. 2
00

/1
50

Ñòåôàíèÿ - Îëèìïèÿ è Âåíåðà (ïîñâåòåíà íà Ìàíå è Òèöèàí), ì.á., ïë. 150/200,  2004

Ñòðàñòè II-ôîòîãðàôèÿ
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ММузауза

СВЕТЛАНА ЖЕЛЕВА

Камчи на древноперсийски 
означава „камшик”. Казват, че 
река Камчия получила името 

си, защото от птичи поглед прили-
чала на  този аксесоар от ездата. 
Мястото е невероятно, романтично, 
неповторимо съчетание на река, море 
и гора. Камчия е известна още с 
лонгозните си гори от двете стра-
ни на реката, за които еколозите и 
ботаниците подчертават, че са рядко 
природно явление.

И тук наблизо има едно кътче, 
което се отличава от всичко позна-
то – уникален културно-образовате-
лен, спортен и медицински център, 
носещ името СОК „Камчия” (сана-
торно-оздравителен комплекс). Това е 
най-голямата инвестиция на Москва 
в България, има 3 сертификата за 

инвеститор клас А. Парите обаче не 
могат да направят всичко, ако не се 
влагат душа и сърце в нещата, които 
се правят, и ако  мениджмънтът не 
го развива по правилата на големия 
бизнес. Душа и забележителни орга-
низаторски способности – ето това 
е „формулата”, с която мениджърът 
на СОК „Камчия” Станка Шопова 
успява да превърне това райско кътче 
в уникална институция от нов тип, 
обединяваща съвременен детски 
лагер, училище, място за детско твор-
чество, културно-образователен и 
фестивален център, спортен комплекс, 
лечебно-рехабилитационен център. 
Неслучайно наричат СОК „Камчия”  
„Училище на бъдещето”. Основна-
та идея на комплекса е  да формира 
ценностната система на децата, да 
ги учи на добродетели, на активно и 
разумно отношение към обществото 
и природата.

Гости сме на 3-ото  издание на 
Международния детски фестивал „Ма-
гията на куклите”. Инициаторката на 

фестивала Жени Костадинова вдига 
летвата високо. Мотото тази година 
е „Театралните кукли – разказвачи на 
приказки за малки и големи”.

 Фестивалът се организира тра-
диционно през юли от СОК „Камчия” 
и Арткъща „Куклите”. Началото е 
поставено през 2011 г. от Жени Кос-
тадинова. Жени е журналист, автор 
на документални книги за пророчица-
та Ванга, а отскоро сбъдна още една 
своя мечта, създавайки първия музей 
на куклите в София, който нарече 
Арткъща „Куклите”. Тя сама изработ-
ва кукли от най-невероятни материа-
ли - бутилки, прежда, дървени лъжици,  
бобени зрънца, филц, тюл и пр. В 
ръководената от нея „Творилница” 
деца целогодишно майсторят различни 
кукли и научават много за историята 
на богатото куклено семейство. По-
мощнички на Жени в нейната „Творил-
ница”, а и тук, на Камчия, са Светла, 
Първолета, Ева и Ели. Жени ги нарича 
„куклени феи”. В рамките на 4 дни на 

открито в арт-
център „Хамбари-
те” се провеждат 

традиционните за 
фестивала уъркшо-
пове за  различни 
видове кукли с 
гостуващи в СОК 
„Камчия” деца от 

Русия, България, Украйна, Армения, 
Казахстан и Беларус. Потопени в 
творческия процес, децата майсторят 
с наслаждение, дават полет на въоб-
ражението си, общуват непринудено, 
усещат красотата на приложното из-
куство. Куклите ги въвличат в своите 
игри и ги карат да мечтаят...

Откриването на фестивала  на 17 
юли с постановка на театър „СЛОН”, 
които имат 25 години участие на 
сцената, предизвиква фурор сред 
детската публика. 60 минути мина-
ват като 60 секунди. Спектакълът е 
ултравиолет, наричан още театър на 
сенките, и е изключително ефектен и 
иновативен. 

На следващия ден кукленото 
настроение завладява още по-сил-
но „Камчия” - Жени Костадинова и 
нейните помощнички учат децата как 
да изработят кукли от семена и тюл, 
които наричат „Бобени принцеси”. 
Момчетата са не по-малко улисани 
от момичетата. Всеки сам изработ-
ва лицето, което иска да има, едно 

Ìàãèÿòà    

Îáðàçîâàòåëåí ïðîåêò 
íà êîìïëåêñ “Êàì÷èÿ” 

ïðåâðúùà ìàë÷óãàíèòå 
â àðòìàéñòîðè  
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друго свое Аз, а после заедно изрязват 
очите, устата. Децата се въодушевя-
ват,  защото виждат своите връст-
ници в друга светлина - от Батман до 
Анонимните (Anonymous). И научават, 
че слагайки маска на лицата си, се 
превръщат от хора в кукли! 

Вечерта над 250 деца са зрители 
на моноспектакъла пантомима на 
Александър Илиев „Кутията на щас-
тието”. 

И на третия ден фестът е в 
разгара си. Малчуганите изработват 
кукли-петрушки от филц. Петрушка-
та е вид марионетна кукла, поставя 
се на пръстите на ръката и с нея се 
играят представления за по-малките. 
Този модел обикновено се изработва 
от леки материи, като се украсява с 
шевици, бродерии. 

Черешката на тортата идва на 
четвъртия ден! Това са авторските 
кукли на Жени, изработени от бу-
тилки, прежда, дървени лъжици. Няма 
деца, които да не обичат да правят 
тези кукли. Лесни са и ефектни. Жени 
охотно обяснява на малките си гости 
как да направят своя уникална кукла, 

творейки  наравно с тях. Момчетата 
успяват да я изненадат приятно, като 
предлагат мъжки варианти на този 
вид кукла, в която има много закачка 
и пародия – дълги мустаци, плешиви 
темета, рокаджийски коси...

Часове преди закриването, пред 
200 деца, актьори от театрална 
работилница „Магаре” от  Казанлък 
представят спектакъл с царевични 
кукли по българската народна приказка 
„Тримата братя и златната ябълка”. 
Хлапетата са изцяло потънали в 
постановката, понеже тя се изнася на 
руски език, на открита лятна сцена.

Закриването също е ярко преживя-
ване. Поканени са музикални, танцови 
и артистични детски групи от Варна, 
които изнасят спиращ дъха спекта-
къл. 

