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да се сравняват със света.
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1 година – 66.00 лв.
6 месеца – 30.00 лв.



НОРМАЛНОСТ

Три парламентарни избора за 8 месеца. 
Напът сме да бием всякакви рекорди, или анти-
рекорди. 
Както и в живота, тази ситуация не е само бяла 
или само черна. Какво всъщност се случва? 
Държавата не се срути за шест месеца без 
политическо управление – администрацията 
изпълнява задълженията си и при служебно 
правителство, без да е подложена на полити-
чески натиск. Икономиката продължава да се 
развива – темповете на постпандемичния ръст 
не отстъпват на тези в съседни страни с редовно 
управление. В социално отношение също е спокой-
но – безработицата остава ниска, доходите не 
са заплашени от вътрешно генерирани трусове, 
пенсионерите ще получат още по-големи надбав-
ки през зимата.
Все признаци, че за 30 години България се е прид-
вижила напред по пътя на нормалността. И 
че икономическият фундамент е достатъчно 
стабилен, за да издържи месеци на политическо 
безвластие. 
Това е добрата новина. Лошата е, че това без-
властие – терминът обозначава факта, че уп-

равлява кабинет без легитимна политическа 
подкрепа, доказана през избори – вече се сблъсква 
челно с проблеми, които могат да решат само 
редовно правителство и работещ парламент. 
Например гордиевият възел в енергетиката – 
съдбата на комплекса „Марица-изток“. Или 
посоката и конкретните стъпки на съдебната 
реформа, единствения път за отвоюване на дър-
жавата от мафията. 
Примерите със сигурност може да продължат, 
а изводът е един и същ – да, България е нормална 
държава, която има да извърви още дълъг път, за 
да се превърне в мястото, което всеки би избрал, 
за да живее. За това е необходим силен полити-
чески капацитет и консенсус. Като всяка малка 
и отворена икономика развитието на страната 
е зависимо от външните инвестиции, а те – от 
оценката на инвеститорите за ситуацията тук. 
Затова позатихващата еуфория от промяната 
трябва да се трансформира в рационални дейст-
вия, които променят средата. Иначе задаващата 
се световна инфлация ще ни се види като летен 
бриз на фона на торнадото, което сами може да 
си причиним.  

Красимира Георгиева, главен редактор
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КЪДЕ СМЕ НИЕ

Падането на Афганистан под 
властта на талибаните принуди светски 
настроения елит на държавата и всич-
ки, сътрудничили на съюзническите 
сили, да избягат от страната. Евакуа-
цията на 120 хил. души, организирана 
със самолети на САЩ и Германия, 
Великобритания и още няколко дър-
жави, приключи, но притесненията са, 
че милиони ще напуснат Афганистан 
през сухопътните граници и основната 

ПРЕДИ МИГРАЦИОННОТО 
ЦУНАМИ

България е част от най-интензивния маршрут към ЕС

част от тях ще потърсят нов живот в 
Европейския съюз. 
ЕС няма единна позиция как да по-
стъпи с миграционния поток, а много 
от държавите не желаят да приемат 
мигранти, докато други страни просто 
може да не смогнат на натиска. Затова 
и темата с миграцията изисква вни-
мателно разглеждане и подготовка 
за зимните месеци, когато се очаква 
търсещите на по-сигурен живот да 

достигнат източните граници на ЕС. 
Статистическият портал Statista.com 
e анализирал основните канали, по 
които миграционните потоци навлизат 
в Европейския съюз. В някои случаи 
обхванатите държави не попадат в кла-
сическото схващане за конкретен реги-
он (например Румъния и Хърватска са 
в Западните Балкани, а България спада 
към Източносредиземноморския път). 
Те обаче са групирани по свързаност на 

НЕЛЕГАЛНИ НАВЛИЗАНИЯ В ЕС 
В ХИЛЯДИ ДУШИ ОТ 2009 ДО 2019 Г. 

БЮДЖЕТ НА FRONTEX* 
В МИЛИОНИ ЕВРО * ЕВРОПЕЙСКА  

ГРАНИЧНА СЛУЖБА 

Източник: Statista Източник: Statista

Източник: Statista

БРОЙ КАНДИДАТИ ЗА УБЕЖИЩЕ, ПОЛУЧИЛИ СТАТУС НА БЕЖАНЦИ
В ХИЛЯДИ, ПО ДЪРЖАВИ ПРЕЗ 2020 Г.
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пътя, по който мигрантите опитват да 
проникнат в ЕС. 
Именно на база на тази класификация 
България попада в най-натоварения път. 
През 2015 г., която маркира най-голяма-
та вълна за послeдните две десетилетия, 
са регистрирани общо 1.8 млн. нелегал-
ни влизания в ЕС, като през групата, в 
която попада страната ни, са навлезли 
885 хил. души. Тогава причината бе за-
дълбочаването на конфликта в Сирия и 

възходът на „Ислямска държава“, което 
принуди сирийски, кюрдски и иракски 
бежанци да потърсят път именно през 
Гърция, Кипър и България.
Потвърждава се и известният парадокс, 
че мигрантите не желаят да остават в 
страните, през които са влезли, а търсят 
убежище в държави от Северна Европа 
като Германия, Швеция, Нидерландия 
и др. Те са водачи по издаване на статут 
на бежанец на кандидатствалите миг-

ОТКЪДЕ ВЛИЗАТ  
НАЙ-МНОГО  
НЕЛЕГАЛНИ МИГРАНТИ
2015 / 2020 Г. 

Източник: Statista

Източник: Statista

БРОЙ МИГРАНТИ В ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЕС 
В МЛН., НАСЕЛЕНИЕ, РОДЕНО В ДРУГА СТРАНА КЪМ 2020 Г.  

ранти, но вече са първенци и по брой на 
населението си, чиито представители 
са родени в чужда държава. 
В същото време страни като Бълга-
рия, Гърция, Италия не желаят да 
пропускат мигранти да минат дори 
и транзитно, заради несигурността 
дали те ще бъдат приети от страните, 
в които се целят, или принудително ще 
се върнат обратно в държавите, през 
които са влезли в ЕС.  B

(ИСПАНИЯ И 
ПОРТУГАЛИЯ)

ЗАПАДНО  
СРЕДИЗЕМНОМОРИЕ

(КАНАРСКИТЕ ОСТРОВИ)

ЗАПАДНО- 
АФРИКАНСКИ  
ПЪТ

2015 • 874
2020 • 23 000

2015 • 7004
2020 • 17 228

(ХЪРВАТСКА,  
РУМЪНИЯ  

И УНГАРИЯ)

ЗАПАДНИ  
БАЛКАНИ

ИЗТОЧНИ  
ГРАНИЦИ  

НА ЕС

(ИТАЛИЯ И 
МАЛТА)

ЦЕНТРАЛНО- 
СРЕДИЗЕМНО-
МОРСКИ ПЪТ

2015 • 153 946
2020 • 35 763

(ГЪРЦИЯ, КИПЪР 
И БЪЛГАРИЯ)

ИЗТОЧНО 
СРЕДИЗЕМНО-

МОРИЕ

2015 • 885 386
2020 • 17 228

2015 • 764 000
2020 • 27 000

2015 • 1345
2020 • 677

ГРЪЦКО- 
АЛБАНСКИ  

ПЪТ
2015 • 8932
2020 • 1365
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ЗАПЛАТИТЕ ДОБРЕ, 
А КЛАСНИТЕ СТАИ?

Въпреки повишаването на социалния статус на учителите  
образованието в България изостава
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Със стартова заплата от 
1260 лв. днес учителската професия 
не е наказанието, което представля-
ваше преди десетилетие. Учителският 
състав започна да се подмладява, и 
което е по-важно, професията при-
влече хора с по-добро образование и 

по-висока успеваемост при завършва-
нето им. Въпреки това все още липсва 
измерител дали стореното е тласнало 
образованието над блатото, в което се 
намираше не толкова отдавна. Един от 
измерителите за това са тестовете PISA 
(Programme for International Student 

Източник: statista.com

Assessment), разработени от Органи-
зацията за икономическо сътрудни-
чество и развитие, които за последно се 
проведоха през 2018 г. Те обхващат три 
области за оценяване на учениците по 
общ стандарт, който се прилага нався-
къде и включват познания и умения по 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ СПОРЕД ТЕСТОВЕТЕ PISA ПРЕЗ 2018 Г.
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КОИ СТРАНИ ХАРЧАТ НАЙ-МНОГО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

% ОТ БВП
Страна % ОТ БВП 

Швеция 6,8
Дания 6,5
Белгия 6,3
Латвия 5,8
Естония 5,8
Кипър 5,7
Финландия 5,7
Словения 5,4
Франция 5,4
Унгария 5,1
Нидерландия 5,1
Португалия 5,0
Полша 4,9
Литва 4,9

Страна % ОТ БВП 

Малта 4,9
Австрия 4,8
Хърватска 4,8
Люксембург 4,7
Чехия 4,6
Великобр. 4,6
Германия 4,1
Испания 4,0
Гърция 3,9
Италия 3,8
Словакия 3,8
БЪЛГАРИЯ 3,6
Ирландия 3,3
Румъния 2,8
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ПРОФИЛИ НА ДЪРЖАВИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

България заема 34-та позиция 
от 40 класирани държави 
според представянето на 
15-годишните ученици на 
тестовете PISA през 2018 г. 

математика, умения да се чете и осъз-
нава прочетеното, познания в областта 
на науките. По всички показатели 
България е на опашката, а комплексно 
се нарежда на 34-та позиция от общо 
40 европейски страни. 
Трябва да се отчете, че 2018 г. е втората 
от последните четири години, в които 
учителските заплати се повишават и 
ако мотивацията на учителите и по-
стъпването на по-млади специалисти 
в сферата на основното и средното 
образование дава полезен ефект, той 
просто не е бил обхванат (следващото 
прилагане на стандартизирания тест е 
насрочено за тази година, а резултатите 
ще излязат догодина).
Друг фактор за качеството на образо-
ванието е дигиталното осигуряване на 
училищата. Това означава наличието 
на компютри за децата, интерактивни 
средства за преподаване и следучи-
лищна подготовка. Тук изследване 
на статистическия портал 
statista.com показва, че има 
пряка зависимост между 
представянето на учениците 
и дигиталното осигуряване 
на училищата. И в това от-
ношение България е на 20-а 
позиция (три след средното 

на България 26-а позиция (от 28 страни 
в ЕС) според данни от 2017 г. 
Безспорният отличник според тесто-
вете PISA e Естония, а причина за това 
са мащабните инвестиции, направени 
в първото десетилетие на този век, 
чийто резултат вече устойчиво се про-
явява. От Statista.com са анализирали 
причините за успеха на Естония, както 
и на останалите държави от ЕС, като ги 
групират по географската им близост 
и общи политически и икономически 
характеристики. Анализът включва 
усилията на страните в няколко об-
ласти – акцент по видове подготовка – 
математика, четене, науки, равен дос-
тъп на всички ученици и създаването 
на комфортен учебен процес (според 
дела на учениците, които се оплакват 
от тормоз). Е, ако има нещо успокои-
телно, то е, че макар Румъния да ни 
изпреварва по доходи, все пак нейното 
образование е дори по-лошо от българ-

ското. Изоставането на страните 
ни в това отношение, видимо 
според графиките, е шокиращо и 
означава, че по всяка вероятност 
транснационалните компании 
ще подминават страната ни в 
отварянето на мегазаводи поне 
още едно десетилетие. B

за ЕС). Друг показател от значение за 
качеството на образованието – разхо-
дите, които се правят за него, отрежда 



трябва да се извадят, за да се 
започне строителство. Общият 
срок за всички административни 
услуги по издаването им е 99 дни. 
Докладът на Световната банка 
Doing Business изчислява, че строи-
телството на един среден склад в 
Белград излиза около 290 000 евро. 

но има стоки и услуги, които се облагат различно. Намалена 
ставка на ДДС от 10% се прилага за основни хранителни проду-
кти, ежедневници, лекарства, обществен транспорт, комунални 
услуги и др. 0% данъчна ставка с право на приспадане на входния 
ДДС, се прилага за износа на стоки, транспортни и други услуги, 
пряко свързани с износа, международния въздушен транспорт 
и др. Данъчна ставка 0% без право на приспадане на входящия 
ДДС се прилага за търговия с акции и други ценни книжа, застра-
ховане и презастраховане, както и за отдаване под наем на 
апартаменти, бизнес помещения и др. Митническите ставки в 
Сърбия варират от 0% до 57,6%, като повечето са под 30%. В 
момента горната граница от 57,6% се прилага само за цигари.

на компаниите и той е плосък. Фирмите, регистрирани в страната, 
се облагат с данък върху доходите, генерирани по целия свят. Нере-
зидентите се облагат с данък само върху доходите си, получени на 
сръбска територия. Данък при източника се изчислява и изплаща в 
размер на 20% при плащания като дивиденти, авторски права, при-
ходи от лихви, приходи от услуги за проучване на пазара, счетоводни 
и одиторски услуги, и други правни и бизнес консултантски услуги. 

20% е стандартният ДДС

15% е данъкът върху печалбата
11 различни 
процедури 

Юридическите лица със стопанска цел в Сърбия са няколко 
вида, но най-разпространената форма е дружество с ограни-
чена отговорност (d.o.o.). Минималният начален капитал на 
такава компания е 100 динара (по -малко от 1 EUR). Вноските 

могат да бъдат внесени кеш или под формата на активи 
и права. Няма конкретен срок за внасяне на капитала, но 
това не може да става по-късно от 5 г. след основаването на 
компанията. 

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

БИЗНЕС В СЪРБИЯ?

8
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21 дни  
е процедурата за регистриране на фирма 

отнема съдебният арбитраж за 
изпълнение на договор според 
доклада на на Световната 
банка Doing Business. Общите 
разходи в процеса възлизат на 
около 39,6 процента от иска. 

10-годишна корпоративна данъчна ваканция е на разположе-
ние за инвеститори, които наемат повече от 100 служители 
и инвестират над 8,5 милиона евро в Сърбия. Разходите за 
научноизследователска и развойна дейност могат да бъдат 
приспаднати двойно за целите на корпоративното облагане. 
Инвестициите в новосъздадени дружества, извършващи инова-
тивни дейности, дават право на данъкоплатеца на данъчен 
кредит в размер на 30% от направените инвестиции. Нае-
мането на хора, регистрирани в бюрата по труда за повече 
от 6 месеца, дава право на работодателите да достигнат 
до 75% облекчение от данъците върху нетната им заплата. 

Стимулиране  
на инвестиции

662 дни 

в Търговския регистър. Процедурата е сравнително проста. Из-
готвят се дружествен договор, устав, решение за назначаване 
на управител, както и няколко декларации. Таксата за регис-
трация е около 43 евро и трябва да бъде внесена предварител-
но. Местни адвокатски кантори предлагат цялостна услуга 
по регистрацията на фирма, която струва около 500 евро. 

Кредитен рейтинг
Fitch BB+ стабилен

S&P BB+ стабилен

Moody‘s  Ba2 стабилен
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е средната минимална работ-
на заплата. Данъкът върху 
доходите на физическите 
лица е плосък, в размер на 
10 на сто, като има необ-
лагаем минимум, който се 
равнява на 155 евро. Соци-
алноосигурителните вноски 
се изчисляват и удържат от 
работодателя от заплатата, 
изплатена на служител, до 
определена таван. Сумата, 
понесена от работодателя, 
се третира като оперативен 
разход, докато дължимата 
част от служителя се взема 
от брутната заплата. Робот-
никът дължи 14% за пенсионно 
осигуряване и инвалидност, 
5,15% здравно осигуряване и 
0,75% осигуряване за безра-
ботица. За работодателя са 
14% пенсионно осигуряване 
и 5,15% здравно осигуряване. 

360 
евро  
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Генади Петков, управител на MochaHost.com

ИСТИНСКАТА СТОЙНОСТ НА УСЛУГАТА 
Е ВСЕ ПО-МАЛКО В ХАРДУЕРА

има над 13 години опит в сферата на уебхостинг техноло-
гиите. През 2017 г. основава „Айти Фактори“ ЕООД, зани-
маваща се с аутсорсинг, в партньорство с частен инвес-
тиционен фонд на Уолстрийт. Управляваните компании 
от портфолиото на фирмата бързо се разрастват и към 
момента са 15, като менажират множество сървърни 
локации в дата центрове в САЩ, Испания, Нидерландия, 
Германия, Обединеното кралство, Русия, Сингапур и Япо-
ния. През 2019 г. Генади Петков придобива „Хостинг Уел 
Дан“ ЕООД, дружеството, управляващо MochaHost.com.

ГЕНАДИ  
ПЕТКОВ 

Какъв е профилът на потре-
бителите, които използват хостинг 
услуги?
Бих разделил клиентите на три основни 
групи. Първата са обикновени хора, кои-
то търсят некомерсиална изява и искат 
да споделят своите виждания, идеи и 
интереси с други. Втората са хора, които 
искат да генерират доход или да старти-
рат бизнес – блогове и онлайн магазини. 
Третата, разбира се, са корпоративните 
клиенти, които използват услугите за 
фирмената си инфраструктура и създа-
ват продукти за своите клиенти.

Кои са най-често използваните услуги?
Най-често използваната услуга катего-
рично е споделеният хостинг. Основ-
ните причини са ниската цена и мини-
малните технически познания, които е 
нужно потребителят да притежава, за да 
създаде готов продукт. Това е най-дос-

тъпната услуга за масовия потребител, 
който иска бързо и лесно да създаде 
своето онлайн присъствие. За разлика 
от по-сложните решения, тук всеки 
може да инсталира готова платформа 
като WordPress, Joomla или OpenCart 
и да създаде блог, онлайн магазин или 
фирмен сайт, без да се налага да разбира 
от технологиите, които изграждат тези 
платформи. 
Сред бизнес клиентите най-търсените 
продукти са облачните услуги, които 
могат динамично да следват растежа на 
компанията или нейния специфичен 
пазарен модел. Много от компаниите 
създават апликации и решения, които 
имат специфични изисквания и трябва 
да са способни да се справят с големи 
натоварвания, без това да нарушава 
качеството на услугата. Например 
фирма, която организира събития или 
провежда рекламна кампания, се нуждае 

от много повече ресурси в даден момент, 
отколкото през останалото време.

Може ли днес да съществува един 
бизнес независимо от мащаба му, без 
да използва хостинг услуги? Каква е 
алтернативата?
Разбира се, екосистемата от алтернатив-
ни начини за достигане до конкретни 
аудитории е много богата и се разраства 
непрекъснато. Социалните мрежи са 
най-яркият пример за това. В тях ком-
паниите могат да взаимодействат със 
своите потребители и потенциални 
клиенти, без да ползват хостинг услуги. 
Всичко това, разбира се, има своята 
цена, тъй като възникват въпросите за 
налагането на цензура и необходимостта 
да се съобразяват с политиките на плат-
формите, които използват. Много често 
сме свидетели на това как профили на 
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Какъв е профилът на потреби-
телите, които използват хостинг услуги?
Предимно малки и средни фирми. Ин-
тересното при хостинг услугите е, че по 
същество са си B2B (бизнес – бизнес), но 
по модела на предлагане повече се добли-
жават до B2C (бизнес – краен клиент). 
През последните години се оформи и 
сегментът на големите брандове. Обик-
новено те ползват сървърни услуги, имат 
ясно изразени бизнес процеси и ползват 
хостинг услугите за управление на голе-
ми онлайн проекти, най-често онлайн 
магазини.
При SaaS услугите (услуги за използване 
на софтуер) профилът е предимно малки 
предприятия, които сега стартират своето 
онлайн присъствие и търсят бърз и лесен 
начин за валидация на пазара. Има и 
компании, на които много бързо им се 
налага да преминат онлайн. Този ефект 
наблюдавахме в началото на пандемията.

поддръжка и отношение. Поддръжката 
при нас отива отвъд обичайните въпро-
си и включва също сигурност и защита 
на сайтовете, използване на популярни 
уебприложения и др.

Може ли да съществува бизнес неза-
висимо от мащаба му, без да използва 
хостинг услуги? Каква е алтернативата?
Aко един бизнес няма уебсайт в днешно 
време, това е като да построиш къща върху 
свлачище. Когато говорим за устойчиво 
развитие на бизнеса, уебсайтът е основата 
на дигиталното присъствие и всички ди-
гитални канали следва да водят към него.
Към днешна дата решенията са много. Все 
по-голям става интересът към SaaS плат-
формите, при които получаваш готово 
решение, с включен хостинг и имейли, с 
множество интеграции и дизайн шабло-
ни, с помощта на които за няколко часа 

е маркетинг мениджър в най-голямата хостинг ком-
пания у нас - SuperHosting.BG. Отговаря за цялост-
ната маркетинг и комуникационна стратегия на 
SuperHosting.BG и SuperHosting.RS, както и за правилно-
то интегриране на маркетинг инструментите във всич-
ки бизнес процеси на компанията. SuperHosting.BG е част 
от най-голямата хостинг група в Западна Европа - team.
blue. SuperHosting.Bg е на пазара в България вече 16 години 
и предлага завършени хостинг решения за нуждите на 
различните онлайн проекти. От 2019 г. компанията при-
съства и на пазара в Сърбия под бранда SuperHosting.RS.

ЦВЕТЕЛИНА 
НЕНКОВА

Кои са най-често използваните услуги?
Споделен хостинг, Managed VPS (админи-
стрирани виртуални частни сървъри) и 
SaaS услугите – „Сайт билдър“ за уебсай-
тове и Shopiko за онлайн магазини. Спо-
ред профила на потребителя са различни. 
Споделеният хостинг е най-масовата 
услуга, като най-избираното приложение 
за уебпроекти е WordPress. Над 80% от 
новоинсталираните CMS системи (сис-
теми за управление на съдържание) при 
нас от началото на 2021 г. са именно на 
тази платформа.
Тук е важно да отбележим, че много се 
промени и самото естество на услугата, 
като фокусът попада върху обслужването, 
не толкова върху параметрите. В нашия 
бранш поддръжката има ключово значе-
ние за бизнеса и е изиграла важна роля 
за развитието ни през годините. Уверени 
сме, че хостингът не е само технически 
параметри, а е преди всичко 24-часова 

Цветелина Ненкова, маркетинг мениджър на SuperHosting.BG

БИЗНЕС БЕЗ САЙТ Е КАТО  
КЪЩА ВЪРХУ СВЛАЧИЩЕ
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ИСТИНСКАТА СТОЙНОСТ НА УСЛУГАТА 
Е ВСЕ ПО-МАЛКО В ХАРДУЕРА

публични личности биват ограничавани 
или спирани поради спорни наруше-
ния на неясни правила. Съществуват 
и стриктни технически ограничения, 
които ограничават възможностите. Из-
ползването на собствена хостинг услуга 
елиминира тези рестрикции.

Какви са най-новите тенденции при 
хостинг услугите, които се развиха 
през последните години?
Много дълго бе практика потребителите 
на уебхостинг услуги  да купуват и запла-
щат пакети, които реално не потребяват 
напълно или включват компоненти, 
които са им ненужни. Тенденция е в 
последните години клиентите да на-
лагат своите виждания за продуктите, 
които използват, и да използват точно 
толкова ресурс, колкото им е необходим. 
Развитието на облачните технологии и 
виртуализациите позволяват на клиен-
тите да плащат точно толкова, колкото 
потребяват, вместо да предплащат за ре-
сурси, които може да не са им необходи-
ми. Все по-често клиентите имат нужда 
от гъвкави решения, които динамично 
да следват растежа и нуждите на техните 
сайтове и приложения. Днес е напълно 
нормално да създадеш нов виртуален 
сървър в Сингапур, Чикаго или Амстер-
дам за броени секунди, да го ползваш за 
няколко часа, след което да го изтриеш 
и да платиш само за времето, за което си 
ползвал ресурса. Това бе немислимо до 
преди няколко години.

Работите на различни пазари, има ли 
разлика в изискванията към услугите?
Не бих казал, че има географска зависи-
мост откъм изискванията на клиентите. 
В своята същност качественият продукт 
е един – потребителите имат нужда от 
стабилна услуга и добра техническа 
поддръжка. Клиентите все по-често 
търсят добра свързаност с регионите, 
където се намират техните потребители. 

Наблюдава се огромен интерес от разви-
ващите се пазари в Азия, Южна Америка 
и Африка, които поради политически 
или икономически причини все още на-
ваксват със своето онлайн присъствие.
Регионални различия ясно се наблю-
дават при предоставяне на техническа 
поддръжка на крайните клиенти. Тук 
нашите служители ежедневно се сблъск-
ват с многообразие от култури, навици и 
очаквания, които са предизвикателство 
в комуникацията.

Какви предизвикателства и възмож-
ности представи Covid-пандемията 
пред вашата компания?
Основното предизвикателство, разби-
ра се, бе организирането на работата 
извън офиса. Въпреки че техническа 
възможност за това сме имали и преди 
пандемията, този въпрос никога не е бил 
на дневен ред. Смятам, че това в голяма 
степен подчерта какви са предимствата 
и силните страни на екипите в компани-
ята, както и техните слабости.
Един от много пренебрегваните все още 
елементи при работата от вкъщи е ки-
берсигурността, нещо, което не трябва 
да се подценява.
Също така смущенията в глобалната 
търговия, производство и огромните 
дисбаланси, на които сме свидетели след 
началото на пандемията, не подминаха 
и хостинг индустрията. Набавянето на 
голяма част от компонентите, които 
са жизненонеобходими за работата на 
бизнеса, като SSD дискове, HDD диско-
ве, процесори, RAM, Raid Controller-и 
и други, в различни моменти през 
последната година не бяха налични, 
многократно оскъпени или доставките 
сериозно забавени. Немалка роля за това 
имаше и набирането на популярност на 
различни криптовалути.

Как Covid-пандемията промени вашата 
компания и какви от тези промени ще 
останат и в бъдеще?
Пандемията определено ни накара 

да станем много по-гъвкави и да се 
адаптираме по-бързо към постоянно 
изменящата се реалност. Нещото, върху 
което полагаме най-големи усилия, е 
комуникацията на ръководството със 
служителите, както и комуникацията 
между самите служители, за да може все-
ки да запази фокуса върху своите цели и 
задачи и всички процеси и проекти да се 
движат без забавяне.

Какви услуги смятате да предложите 
в бъдеще, как виждате бъдещето на 
хостинга?
Истинската стойност на хостинг услу-
гата е все по-малко в хардуера, който 
използват компаниите, и все по-голяма 
част се формира от това какъв е човеш-
кият ресурс, който стои зад нея. Гордеем 
се с това, че много от нашите ключови 
служители са с нас вече повече от 10 
години. Много от най-добрите ни сис-
темни администратори са преминали 
през всички позиции и имат изключи-
телни познания и опит, които за нас са 
безценни. Именно затова основният ни 
фокус е да продължим да инвестираме в 
развитието на хората, които изграждат 
компанията.

Как се оценява качеството на услугите, 
които една хостинг компания предос-
тавя – например кога една компания 
е по-добра от друга?
Има няколко области, в които една хос-
тинг компания може да превъзхожда 
останалите. Първата е чисто техниче-
ската – компаниите, които инвестират в 
последно поколение хардуер, имат пре-
димство пред тези, които избират да не 
обновяват често своята инфраструктура. 
Инвестициите в хардуер, разбира се, 
са само едната страна на монетата, тъй 
като те могат да извадят една компания в 
предните редици, но това, което наисти-
на отличава най-добрите, е поддръжката 
и обслужването на клиентите. Предос-
тавянето на бързо, лесно, достъпно и 
качествено обслужване е незаменимо. B
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можеш да направиш сайт или онлайн 
магазин. Те работят на принципа Drag 
& Drop редактор и са предпочитано 
решение предимно от малките бизнеси 
и тези, които искат сами да управляват 
всичко по сайта си. На цената на месечен 
абонамент клиентите получават всички 
функционалности, включени в съответ-
ния пакет, а всяка нова такава се добавя 
за всички ползватели на платформата, без 
да се заплаща допълнително. 

Какви са най-новите тенденции при 
хостинг услугите?
Във фокуса е обслужването, чиято роля се 
увеличи след започването на пандемия-
та. Запитванията са все по-комплексни, 
което доведе до още по-големи специа-
лизации. Те вече далеч не се свеждат само 
до въпроси, свързани със самия хостинг 
или домейн, а и с уебприложенията, 
използвани за изграждане на сайтовете. 
Затова отскоро пуснахме и отделна услуга 
Професионална WordPress поддръжка, 
която отива отвъд техническите въпроси 
и включва множество бизнес казуси.
Сигурността също става все по-важен 
елемент от цялостната хостинг услуга. 
Заплахите онлайн стават все повече. Ком-
панията ни е инвестирала в множество 
системи, които елиминират множество 
заплахи, без нашите клиенти дори да раз-
берат за това. Тук вече говорим за т.нар. 
„скрита поддръжка“ – такава, за която те 
не научават, защото услугата им работи 
бързо и безпроблемно.

Работите на различни пазари, има ли 
разлика в изискванията към услугите?
Да, от 2019 г. присъстваме и на пазара в 
Сърбия. Има разлики и те не са малки. 
Въпреки близостта можем да кажем, че 
българският дигитален пазар е по-развит, 
но пък това е и възможност да спомогнем 
за развитието на сръбския и да направим 
СуперХостинг мястото за дигитални 
услуги на Балканите. От страна на кли-

ентите не бих казала, че изискванията са 
различни, защото нашият подход винаги 
е клиентите да получават най-доброто 
обслужване. Това до голяма степен за-
виси от компаниите – ако не предлагаш 
обслужване на ниво, не можеш да виниш 
клиентите, че имат различни изисквания. 
Клиентът купува от нас преди всичко 
обслужване.

Какви предизвикателства и възможнос-
ти представи Covid-пандемията пред 
вашата компания?
Откроиха се два типа бизнеси – едни, 
на които им се наложи много бързо да 
стартират и да изградят онлайн при-
съствие, да се запознаят с инструменти и 
платформи. И други, които се фокусираха 
върху това да го надградят. При първите 
наша роля бе да им дадем правилния 
съвет за старт, а при вторите – заедно 
да изберем най-добрата услуга за разви-
тието на техните проекти. Бизнесите им 
стават все по-сложни и комплексни. Тук 
дойде и нуждата от поддръжката на ниво 
приложения, като стартирахме с услугата 
Професионална WordPress поддръжка.
Тези процеси вероятно няма да при-
ключат с овладяването на пандемията, 
а тепърва ще се развиват. Резултатът е, 
че нашият екип се специализира и днес 
разполагаме с експерти на различни 
нива, които решават различни казуси – 
свързани със сигурността, скоростта на 
сайтовете, WordPress платформата или 
други приложения. Днес гледаме на тази 
специализация и експертиза като на един 
от най-важните ни активи.

Как Covid-пандемията промени вашата 
компания и какви от тези промени ще 
останат и в бъдеще?
Освен че ние самите станахме по-добри 
професионалисти, не промени особено 
ежедневието ни. Нашият бизнес винаги 
е бил онлайн, обслужването на клиентите 
продължи безпроблемно.

Какви нови услуги смятате да предложи-
те, как виждате бъдещето на хостинга?
Ще продължаваме да разширяваме ус-
лугите, които са в помощ на бизнесите. 
Мисията ни е да помагаме на клиентите 
ни да стават по-добри. И това не са просто 
красиви думи, изписани на нашия сайт, а 
цел, за която работим ежеминутно. Ста-
раем се да правим не само услугите, но 
и обслужването ни по-добро всеки ден.
Очаквам хостинг компаниите все повече 
да стават доставчици на цялостни диги-
тални решения, а не толкова на техниче-
ски параметри. Част от тази тенденция е 
и повишаване интереса към SaaS услугите, 
както и към Managed VPS решенията, кои-
то са много различни от споделения хос-
тинг. При тях собствениците на сайтове 
разполагат с много повече възможности 
за анализи на сървъра, премиум обслуж-
ване и допълнителни инструменти.
Хостингът е ключова инфраструктура за 
всички дигитални услуги и приложения. 
Затова и всяка нова технология, която на-
влезе в живота ни, ще се отрази и на него.

Как се оценява качеството на услугите, 
които една хостинг компания предос-
тавя – например кога една компания е 
по-добра от друга?
Клиентите ни оценяват. 4,96 (от 5) е сред-
ната оценка на обслужването ни за 2020 г. 
След всяка комуникация клиентите имат 
възможност да ни оценят. Всички ниски 
оценки след това биват преглеждани, като 
се свързваме с клиентите, за да разберем 
цялата информация – защо са недовол-
ни и какво е тяхното очакване. Това ни 
помага да подобряваме обслужването 
всеки ден.
Именно поддръжката е най-отличи-
телната черта за един хостинг бизнес. 
Всеки може да изкопира параметрите на 
услугите, описани в сайта, помощното 
съдържание, видеата и т.н. Но отноше-
нието към клиента е нещо, което не може 
да се изкопира. То се изгражда с години 
и е важно да се поддържа на високо ниво 
всеки ден. B
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Ще увеличим грантовете за фирмите за сметка на заемите 
в Плана за възстановяване и устойчивост.  