След дни, изпълнени с театър, 
творчество и блеснали от радост 
детски очи, феите на Жени могат да 
отдъхнат. Фестивалът вече е зад 
гърба им. Но със сигурност се знае, 
че ще има и 4-то издание. Догодина, 
по същото време, на същото приказно 
място. И

ÑÎÊ “Êàì÷èÿ” ðàáîòè öåëî-
ãîäèøíî, êàòî ìîæå äà ïðèåìà 
åäíîâðåìåííî äî 2000 ãîñòè 
(îêîëî 25 000 äóøè ãîäèøíî), 
ïðåäîñòàâÿéêè êîìïëåêñíè óñëóãè 
íà ìíîãî âèñîêî íèâî. Òóê îñâåí 
ðóñêè äåöà, ïî ïðîåêòà “Çàåäíî 
â ÕÕI âåê” ïî÷èâàò è äåöà îò 
Áúëãàðèÿ è äðóãè ñòðàíè, ïðîâåæ-
äàò ñå ìåæäóíàðîäíè òâîð÷åñêè 
è íàó÷íè ñåìèíàðè. Êîìïëåêñúò 
ñå óòâúðæäàâà êàòî çíà÷èì ñú-
âðåìåíåí îáùåñòâåí, êóëòóðåí, 
îáðàçîâàòåëåí è äåëîâè öåíòúð. 
Íåãîâ èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð å 
Ñòàíêà Øîïîâà, ïî ÷èÿòî èäåÿ 
å ïîñòðîåí. Ãëàâíèÿò àðõèòåêò 
å ðóñíàê, íî ïðîåêòèðàíåòî è 
ñòðîèòåëñòâîòî ñà èçöÿëî îò 
áúëãàðñêè ó÷àñòíèöè. Íàìèðà 
ñå íà óðáàíèçèðàíà òåðèòîðèÿ 
â êóðîðòà Êàì÷èÿ, â áëèçîñò 
äî ìÿñòîòî, êúäåòî ðåêàòà ñå 
âëèâà â ×åðíî ìîðå. Ðàçïîëàãà ñ 
òðè îñíîâíè äåòñêè îçäðàâè-
òåëíè ëàãåðà - “Ðàäóãà”, “Ëîí-

ãîç”  è “×åðíîìîðñêè”, ñ ãîëåìè 
êîíöåðòíè è âèäåîçàëè, ñàëîí 
çà áàëåò, òâ è ðàäèîñòóäèî. 
Ñïîðòíèÿò êîìïëåêñ å ñ áàñåéí 
ñ îëèìïèéñêè ðàçìåðè 50/21 ìå-
òðà,  ñ 8 êîðèäîðà  è îùå ìíîãî 
åêñòðè, âíóøèòåëåí àìôèòåà-
òúð ñ 2 õèë. ìåñòà íà áðåãà íà 
ìîðåòî. Ëþáîïèòíà ïîäðîáíîñò 
å, ÷å 40 íà ñòî îò åëåêòðè÷åñò-
âîòî íà ÑÎÊ “Êàì÷èÿ” å “çåëåíà 
åíåðãèÿ” - ïîëó÷àâà ñå îò ìîíòè-
ðàíèòå ñîëàðíè ïàíåëè.

Â êîìïëåêñà ñå ãîðäåÿò è ñúñ 
ñâðúõìîäåðåí 3D ïëàíåòàðèóì, 
â êîéòî èìàø óñåùàíåòî, ÷å ñè 
â îòêðèòî íåáå. Çàáåëåæèòåë-
íîòî å, ÷å àâèîêîñìè÷åñêèÿò 
öåíòúð, â êîéòî å ðàçïîëîæåí è 
ïëàíåòàðèóìúò, ñå ðúêîâîäè îò 
êîñìîíàâò-èçñëåäîâàòåëÿ Êðàñè-
ìèð Ñòîÿíîâ, äóáëüîð íà âòîðèÿ 
áúëãàðñêè êîñìîíàâò Àëåêñàíäúð 
Àëåêñàíäðîâ, ñ êîãîòî çàåäíî ñå 
ïîäãîòâÿõà â Áàéêîíóð çà ïîëåòà 
ïðåç 1988 ã. 

Комплексът

  íà êóêëèòå

Æåíè Êîñòàäèíîâà

Æåíè (â 
ñðåäàòà) 
ñ ôåèòå 
ñè îò 
Àðòêúùà 
“Êóêëèòå”

Ôåñòèâàëíèòå äíè ìèíàâàò 
íåóñåòíî â ìàéñòîðåíå íà êóêëè
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ЧЧетивоетиво

СВЕТЛАНА ЖЕЛЕВА

Г-жо Олованова, как върви 
кампанията, колко кни-
ги „Отива една жена при 

лекаря” досега са поръчани чрез 
Фейсбук приложението?

- Преди да ви разкажа как върви 
кампанията, трябва задължително 
да кажа, че още при първоначалния 
й замисъл тази кампания е „дълга 
игра”. Идеята ни беше да направим 
нещо абсолютно обратно на оби-
чайните кампании, които се случват 
около Деня за борба с рак на гърда-
та, който е през октомври. Обик-
новено и най-дългосрочните кампа-
нии по темата рак на гърдата са 
месец-два в най-добрия случай. Не 
искам да кажа, че са неефективни, 
а, че един от основните недоста-
тъци е, че покрай тях и прегледите 
за рак на гърдата имат кампаниен 
характер - засилват се, когато 
има комуникация, и утихват през 
по-голяма част от годината. Ракът, 
за съжаление обаче, е лечим само 
в първите фази на заболяването. 
Затова за нас беше много важно да 
направим различна, концентрирана 
не в един период, а развита във 
времето кампания. Единствената 
ни цел е да бъдем ефективни, т. е. 
да накараме колкото се може повече 
жени да се преглеждат стриктно и 
редовно през цялата година. Да им 
създадем навик да бъдат отгворни 
към себе си оттук нататък през 
целия си живот. 

Затова кампанията ни е така 
направена, че да се развива и раз-
раства във времето постепенно. 
Идеята ни беше следната - напе-
чатахме 4 хил. книги на светов-
ния бестселър „Отива една жена 
при лекаря” на Рей Клуун. Това е 
страшна, смешна, честна, разпла-
кваща, забавна, разтърстваща, 
изумителна с откровеността си 
книга. В нея Рей Клуун разказва 
по забележителен начин за това 
как губи съпругата си от рак - тя 
умира едва на 36 години. Авторът 
дари безвъзмездно авторските 
права за този тираж на книгата 
на една много вдъхновяваща за нас 
среща с него. 

След като напечатахме книги-
те, създадохме Фейсбук страница 
на проекта. Всеки, който посети 
Фейсбук страницата „Отива една 
жена при лекаря”, има възможност 
да поръча безплатно книгата. Бла-
годарение на куриерската компания 
„Rapido” доставката на книгата 

Äàìè ñ êàóçà 
“Âåðèãà íà 
æèâîòà” 

Книгата „Отива една жена при лекаря” вдъхновява кампанията 
„Верига на живота” на Рей Клуун. В романа той разказва как губи 
съпругата си от рак на гърдата, когато тя е на 36 г. „Реформа” 
решава да започне кампания за превенция, която да не е посто-
янна. Издаден е специален тираж от книгата в 4000 бройки, като 
целта е те да се предават от ръка на ръка между дамите и да им 
помогнат в битката със страшната болест, да направят ходене-
то при специалисти част от постоянната програма на жените в 
рискова възраст. 

В тази кампания няма клиент, няма бюджети, корпоративни ин-
тереси, месечни справки. Ние си я измислихме и я осъществихме 
със собствени сили, независимо от липсата на време, средства и 
възложител, казва Десислава Олованова от  агенция „Реформа”.

Десислава Олованова е из-
пълнителен директор на  аген-
ция Reforma. Работи в сферата 
на рекламата и ПР-а от 15 
години и има натрупан опит в 
управление на процеси във всич-
ки области на комуникацията 
- реклама, пиар, медия планиране 

и купуване, стратегическо пла-
ниране, рекламен мениджмънт. 
Опитът й в рекламата започва 
през 1998 г. в рекламна агенция 
„Маккан Ериксон”.  През 2005 г. 
основава пиар агенция "ОТ-ДО 
Консулт", на която е управител 
до 2012 г.
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също е безплатна. 
Във всяка от тези 

2 хил. книги има една 
специална страница 
- това е първата. Тя 
представя кампанията 
„Отива една жена при 
лекаря”, нейните цели и 
напомня на жените да 
посетят мамолог. В края 
на тази първа страница 
всяка от книгите има 
специален код. С този 
код, след като прочете 
книгата, жената може 
да регистрира своя 
прочит в приложението 
към Фейсбук страница-
та „Отива една жена 
при лекаря”. След което 
трябва да я предаде на 
своя приятелка, близка, на човек, на 
когото прецени, че е полезно кни-
гата да бъде предадена. Следваща-
та читателка трябва да повтори 
тези стъпки, след което книгата 
да продължи своя път.

Така на принципа „прочети и 
предай нататък” и на базата на 
уникалния си код, всяка книга съз-
дава наречената от нас „верига на 
живота” във Фейсбук. През регис-
трациите в приложението виждаме 
жените, които са я прочели, тех-
ните коментари и мнения, виждаме 
на кого те са предали книгата. 
Можем да следим съдбата на всяко 
едно копие на „Отива една жена 
при лекаря” и да наблюдаваме как 
то върши работата си.

За набиране на средства за 
кампанията избрахме модел на 
приятелско финансиране. Подпомог-
наха ни приятели и съмишленици 
на  Асоциацията на пациентите с 
онкологични заболявания  (АПОЗ), 
както и хора, които имат постра-
дали близки от болестта, които 
са загубили близки от рак или 
самите те са преборили заболява-
нето. Това освободи кампанията 
ни от каквото и да е корпоративно 
присъствие, както и от каквато 
и да е ангажираност към дадена 
компания. 

От 18 октомври 2012 г., когато 
инициативата за пръв път намери 
място в медиите, до началото на 
този месец общият брой на поръ-
чани книги през Фейсбук е над 1500.  
Част от тиража е раздаден и на 
известни дами – хора на бизнеса 
и изкуството, които също да я 

популяризират сред свои близки и 
познати.

Почти хиляда  са регистрира-
ните във Фейсбук в приложението 
книги. Над 400 са във „веригите на 
живота” с повече от двама души. 
Най-дългата верига включва шест 
човека. Имаме огромно количество 
коментари и стотици отговори, 
че след като са прочели книгата, 
жените са отишли на мамолог.

- Колко жени са отишли наис-
тина при лекар, за да се прегле-
дат срещу рак на гърдата?

- Не знаем точната им бройка, 
но тези, които са се отчели във 
Фейсбук страницата, че са се 
прегледали вследствие на прочита-
нето на книгата, са повече от 315 
жени досега.

- На кого най-често се дава 
тази книга - на приятелки, на ко-
лежки, на съседката, на напълно 
непозната жена, на някой, който 
е загубил близък в битката с 
рака...?

- Коментарите на много жени 
могат да бъдат прочетени в стра-
ницата на проекта. Повечето от 
тях, естествено, дават на роднини 
и приятели.  Но един от комен-
тарите ни направи изключително 
силно впечатление. 17-годишната 
ученичка Мария Пенчева е напи-
сала, че е прочела книгата само 
за 2 дни. После я прочели 4 нейни 
учителки, а още 2 са я поръчали от 
страницата. Мария не е в застра-
шената възраст, но това не пречи 
да се изгради култура на превен-
ция - отношение към болестта, 
което в бъдеще може да спаси 

живот - нейния, а и на 
нейни близки. Тя, през 
своя поглед, успява да 
накара тези, които са 
в рискова възраст, да 
се замислят повече за 
здравето си. Тя ги е 
запалила да прочетат 
книгата, да се вклю-
чат в кампанията. 

- Как мъжете гле-
дат на тази кампа-
ния?

- Мъжете всъщност 
са фундаментът на 
тази кампания, което 
я прави още по-уникал-
на. Кампанията беше 
измислена от мъж 
- Мартин Димитров, 
криейтив директор 

на Reforma, той успя да вдъхнови 
всички около себе си. Книгите бяха 
напечатани безвъзмездно от друг 
мъж, който също много допринесе 
за процеса - Манол Пейков от из-
дателство „Жанет 45” в Пловдив. 
И не на последно място, авторът 
Рей Клуун даде правата за тази 
кампания безвъзмездно и ни позволи 
да използваме книгата му за тази 
благородна цел. 

- С какво тази кампания проме-
ни екипа, който я организира?

- Безкрайно сме благодарни на 
Жени Адърска и АПОЗ, защото 
без нейната енергия, знания за 
проблема и огромна организацион-
на помощ нямаше да можем да 
осъществим кампанията. Мога 
да кажа със сигурност, че тази 
кампания беше експеримент за нас. 
Ние я измислихме и осъществихме 
със собствени сили, независимо 
от липсата на време, средства 
и възложител. Направихме я като 
съвместен проект на съмишленици, 
които вярват, че една добра идея 
може да бъде по-ефективна от 
стотици хиляди левове рекламни 
бюджети. Че идеите и думите мо-
гат да лекуват и дори да спасяват 
животи. В днешно време вярата в 
това е много важна. Първо, защото 
трябва да си върнем увереността, 
че добрите идеи и добрата литера-
тура имат градивна сила в нашия 
живот. И второ - че ние можем 
сами да си помагаме, всяка малка 
общност, кръг от хора, когато са 
съмишленици, могат да променят 
света и нас самите към по-добро, 
и то трайно. И

Ôåéñáóê êàìïàíèÿ îò òèïà “ïðåäàé íàòàòúê” ïîìàãà 
â ïðåâåíöèÿòà íà ðàê íà ãúðäàòà ÷ðåç áåçïëàòíîòî 
ðàçïðîñòðàíåíèå íà êíèãàòà “Îòèâà åäíà æåíà ïðè ëåêàðÿ”
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ЛЮДМИЛ ЗАХАРИЕВ

Да си бил в Берлин и да не 
посетиш зоологическата 
градина, е все едно да си 

в Рим и да не видиш папата. Със 
сигурност паркът е един от симво-
лите на германската столица и за-
служено се нарежда на първо място 
сред парковете в света.