Първите средства идват в началото на 2022 г., 
казва вицепремиерът Атанас Пеканов

Интервю Веселин Стойнев и Красимира Георгиева
Фотограф Николай Дойчинов

КЕЙНСИАНСКАТА 
ПОЛИТИКА В ЕС 

ОСИГУРЯВА СИЛНА 
ПОДКРЕПА ЗА БИЗНЕСА



Казахте, че 
няма да чакате но-
вия парламент, кога 
ще внесете Плана 
за възстановяване и 
устойчивост (ПВУ) в 
Европейската коми-
сия, г-н Пеканов?
Имаме готовност и же-
лание това да се случи, 
на 1 септември прове-
дохме в Комисията по 
европейски въпроси 
на 46-ия парламент 
дискусия. Основният 
проблем беше с гран-
товете и финансовите 
инструменти, но като 
цяло имаше разбиране 
за скорошно внасяне. 
От Брюксел вече гледат с повече 
разбиране към служебните кабинети 
предвид нашата политическа ситу-
ация и вече са съгласни плана да го 
внесе служебно правителство. Но пък 
повишиха значително изискванията 
си спрямо онези от май да определим 
какво ще е бъдещето на българската 
енергетика. Водим активни дискусии 
с енергийното министерство, синди-
кати, работодатели, експерти. Трябва 
да се вземат трудни решения.

А може ли да внесем плана, като 
оставим енергетиката да бъде „зад 
скоби“, за да започнем да получа-
ваме плащания?
Това е нашето желание, което зая-
вихме пред ЕК, но те останаха леко 
резервирани – в смисъл, първо искаме 
да ви завържем ръцете, за да 
не се отметнете от поетите 
ангажименти, после ще ви 
дадем пари. 

Изисква ли се фиксирана 
дата за затваряне на въ-
глищните централи?

Да, и то не само като крайна дата, а 
по години – как ще бъдат извеждани 
от експлоатация тези мощности. 
Бившите управляващи са заложили 
в интегрирания национален план 
„Енергетика и климат“, изпратен в ЕК 
през 2019 г., че през 2035 г. делът на 
въглищата в енергийния микс трябва 
да е нула. Разбира се, срещу този план 
не стоят пари и вероятно бившите 
управляващи са смятали, че тъй като 
няма какво да загубим, можем да го 
променим. Сега обаче се изисква ясен 
ангажимент, който ще бъде оформен с 
анекс към ПВУ, по който само при из-
вървени стъпки ще получаваме пари. 

Газовият заместител на въглищата 
доколко сериозна опция е за Вас?
Може да се каже, че самият Брюксел 

го предложи. Защото 
газът има някаква балан-
сираща роля – ВЕИ-тата 
не могат да осигуряват 
енергия нощем и през 
зимата, а съхраняването 
на енергия в батерии 
все още не е достатъч-
но дълготрайно и като 
заместител трябва да 
може да се ползва газ. Да, 
газът няма да се приема 
от ЕС дългосрочно като 
зелено гориво, но поне 
още 10 години може да 
се приема като чисто го-
риво. Вероятно той дори 
ще се признава за зелена 
енергия по-дълго, от-
колкото сега се очаква. А 

и голяма част от Западна Европа също 
се снабдява с газ. 

Но финансовото министерство е 
против.
Асен Василев го каза вече и като 
партиен лидер, но той не е участвал в 
разговорите с ЕК по Плана, по-скоро 
това е неговото експертно мнение.

Но има логика в думите му, че е 
безсмислено да изсипваме едни 
пари за период от 10 години (вие 
казвате – може и по-дълго), и после 
да забравим за тях.
Има логика, но има и объркване. Са-
мата паро-газова централа ще струва 
може би около 1,5 млрд. От Плана се 
субсидират само 30%, останалото тряб-
ва да плати частен инвеститор. Ако е 

изгодно за него, ще я направи. 

Знаете ли да има такива 
интереси?
Знаем, че в други страни 
се изграждат паро-газови 
централи за спомагане на 
въглищния прeход. В Гърция 
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Само при ясен ангажимент 
за въглищните централи 
Брюксел ще ни  
дава поетапно пари. 



например има почти реализиран та-
къв проект, и то не по техния план за 
възстановяване. Неслучайно Брюксел 
ни сигнализира за тези възможности. 
Той никога не казва – направете това 
и това, а казва – това е опция, при 
която можете, като извадите въглищ-
ните мощности, да има с какво да 
балансирате енергийния микс. И това 
наистина е добър вариант, то няма и 
много други. 

А технология, подобна на серо-
очистките?
Тя не е развита, ползва се засега само в 
САЩ и Великобритания, и то в огра-
ничени размери. В Европа има доста 
изследвания и те не показват 
да е особено ефективна, а и е 
много скъпа. И най-сетне, ако 
я изберем, ние сигнализираме, 
че искаме да оставим завинаги 
въглищните си централи да 
работят с въглища. Това веро-
ятно е правилно от социална 
гледна точка, но е стъпка назад 
спрямо приоритетите на ЕС. 

Ако изпълним възможно 
най-навреме изискванията за зе-
лен преход, каква ще е социалната 
цена, която ще платим?
Първо, имаме Фонд за справедлив 
преход, който е само за трите реги-
она – Ст. Загора, Перник и Кюстендил, 
в който са предвидени 1,2 млрд. евро, 
които да се използват за период до 5 
години. Вече започнахме диалог със 
синдикатите и работодателите за 
какво могат да отидат тези пари – да 
се изградят индустриални зони, да се 
осигури квалификация и преквали-
фикация на работната сила. Трябва да 
се създаде държавно предприятие за 
рекултивация на земите, върху които 
да се изградят индустриални парко-
ве. Парите, от една страна, са много 
заради късия хоризонт на усвояване, 
но от друга, са малко, защото засег-
натите хора в тези региони са много. 
Първоначалната идея на ЕС за Фонда 
за справедлив преход беше той да е 40 
млрд. евро, но беше смален до 10 млрд., 
т.е. България можеше да вземе 4 пъти 

повече. Но и сегашните 1,2 млрд., кои-
то взема, са значителна част от тези 10 
млрд. Досегашното ни забавяне, освен 
екологична, си има и икономическа 
цена – в крайна сметка чрез бюджета 
всички субсидираме държавния ТЕЦ. 

Има ли и други конфликтни или 
спорни проекти в ПВУ?
Има технически дискусии по някои 
проекти, те ще продължат и след 
подаването на плана. Основна дис-
кусионна точка е темата с грантовете 
и финансовите инструменти. Може 
би в сферата на здравеопазването са 
необходими още повече реформи. 
Това не е категорично изискване, но 

смятам, че ние от години сме загър-
били тази тема. За евроинституциите 
има три основни проблема в здравната 
сфера – доболничната помощ, как да 
се намалят директните плащания от 
населението и как да се засили пре-
венцията на заболяванията. Заедно с 
Министерството на здравеопазването 
успяхме, особено по отношение на 
превенцията в последните два месеца, 
да допълним реформите по плана. Аз 
съм критичен към перспективата, че 
по много теми трябва да добавяме още 
и още реформи. От една страна, може 
би е правилно, нищо че сме служебно 
правителство, „да вържем ръцете“  
на следващите управляващи, за да 
започнат да се случват тези реформи. 
Но от демократична гледна точка ние 
все пак сме назначени, не сме избрани 
от хората и някои въпроси може би е 
добре да решим сами, други – не. 

По темата „правова държава“ 
Брюксел изисква ли конкретни 

реформи?
За разлика от енергетиката, за пра-
вовата държава не получаваме визия 
от Брюксел какво трябва да се случи. 
Вероятно защото съдебната система 
е специфична за всяка страна. Раз-
бира се, изтъкват се вече обозначени 
в различни доклади проблеми, като 
отчетността на главния прокурор, 
антикорупцията и пр., но ние сами 
трябва да намерим решенията. За съ-
жаление, въпреки че вече много пар-
тии се обявиха за съдебна реформа, 
в краткия живот на 46-ия парламент 
нямаше съществено придвижване по 
този въпрос. Няколко пъти апелирах-
ме да чуем предложения, но това не се 

случи и сега правосъдното 
министерство ще трябва да 
предложи такива реформи 
в плана, които бъдещ парла-
мент да изпълнява. 

Какъв е проблемът с гран-
товете и финансовите ин-
струменти?
Има две визии, аз споделям 
макроикономическата. Спо-
ред нея в условията на криза 

и след криза фирмите имат нужда от 
директна помощ. Именно сега биз-
несът хем има нужда от подкрепа, хем 
може да използва ресурса за европей-
ските приоритети – дигитализация и 
зелен преход. Безвъзмездната помощ 
значи, че фирмата не се натоварва с 
кредит. Визията на Министерството 
на икономиката беше, че дългосрочно 
е по-правилно да се дават кредити, 
защото това значи, че ще ги получат 
най-рентабилните фирми, които мо-
гат да ги върнат, а останалите дори 
няма да кандидатстват. И това е вярно, 
но по-скоро е нужен баланс, според 
мен трябва да върнем малко повече 
грантовете и аз ще говоря с новия слу-
жебен икономически министър да се 
увеличат грантовете. Това е и силното 
желание на бизнеса. 

Ако амбицията ви е да внесете 
плана в ЕК през октомври, кога 
могат да започнат плащанията?
Одобрението минава през техниче-
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Газът вероятно ще 
се признава за зелена 
енергия по-дълго, 
отколкото сега се 
очаква – над 10 години.
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да се включи и в политиката, 
включително и в българската. 
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ски, но вече официални диску-
сии и отнема около два месеца. 
При всяка държава е било раз-
лично. Румъния например е 
избрала варианта, който и ние 
искахме – да предадем плана, 
после да изчистим най-про-
блемните теми, като при тях 
такава също е енергетиката. 
Имали са и голям проект за 
напояване, за който им е отка-
зано финансиране - ние изчистихме 
проблема с напояването. При тях 
дискусията с ЕК е отнела пет месеца.

Т.е. да очакваме първите грантове 
в началото на следващата година?
Най-вероятно да. 

Според Вас започна ли България да 
се оттласва от неолибералния ико-
номически модел и да се ориентира 
към една кейнсиански ориентирана 
икономическа политика?
Думата „неолиберален“ се превърна в 
клише. Но от началото на пандемията 
в световен мащаб се наблюдава отстъ-

пление от парадигмата за ненамеса на 
държавата в икономиката. В Западна 
Европа вече се налага много силна 
кейнсианска политика, много силна 
подкрепа за бизнеса. В ковид-кризата, 
за разлика от предишната икономи-
ческа криза преди 10 г., имаме много 
ниски нива на безработица, защото 
държавата на практика субсидира 
бизнеса. А и така хората не се бунту-
ват срещу евентуални ограничител-
ни мерки, защото знаят, че техните 
бизнеси и техните работни места са 
защитени. И България следва тези 
тенденции, макар че този подход тук 
е в по-ограничен обхват. Например 

ние и сега казваме, че е много 
важно да спазваме маастрихт-
ските критерии за бюджетен 
дефицит до 3%. В същото време 
другите страни, например Ав-
стрия, дори в настоящата годи-
на, която не е толкова кризисна 
колкото миналата, дефицитът 
ще е около 9%. Смятам, че за 
нас това не би било правил-
но, но това не значи, че ние 

не можем поне малко да разхлабим 
консервативния си подход. Водещите 
икономисти казват – трябва да има 
високи дефицити, високи дългове, 
това е антицикличната роля на държа-
вата.  Централните банки също много 
активно действат в тази сфера, дори 
неолиберални икономисти говорят 
много за неравенствата, за разпреде-
лението на доходите, защо е лошо да се 
концентрират доходите само в горната 
част на населението.

Ако вие трябваше да начертаете 
за България една по-дългосрочна 
политика на преход, с какво бихте 
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Трябва да започнем да 
изливаме много по-голяма 
част от ресурсите в 
изостаналите региони, 
а София вече може да 
се оправя и сама.



започнали – с образованието ли, 
което у нас парадоксално задълбо-
чава, вместо да свива неравенства-
та, или с все по-задълбочаващите 
се регионални дисбаланси?
В България за мен топтемата е обра-
зование. Втората тема е социалната 
сфера, защото без нея образованието 
може да бъде от помощ само на онези, 
които така или иначе вече имат добър 
старт в живота. Например аз от годи-
ни държа на необлагаемия минимум,  
защото за хората, които са най-ниско 
в доходната скала, тези 40 – 50 лв. са 
изключително важни, а и 
те не ощетяват чак толкова 
много бюджета. Само у нас 
няма необлагаем минимум, 
което прави данъчната ни 
система не просто плоска, а 
регресивна. 
И не на последно място – 
регионалните дисбаланси. 
Досега си мислехме – ще 
помагаме на София, защото 
тя трябва да се развива като 
другите европейски сто-
лици. Съгласен съм, но тя в момента 
вече достигна тези средноевропейски 
нива, а в останалата част от страната 
виждаме запустяване, демографска 
криза, много ниски доходи. Именно 
там трябва да започнем да изливаме 
много по-голяма част от ресурсите, 
с които разполагаме. А София може 
да се оправи и сама, без да се фокуси-
рат върху нея ресурсите. Столицата 
обикновено така или иначе е център 
на икономическата дейност в една 
страна, фирмите ще идват в нея неза-
висимо дали им даваме повече, или 
по-малко евросредства. Да, добре е да 
се подкрепят големите инфраструк-
турни проекти, като метрото, но вече 
е дошло времето, в което София може 
да се справя и сама.

Трябва ли да вървим по досега 
избрания курс към еврозоната, 
или да забавим темпо?
Според мен трябва да вървим по 
досега избрания курс, не виждам 
резон за забавяне. Но е много важно 
да влезем в еврозоната в правилния 

момент. Едно е да влезеш при криза, 
друго е в момент на възстановяване 
на икономиката. Т.е. не е добре сега 
да ревизираме датата 2024 г., но след 
година-две, според състоянието на 
икономиката, ще е правилното време 
да решим. 
За мен ползите от еврото са повече 
от негативите. Опитът от други при-
съединили се страни учи, че след 
въвеждането на еврото трябва да се 
прави мониторинг, т.е. дали фирмите 
не злоупотребяват и не завишават 
цените, в някои държави се прави спи-

сък с некоректни фирми, за да могат 
гражданите да ги избягват. 

Зароди се и обратният страх – че с 
присъединяването към еврото вече 
няма да го има валутния борд като 
фискална спирачка.
Аз още не я разбирам тази теза, че Бъл-
гария може да задлъжнее много, ако 
влезе в еврозоната. Ако с преминава-
нето към еврото лихвените проценти 
за страната ни спаднат, значи, че сме 
в по-малък риск и правителството, 
ако реши, може да увеличи дълговете. 
Ако се дава пример с Гърция и други 
страни, които задлъжняха много, 
трябва да се отчете и фактът, че  това бе 
времето преди световната икономиче-
ска криза, когато всички страни малко 
прекаляваха със задлъжняването. Не 
еврото е фактор за задлъжняването, 
а решенията на гръцкото или друго 
правителство. 

Страховете като че ли са, че вли-
зайки в еврозоната, по-лесно ще се 
изкушим. И в стремежа си по-бързо 

да настигнем напредналите,  можем 
да задлъжнеем прекомерно. Т.е. 
това е тезата, че първо трябва да 
забогатеем, и тогава да приемем 
еврото. 
Ако забогатеем повече, тогава има 
повече логика да задлъжняваме по-
вече. Богатите страни задлъжняват 
повече, защото са силни и могат да 
държат голям дълг – както САЩ, 
Великобритания, Япония. Те могат 
постоянно да го револвират и никой 
не поставя под съмнение платежос-
пособността им. За бедните страни 

е по-трудно да задлъжняват, 
защото е по-трудно да вземат 
дълг на ниски лихви и след 
това имат повече проблеми с 
плащанията. 
Освен това от миналата го-
дина еврозоната става много 
по-силна. Според американ-
ските макроикономисти, 
на които се доверявам, ев-
розоната дългосрочно ще 
бъде устойчива само ако има 
някакъв елемент на транс-

фери. Никога няма да преодолеем 
различията между немската иконо-
мика или италианската и испанската. 
Стойността на еврото е някъде по 
средата между германската марка и 
италианската лира. Трябва винаги да 
има някакви трансфери в такъв съюз, 
защото за тези най-отдолу тяхната 
валута винаги ще е прекалено скъпа, 
а немската ще печели, германците 
ще продават автомобилите си много 
по-евтино. И реално механизмът за 
възстановяване и устойчивост е точно 
такъв – трансфер, с който помагаш 
на най-засегнатите от пандемията и 
на по-бедните, каквито сме ние. Не-
случайно България получава втория 
най-голям процент като дял от БВП 
от този механизъм, първа е Хърватска. 
Така вървим в посока еврозоната да 
се справя по-добре. Разбира се, има и 
политически проблем – гражданите 
на богатите страни не искат да финан-
сират бедните. Но икономическият 
успех на богатите  страни отчасти се 
дължи и на това, че те са в центъра на 
този съюз. B
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Не бива сега да 
ревизираме датата 
2024 г. за еврозоната, 
а да решим след година-
две, според състоянието 
на икономиката. 
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От години държавата си 
заравя главата в пясъка и отлага ре-
шаването на проблема с въглищните 
електроцентрали. Че те са обречени 
да спрат работа, е ясно от много 
време, но правителствата не пред-
приеха нито едно реално действие 
за смекчаване на негативните ефекти 
за енергийната и соци-
алната система от тази 
неизбежна стъпка. Сега, 
с актуализацията на 
Плана за възстановява-
не и устойчивост (ПВУ), 
изглежда, че служебното 
правителство се опитва 
да направи конкретна 
крачка към търсената 
трансформация. Но пра-
вилната ли е тя?