Зоологическата градина в Берлин 
отваря врати през далечната 1844 
година. Считан за един от най-
красивите и стари зоопаркове в 
Германия, мястото помещава повече 
от 1500 вида и е населено с над 19 
000 животни. Така например, аквари-
умът и зоопаркът имат общо над 3 
милиона гости всяка година, които 
правят Берлинската зоологическа 
градина най-посещаваната в света. 
Сред всички забележителности, най-
голямата от тях със сигурност е 
храненето на животните - дейност, 
която се превърща в истинско 
шоу и запазена марка. Затова и за 
повече от 160 години Берлинската 
зоологическа градина е успяла да 
спечели имидж на любимо място за 
всяко семейство. 

Историята на Берлинската 
зоологическа градина стартира по 
времето на крал Фридрих Вилхелм 
IV, който я издига като подарък 
за жителите на Берлин. Паркът е 
проектиран от Петър Лен, а идеята 
за него е плод на въображението на 
Александър фон Хумболт и роде-
ния в Германия африкански зоолог и 
изследовател Хайнрих Лихтенщайн. 

Êîðïîðàöèÿ   

Çîîëîãè÷åñêàòà 
ãðàäèíà â Áåðëèí, 
çàìèñëåíà êàòî êâàçè-
ïóáëè÷íà êîìïàíèÿ, å 
çàáåëåæèòåëåí ïðîåêò 
ñ íàä 160-ãîäèøíà 
èñòîðèÿ. Ïèòîìöèòå 
é ñòàâàò ëþáèìöè íà 
ìèëèîíè è ÿ ïðàâÿò 
íàé-ïîñåùàâàíàòà 
â öåëèÿ ñâÿò. Íî íå 
ñòèõâàò ñêàíäàëèòå è 
ôèíàíñîâèòå ïðîáëåìè

 Âõîäúò íà çîîëîãè÷åñêàòà ãðàäèíà â Áåðëèí
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риум са преустроени по най-съвре-
менните принципи, в които клетки-
те са рядкост. По-голямата част 
от животните бродят свободно в 
естествените им местообитания.

Днес мястото си сътрудничи с 
много университети, изследовател-
ски институти и други зоологиче-
ски градини по света. Освен това 
поддържа и насърчава европейските 
програми за развъждане, помага за 
опазване на няколко застрашени 
видове и участва в няколко про-
грами за реинтродукция на вида. 
Всъщност зоологическата градина 
е замислена като квазипублична кор-
порация, която продава акции, за да 
събере пари от обществеността. 
Продадените ценни книжа досега са 
с уговорката, че ползата за акцио-
нерите е по-скоро културна, откол-
кото финансова, и че всеки акционер 
получава  неограничен безплатен 
достъп за себе си и семейството 
си, но почти никаква надежда за 
финансова печалба.

През 2012 година зоологическа-
та градина и аквариумът имат 
почти 3 милиона посетители. За 
публичния образ на мястото в све-
товен мащаб допринасят и някои 
екзотични обитатели, които се 
превърнаха в истински символ на 
града, като полярната мечка Кнут 
и пандата Бао Бао.

През 2006 година светът полудя 
по бялото полярно мече Кнут, 

На него се дължи и фактът, че 
животните могат да се насладят 
на естествено местообитание, в 
което единственият чужд елемент 
са оградите. След завършването 
на конструкцията кралят подарява 
забележителната си колекция от 
различни видове животни на зооло-
гическата градина. Аквариумът пък 
е открит през 1913 година. 

По време на Втората световна 
война площта е напълно разрушена 
и едва 91 от тогавашните 3715 
животни оцелеляват. До края на 
войната зоологическата градина ос-
тава една от последните области 
на германската съпротива срещу 
Червената армия. След пълното 
унищожаване на зоологическата 
градина тя и свързаният с нея аква-

   Çîîïàðê
Ïàíäàòà Áàî Áàî
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което се 
роди в зооло-
гическата 
градина на 
Берлин и се 
превърна 
в реклам-
но лице на 
множество 
продукти по 
света. Меч-
ката, ста-
нала символ 
на Берлин, прекара първите 44 дни 
от живота си в кувьоз, на прага 
между живота и смъртта и от-
хвърлена от майка си. Кнут стана 
център на вниманието както за 
туристи, така и за медиите, уве-
личавайки главозамайващо прихо-
дите на зоопарка и привличайки 
милиони туристи от цял свят.

Бялото мече заживява при един 
от гледачите в зоопарка, който го 
храни с биберон и му пуска песните 
на Елвис Пресли.  Преди да направи 
своя медиен дебют, Кнут позира 
пред обектива на прочутата фото-
графка Ани Лайбовиц в рамките на 
екологична кампания, а германската 
телевизия ARD засне документален 
филм за него. Кнут се превръща и в 
добра възможност за допълнителни 
приходи. Множество играчки, медий-
ни промоции, DVD-та и книги - всич-
ко това носи значително увеличение 
на печалбата до рекордните 6 млн. 
евро за 2007 година за зоологиче-
ската градина. Посещаемостта 
на зоопарка за същата година пък 
се увеличава с 30%, което прави 
2007-ма най-печелившата година 
в 165-годишната история на тази 
институция. За ужас на цяла Гер-
мания обаче през март 2011 година 
четиригодишен Кнут мистериозно 
почина, след като падна в нес-
вяст във водата. Според експерти 
полярните мечки живеят повече от 

30 години, което породи множество 
спорове, обвинения и интерпрета-
ции относно смъртта му.  

Полярната мечка генерира общо 
повече от 140 млн. евро в световен 
мащаб. Всичко, от книги до аро-
матизатори с образа на Кнут, бе 
продадено скорострелно. Марката 
„Кнут” обаче все още е печеливша.  
Берлинската зоологическа градина 
притежава правата върху неговия 
образ, но е много селективна от-
носно лицензирането му. 

Полярната мечка дори се появи на 
корицата на списание Vanity Fair.  Са-
гата с Кнут надхвърли всякакви гра-
ници след редица скандали относно 
правата на мечето дори и след смър-
тта му. Всъщност Кнут е нещо по-
вече от златна мина. Съдебна битка 
се разигра между две зоологически 
градини. Ноймюнстерският зоопарк 
и до днес твърди, че му се полагат 
част от милионите, генерирани от 
Кнут, защото бащата на полярната 
мечка, Ларс, живее там. Казусът се 
оказа по-сложен от човешки спор, 
като според зоологическата градина 
в Берлин, която не отрича корени-
те на Кнут, произходът на мечето 
не дава право на Ноймюнстер за 
никакви постъпления следствие на 
популярността на Кнут.

Кнут обаче успя да спечели 
сърцата на всички. Известността 
му надмина всякакви граници, след 

като Маркус Рьобке, един от от-
гледалите го, заяви пред немското 
издание Bild, че мечето буквално 
е пристрастено към човешкото 
внимание. Според него Кнут тол-
кова свикнал с известността, че 
плачел, когато нямало никой около 
него. Оттогава започват и уси-
лията на зоологическата градина 
мечката да живее по-самостоя-
телно.

Славата около полярната мечка 
достигна и до фондовия пазар. В 

разгара на популярността на Кнут 
цената на акциите на зоологиче-
ската градина успя да достигне 
рекордните 4820 евро. За сравнение 
днес ценните книжа се търгуват за 
3400 евро на Берлинската фондова 
борса. Медийният феномен Кнут се 
превърна и в икономически феномен. 
Днес марката „Кнут” има 44 лицен-
за, а 29 фирми използват образа му, 
за да продават продукти като плю-
шени играчки, книги и дори бонбони.

Другата голяма атракция и 
символ на Берлинския зоологически 
парк, една от най-старите мъжки 
панди в света, почина през август 
2012 година на възраст от 34 
години. Бао Бао, даден от Китай на 
Западна Германия през 1980 година, 
бе единствената панда в Берлин. 
Тя бе представена за първи път 
на хората през 1980 г. по време на 
посещението на Хуа Геофенг. Тогава 
животните са били две, но другият 
представител на двойката - Тиен 
Тиен, умира през 1984 година.

През 2011 година Берлинската 
зоологическа градина представи и 
севернокитайски леопард.  Застра-
шеният вид се среща в северната 
част на азиатската държава, като 
новородените са все по-малко.

Къщичката за птици пък е една 
от най-модерните на Стария конти-
нент и разполага с над 500 изключи-
телно редки видове. Съвсем близо до 

Ïîëÿðíîòî ìå÷å Êíóò áå íàé-
èçâåñòíèÿò îáèòàòåë è å äîíåñúë 
ñòîòèöè ìèëèîíè ïðèõîäè çà çîîïàðêà

ААтракциитракции
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зоологическата градина се намира 
уникалният аквариум, дом на множе-
ство риби, земноводни и влечуги.

Покрай екзотичните животни 
в градска атмосфера обаче не 
липсват и скандали. Най-големият 
от тях е свързан с обвинения, че 
ръководството на градината прода-
ва животни в кланици с цел печалба. 
Обвиненията са отправени от Клау-
дия Хемерлинг, политик от Зелената 
партия в Германия, подкрепена от 
няколко организации за правата 
на животните. Бернард Блазкивиц 
обаче категорично отрича подобни 
обвинения.

Смъртта на безспорната звезда 
Кнут и редицата скандали около 
дейността на зоологическата гра-
дина логично доведоха до сериозен 
спад на приходите и печалбата. 
След силна 2007 година паркът 
постига общ излишък в размер на 
5 милиона евро, при приходи средно 
от 15 млн. евро за тригодишния 
период между 2008-2010 г. Нега-
тивната тенденция се запазва и 
през 2011-а, когато зоологическата 
градина отчита минимална печал-
ба. За 2012 година обаче зоопаркът 
докладва нетна загуба от 150 000 
евро, която бе компенсирана от 
неразпределена печалба в размер на 
4,4 млн. евро. 

Облаците над парка се сгъстиха 
и след като персоналът започна 
стачка за пръв път в историята 
си в края на май. Профсъюзът Verdi 
веднага поиска увеличение на за-
платите с 6,7 на сто.  В резултат 
на това наскоро ръководството на 
зоологическата градина и животин-
ския парк съгласува увеличение на 
заплатите на повече от 400-те 
служители с 4,9% и еднократно из-
плащане на допълнителни 280 евро. 

Разликата в приходите и разходи-
те може да бъде компенсирана чрез 
повишение на цените на билетите. 
В момента достъпът до зоологиче-
ската градина и аквариума варира 
от 10 евро за деца до 15-годишна 
възраст и студенти до 20 евро за 
възрастни. Цените обаче могат 
да нараснат още през следващата 
година. Според доклад на ръковод-
ството увеличението е възмож-
но след одобрение на Надзорния 
съвет. Предложението достигна и 
до управляващата коалиция, която 
се обяви против подобна мярка. 
Вместо това се чуват предложения 
за електронна билетна система, 
която позволява диференцирани 
цени според продължителността на 
посещението. И

Êúùè÷êàòà çà ïòèöè ðàçïîëàãà ñ íàä 500 âèäà

Æèâîòíèòå ñà îñòàâåíè â åñòåñòâåíà ñðåäà è åäèíñòâåíî îãðàäèòå âíàñÿò ðàçëèêà

Àêâàðèóìúò
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ТТонусонус

ЛъкиФит е най-посе-
щаваната и известна 
програма за намаляване 

на телесното тегло, която се 
провежда вече пета година в 
петзвездния Апартхотел Лъки 
Банско.

Програмата ЛъкиФит е раз-
работена на базата на ефек-
тивната комбинация „храна и 
фитнес” от проф. Божидар По-
пов, ръководител на катедрата 
по хигиена, медицинска еколо-
гия и хранене към катедрата 

по Диететика на МУ, София.
Тя е подходяща възможност 

за уединение за онези, които ис-
кат да променят режима си на 
хранене и начина си на живот. 
ЛъкиФит е програма за тези, 
които никога не са практику-
вали физически дейности и не 
натоварва внезапно организма. 
Тя е програма за здравословно 
отслабване с дневен режим от 
1200 калории, който изключ-
ва гладуването, но съчетава 
храната и движението. При 
спазване на пълния режим учас-
тниците в ЛъкиФит намаляват 
теглото си с 6% през първата 
седмица. Целта е постепенно, 
здравословно и трайно отслаб-
ване от 20% годишно. По този 
начин излишните килограми 
никога не се връщат обра-
тно. Диетичните програми 
включват 4 хранения на ден, 
а участниците в тях не се 
оплакват от усещане за глад, 
докато изградят нови трайни 
навици за подходящия за тях 
начин на хранене. Програмите 
се провеждат под медицински 
контрол, а в края им всеки 
участник получава индивидуал-
на програма за хранене. 

Ваканцията с ЛъкиФит е 
концепция с четири програми, 
която трае 7 или 14 дни, а 

Ïðîãðàìèòå çà 
îòñëàáâàíå íà 
Àïàðòõîòåë Ëúêè 
Áàíñêî ãàðàíòèðàò 
6% òðàéíî 
íàìàëÿâàíå íà 
òåëåñíîòî òåãëî 
çà ïúðâàòà ñåäìèöà
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онези, които искат да усетят 
атмосферата й или са изклю-
чително ангажирани, могат да 
ползват уикенд-пакет с ал-
тернативна минипрограма на 
ЛъкиФит. 