На 20 юли служебният кабинет 
представи актуализирана версия на 
ПВУ, в която впечатление правят два 
инвестиционни проекта в сектор 
„Енергетика“. Единият е схема в под-
крепа на изграждането на минимум 
1,7 гигавата ВЕИ и батерии, а другият 
е за изграждане на високоефективна 

газова централа с комбиниран ци-
къл, заместваща минимум 1 гигават 
от въглищните мощности в ТЕЦ 
„Марица-изток 2“. 
Още през юни служебният енер-
гиен министър Андрей Живков бе 
обявил, че идеята е да се заменят 
1,5 гигавата въглищни мощности, 

при това без ограничение 
по местоположение. Т.е. 
трите големи въглищни 
централи щяха да могат да 
кандидатстват за замяна 
на по 500 мегавата всяка, 
например. Във финалния 
вариант на документа за 
газифициране са пред-
ложени само 1 гигават, 
и то на територията на 
държавната ТЕЦ, чиято 

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
НА ТРУПЧЕТА

И ревизираната версия на Плана за възстановяване, в частта му за 
енергетиката, няма да доведе до търсената модернизация на сектора

Текст Пламен Енев

Проектът предвижда инвестиции в преносната мрежа, но не и в разпределителната, която 
трябва да играе ключова роля в трансформацията

Новите големи енергийни 
проекти в Плана за възста-
новяване и устойчивост 
„обслужват частни инте-
реси и олигархични мрежи“, 
твърдят от Центъра за 
изследване на демокрацията.



2121

BGlobalБР. 8 / 2021

мощност в момента е 1,6 гигавата. 
Стойността на проекта е 1,6 млрд. 
лв., като 500 млн. лв. от тях ще са 
безвъзмездните средства от Механи-
зма за възстановяване и устойчивост 
на ЕК. Още толкова ще се отпуснат 
от Модернизационния фонд на ЕК, 
който ще се финансира от продажби 
на парникови квоти, а спечелилият 
търга частен инвеститор ще трябва 
да осигури около 680 млн. лв. 
Предвижда се газова централа да 
работи четири години на газ, след 
което да премине на водород. Пред-
ложеният проект изглежда като 
естествено продължение на друг 
инвестиционен проект в рамките на 
Плана – Проектиране, 
изграждане и въвеждане 
в експлоатация на ин-
фраструктура за пренос 
на водород и нисковъ-
глеродни газообразни 
горива за захранване на 
електроцентрали и други 
потребители във въглищ-
ни региони в България. 
„Булгартрансгаз“ вече е 
включила такава инфра-
структрура в 10-годишния 
си план, който обяви през 
пролетта. 

НЯКОИ ПРОБЛЕМИ 

На първо място като потенциално 
препятствие излиза възможният 
конфликт с конкурентното право на 
ЕС, защото предимството е селектив-
но – не само че се предоставя само на 
един подсектор в енергетиката, но и 
е ограничено до конкретна централа. 
Според Института за енергиен ме-
ниджмънт (ИЕМ) това решение за по-
реден път поставя на различни начала 
държавните и частните производите-
ли на електрическа енергия. „Търси се 
спешно, необсъждано и непрозрачно 
одобрено решение за държавна ком-
пания, докато частните компании са 
принудени да изчакат държавната 
визия за развитието на въглищния 
сектор“, се казва в становище на ИЕМ 
по последния вариант на Плана.

По думите на доц. Атанас Георгиев, 
декан на Стопанския факултет на СУ 
и ръкводител на магистърската про-
грама "Енергийни пазари и услуги" 
в университета, пред проекта има 
още няколко проблема. Първият е 
намаляващото желание на банките да 
осигуряват заемни средства за про-
екти, свързани с изкопаеми горива. 
Неясно е и като какъв ще влезе спе-
челилият търга и какво ще се случи 
с държавното участие. 
Едно от изискванията на ЕК за одо-
бряване на плановете на страните 
членки е наличието на дата за затва-
ряне на въглищните им мощности. 
България не само не поставя такава 

дата, но и в конкретния проект за 
газифициране на държавната ТЕЦ 
не е записано, че ще се спират нейни 
въглищни мощности, допълва Мар-
тин Владимиров, енергиен експерт 
от Центъра за изследване на демо-
крацията (ЦИД). 
В становището си по Плана за въз-
становяване и устойчивост центърът 
посочва, че новите проекти „обслуж-
ват частни интереси и олигархични 
мрежи“. Пред BGlobal Владимиров 
обяснява, че изводът им не стъпва 
на конкретни данни, а произтича от 
принципната основа на двете пред-
ложения, която предполага влагане 
на огромни средства в единични про-
екти за инфраструктура, която може 
да се окаже неизползваема. „Идеята 
на Зелената сделка е да се върви от 
централизирани големи системи към 

по-дребните, с фокус върху гражда-
ните. А тук наблюдаваме обратното“, 
казва експертът. 
Той се аргументира и защо газовият 
проект може да се окаже нерента-
билен. „Да, газовата централа може 
да реши някакъв проблем на енер-
гийната система, но не е решение 
за замяна на въглищните централи, 
защото газовите се използват както 
допълващи мощности, а не като 
базови както въглищните“, обяс-
нява Владимиров. Той сочи и друг 
проблем, който изглежда по-съ-
ществен – икономическата логика 
на инвестицията. Цената на природ-
ния газ на международните пазари 

достигна 40 евро/MWh, 
което е съотносимо като 
тежест с цената на въгле-
родните емисии. Според 
доклад на Международ-
ната агенция по енерге-
тика (МАЕ) тенденцията 
е за продължаващ ръст 
на търсенето, респек-
тивно увеличение на 
цените именно защото 
европейските държави 
разчитат на газа като 
начин за бързо нама-
ляване на въглеродния 
им отпечатък. Оттук и 

другият проблем, който Мартин 
Владимиров определя като геопо-
литически – с този проект България 
заменя местен източник, какъвто 
са въглищата, с външен и засилва 
зависимостта си, тъй като той ще 
увеличи двойно консумацията на 
газ у нас. 
Доц. Атанас Георгиев обръща внима-
ние и на факта, че Брюксел не гледа 
с добро око на проекти, които из-
ползват изкопаеми горива, какъвто е 
природният газ. Именно затова този 
проект е представен като трансфор-
мационен, с идеята след 4 години 
централата да премине на водород. 
Това обаче не може да стане толкова 
лесно, а и в плана не са предвидени 
мощности за производство на во-
дород, който да захранва бъдещата 
централа, смята Владимиров. 

Проектът за газификация 
на ТЕЦ „Марица-изток 2“ 
за пореден път поставя на 
различни начала държавните 
и частните производители 
на електрическа енергия, е 
мнението на Института за 
енергиен мениджмънт.
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Вторият голям енергиен проект, за 
1,7 гигавата ВЕИ мощности, действи-
телно отговаря на целите на зеления 
преход, но той дава дискриминиращо 
предимство за големите инвестито-
ри – поне 1,2 гигавата от тези нови 
мощности ще бъдат за един инвес-
титор, вместо да подкрепя т.нар. 
енергийно гражданство чрез децен-
трализация на електроенергийното 
производство, смятат от Центъра за 
изследване на демокрацията. Според 
Мартин Владимиров в този проект 
се дава ненужно голяма тежест на 
съхранението на енергия – 25% от об-
щия капацитет на централата, което 
е излишно, тъй като са предвидени 
средства за развитие на електроп-
реносната система, управлявана от 
Електроенергийния системен опе-
ратор (ЕСО). 

НЯКОИ СЪМНЕНИЯ

Няколко независими един от друг 
източника смятат, че двата проекта 
се предлагат за конкретни инвес-
титори. 
При газовата трансформация на 
държавната ТЕЦ ставало дума за 
интерес от страна на председателя 
на Надзорния съвет на Българо-аме-
риканската кредитна банка (БАКБ) 

Цветелина Бориславова, която била 
започнала предварителни разговори 
за осигуряване на финансирането на 
проекта. Тези съмнения са подхран-
вани от факта, че зам.-министър на 
енергетиката, когато се изработва-
ше ревизираната версия на Плана 
за възстановяване и развитие, бе 
Александър Николов. До началото на 
2021 г. той е бил управител на фирма 
„Пейтех“, собственост на БАКБ, а 
до началото на март т.г. е бил изп. 
директор на инвестиционния фонд 
на БАКБ АЙ ДИ ЕС. Николов бе 
освободен от длъжност през август, 
без обяснения, малко след като стана 
ясно, че е предложение на „Има такъв 
народ“ за енергиен министър във 
втория опит на партията на Слави 
Трифонов да състави правителство. 
За големия ВЕИ проект като заин-
тересован се сочи съоснователят и 
съдружник в инвестиционния фонд 
„ПостСкриптум“ Димитър Енчев. 
Той има доказан опит в сферата, 
разработил е една от най-големите 
хибридни (вятърна и соларна) ферми 
в света „Ейшът Ринюъбъл Енерджи 
хъб“ в Западна Австралия, в консор-
циум с инфраструктурния фонд ICE, 
инвестиционната банка MacQuarie и 
производителя на вятърни турбини 
Vestas. Проектът получи одобрение 

от австралийското 
правителство мина-
лия декември. В мо-
мента е спрян заради 
промяна в плановете, 
която включва произ-
водство на водород и 
амоняк за експорт на 
азиатските пазари.
Източник, участвал 
в дискусиите за про-
мяна на българския 
План, казва, че по 
време на изработва-
нето на критериите за 
проекта представител 
на „ПостСкриптум“ 
е бил неотлъчно до 
участниците от ре-
сорните министер-
ства и на практика 

е задавал тона, докато те са се фор-
мирали. 

КАКВО НЕ ВЛЕЗЕ В ПЛАНА 

По време на обсъждането на по-
следната версия на Плана за възста-
новяване и развитие трите ЕРП-та 
поставиха идеята за изграждане на 
Интелигентна електрическа мрежа 
(Smart grid), която да обхване разпре-
делителните мрежи в цялата страна. 
По данни на Комисията за енергийно 
и водно регулиране към преносната 
мрежа, която се управлява от ЕСО, 
са присъединени 358 МВт вятърни и 
300 МВт фотоволтаични мощности, а 
към разпределителната мрежа, която 
е грижа на ЕРП-тата, са присъеди-
нени 360 МВт вятърни и 822 МВт 
фотоволтаични мощности. 
Концепцията на трите разпредели-
телни дружества, на стойност между 3 
и 4 млрд. лв., напълно изпълваше със 
съдържание философията за енерги-
ен преход – децентрализирано произ-
водство, т.нар. потребители-произ-
водители (prosumers), навлизане на 
електромобили и т.н., защото щеше 
да подсигури непрестанната тран-
сформация на надеждни и устойчиви 
мрежи на средно и ниско напреже-
ние. Идеята, разбира се, не получи 

Газифицирането на част от ТЕЦ „Марица-изток 2“ няма да реши големия проблем пред енергетиката
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одобрение, защото 
противоречи на го-
лемия проект за ВЕИ 
мощности, а финан-
совият ресурс няма да 
покрие и двата подхо-
да. Нещо повече, три-
те ЕРП поискаха 750 
млн. лв. да бъдат от-
делени за подсилване 
на разпределителните 
мрежи, за да се обез-
печат съществуващи-
те в Плана проекти. 
Защото само проек-
тът за изграждането 
на 1,7 гигавата ВЕИ и 
батерии предполага 
425 мегавата от мощ-
ностите да бъдат с ка-
пацитет до 5 мегавата, 
което автоматично 
означава, че същите 
ще бъдат присъеди-
нени към разпределителната мрежа 
на частните дружества. 
Като цяло в резултат от заложеното 
в Плана се очаква към разпредели-
телната мрежа в страната да бъдат 
присъединени допълнителни 635 
мегавата, а съществуващите елек-
троразпределителни мрежи не могат 
да поемат такъв обем нови мощ-
ности. Това налага задължителни 
инвестиции, които, след като не са 
предвидени в Плана, ще трябва да се 
направят от ЕРП-тата и ще се отразят 
върху мрежовите тарифи на крайни-
те клиенти. 
Друга идея, която дойде от бизне-
са, но не срещна разбиране, бе на 
трите въглищни централи за проект 
за улавяне на въглероден диоксид. 
Т.нар. „американски централи“ - те-
цовете „Марица-изток" 1 и 3 също са 
заинтересовани от трансформацията, 
защото договорите им да не плащат 
за въглеродните емисии ще изтекат 
съответно през 2024 и 2026 г. Те въз-
ложиха на Минно-геоложкия универ-
ситет проучване на възможностите за 
депониране на въглероден диоксид, 
което показа, че в района около Стара 
Загора има достатъчно капацитет за 

депониране на цялото количество, 
емитирано от българската енергетика 
за 50 години напред. Самото изграж-
дане на депото не е скъпо, но инвес-
тицията в улавянето се изчислява на 
около 2 млрд. евро за трите централи. 
Изчисленията сочат, че ако депото 
бъде държавна собственост и чрез ев-
ропейски и национални програми се 
покрият около 30% от инвестициите 
в улавяне, това ще означава 500 млн. 
евро публични инвестиции, които ще 
привлекат частен капитал от над 1,5 
млрд. евро. 
На пръв поглед този подход решава 
всички проблеми. Запазва базови 
мощности, работни места в ТЕЦ-ове-
те, които няма да плащат за емисии, 
съхранява работните места в мините, 
поне докато се пенсионират сега за-
етите, и използва местен източник за 
гориво. Проблемите пред проекта са 
два. От една страна, технологиите за 
улавяне са в процес на разработка и 
нямат масово приложение, а от друга, 
твърдата убеденост на Европейската 
комисия, че въглищните централи 
трябва да бъдат затворени. Което 
означава почти невъзможно осигу-
ряване на финансиране. 

ДОБРАТА НОВИНА

На този фон опасенията, че Планът за 
възстановяване и устойчивост няма 
да бъде приет от Брюксел в този му 
вид, изглеждат като добра новина. 
Няма да бъде приет на първо място, 
защото в него няма дата за затваряне 
на въглищните централи, каквото е 
ултимативното изискване на Евроко-
мисията, за да започне въобще да го 
разглежда. На второ място е липсата 
на напредък по отношение на върхо-
венството на закона. 
Тези две пречки не могат да бъдат 
преодолени от служебен кабинет, 
без участие на Народно събрание. 
Но дори внесен в ЕК, ПВУ ще може 
да се изменя, убеден е Мартин Вла-
димиров. Важното е този път да стане 
след широко обществено обсъждане 
и избиране на най-добрите реше-
ния за истинска трансформация на 
енергетиката, и на икономиката, като 
цяло. Да, пътят, по който е поел ЕС, 
ще води до поскъпване на енергията. 
Това трябва честно да се каже и да се 
посочи начинът, чрез който българ-
ското общество и бизнес да преминат 
най-безболезнено през този преход. B

Проектът за изграждането на 1,7 гигавата ВЕИ и батерии предполага 425 мегавата от мощностите 
да бъдат с капацитет до 5 мегавата
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Градове като Милано и Ню Брайтън използваха намаления трафик по 
време на пандемията, за да разширят мрежата си от велоалеи

НЕОБХОДИМАТА 
ПРОМЯНА 

НА ГРАДОВЕТЕ
Ковид-пандемията постави на фокус проблеми, чиито решения от години 

се пренебрегват и отлагат
Текст Калоян Карамитов

Градовете често биват оприли-
чавани на живи организми с множество и 
различни по състав и структура елементи, 
които са в постоянна динамика. Когато се 
говори за градска трансформация, обаче 
не се имат предвид типичната ежедневна 
динамика и движения, случващи се в 
градовете, а по-цялостна и всеобхватна 
промяна на начина на функциониране на 
определена система или начина на живот 
на значителна група хора.
Ковид-пандемията се появи заедно с 
драстични промени в ежедневието на 
повечето хора. Определени бизнеси 
също бяха значително засегнати, което 
доведе до необходимост от преориен-
тиране към нови пазари и продукти, а 
на част от служителите им – към нови 
сектори, стимулирайки ги да усвояват 
нови знания и умения. 
Докато много от ко-
вид-ограниченията 
отпаднаха, а други са 
с намалена степен на 
рестриктивност, го-
ляма част от градския 
живот се възвърна към 
функционирането си 
отпреди пандемията. 
Въпреки това тя успя 
да постави на много 
ясен фокус градските 
проблеми, чиито реше-
ния от години се прене-
брегват и отлагат или се 
подхожда към тях по-
върхностно. Тези про-
блеми бяха значително 

усетени от гражданите – като липса на 
зелена площ в близост до дома или липса 
на удобни и бързи онлайн услуги. Тази 
масова видимост на ненаправените 
реформи увеличи необходимостта от 
трайни решения и градовете, които 
успеят да ги извършат, ще постигнат 
значително предимство пред онези, 
които продължават с пасивна политика 
и се борят с реалността, вместо да се  
адаптират предварително към нея.