При ЛъкиФит Стандарт, Лъ-
киФит Плюс и ЛъкиФит Ултра 
акцентът е върху намаляването 
на телесното тегло и ексклу-
зивната програма за отслабва-
не. ЛъкиФит Антистрес е точ-
ното място за всички, които 
искат да заменят умственото 
натоварване с истинска почив-
ка. 

След 7-ия ден на участие в 
програмата цените на услу-
гите са с 25% намаление, а 

повторното записване е с 30% 
отстъпка.

Всички програми протичат 
в Апартхотел Лъки Банско, кой-
то предлага 5-звездно обслуж-
ване, обзавеждане и оборудване 
и максимален комфорт на свои-
те гости - вътрешен и външен 
плувен басейн, хидроджет, 
ресторант с вкусна и разноо-
бразна кухня, уютен лоби бар, 
детски клуб, интернет зала и 
безплатна високоскоростна ин-
тернет връзка в целия хотел, 
SPA център със закрит басейн 
и джакузи, сауна, парна баня, 
фитнес с TechnoGym оборудва-
не. 

Самите програми включ-

ват специално приготве-
на храна за участниците, 
планински преходи, езда, 
водна гимнастика, кала-
нетика, фитнес и много-
образие от SPA програми 
и масажи, които подпома-
гат организма в борбата 
му с калориите и стреса. 
В програмата има много 
забавления – курсове по на-
родни и класически танци, 
екскурзии до най-интерес-
ните забележителности в 
района (уникалната църква 
в с. Добърско, резерват 
„Танцуващите мечки” в Бе-

лица, с. Лещен – с. Ковачеви-
ца, Рилския манастир, Мелник 
- Роженски манастир - Рупи-
те), а за свободното време е 
приготвена колекция от нови 
филми. 

Гостите на Апартхотел Лъки 
Банско - от най-малките до 
най-възрастните, също мо-
гат да се включат във всеки-
дневните планински преходи, 
организирани от програмата 
ЛъкиФит, които са ненатовар-
ващи, но изключително прият-
ни и интересни за всички. 

Програмата ЛъкиФит е раз-
лична от всички традиционни 
методи за отслабване и борба 
със стреса. И
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ППътешествиеътешествие

êàçèíà è êîíòðàñòè
Ìàêàî - Ìàêàî - 

Íÿêîãà òèõà 
ïîðòóãàëñêà 
êîëîíèÿ, äíåñ 
ãðàäúò å èçâåñòåí 
êàòî àçèàòñêàòà 
ñòîëèöà íà õàçàðòà 
è îòáåëÿçâà ïåòîðíî 
ïî-ãîëåìè ïðèõîäè îò 
çàëîçè îò Ëàñ Âåãàñ. 
Íî ãèãàíòñêèòå êàçèíà 
è õîòåëè äàëå÷ íå ñà 
åäèíñòâåíàòà ïðè÷èíà 
äà áúäå ïîñåòåí   

Êàçèíàòà â Ìàêàî íèêîãà íå îñòàâàò ïðàçíè

7-ìåòðîâàòà 
ñòàòóÿ Êóí Èàì 
èçîáðàçÿâà 
áóäèñòêàòà áîãèíÿ 
íà ìèëîñúðäèåòî è 
å èçëÿòà îò áðîíç
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БЛАГОВЕСТА КИРИЛОВА

38 
милиарда дола-
ра – толкова са 
били приходите от 

хазарт в Макао през 2012 г. Броят 
на хората, които са го посетили, 
пък е над 28 млн. Предвижданията 
са, че през 2015 г. това число ще 
достигне 50 млн. Хазартният ту-
ризъм е най-големият източник на 
приходи в града и съставлява 50% 
от икономиката му. Макао, който 
се простира само на 30 кв. км 
площ и в който живеят по-малко 
от 600 хиляди души, е единстве-
ното място в Китай, където ха-
зартът е законен. Посетителите 
са основно жители на страната и 
на Хонконг. Точно като него Макао 
е със статут на специален адми-
нистративен регион. Става част 
от Китай в края на 1999 г., след 
като в продължение на 5 века е 
португалска колония и търговско 
пристанище.

Макар хазартът в града да 
е разрешен от повече от 150 
години, модерни казина и хотели 
започват да се строят там едва 
в началото на сегашното сто-
летие. През 2001 г. лицензи за 
организиране на хазартни игри са 
издадени на двама от големите 
играчи в Лас Вегас – Шелдън Адел-
сън и Стив Уин, и така е сложено 
началото на трансформацията 

на Макао в азиатска столица на 
залозите. В строежа на гранди-
озните курорти, комбиниращи в 
едно казина, хотели, места за 
забавления и търговски центрове, 
препълнени с дизайнерски стоки, 
са вложени милиарди долари. Днес 
тези своеобразни курорти са 35, 
като продължават да се строят 
нови – кой от кой по-импозантен и 
лъскав. В деня на откриването на 
първия – Sands, през 2004 г., през 
казиното му преминава 

15-õèëÿäíà òúëïà 
По приходи от хазарт Макао 

надминава Лас Вегас през 2007 г., 
като през 2012 г. те са петорно 
по-големи от тези в американския 
град. ВИП клиентите, наричани 
още „китове”, пропиляват милиони 
на игралните маси само за една 
вечер и дори без да трепне пепел-
та по пурите им. 

Монополист в хазартната 
индустрия в града е компанията 
Sociedade de Jogos de Macau, соб-
ственост на Стенли Хо. Наричан 
Краля на хазарта, той е най-бо-
гатият човек в Макао и един от 
най-богатите в Азия. Около ли-
чността му има толкова митове и 
легенди, че е невъзможно да бъдат 
разграничени от истината. Най-
популярната история за миналото 
на Хо гласи, че той е натрупал 
първите си милиони, прекарвайки 
незаконно стоки между Китай 
и Макао по време на Втората све-
товна война. Твърди се дори, че 
веднъж корабът, с който плавал, 
бил нападнат от пирати и той 
избегнал на косъм смъртта. 

Ïëîùàäúò “Ñåíàäî” å íàñëåäñòâî îò 
âðåìåíàòà íà ïîðòóãàëñêî âëàäè÷åñòâî

Ñãðàäàòà íà êàçèíî Grand Lisboa å 
ñúùèíñêî ÷óäî íà ìîäåðíàòà àðõèòåêòóðà

Ðóèíèòå íà êàòåäðàëàòà “Ñåéíò Ïîë” ñà ñðåä òîïàòðàêöèèòå â ãðàäà
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Каквато и да е истината, 
сигурно е, че днес с различните 
дейности на компанията на Хо 
– туризъм, хотелиерство, бан-
керство, търговия с недвижими 
имоти и др., е ангажирана една 
четвърт от работната ръка в 
Макао. Негово е и едно от най-по-
пулярните и интересни в архите-
ктурно отношение казина там – 
Grand Lisboa. Златистата сграда, 
която се издига на 261 метра, е 
най-високата в Макао и наподобя-
ва лотос върху гигантски стъклен 
купол. Ултрамодерното и луксозно 
казино е снабдено с 

800 èãðàëíè ìàñè è 
1000 àâòîìàòà 

и е на светлинни години от 
предшественика си със същото 
име, в който залозите се правят 
в тъмни и задимени стаички, а по 

коридорите се разхождат прости-
тутки.   

Лобито на новата сграда е 
декорирано с внушителен брой 
изключително ценни произведения 
на изкуството, като в купола се 
намира и ресторантът Robuchon 
au Dїme, често определян като 

най-добрия в цяла Азия.
Макао се гордее и с най-голямо-

то казино в света – The Venetian 
(Венецианецът). То е собственост 
на компанията на американеца 
Шелдън Аделсън и е оборудвано 
с 800 игрални маси и 3400 авто-
мата. Прилежащият хотел пък е 
на 40 етажа, по които са разпре-
делени 3000 апартамента. Сред 
екстрите в курорта The Venetian 
са изкуствени канали за плава-
не с гондоли, огромен търговски 
център и концертна зала с 15 
хиляди седящи места, в която са 
се изявявали най-големите звезди 
на съвременната музикална сцена 
като Лейди Гага, Риана и „Колд-
плей”.  

Също както и във Вегас, соб-
ствениците на казина в Макао са 
изправени пред перманентното 
предизвикателство да задържат 
интереса и лоялността на посе-
тителите, предлагайки им много 
повече от хазартни удобства. Ра-
йонът „Котай”, в който има най-
голяма концентрация на казино 
курорти, изобилства от атракции, 

ППътешествиеътешествие

Âèñî÷èíàòà é å 338 ìåòðà, êàòî íà 230-èÿ ñà 
ðàçïîëîæåíè ðåñòîðàíò, êèíîñàëîí, òúðãîâñêè 
öåíòúð è ñïåöèàëíè ïëàòôîðìè çà ëþáóâàíå íà 
ïðåêðàñíàòà ïàíîðàìíà ãëåäêà êúì ãðàäà. Ïî-
ñìåëèòå ïîñåòèòåëè èìàò âúçìîæíîñò äà ñè 
íàïðàâÿò ðàçõîäêà ïî âúíøíèÿ ðúá íà êóëàòà, 
îâúðçàíè, ðàçáèðà ñå, ñ ïðåäïàçíè êîëàíè. 

Îò 233 ìåòðà ïúê ñå ïðàâÿò ñêîêîâå ñ áúí-
äæè - ðåêîðäíà âèñî÷èíà çà öåëèÿ ñâÿò. Êàòî 
íàãðàäà êóðàæëèèòå ïîëó÷àâàò âèäåîçàïèñ íà 
ïîäâèãà ñè è ÷ëåíñòâî â åêñêëóçèâíèÿ áúíäæè 
êëóá â ãðàäà.   

Ïðîñòèðàù ñå âúðõó ïëîù îò áëèçî 112 
õèëÿäè êâ. ìåòðà, òîé å ïúðâèÿò è íàé-
ãîëÿì óâåñåëèòåëåí ïàðê â Ìàêàî. Íàìèðà 
ñå â öåíòðàëíàòà ÷àñò íà ãðàäà, íà åäíî 
îò âúòðåøíèòå ïðèñòàíèùà, è âêëþ÷âà 6 
óâåñåëèòåëíè âëàê÷åòà, íàä 150 ìàãàçèíà 
è ðåñòîðàíòà, ãàëåðèè, êèíà, ðàçíîîáðàçíè 
àòðàêöèè, õîòåë, êàçèíî è êàêâî ëè îùå íå. 
Ðàçëè÷íèòå ñãðàäè ñà ïîñòðîåíè ïî ïîäîáèå 
íà çàáåëåæèòåëíîñòè â èçâåñòíè ïðèñòà-
íèùíè ãðàäîâå - Àìñòåðäàì, Êåéïòàóí, 
Âåíåöèÿ è äðóãè.   

Êóëàòà ÌàêàîÐèáàðñêèÿò êåé
Топ

атракции
5

The Venetian (Âåíåöèàíåöúò) å íàé-ãîëÿìîòî êàçèíî íå ñàìî â Ìàêàî, íî è â ñâåòà               

Êðåïîñòòà Ãóÿ
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бомбардиращи всички сетива на 
посетителя – 

ãëàâîçàìàéâàù 
äåíîíîùåí êàðíàâàë 

от светлини, музика, танцуващи 
дракони, живи тигри, грамадни пан-
ди и какво ли още не. 

За момента отличието в ка-
тегорията на екстравагантните 
забавления държи казино курортът 
City of Dreams (Град на мечтите). 
От близо 3 години там се изнася 
грандиозен акробатично-театрален 
спектакъл, наречен „Домът на тан-
цуващата вода”. За подготовката 
на шоуто са похарчени рекордни-
те 250 млн. долара, а басейнът, в 
който се представя, е един от най-
големите в света – с капацитет 
от 14 хиляди кубични метра. 

Но Макао далеч не е само средо-
точие на гигантски казина и още 
по-гигантски амбиции на местни 
и чужди хазартни магнати. Бла-
годарение на стотиците години 
сливане на китайска и европейска 
култура градът е атрактивна 

смесица между източно и западно, 
между старо и ново, между модер-
но и антично. Извън трескавата 
атмосфера на казината тихата 
португалска версия на Макао все 
още съществува около централ-
ния площад „Сенадо” с неговата 
красива мозайка и заобикалящите 

го старинни колониални сгради 
в пастелни цветове. Там човек 
може да се разхожда часове наред 
по тесните колоритни улички, по 
които кафенетата в европейски 
стил се редуват с ориенталски 
магазинчета, пълни с невероятно 
разнообразие от стоки – от до-
машно приготвени церове и мазила 
до сушена риба. 

В Макао има музеи, изложбени 
зали и културни центрове, отда-
ващи почит на всичко западно и 
ориенталско – дейността на ман-
дарините в Китайската империя, 
първия театър в европейски стил 
в страната, португалското вино, 
будизма, автомобилните състеза-
ния, дори католицизма. А докато в 
казината се търкалят зарове и се 
губят милиони, в красивите парко-
ве и градини възрастните местни 
жители пият чай, играят шах и 
медитират.      

Òîé ïðèñúñòâà â Ñïèñúêà 
íà ñâåòîâíîòî êóëòóðíî 
è ïðèðîäíî íàñëåäñòâî íà 
ÞÍÅÑÊÎ è âêëþ÷âà áëèçî 
30 èñòîðè÷åñêè ñãðàäè îò 
êîëîíèàëíàòà åïîõà - öúðêâè, 
êúùè è êðåïîñòè. Íà îñîáåíî 
ãîëÿì òóðèñòè÷åñêè èíòå-
ðåñ ñå ðàäâàò ðóèíèòå íà 
êàòåäðàëàòà “Ñåéíò Ïîë”, 
ïîñòðîåíà îò éåçóèòèòå 
ïðåç 1622 ã.  