ОГРАНИЧАВАНЕ  
НА АВТОМОБИЛНАТА ДОМИНАЦИЯ

Една от най-засегнатите системи бе 
транспортната. Намаленият трафик 
по време на най-рестриктивните огра-
ничения на пандемията бе идеалният 

момент да се прокарат непопулярни 
транспортни решения. Редица градове, 
сред които Берлин и Париж, създадоха 
временни велоалеи по освободените от 
автомобили пътни платна, допълвайки 
велосипедните си мрежи с нови, свърз-
ващи отсечки. Голяма част от тези вре-
менни намеси се превърнаха в постоянни 
елементи на транспортната система. 
Развитата велосипедна инфраструктура 
дава реална алтернатива на придвижва-
нето с личен автомобил, конкурирайки 
и често изпреварвайки го като време за 
пътуване, особено на по-кратки марш-
рути в рамките на 5 до 10 км. Наличието 
на такава алтернатива осигурява нови 
възможности за мобилност на хората, 
освобождавайки ги от зависимостта 
да притежават, поддържат и паркират 

автомобил. 
Неслучайно много гра-
дове насочват сериозни 
ресурси в тази посока, 
а резултатите от нама-
лената бройка автомо-
били, като по-чист въз-
дух и повече свободни 
пешеходни, публични 
пространства, са нали-
це. За освобождаването 
на публичните прос-
транства от паркирали 
коли и за да няма много 
недоволни от премах-
натите, често нерегла-
ментирани паркоместа, 
е необходимо самата 
нужда от използване на 
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автомобил за придвижване да бъде на-
малена. Разбира се, за да се подпомогне 
намаляването на автомобилите и тра-
фика, е нужно прехвърляне на ползва-
тели не само към велосипедите, но и 
към обществения транспорт. За целта е 
необходимо той да бъде на достатъчно 
чести интервали, а неговите маршрути 
да бъдат съобразени с основните трудови 
потоци, които са най-големият генератор 
на трафик. 
Освобождаването на градските прос-
транства от автомобили би подпомо-
гнало решаването на един от сериозните 
проблеми, които пандемията повдигна, а 
именно липсата на достатъчно публични 
пространства – паркове, градини или 
пешеходни зони в близост до домовете на 
хората, удобни за разходка и игра. Градо-
вете се задъхват от автомобили и често те 
са паркирани по тротоарите и зелените 
площи, отнемайки ценно жизнено прос-
транство за градските обитатели. Една 
от градските промени трябва да бъде 
насочена много ясно именно към това 
как градовете използват ограниченото 
пространство, с което разполагат. Обла-
городяването на повече междублокови 
пространства и площади би допринесло 
за повишаване на качеството на средата 
и съответно на качеството на живот на 
живеещите наоколо. 

ЗДРАВНА ПРЕВЕНЦИЯ

Друга ключова система, поставена на 
сериозен тест от пандемията, бе здра-
веопазването. Темите за капацитета на 
здравните заведения, организационните 
им процеси и човешките ресурси, с които 
разполагат, преобладаваха в медийното 
пространство. Аспектът, свързан със 
здравната превенция и воденето на здра-
вословен начин на живот, бе повдигнат от 
научната общност, но остана встрани от 
основните прожектори. Различни инсти-
тути представиха изследвания и статис-
тики за връзката между здравословното 
състояние на хората и податливостта им 
към зараза и тежък процес на боледуване. 
Изследванията недвусмислено показват, 
че никой не е защитен, но и че здраво-
словният начин на живот води до здрава 
и функционираща имунна система и на-
малява значително риска от заболявания. 
Здравната превенция стана актуална и 
пред градовете бе поставен и този въпрос, 
а именно как да подпомогнат своите 
жители да водят по-добър и щадящ здра-
вето живот. Един от отговорите е чрез 
стимулиране на физическата активност, 
и то за предпочитане сред природата. 
Това отново е свързано с осигуряване на 
повече пространства за прекарване на 
време навън, и то в близост до дома, както 

и на множество и разнообразни детски 
и спортни площадки, до които всеки да 
има достъп. За широкото стимулиране 
на спорта сред гражданите е нужно и 
подкрепа за организиране на спортни 
събития за всички възрастови групи по 
квартали. Необходимо е и съдействие на 
аматьорски клубове и лиги, училищни, 
университетски и фирмени отбори. 
Освен спорта от съществено значение е и 
здравословното хранене. Градовете могат 
да си взаимодействат по-тясно с местни 
производители, които произвеждат 
качествена храна, като ги подпомагат да 
достигнат до повече хора, било то чрез 
захранване на училищата или предоста-
вяне на щандове на градските пазари и 
стимулиране участието им на кулинарни 
и фермерски фестивали.  

КАЧЕСТВЕН ВЪЗДУХ

Когато става дума за здравословното със-
тояние, не може да се пренебрегне качест-
вото на въздуха. Докато ограничаването 
на автомобилите води и до намаляване 
на трафика, от съществено значение е да 
се затегнат мерките срещу най-замърся-
ващите автомобили, които не са много 
на брой, но влияят непропорционално 
много за лошото състояние на въздуха. 
Забраната да се паркира в зелени площи, 

е в екипа на общинското предприятие „Софияплан“, 
което планира пространствено и стратегически 
Столичната община. Фокусът на работата му е дос-
тъпността, градската среда и дизайн. През 2017 г. става 
част от екипа на „Визия за София“, където организира 
и координира темите за устройственото планиране, 
градската среда и транспорта.
Завършва магистратура по урбанизъм в УАСГ през 2016 г. 
и след това участва в разработването на общи устрой-
ствени планове на общини, стратегически документи 
(Целенасочена инвестиционна програма), води лекции по 
ГИС и използване на подходящи техники за представяне 
на градски анализи като председател и член на Асоциа-
цията на студентите по урбанизъм в България (АСУБ). 

КАЛОЯН  
КАРАМИТОВ
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превърнати в калища, би намалило разна-
сянето и праховото замърсяване на града. 
Не на последно място е отоплението на 
твърдо гориво. Относно това стимулите 
за преминаване към отопление на газ, 
ТЕЦ или електричество трябва да бъдат 
изключително силни, както и рестрик-
циите за използване на твърдо гориво, 
особено в градове със сериозни проблеми 
с качеството на въздуха.
Пандемията бе и причина всички да 
скочим в дигиталния свят, без значение 
дали искаме, или не. Това извади наяве 
нуждата от дигитална култура и умения, 
с които хората да се справят, както с раз-
лични работни или образователни про-
цеси, така и с личния си живот и хобита. 
За градовете това бе 
явен знак, че диги-
талните услуги не са 
просто допълнителна 
незначителна опция, 
а нещо, което е съ-
ществено за нормал-
ното им функциони-
ране. Увеличиха се 
изискванията към 
администрацията за 
преструктуриране 
на бавните и дълги 
процеси, с които са 
свързани някои про-
цедури. Приоритет-
но се започнаха про-
екти за улесняване и 
ускоряване на услуги, 
насочени към гражданите и бизнеса. Со-
фия например подготвя пилотна онлайн 
адресна регистрация за няколко админи-
стративни района, което ще стимулира 
регистрирането на жителите си. Това би 
довело до по-точни данни за населението, 
които са от основно значение при град-
ското планиране.

ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ

Дигиталната трансформация не е насоче-
на само към администрирането, но и към 
цялостното структуриране на знанието за 
това, което се случва в градовете. Степента 
на използване на данни при вземане на 
важни за градовете решения определя в 
голяма степен ефекта от тези решения. 

Все повече се разбира нуждата от надежд-
ни данни, а за целта е необходим ясен про-
цес по тяхното събиране, обработване и 
съхранение. Важен аспект е отварянето на 
данните, които не носят лична информа-
ция, с което се предостави възможност на 
гражданите, бизнеса и университетите да 
разработват нови продукти и решения и 
така директно да стимулират иновациите.

СЪОБРАЗЯВАНЕ  
С КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ

Не на последно място, необходима 
е трансформация, отчитаща клима-
тичните промени. Без значение дали 
климатичните промени са резултат от 

човешка дейност, или са естествени 
процеси, през които преминава Земята, 
те са факт, трябва да се съобразим с тях 
и да предвидим евентуалните ефекти от 
тях. Едно от най-сериозните явления, 
на които градовете трябва да обърнат 
внимание, е топлинният остров, който се 
образува над тях основно от изгорелите 
газове и излъчванията на сградите и 
инфраструктурата. Топлинните удари не 
са рядко явление и са необходими значи-
телни мерки, които да намалят този риск 
заедно с температурата на градовете. 
Важно е използването на пропускливи 
настилки и материали, които ограни-
чават почвеното запечатване да стане 
масово. Огромните по площ паркинги да 
бъдат избягвани, а ако се реализират, то 

да бъдат с пропусклива настилка и дос-
татъчно висока растителност около тях 
и между паркоместата, за да се намали 
температурата чрез хвърлената сянка. 
Висока дървесна растителност трябва да 
намери място и по цялата транспортна 
инфраструктура. Рядко трябва да има 
улица, която не е залесена и не спомага 
за необходимия топлинен комфорт на 
преминаващите. 
Климатичните промени са свързани и 
с по-чести и по-екстремни промени в 
природните явления. Това се отнася и 
за реките и техните нива, и съответно за 
произхождащия от това риск от навод-
нения. Необходима е по-цялостно струк-
турирана система за мониторинг на во-

досборните басейни 
на реките в страната, 
проследяваща както 
нивата на водата, така 
и нейното качество. 
Такава система трябва 
да бъде допълнена с 
подготвени между-
общински екипи с 
изяснени дейности и 
отговорности и много 
ясни процедури за ре-
акция при евентуално 
бедствие. 
Първото и може би 
най-важно предизви-
кателство, пред което 
са изправени градо-
вете, е да установят 

принципи, по които да водят политиките 
си за бъдещо развитие, принципи, около 
които да има колкото се може по-голя-
мо разбирателство сред гражданите, 
бизнеса и управляващите. Следващото 
предизвикателство е принципите да се 
отразяват в различните градски системи, 
а не избирателно, а политиките да се 
прилагат последователно и целенасоче-
но с поглед към дългосрочните и трайни 
обществени ползи. Уменията за адап-
тивност и разбирането, че няма нищо 
константно в градовете, трябва да бъдат 
силно развити сред управляващите и 
подплатени с необходимите инструмен-
ти, за да могат да предприемат гъвкави и 
адекватни на ситуацията решения, без да 
пренебрегват дългосрочната картина. B

Високата растителност помага на градовете да създадат комфорт 
на жителите в летните горещини, които се случват все по-често
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ЕКСПЕРТНОТО 
ПРАВИТЕЛСТВО Е МИМИКРИЯ 

НА ПОЛИТИЧЕСКОТО
Проблемът е кой носи отговорност за управлението и чии интереси 

остават водещи, но скрити
Текст Любомир Топалов

Зададе ли се кри-
за, и редица политици и 
коментатори започват да 
предлагат идеи за про-
грамни, експертни, техно-
кратски, професионални 
и други правителства като 
панацея за поредната криза 
на политическо доверие. 
След изборите през юли 
Слави Трифонов обяви, че 
предложеното от ИТН правителство 
ще е „експертно“. ДБ също пледираха 
за „експертен програмен кабинет“. А 
Мая Манолова от ИБГНИ дори изказа 
и по-неортодоксален вариант на тази 
идея: служебното правителство да 
получи мандат като редовно имен-
но поради експертния си характер. 
Всички тези идеи звучат като добро-
намерен опит да се намери решение 
на настоящата дълбока криза на дове-
рие в парламентарната демокрация и 
фрагментираната политическа сцена, 
която не може да излъчи ясно мно-
зинство и стабилно правителство. С 
този багаж политическите партии са 
се запътили и към 47-ия парламент. 
Идеята е да се премахне „политиче-
ското“ като катализатор на кризата. 
Прочее тези идеи не са нови. През 
годините на прехода имаше не едно и 
две такива правителства, от онова на 
„националното спасение“ на Дими-
тър Попов и „програмното“ на Любен 
Беров, до „експертното“ на Пламен 
Орешарски. 

Всъщност идеята за „експертно“ 
правителство не е само български 
патент. Когато Гърция се потопи в 
дълбока финансова и политическа 
криза през ноември 2011 г. и повле-
че със себе си към дъното цялата 
евроикономика, предложеното спа-
сение тогава беше да се сформира 
експертен кабинет от икономисти от 
най-елитни финансови институции 
като „Голдмън Сакс“, за да спасят 
страната и да я извадят от криза-
та. Логиката тогава беше желязна: 
експерти вкараха страната в криза, 
експерти ще я изкарат.
Именно заради нарастващата по-
пулярност на идеята за „експертно“ 
правителство си заслужава да се 
деконструира значението на такива 
кабинети и да се направи обективна 
оценка на ползите и вредите от тях. 

ЕКСПЕРТНО ИЛИ СЛУЖЕБНО  
ПРАВИТЕЛСТВО

Нека да започнем с уточнението, че 

в сравнителната политология 
не съществуват понятия като 
„експертно“, „програмно“, 
„технократско“, или „профе-
сионално“ правителство. Но 
пък съществува концепция 
за  „служебно“ правителство. 
По замисъл то е с ограничени 
правомощия и има за цел 
да проведе парламентарни 
избори и да запълни упра-

вленския вакуум между стария пар-
ламент и новия. Понеже носенето на 
политическа отговорност е основна 
характеристика на либералната 
демокрация, с тази отговорност по 
конституция е натоварена прези-
дентската институция най-малкото 
защото президентът също е избиран, 
при това директно и мажоритарно, 
и така носи политическа отговор-
ност. Служебното правителство е 
често „експертно“ и „технократско“ 
по смисъла на своя състав, мандат и 
цел. То е сформирано от технократи и 
експерти, които не носят ясен поли-
тически мандат за дългосрочно упра-
вление. Едно такова правителство не 
би трябвало да провежда сериозни 
реформи, освен ако те са неизбежни 
и неотложни за оцеляването на дър-
жавата, въпреки че въпросът какво 
е „неотложно“ остава като линия в 
пясъка.
Не така стои въпросът за сформи-
рането на редовни правителства, 
представяни като „експертни“ на 

Любомир Топалов е поли-
толог и журналист. 
Гост-изследовател и 
гост-професор на Цен-
търа за изследване на 
конституционната 
демокрация в Бостънския 
колеж, където изследва 
проблемите на либерал-
ната демокрация. 
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базата на тяхната надполитическа 
компетентност. Предпоставката тук 
е, че експертите, за разлика от по-
литиците, са знаещи специалисти, 
които чрез своите познания и умения 
ще управляват по-компетентно от 
политическите назначения, без да са 
водени от тяснополитически идеоло-
гически мотивирани съображения. 
Освен директна критика към поли-
тическата нестабилност, която често 
произтича от демократичния избор, 
идеята за такъв експертен кабинет 
съдържа и едно негласно съмнение 
в самия демократичен процес в стил 
„аман от партии, които само се бо-
ричкат за власт“. 
В такива критики няма нищо ори-
гинално или ново. Още от времето 
на Платон датират критиките към 
демокрацията като порочен процес, 
защото овластява демоса, често 
невеж и заблуден, и му дава власт 
над жизненоважни решения. Дори 
по-лошо, поради своето невежество 
тази маса може да бъде лесно мани-
пулирана от безскрупулни полити-
чески шарлатани. Като решение на 
този проблем съвременните критици 

на демокрацията, хора като Джейсън 
Бренън и Даниел А. Бел, застъпват 
тезата за епистократична система 
на управление като алтернатива на 
съвременната демокрация, където 
властимащите не са избирани на 
случаен принцип като изход от демо-
кратичния процес, а са назначавани 
заради своите умения и експертиза. 
Това са правителства на „знаещите“, 
идея, която е била широко обсъждана 
още през XIX век като алтернатива на 
демократизирането на европейските 
общества и даването на универсално 
право на глас. Познанието е смятано 
за основна предпоставка за правене-
то на „правилни“ избори като проти-
вовес на универсалното овластяване 
на демоса. Тогава философът Джон 
Стюарт Мил предлага да се даде раз-
лична тежест на гласоподавателите 
на базата на тяхното образование 
и умения – гласът на селянина ще е 
равен на един, на занаятчията – на 
два-три, а на професора, доктора или 
адвоката – на шест гласа. 
По същата логика се залага на об-
разованието като основна добро-
детел за успешно управление: то е 

сред най-важните 
характеристики 
на един успешен 
управник. Неслу-
чайно напоследък 
притежанието на 
диплома от елитен 
западен универ-
ситет се смята все 
повече в България 
за необходим за-
местител на упра-
вленски и адми-
нистративен опит 
при заемането на 
висши правител-
ствени постове: 
повечето юпита – 
министри в пра-
вителството на 
НДСВ, бяха обра-
зовани на Запад; в 
двете предложения 
за правителство на 
ИТН почти всички 

биографии на кандидат-министри 
компенсираха очевидната липса на 
управленски опит с ярко изпъстрени 
образователни постижения без зна-
чение дали са истински, или изфа-
брикувани. Образованието, види 
се, както и спорадичните стажове в 
някоя западна компания са смята-
ни за необходимия ценз за заемане 
най-висшите постове в изпълни-
телната власт. Това са експертите. 
Затова експертността е предпоставка 
за успешно управление, не негова 
базисна характеристика. Характе-
ристиката на управлението се крие 
в „политическото“, в идеологията на 
политиките, в мандата за управление 
и в отговорността за решенията.