Èñòîðè÷åñêèÿò öåíòúð
Ïúðâîíà÷àëíîòî é ïðåäíàçíà÷å-

íèå å áèëî äà çàùèòàâà Ìàêàî îò 
ìîðñêè àòàêè. Òúé êàòî îò íåÿ ñå 
îòêðèâà ãëåäêà êúì öåëèÿ ãðàä îáà÷å, 
òÿ å ñëóæåëà îñíîâíî êàòî ïóíêò çà 
íàáëþäåíèå. Ôàðúò å âèñîê 91 ìåòðà, 
à ñâåòëèíàòà, èçëú÷âàíà íîùåì îò 
íåãî, ïðè ÿñíî âðåìå ñå âèæäà îò íàä 
30 êì íàâúòðå â ìîðåòî. Äî 1976 ã. 
êðåïîñòòà å âîåííà çîíà, çàáðàíåíà çà 
öèâèëíè, íî ñëåä òîâà å îòâîðåíà çà 
ïîñåùåíèÿ. 

Êðåïîñòòà Ãóÿ
Èçëÿòà îò áðîíç, 

òÿ å âèñîêà áëèçî 7 
ìåòðà è èçîáðàçÿâà 
áóäèñòêàòà áîãèíÿ íà 
ìèëîñúðäèåòî. Èçäèãà 
ñå íà ìàëêî èçêóñòâåíî 
îñòðîâ÷å, äî êîåòî 
ñå ñòèãà ïî ìîñò. 
Ñòàòóÿòà å äåëî íà 
ïîðòóãàëñêàòà ñêóëï-
òîðêà Êðèñòèíà Ðîêà 
Ëåéðèÿ. 

Ñòàòóÿòà Êóí Èàì

                     Ìåæäó çàëàãàíèÿòà ïîñåòèòåëèòå ìó ìîãàò äà ñå ïîâîçÿò íà ãîíäîëà 

Òèïè÷íà óëèöà â æèëèùíàòà ÷àñò íà îñòðîâ Òàéïà. Â ìèíàëîòî òàì å èìàëî ðèáàðñêî 
ñåëèùå
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 Ìàêàî ñå íàìèðà â äåë-
òàòà íà Ïåðëåíàòà ðåêà, íà 
îêîëî 60 êì þãîèçòî÷íî îò 
Õîíêîíã. Ðàçïîëîæåí å âúðõó 
åäíîèìåííèÿ ïîëóîñòðîâ è 
îñòðîâèòå Òàéïà è Êîëîàíå, 
êîèòî ñà ñâúðçàíè ïîìåæäó ñè 
ñ èçêóñòâåíà çåìíà èâèöà.   

 Ãðàäúò ñå ðàäâà íà 
ïî÷òè ïúëíà àâòîíîìíîñò 
âúâ âñè÷êè îáëàñòè ñ èçêëþ÷å-
íèå íà âúíøíàòà ïîëèòèêà è 
îòáðàíàòà. 

 Ìàêàî å íàé-ãúñòî íàñå-
ëåíèÿò ðåãèîí â ñâåòà - ñ 18 
428 äóøè íà êâàäðàòåí êèëî-
ìåòúð. 95% îò íàñåëåíèåòî 
ñà êèòàéöè, 2% - ïîðòóãàëöè, 
à îñòàíàëèòå - îò ñìåñåí 
ïðîèçõîä. 

 È êèòàéñêèÿò, è ïîðòó-
ãàëñêèÿò ñà îôèöèàëíè åçèöè 
â Ìàêàî. 

 Áëèçî 15% îò ðàáîòíà-
òà ðúêà â ãðàäà å àíãàæèðàíà 
â ðåñòîðàíòèòå è õîòåëèòå, 
à íàä 10% - â õàçàðòíàòà 
èíäóñòðèÿ.  

 Äâèæåíèåòî â Ìàêàî å 
ëÿâî.  

 Ìàêàð è íå êîëêîòî õà-
çàðòíèòå èãðè â êàçèíàòà, íà 
îãðîìíà ïîïóëÿðíîñò â Ìàêàî 
ñå ðàäâàò êîííèòå ñúñòåçà-
íèÿ è òåçè ñ õðúòêè. Ïðîâåæ-
äàò ñå íà ñïåöèàëíî èçãðàäåíè 
çà öåëòà àðåíè, êîèòî åæå-
äíåâíî ïðèâëè÷àò ãèãàíòñêè 
òúëïè è îòáåëÿçâàò ñîëèäíè 
ïðèõîäè îò çàëîçè. И

ППътешествиеътешествие

Въпреки бързите темпове на 
модернизиране през последните 
години, Макао все още се бори с 
останките от проблемното си 
минало. Високата престъпност, 
която десетилетия наред върлу-
ва в региона, до голяма степен 
е овладяна след преминаването 
му в китайско владичество. Но 
макар сигурността на среднос-
татистическия гражданин да 
е в пъти по-голяма, отколкото 
преди години, за тази на чес-
тите посетители на казината 
важи точно обратното. 

С разрастването на хазарт-
ната индустрия се развива и 
своеобразен подземен бизнес, 
известен като „bate-ficha” и уп-
равляван от местните триади. 
Най-общо казано той се изразя-
ва в следното – на залагащите 
се продават т. нар. мъртви чи-
пове, които не могат да бъдат 
заменяни директно за пари в 
брой в казината, а само посред-
ством „промоутъри” срещу 
комисиона. 

Тъй като отделните групи-

ровки непрекъснато воюват 
за територия в казината и 
на улицата, нерядко се стига 
до кървави конфликти. Нещо 
повече – въпросните престъпни 
организации са толкова могъщи, 
че в немалко случаи хората тър-
сят помощ от тях, вместо от 
полицията. Един от най-ярките 
примери за това са хазартните 
дългове. Тъй като в Макао те не 
могат да се събират по законов 
път, собствениците и управи-
телите на казина го правят по 
втория начин със съдействието 
на триадите. Отвличанията и 
изнудванията на задлъжнелите в 
казината изобщо не са рядкост, 
а в някои случаи, за съжаление, 
се стига и до убийства.  

Òúìíàòà 
ñòðàíà 
íà ãðàäà

Øîóòî “Äîìúò íà òàíöóâàùàòà âîäà”, êîåòî çàáàâëÿâà ãîñòèòå íà êàçèíî êóðîðòà 
City of Dreams, äúðæè ðåêîðäà çà íàé-ñêúï òàíöîâî-òåàòðàëåí ñïåêòàêúë â ñâåòà. Çà 
ïîäãîòîâêàòà ìó ñà ïîõàð÷åíè íàä 250 ìëí. äîëàðà
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