ЕКСПЕРТ ИЛИ  
ТЕХНОКРАТ

Тук е мястото да се направи разлика 
между „експерт“ и „технократ“. Екс-
пертът е човек, който има задълбоче-
ни познания и опит в дадена област. 
Тези познания могат да са както 
практически, така и теоретически. 
Експертът е често, но не задължи-

Стефан Янев оглави и второ служебно правителство, за което пълна отговорност носи президентът Радев
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телно, и технократ – специалист по 
механиката на решаване на проблеми 
или по процесите за управление, 
като част от практическото прило-
жение на познанията и уменията му. 
Проблемът е, че няма универсален 
механизъм за идентифициране и 
обективно сертифициране на кате-
горията „експерт“. Много по-лесно 
е да се идентифицира технократът. 
Няма философска дълбочина в ин-
женерното проектиране на, да речем, 
тоалетната система на международ-
ната космическа станция. Но пък, 
когато механиката откаже да работи, 
инженерите, които са я проектирали 
и инсталирали, са вероятно първите, 
които биха могли да я поправят. 
Проблемът е, че един технократ, 
примерно икономист, може да при-
тежава необходимата специализация 
да управлява сложните процеси на 
държавната икономика. Но без ви-
зия за дългосрочната перспектива 
на развитие и общи цели къде об-
ществото трябва да стигне, 
техническото управление 
на процесите може да се 
окаже по-вредно от тяхното 
преждевременно абонира-
не. Представете си кораб, 
който с пълна сила плава 
към сърцето на тропическа 
буря. Боцманът или техни-
ческият инженер могат да 
поддържат хода на кораба, 
защото това е тяхната спе-
циалност. Но без визията 
на капитана как да избегне 
бурята, корабът ще влезе 
право в нея, и то на пълен 
ход. Преждевременното 
спиране на двигателите 
или свиване на платната би 
спасило кораба, но такива 
решения са извън тясната 
компетенция на техниците. 

ПРОГРАМНО  
ПРАВИТЕЛСТВО

Така стигаме до послед-
ния елемент – програмно 
правителство. За разлика 

от другите категории, разисквани 
по-горе, тук опитът за създаване на 
риторично оръжие от политически 
демагози и шарлатани е напълно 
прозрачен. По дизайн и същество 
всяко едно правителство – слу-
жебно или редовно, политическо 
или „експертно“, „кризисно“ или 
„на националното спасение“, са 
неизбежно програмни. Другояче 
не може и да бъде. Въпросът е каква 
програма и с чие авторство такова 
правителство ще изпълнява. Както 
при експертното, така и тук зад 
идеята „програмно“ се крие някакво 
внушено семантично разграниче-
ние от „политическото“. Акцентът 
не е просто върху програмата, а 
нейната вменена надпартийност и 
аполитичност в името на „нацио-
налното спасение“ от покварата на 
политическото. Сиреч програмното 
правителство е не просто полити-
чески неангажирано, но и надпо-
литическо.

НЯМА НЕПОЛИТИЧЕСКО  
УПРАВЛЕНИЕ 

За съжаление, всяка една от тези 
категории сама по себе си звучи не-
състоятелно, защото в политиката 
няма неполитическо управление. 
Самата същност на упражняването на 
власт е политически акт, при който се 
преследват редица цели: (пре)разпре-
деление и регулация на обществени 
ресурси, спазване на ред и законност, 
предотвратяване на социални и други 
размирици, и т.н. Разграничаването 
в случая е от въпроса кой ще носи 
отговорност за решенията на такова 
правителство. По презумпция това не 
могат да бъдат политическите манда-
тоносители, а някакъв конгломерат 
от всички тези, които наричат себе си 
за „националноотговорни“, което би 
трябвало да означава „всички“. А това 
е абсурдно в условията на действаща 
демокрация, защото носенето на от-
говорност е основна характеристика 

на тази система – гласопода-
вателите трябва да живеят с 
последиците от избора си, а 
управниците да бъдат сменя-
ни при провал. 
 И тук се крие основната 
опасност при заиграване-
то не само с концепцията 
за „програмни“, но и с така 
наречените „експертни“, 
„кризисни“, „спасителни“ и 
т.н. „професионални“ пра-
вителства. При всички тях 
криенето зад звучни терми-
ни е опит за избягване на от-
говорност. Коалиционните 
правителства или дори ано-
малията „правителства на 
малцинствата“ може да не са 
желателни дори когато изхо-
дът от изборите ги направи 
неизбежни. Но по отноше-
ние на тяхната основната 
характеристика – носенето 
на политическа отговор-
ност – те не са много по-раз-
лични от правителствата 
на мнозинствата. Такива 
правителства, разбира се, не 

За Джон Стюарт Мил гла-
сът на селянина трябва да 
е равен на един, на зана-
ятчията – на два-три, а на 
професора, доктора или 
адвоката – на шест гласа.
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Зад неполитическите и 
надполитическите екс-
перти и технократи 
обикновено се крият 
популисти и шарлатани. 

са подходящи за дълбоки 
социални и икономически 
реформи поради специфи-
ката на политическата под-
крепа, която имат, понеже 
функционират на базата на 
най-малкото общо кратно 
между различни и състе-
заващи се политически 
субекти, обединени около 
някаква обща цел за управление. 
Въпреки това въпросът кой носи 
политическата отговорност, е ясен и 
категоричен. Както и чии интереси 
се застъпват и обслужват.

СКРИТИ ИНТЕРЕСИ  
И БЕЗОТГОВОРНОСТ

При експертните и пр. кабинети 
въпросът с отговорността и с интере-
сите остава неизяснен. Това не озна-
чава, че никой не носи отговорност. 
Или че няма интереси. Напротив. Но 
обществената самоличност на тези 
субекти, било то отделни личности 
или групировки, остава скрита. Така 
например „експерти“ в правител-
ството на Любен Беров помогнаха 
да превърнат „Мултигруп“ в дър-
жава в държавата. Такива експерти 
направиха възможно и харизването 
на ТЕЦ „Варна“ на Ахмед Доган за 

два лева, от която той сега събира 
десетки милиони на месец. Примери 
бол. Кабинети, зад които не е ясно 
какви политически и икономически 
сили седят и които по презумпция 
не носят политическа отговорност, 
са най-подходящи за изграждането 
на мащабни корупционни модели и 
ограбването на държавни средства.
Освен това такива кабинети нямат не-
обходимия политически интегритет 
на управление или ясен политически 
мандат за решаването на проблеми с 
дълготраен или необратим ефект. С 
каква политическа легитимност те 
биха провеждали необходимите ре-
форми, за да се подготви икономиката 
на страната за влизане в еврозоната на-
пример? Кой ще носи отговорност за 
довършване на структурните промени 
в икономиката и промишлеността, 
които служебните министри започна-
ха на своя глава през последните два 

Любен Беров, министър-председател през 1992-1994 г., получи прозвището Сламения човек, 
защото зад правителството стоеше икономическата групировка „Мултигруп“
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месеца? Кой ще изготви визи-
ята и приложи стратегиите за 
преминаване към екологично 
устойчиви източници на енер-
гия и ще поеме отговорността 
за социалната цена от това? 
При една нова ковид-вълна 
кой ще поеме руля и ще понесе 
отговорността за социалните 
и икономически последици 

от непопулярните, но необходими 
ограничения? При срив на банковата 
система или на пазара за имоти, или 
нова галопираща инфлация, недостиг 
на стратегически суровини, като газ 
и ядрено гориво, с какъв мандат и с 
каква политическа отговорност ще 
бъдат посрещнати тези кризи? При 
експертните кабинети само ползите 
ще са припознати. Отговорността за 
проблемите и провалите ще са прех-
върляни върху цялото общество. Това 
всъщност вече е правено и досега. 
Увлечени в злободневието на поли-
тическата нестабилност, която не-
изменно съпътства всяка демокрация, 
гражданите често са склонни да търсят 
алтернативи на традиционните демо-
кратични процеси и институции. Но 
не е лошо да си спомним за най-важна-
та добродетел на либералната демо-
крация: тя не е най-добрата сред всич-
ки съществуващи (лоши) политически 

системи, както Чърчил би 
се изразил. А най-доброто 
решение в случаите на 
най-тежки политически 
кризи. Алтернативата, 
както Платон правилно е 
предвидил, е тирания, на 
чиято предна линия ще 
бъдат неизбежно изтик-
вани провъзгласявани за 
неполитически и надпо-
литически технократи и 
експерти. А зад тях не-
изменно ще седят техните 
кукловоди: популисти, 
демагози и шарлатани. И 
ще промотират все по-аг-
ресивно алтернативи на 
традиционните политиче-
ски кабинети. Уж за наше 
добро. B
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ПРЕЗИДЕНТСКА 
РЕПУБЛИКА ЛИ?

При кризи ролята на държавния глава расте.  
Но дори да засилим правомощията му, няма да излекуваме 

демокрацията, ако нямаме силни партии 
Текст Калоян Велчев

Невъзможността 
на нашата парламентарна 
демокрация на два пъти тази 
година да произведе упра-
вление започна да отприщва 
амбициозни лозунги за смяна 
на политическата система. 
Сложният процес по форми-
ране на управленска коали-
ция, сериозната поляризация 
в парламента и слабото поли-
тическо лидерство доведоха 
страната до институционален 
блокаж. Объркани и изнерве-
ни, хората все по-често се заслушват по 
идеите за президентската република. 
При делегитимирани партии и тре-
вожно ниско доверие в институциите 
подобна промяна изглежда логична и 
спасителна. 
Четири са основните аргументи за 
превключване към президентска репу-
блика: (1) президентът ни е със слаби 
правомощия; (2) няма да има нужда от 
партии и коалиции; (3) трябва ни силна 
ръка да ни управлява; (4) президент-
ската институция е най-легитимна. Но 
дали смяната на системата е решение 
на политическата криза в България?

ПРЕЗИДЕНТСКИ И ПОЛУ- 
ПРЕЗИДЕНТСКИ РЕПУБЛИКИ 

Демократичните управления се делят 
най-общо на президентски и парла-
ментарни. Основната разлика между 
парламентарно и президентско упра-
вление е прекият избор на президент. 
Той ни показва дали мандатът на из-
пълнителната власт е даден пряко от 

избирателите и не е свързан с мандата 
на законодателната власт, или се дава 
непряко, свързвайки мандатите на 
законодателна и изпълнителна власт. 
Президентските управления се дефи-
нират като „система на взаимна неза-
висимост“, защото гражданите избират 
пряко и президент, и парламент,  като 
по този начин мандатите на тези две 
институции не зависят помежду си и 
разполагат със собствена легимност, 
породена от народния вот. Парла-
ментарните управления се дефинират 
като „система на взаимна зависимост“, 
защото пряко избраният от граждани-
те парламент формира управленско 
мнозинство и изпълнителна власт. 
(Правителствата на малцинствата на 
практика са подкрепяни от пасивни 
мнозинства.) По този начин изпъл-
нителната власт зависи от доверието, 
което събира в парламента, който пък 
е избран пряко от гражданите. 
Практиката в демократичните режими 
показва, че по-скоро премиерът в парла-
ментарна република концентрира пове-

че власт, отколкото президен-
тът в президентска република. 
Гарантирайки си мнозинство в 
парламента, който го е избрал, 
премиерът разполага с почти 
пълна свобода на действие и 
в много страни може дори да 
разпуска парламента, докато 
президентът има срещу себе 
си законодателен орган, който 
слабо зависи от него и не се 
нуждае от неговото доверие. В 
този смисъл, ако искаме силна 
власт, можем да я получим в 

сегашната система, както се видя и в 
периода 2017 – 2021 г. 
Полупрезидентската република е 
по-нов конструкт. При нея имаме 
държавен глава, избран пряко от на-
рода, който обаче невинаги е титуляр 
на изпълнителната власт. Терминнът 
„полупрезидентски режим“ се появява 
за пръв път в публичното простанство 
през 1959 г. Понятието е използва-
но от Хърбърт Бьов-Мери, френски 
журналист и основател на списание 
Le monde. Политическият социолог 
Морис Дюверже пръв развива концеп-
цията за полупрезидентски режим през 
1978 г. Той твърди, че за да говорим за 
наличие на подобен режим, президен-
тът трябва да бъде пряко избран, да 
има сравнително големи правомощия 
и министър-председател и министри 
срещу себе си. „Издигайки президента 
до шеф на правителството редом с пре-
миера, полупрезидентският режим би 
могъл да бъде оприличен на двуглавия 
орел от хералдиката“, твърди Дюверже. 
Полупрезидентските режими са по-ди-

Калоян Велчев е докто-
рант по сравнителна 
политология в Софий-
ския университет „Св. 
Климент Охридски“. 
Бил е Студент на годи-
ната в СУ в категория 
хуманитарни и соци-
ални науки за  
2018/2019 г.
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При стабилни управления 
президентът ни изглежда 
слаб, при кризи – силен.

намични спрямо парламен-
тарните и президентските. 
В зависимост от партийната 
принадлежност на президента 
и мнозинството в парламента 
везната на силите може да се 
наклони или към президента, 
или към кабинета и премиера, и те да 
упражняват изпълнителната власт. 
Класически пример за полупрези-
дентска република е Франция. След 
падането на Берлинската стена и 
преминаването към демократичен 
режим на управление редица страни от 
Централна и Източна Европа (Полша, 
Румъния, Литва, и др.) възприемат 
президентска институция с пряк избор 
на президент и създават хибридни ре-
жими, на границата между парламен-
тарна и полупрезидентска република. 
България също притежава характерис-
тики, които я поставят в полето между 
парламентарния и полупрезидентския 
режим.

БЪЛГАРИЯ – ПАРЛАМЕНТАРНА 
СИСТЕМА С ПРЕЗИДЕНТ КОРЕКТИВ

В свое изследване от 2003 г. политоло-
гът Алън Сяроф определя българската 

политическа система като парламента-
рен режим с президентски коректив. 
Според него българският държавен 
глава е повече от фигурант, но няма 
достатъчно правомощия, чрез които да 
противостои на изпълнителната власт 
и в частност на премиера. Наистина 
правомощията на нашия президент го 
поставят в по-слаба позиция спрямо 
премиера, кабинета и парламента. 
И все пак българският президент е 
ключова фигура в политическия ни 
процес. Той е разположен извън трите 
власти, не принадлежи на никоя от 
тях, не им е подчинен, но и те не са му 
подчинени. 
Българският президент разполага със 
сериозни инструменти, с които да 
влияе върху политическия процес и 
общественото мнение. Той има право 
на обръщения към народа и на отлага-
телно вето в законодателния процес. В 
период на политически кризи излъчва 

служебни правителства. Всич-
ко това е подплатено с висока 
легитимност, произтичаща 
от прекия му избор. И не тол-
кова липсата на правомощия, 
колкото политическата ни 
практика до момента е на-

ложила гледната точка, че нашият 
държавен глава е слаб. Наличието на 
сериозни мнозинства в парламента и 
стабилни управления през последните 
десетилетия (при Виденов, Костов, 
Сакскобургготски, Станишев, Бори-
сов-1, Борисов-3) е накланяло везната 
в полза на изпълнителната власт и е 
създавало предпоставки за огранича-
ване на президентското влияние. Но 
дори и в подобни периоди президен-
тите ни не са оставали безгласна буква 
в политическия живот на страната. 
Най-пресният пример е Румен Радев, 
който се заяви като противник на ка-
бинета Борисов-3 още преди ГЕРБ да са 
спечелили изборите и да са съставили 
правителство. Неефективността на 
парламентарната опозиция в лицето 
на БСП легитимира напълно ролята на 
Радев като президент опозиционер и го 
натовари с допълнителни очаквания и 
неформално влияние. 
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ПРИ ФРАГМЕНТИРАН  
ПАРЛАМЕНТ РОЛЯТА  
НА ПРЕЗИДЕНТА РАСТЕ
Колкото по-фрагментиран е парла-
ментът, колкото по-сложни са коали-
ционните формули, толкова по-силен 
става президентът. Например, когато 
мнозинството в парламента е крехко, 
тогава и президентското вето придо-
бива съвсем различна тежест, защото е 
много по-сложно да бъде преодоляно. 
В такива случаи за партиите е много 
по-ефективно да консултират законо-
дателните си проекти с президента, 
преди да ги внесат за гласуване, за да 
се уверят в неговата подкрепа, и по 
този начин ролята на държавния глава 
се засилва. Тенденцията в България е 
парламентът да става все по-фрагмен-
тиран и коалиционното управление 
се превръща в необходимост. А това 
неизбежно води и до повишаване те-
жестта на президента в политическа 
ни система. 
Ролята на президента е ключова при по-
литически кризи – ясно са определени 
функциите му в конституционната про-
цедура по съставяне на правителство. 
Държавният глава обаче може да изи-
грае решаваща роля, ако преговорите 
стигнат до задънена улица, ако се стигне 
до връчване на трети мандат, както се 
случи на два пъти през тази година. В 
подобни патови ситуации именно пре-
зидентът би следвало да излезе напред и 
да призове с целия си авторитет парти-
ите да сформират управление. 
И именно „Дондуков“ 2 може 
да бъде мястото, където нару-
шеният политически диалог 
да бъде възстановен. 
През 2005 г. президентът 
Първанов изигра подобна 
ключова роля за формира-
нето на тройната коалиция. 

Оставяйки настрана лич-
ния интерес на Първанов 
да предотврати появата 
на кандидат-президент от 
НДСВ по онова време, както 
и неестествената комбина-
ция от партии, застанали 
зад  кабинета на Станишев, 

действията на Първанов спомогнаха 
за избягването на политически тур-
буленции. В настоящата ситуация 
президентът Радев предпочете да не 
залага политическия си капитал в 
опити да подпомогне решаването на 
политическата криза. Което, предвид 
трудно преодолимите междупартийни 
противоречия и ясните перспективи 
да си осигури втори мандат, е напъл-
но  разбираемо. Просто президентът 
се опитва да вземе „най-доброто от 
двата свята“ и хем да бъде лицето на 
промяната, хем да не носи отговорност 
за нея.
Очевидно е, че президентът става 
най-силен, когато разпусне парламента 
и назначи служебно правителство. Той 
определя премиера и министрите, кои-
то може да сменя по всяко време. Той 
е източникът на тяхната власт и те са 
отговорни единствено пред него и пред 
закона. В такива случаи дори може да се 
спори, че българският президент полу-
чава повече свобода на действие от свои-
те колеги в президентските републики. 
Малко страни по света имат сходен с 
нашия конституционен конструкт – така 
е например в Австрия, Гърция и Хър-
ватия. Като в Австрия едва през 2019 г. 
за пръв път се стигна до назначаване 
на служебно правителство, а в Гърция, 
когато се стигне до подобна ситуация, 
президентът е длъжен да назначи за 
премиер председателя на Върховния 
административен съд. 
У нас най-емблематично бе второто 

служебно правителство. Току-що  за-
клелият се в края на януари 1997 г. 
президент Стоянов успя да убеди БСП 
да не съставя нов кабинет след краха 
на Виденовото управление и развихри-
лата се хиперинфлация. Назначи слу-
жебно правителство, което енергично 
започна реформи, продължени и за-
дълбочени след предсрочните избори 
от Обединените демократични сили, 
чието управление за пръв път от нача-
лото на прехода изкара пълен мандат.

ПЪТЯТ КЪМ ПРЕЗИДЕНТА  
САМОДЪРЖЕЦ

Въпреки че нашата парламентарна 
демокрация дава накъсо в последната 
година, разговорите за смяна на сис-
темата не са решение на моментния 
проблем особено когато не е ясно какво 
точно ни се предлага. Институцията на 
президента не е никак слаба: 1) държав-
ният глава разполага с широка леги-
тимност заради прякото му избиране, 
което му осигурява сериозно влияние; 
2) това влияние е трайно – държавният 
глава е „абониран“ за висок рейтинг, 
защото той не  носи политическа от-
говорност за управлението. Ако пре-
зидентската институция ни управлява 
постоянно, то и рейтингът ѝ ще спадне. 
Едно засилване на президентските 
правомощия в общия дух на преход 
към мажоритарна избирателна систе-
ма, проповядван от „Има такъв народ“, 
ще превърне България, в най-добрия 
случай, в полупрезидентска републи-
ка от френски тип. От друга страна, 
силните антипартийни настроения и 
аргументите, с които се защитава идеята 
за президентска република, будят съм-
нения дали смяната на системата не се 
мисли като отмяна на демокрацията и 
плавно преминаване към авторитарни 

практики и президент самодър-
жец. Защото в демократичните 
страни много трудно някой 
може да стане президент без 
партия, която да го подкрепи. 
Там, където има президент, а 
няма силни партии, няма и де-
мокрация. На изток от България 
е пълно с подобни примери. B

Румен Радев иска хем 
да бъде лицето на про-
мяната, хем да не носи 
отговорност за нея.

Държавният глава е „або-
ниран“ за висок рейтинг, 
защото не  носи полити-
ческа отговорност за 
управлението.
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ПО-ДОБРЕ ДА ПОЗНАВАМЕ 
СЕБЕ СИ, ОТКОЛКОТО  

ДА СЕ СРАМУВАМЕ  
ОТ СЕБЕ СИ

Истинската причина за тази изборна въртележка е,  
че нацията ни се намира в състояние на дълбоко разединение, 

граничещо с културна война, казва писателят Алек Попов 
Интервю Веселин Стойнев

Фотограф Тони Тончев

Прародината и граждан-
ството влязоха в политическия ни 
дневен ред в края на лятото. Във 
вашия последен роман „Мисия Туран“ 
учени и политици откриват в малката 
азиатска република Туран наслед-
ниците на прабългарите. Туранци 
получават български паспорти, за да 
гласуват на президентските избори 
у нас, но вместо това заминават за 
Западна Европа. Следвайки 
тези политически и лите-
ратурни фикции, възниква 
въпросът дали българите не 
сме големи патриоти само 
на миналото си и истински 
граждани само на света?
Романът проиграва една ситу-
ация, която, макар и абсурдна, 
все пак е напълно възможна. 
Защото корените ѝ са в реал-
ността. Когато слушам този 
или онзи лидер със загрижен 
тон да обяснява как ще бори 
демографската криза и как ще 
интегрира сънародниците ни от чуж-
бина, изпитвам странно неудобство 
заради него самия. Разбира се, демо-
графската криза е сериозен проблем, 
но тя не е природно явление, а резул-
тат – съвкупност от всички действия 
и бездействия, умствени и културни 

нагласи, икономически практики, 
разгърнали се през дълъг период от 
време по нашите земи и определили 
курса на това печално развитие. Съ-
ществува болезнена дихотомия между 
общо взето прагматичния дневен 
ред на българина и напълно ирацио-
налните му политически и културни 
избори, в които избиват всичките му 
комплекси и разрушителни страсти. 

С други думи, вкъщи си стои трезвен 
или хайде, да кажем, умерено под-
пийнал, но като излезе на сцената на 
историята, се натрясква и започва да 
безобразничи. Може би по този на-
чин компенсира битовата си свитост 
и липсата на романтика в личния си 

живот? Кой знае... Установил съм от 
опит, че в миналото могат да се проек-
тират фантазии в не по-малка степен, 
отколкото в бъдещето. И миналото, 
и бъдещето най-често ни се явяват, 
забулени в мъглата на желаното. Няма 
как да сме сигурни какво точно се е 
случило в миналото независимо от 
всички извори и артефакти, както не 
сме сигурни какво точно ще се случи 

в бъдещето. Има различни 
версии на миналото, както и 
различни версии на бъдеще-
то, които се конкурират. Коя 
точно да изберем? Колкото 
и чудно да изглежда, този 
избор всъщност се диктува 
от настоящето. То се възпри-
ема различно от различните 
групи хора и затова те правят 
различни избори на минало и 
бъдеще. Древното величие е 
част от тази парадигма, както 
и митовете за произхода. В 
някакъв момент обаче при-

казките и политиката винаги се срещат 
може би за да се научим да правим 
разликата между тях. Мисля, впрочем, 
че всички хора, не само българите, сме 
и граждани на света по неволя и све-
товните катаклизми постоянно ни го 
напомнят. Всеки си има някакво свое 

Българинът вкъщи си 
стои трезвен или  
умерено подпийнал,  
но като излезе на сце-
ната на историята,  
се натрясква и започва 
да безобразничи.
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Алек Попов
е сред най-известните съвре-
менни български писатели. 
Някои от колегите му го 
определят като най-сериозния 
забавен автор.  Последният 
му роман „Мисия Туран“ раз-
казва за научна експедиция в 
малка азиатска република, 
която търси корените на 
прабългарите. А наши  поли-
тици осигуряват български 
паспорти на туранците, за да 
може да бъде преизбран бъл-
гарският президент.
Сред другите му романи са 
„Сестри Палавееви“, „Чер-
ната кутия“, „Мисия Лондон“. 
Автор е и на няколко сборника 
с разкази.
Алек Попов е роден през 1966 г. 
в София. Завършил е НГДЕК и 
българска филология в Софий-
ския университет. От 2012 г. е 
член-кореспондент на БАН. 
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Има различни версии 
на миналото и за 
бъдещето, които се 
конкурират. Коя да 
изберем, се диктува 
от настоящето.

минало, може би и свое бъдеще, но сме 
осъдени да делим настоящето с други-
те. А това е най-голямото изкуство – да 
живееш с другите. Че няма да бъде рай, 
няма, но поне да не бъде ад. Аз лично 
харесвам идеята за чистилището...

Все пак има и такъв, и онакъв народ, 
но все ни е трудно да не генерализи-
раме, ето и днес, като зачестихме 
да говорим за суверена. С което 
сякаш окончателно изпадаме в 
когнитивен дисонанс – суверенът 
ли наказва елита си, или сам се 
наказва, като ходи на избори 
през няколко месеца?
Суверенът, както се досещате, не 
е някакъв единен субект, нито 
– елитът. В този смисъл има и 
такъв, има и онакъв народ. Има 
такъв и онакъв елит, каквото и 
да означава това. По стечение на 
историческите обстоятелства на-
шето общество е строго, бих казал 
дори крайно егалитарно. Което 
има своите добри и естествено, 
лоши страни. Например социал-
ната динамика, която позволява 
на хора от най-скромен произход 
да се изстрелят до върховете на 
социалната йерархия, може би 
е нещо положително. От друга 
страна, трогателното убежде-
ние, че всеки може да управлява 
държавата, едва ли е чак толкова 
полезно. А има и друго. Поради 
липсата на автентична, наслед-
ствена аристокрация различни 
групи се изкушават да поемат тази 
роля, като копират несръчно чуж-
ди модели, което естествено се 
посреща с присмех от обикнове-
ните хора. Но истинската причина за 
тази изборна въртележка е, че нацията 
ни се намира в състояние на дълбоко 
разединение, граничещо с културна 
война. Има някакво истерично не-
разбирателство между всички про-
слойки, на всички нива, което няма 
рационално обяснение. Поне на пръв 
поглед. Веднъж задвижен, този про-
цес трудно може да бъде овладян. По 
принцип хората са много различни, а 
нишките, които ги свързват – неси-

гурни и крехки. Голямо престъпление 
е да разрушиш тази фина тъкан, която 
поддържа едно общество относи-
телно кохерентно в името на лични 
амбиции. Тогава на сцената излизат 
демоните на историята, които го раз-
късват. За съжаление, ние допуснахме 
това да се случи в България и всички 
сме еднакво прецакани. 

Можем ли да заплюем орисията на 
догонващия? Все питаме „кога ще 
се оправим“, „как ще ги настигнем“, 
даже се надяваме преходът да не е 
свършил и да го поправим. Не можем 
ли хем „да горим“ в амбицията си 
да настигаме икономически, циви-
лизационно дори, хем да си знаем, 
че маратонът ще е дълъг и че няма 
да сме медалисти?
Никога не забравяйте, че земята все 
пак е кръгла... Гониш, гониш, пък 

накрая се озовеш там, откъдето си 
тръгнал. Нашето отчаяно желание 
да настигнем т. нар. Запад, с цялата 
условност на това понятие, често ни 
поставя в положението на лисицата, 
която гони опашката си. Има голям 
елемент на фрустрация в това да 
търчиш постоянно след някого, да 
се надпреварваш с времето, вечно 

да сверяваш къде си ти, къде 
са другите. И по време на соца 
имаше такава мания: „петилет-
ката за три години“, „стратегия 
за догонващо и изпреварващо 
развитие“... Чудя се не може ли 
просто да си вървим мирно и 
кротко по пътя, пък докъдето 
стигнем. А докъде всъщност 
трябва да стигнем? И какво ще 
правим след това? Ако целта 
е да живеем по-добре, това е 
свързано много повече с човеш-
ките отношения, отколкото с 
разни технически показатели. 
Затова най-добре е да имаме 
собствен критерий за нещата, 
отколкото постоянно да търсим 
одобрение от другите. Иначе 
лесно ще ставаме плячка на 
шарлатани в бляскави опа-
ковки, на лустро без реално 
покритие и ще търчим, както 
хубаво го е казал народът, „да 
гоним Михаля“. 

Вие сякаш предлагате и фор-
мула как да се избавим от 
националните си комплекси за 
малоценност – като се видим с 
очите на по-малкия и изоста-
налия от нас. За туранците 
България е европейска, богата, 

цивилизована страна, тя е просто ЕС.
Истината е, че нациите са продукт 
именно на комплексите си. За да се 
избавим от тях, следва да преодолеем 
самата идея за нация, което е чиста 
утопия. Поне на този етап. Може би 
по-реалистично би било да се научим 
да живеем с комплексите, да ги вла-
деем, вместо те да владеят над нас и 
да ги иронизираме – което всъщност 
е и пътят към едно по-балансирано 
самочувствие. Човек трябва да е 
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Най-голямото изкуство е 
да живееш с другите. Че 
няма да бъде рай, няма, 
но поне да не бъде ад. Аз 
лично харесвам идеята  
за чистилището.

наясно с тези неща, иначе рискува 
те да избият в най-неподходящ мо-
мент. От „Мисия Лондон“ до „Мисия 
Туран“ съм изследвал безкраен низ 
от подобни ситуации, а животът 
постоянно ни поднася и нови. Не 
мисля, че това е болка за умиране, 
докато запазваме способността си 
да се смеем над тях. От друга страна, 
колективните комплекси 
могат да тласнат една нация 
към политически решения, 
чиито последици да не бъ-
дат хич смешни. Затова е 
по-добре да познаваме себе 
си, отколкото да се срамува-
ме от себе си. Срамът пречи 
на познанието. У нас този 
срам е пословичен. Да не се 
изложим пред чужденците, 
нали... Това замъглява трез-
вата ни преценка както за 
нас самите, така и за другите. 

Все пак и за туранците, както за 
македонците, българският паспорт 
служи само като ключ за западните 
врати. Но няма ли да е добре да пус-
нем Северна Македония в ЕС поне за 
да облекчим самочувствието си – да 
се отърсим от етикета „най-бедната 
страна в ЕС“. 
А за какво ни служи европейският 
паспорт на нас самите? За същото! 
И за какво друго да служи един пас-
порт, честно казано? Да се ометеш в 
подходящ момент от неподходящо 
място... „Нахитря народът. Ще се 
пишат и марсианци, ако имат фай-
да“, казва един от героите на романа. 
Гражданството и идентичността са 
различни категории и моите герои 
ясно го осъзнават. Дори президентът 
на Туран, Налъмбаев, заявява: „Но 
човекът е нещо повече от паспорт!“. 
Идентичността не може да се търгува, 
за разлика от гражданството. Тя ево-
люира и се променя, но не се установя-
ва с формален административен акт. 
Хората могат да се пишат всякакви, но 
си остават такива, каквито са. Дори да 
искаме, не можем да избягаме от себе 
си, от историята си, от навиците си, 
от възпитанието си, дори ако щеш, от 

роднините си. Българският паспорт 
е ценен, защото осигурява достъп до 
един по-охолен и подреден свят, но 
парадоксално България още не е част 
от него. В този смисъл нито туранци-
те, нито българите, нито македон-
ците имат някакви илюзии. Гледана 
от Туран или Северна Македония, 
България може и да изглежда богата, 

развита страна, но 
дали тази утеха е 
достатъчна? Смя-
ната на гледната 
точка не променя 
същността на не-
щата, а етикетите 
нямат значение, 
когато джобът ти 
е празен. Искам 
да кажа, че ако 
има по-бедни от 
нас, няма да ста-
нем автоматично 
по-богати. Но като спъваме Северна 
Македония по пътя ѝ към ЕС, ние 
всъщност само задълбочаваме бед-
ността в района, а заедно с това и 
риска от всевъзможни политически 
кризи. Грешката е, че допуснахме да се 
смесят неща, които могат да се уредят 
с договори, и такива, които не могат. 
Обичта, уважението, симпатията 
не възникват по силата на членове 
и алинеи. Брачното свидетелство 
не гарантира щастливо съвместно 
съществуване. Има една невидима 
парадигма в човешките отношения, 
над която държавите нямат власт. 
Няма да добавя нищо повече, за да не 
нагазвам в това тресавище от митове, 
емоции, братоубийствени страсти и 

попарени исторически амбиции. Ако 
някой милее за България поне малко, 
не трябва да припарва до него. 

Ако си възложите мисия „Туран 
2050“, утопична или антиутопична 
картина на България ще се появи 
първо във въображението Ви?
И утопиите, и антиутопиите за мен са 

безнадеждно изчерпани. 
Те са израз на онази ма-
нихейска логика, която 
вижда света само в черни 
и бели тонове. България 
най-вероятно ще наследи 
общата участ на света, 
на района и общността, 
към която е избрала да се 
присъедини, тъй като е 
слабо вероятно да поеме 
по някакъв свой, особено 
оригинален път. И все 
пак, ако стандартът на 
живота тук не се добли-
жи до този на развита 
Европа, ще навлезем в 
сценария на „Мисия Ту-
ран“. Малко по малко 
народът ще се изнесе и 
предвид факта, че при-
родата не търпи празно, 
вероятно ще дойдат ня-
какви други хора, които 
ще подредят живота си 
на по-разумни начала. 
А може и те да не успеят, 

и други ще ги сменят. То май винаги 
така е ставало в историята. Един си 
тръгва, идва друг... Но ако съумеем 
някак да повишим благосъстоянието 
на обикновените хора и се опазим от 
идеологически крайности, може дори 
да се превърнем в нещо като островче 
на свободата. Леко старомодно, но все 
пак приятно за обитаване. Където 
цените са поносими, забраните – не 
особено стриктни, а зеленчуците все 
още имат вкус. Място без излишен 
лукс, но и без нищета, но най-вече 
без онази свирепа агресия, родена 
от жажда за притежаване и болно 
самолюбие. Въобще, ако оцелеем като 
общност дотогава, може и да сме си 
научили урока. B
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Ръстът на инфлацията не е български феномен, но големият 
вътрешен проблем е непоследователната енергийна политика

Текст Стефан Антонов

ЩЕ СЕ ИЗМЪКНЕМ 
ЛИ И ТОЗИ ПЪТ

BFOCUS
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За малко повече от десети-
летие България премина през две гло-
бални кризи. Първата беше свързана 
със спукването на кредитния балон 
в развитите финансови пазари през 
2008 г., а втората беше породена от 
пандемията с коронавирус от началото 
на 2020 г. И в двата случая причините не 
бяха свързани с вътрешни дисбаланси, 
поради което и първия, и втория път 
националната икономика беше относи-
телно слабо засегната и започна процес 
на възстановяване след отпадането на 
външните ограничения.
Днес обаче както световната иконо-
мика, така и българската са изправени 
пред предизвикателството да платят 
цената на антикризисните стимули, 
предприети през изминалите 18 месе-
ца. Усилията на правителствата да се 
справят срещат сериозни притеснения 
и съпротива поради противоречивия 
си характер, а несигурността дали ще 
успеят създава нова криза на довери-
ето и риск от забавяне на световната 
икономика.
Различното спрямо миналите две 
кризи е, че този път България навлиза 
в период на турбуленция с дебаланси-

рана вътрешна икономика и проблеми, 
които може да задълбочат евентуална 
нова рецесия.
На първо място, това е непоследовател-
ната енергийна политика в последното 
десетилетие. Изпаднали в ситуация да 
изнасяме евтин ток за чужбина и да 
потребяваме скъпо електричество от 
възобновяемите енергийни източници, 
първите потърпевши са секторите на 
машиностроенето и металургията, за 
които токът е ключов за производстве-
ните процеси и с най-сериозна тежест 
в производствените разходи.
Друг проблем е рамката за подпомагане 
на земеделското производство, която 
стимулираше големите ферми и обрече 
малките производители да произвеж-
дат скъпо или да отпаднат от пазара. 
Това, както и общата несигурност в 
стопанските отношения в последни-
те години от управлението на ГЕРБ, 
насочиха много предприемачи към 
дейности с бърза възвръщаемост, като 
строителство и сделки с недвижими 
имоти.
Всичко това за момента засяга повече 
бизнеса, но пространството да обира 
напрежението се стеснява и дома-

кинствата също започват да изпитват 
напрежение.

В НАЧАЛОТО БЕ ИНФЛАЦИЯТА

Досега справянето с всяка криза ми-
наваше през печатане на пари и рефи-
нансиране на банките, които от своя 
страна рефинансираха правителствата. 
Нарасналата ликвидност първо дос-
тигаше до финансовия сектор и често 
оставаше под негов контрол, разду-
вайки балони при търговията с ценни 
книжа, държавни и корпоративни. От 
своя страна редица силно задлъжнели 
правителства не можеха да сторят кой 
знае колко с новозаетите пари, освен да 
плащат стари заеми. В крайна сметка 
миналото десетилетие бе пропуснато 
както за Европа, така и за Америка да 
ребалансират икономиките си към 
по-устойчив растеж.
С разгръщането на ковид-кризата 
обаче за първи път към домакинствата 
се насочи значителна част от монетар-
ната и фискалната експанзия на цен-
тралните банки и на правителствата в 
богатите западноевропейски държави 
и САЩ. Затворени в домовете си, но 

ПОКАЧВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ЦЕНИ
НА ГОДИШНА БАЗА В %
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България навлиза в период 
на турбуленция с дебаланси-
рана вътрешна икономика

Дори и 1 пр. пункт покачване на 
лихвите ще затрудни част от длъж-
ниците да погасяват заемите си
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ОБОРОТИ В ТЪРГОВИЯТА НА ДРЕБНО
НА ГОДИШНА БАЗА В %
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получавайки част от заплатите си, до-
макинствата запазиха основната част от 
своето потребление, а след частичното 
връщане към стария начин на живот с 
ръста на ваксинацията през тази година 
сериозно го усилиха. Наваксването в 
пазаруване, пътувания и други форми 
на потребление тласна потребителски-
те цени към невиждани в последните 
години върхове.
Увеличеното потребление съвпадна 
с прехода към по-скъпи енергоизточ-
ници с цел да се намали въглеродният 
отпечатък във водещите икономики, 
което предизвика отделно покачване 
на енергийните цени. От началото на 
годината природният газ повишава 
стойността си със 160% по данни на 
КНСБ, а средната цената на MW/час за 
ток в сравнение с август 2019 г. е с 250% 
по-висока. Притесненията са, че това 
вещае наближаващо всеобщо покачване 
на потребителските цени.
До момента проблемът само се долавя 
от Националния статистически ин-
ститут. През първото тримесечие ин-
флацията при производствените цени 
утроява темпа си, след това през второ-
то го удвоява. Така през юли цените на 
производител вече са с 11,9% по-високи 
в сравнение с юли миналата година. 
Потребителските цени пък са с 3,5% 
по-високи през август спрямо същия 

месец на миналата година. И най-ве-
роятно ще продължат да се покачват.
Цената на енергийните ресурси фор-
мира около една десета от потреби-
телската кошница на българските 
домакинства и евентуален неуспех да 
се укроти поскъпването може да доведе 
до двуцифренa инфлация, както преди 
световната финансова криза от 2008 г.

ЧЕРВЕНА ЛАМПА

Към момента това е червена лампа, 
която изисква политики, с които упра-
вляващите да успокоят процесите, ако 
не желаят да предизвикат по-сериозни 
проблеми. Засега пазарът на труда пред-
пазва от появата им - той отново прегря-
ва и в борбата за работна ръка бизнесът 
е в надпревара да повишава заплатите. 
В резултат нарастването на доходите 
засега изпреварва това на цените при 
немалка част от трудовия пазар и до-
като нетният ефект е положителен или 
неутрален, високите цени няма да се 
превърнат в широк обществен проблем.
Според Добри Митрев, председател на 
УС на Българската стопанска камара, 
увеличението на доходите е доста ди-
намично и изпреварва повишаването 
на производителността на труда, което 
води до форма на прегряване на ико-
номиката. Не е ясно колко дълго такъв 

процес може да продължи, но е сигурно, 
че един ден ще приключи (интервю с 
Митрев на стр. 43).
От другата страна са пенсионерите, 
които не могат да се възползват от 
ръста на заплатите и инфлацията вече 
е започнала да подкопава доходите им, 
защото достига продуктите от първа 
необходимост. Замислено да ги ком-
пенсира заради покачването на цените, 
увеличението на техните добавки с още 
70 лв. до общо 120 лв. месечно за ок-
томври, ноември и декември се очаква 
да налее допълнителни 430 млн. лв. в 
икономиката в последните три месеца 
от годината и в крайна сметка допъл-
нително ще оскъпи живота.

КЪДЕ ЩЕ МУ ИЗЛЕЗЕ КРАЯТ

В момента експертните мнения какво 
предстои, се разделят. Според първата 
група икономисти, които BGlobal анке-
тира, много вероятно е домакинствата 
да ограничат онези разходи, без които 
могат да минат. Такива са пътуванията, 
покупките на умни устройства, бяла и 
черна техника. Ако това се случи, засег-
нати ще са търговските вериги, както 
и заетите в сектора на услугите, които 
обслужват търговията. Според изпъл-
нителния директор на Асоциацията 
на индустриалния капитал в България 

Приходите в 
бюджета ще се 
преизпълнят, но 
ползите ще са 
краткотрайни
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(АИКБ) Добрин Иванов под заплаха 
от спад на оборотите са компаниите, 
оказващи транспортни и логистични 
услуги, хотелиерският и ресторантьор-
ският бранш, авиопревозвачите.
В актуализацита на бюджета правител-
ството задели ресурс за туристически 
сектор и за авиокомпаниите, които 
трябва да обслужват лизинга на са-
молетите дори когато не изпълняват 
редовни и чартърни полети. 
Самата форма на подкрепата, както е 
приета, се оказа незадоволителна и 
актуализацията бе определена като 
лобистка от авиопревозвачите. Причи-
ната е, че бюджетни средства ще помагат 
на авиокомпаниите да обслужват задъл-
жения, възникнали до края на 2019 г.
Логиката на  управляващите е, че така се 
помага на бизнеси, които са имали раз-
витие, преди коронакризата да намали 
полетите и приходите им.
Това се оспорва от Асоциацияна на бъл-
гарската авиационна индустрия (АБАИ). 
В свое становище организацията твърди, 
че това скъсява обхвата на фирмите, кои-
то могат да ползват подкрепа и че не се 
покриват разходи, които са възникнали 
вследствие на развитието на кризата 
през изминалите 21 месеца.
За транспорта и логистиката остава 
мярката 60:40, като според Иванов е от 
ключова важност средствата да достиг-
нат до бизнеса възможно най-бързо, 
след като бъде засегнат от ограничител-
ни мерки, или по някакъв косвен път.
Според бившия финансов министър 
Петър Чобанов обаче не е изключено 
поради ниските лихви в банките и 

високата инфлация домакинствата 
още повече да засилят потреблението. 
Логиката на такова поведение е да се 
направят важни или планирани, но 
отлагани покупки, преди поскъпването 
да стане още по-голямо и трудно по-
носимо. За момента данните показват 
именно подобна картина. Според НСИ 
търговията на дребно изпреварва ико-
номическия ръст и расте с над 20% на 
годишна база. Актуален обаче е въпро-
сът докога това поведение ще продължи 
и дали няма да настъпи момент, когато 
несигурността ще принуди хората да 
заделят нещо настрана.
Краят може би се вижда, защото според 
Чобанов вече има работодатели, които 
се договарят със служителите си да нама-
лят техния осигурителен доход и да им 
плащат спестеното на ръка. И обяснява 
модела така: „Нарастваща част от биз-
неса повече не може да вдига доходите и 
отговаря на призивите на работниците 
си за повече разполагаем ресурс чрез 
намаление на това, което заделя като 
социални вноски“. Чобанов допълва, че 
следващата стъпка вече би била отказ от 
потребление поради обедняване.
Другият фактор, който може да обърне 
тенденцията, е покачването на бан-
ковите лихви. Вече повече от година 
секторът на недвижимите имоти бе-
лежи растеж на сделките, подкрепян 
от благоприятните условия, които 
банките предлагат по ипотечните кре-
дити. Частично позитивният ефект на 
това развитие е, че банките отчитат 
доходност по новоотпуснати заеми и 
с тях компенсират влошените кредити 

след изтичането на мораториумите. 
Самите длъжници, възползвали се от 
възможността да отложат плащания по 
кредитите си, се представят по-добре 
от очакваното. В резултат, въпреки че 
мораториумите отпаднаха, лошите кре-
дити не са толкова много и печалбите 
в банковата система като цяло растат.
След като месечните стойности на но-
воотпуснатите заеми достигнаха исто-
рически високи равнища (над половин 
милиард лева), в средата на септември 
БНБ повиши антицикличния буфер, 
който принуждава финансовите инсти-
туции да заделят по-големи резерви във 
връзка с нарасналото ипотечно креди-
тиране. Очаква се обаче това да не спре 
банките и те да продължат с политиката 
си на активно кредитиране.
Обръщане на тенденцията може да 
дойде само ако Европейската централна 
банка свие монетарната експанзия и 
започне да повишава лихвите. Другият 
вариант е хората да започнат да теглят 
парите си в степен, която да притесни 
сектора. Това към момента все още не 
е налице, въпреки че парите в брой от 
началото на годината са нараснали с 
2,6 млрд. лв. (виж графиката) и до края 
на декември може да стигнат 3 млрд. лв. 
В огромната си част това са пари, които 
домакинства с по-високи доходи, както 
и фирми, са предпочели да изтеглят от 
банковите си сметки и да ги преместят 
в сейфове в същите банки, защото на-
емът на трезорите им струва по-малко 
в сравнение с отрицателните лихви и 
таксите, които банките начисляват по 
влоговете.

ПАРИ В ОБРАЩЕНИЕ
ПО МЕСЕЦИ В МЛРД. ЛВ.

ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ 
НА ГОДИШНА БАЗА ПО МЕСЕЦИ

Източник: БНБ Източник: НСИ
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„Притеснителното е какво ще стане, 
когато ЕЦБ промени политиката си. 
За голяма част от длъжниците, дори и 
при един процентен пункт покачване 
на лихвите, погасителните вноски по 
отпусканите сега заеми ще нараснат до 
степен, че да се понасят трудно“, комен-
тира експерт от БНБ, пожелал аноним-
ност. Тогава отново всичко ще зависи 
от резервите на банките и подкрепата 
на ЕЦБ, която може да вкара Европа в 
още един кръг от същата спирала. Но 
последствията вече ще са различни.
Ако високата инфлация уплаши дома-
кинствата или просто ги принуди да 

спрат да харчат, това ще забави иконо-
миката, а ситуация на високи цени и 
растеж близо до нулата е стагфлация. 
„Дълго време се пазехме да не запри-
личаме на Япония, която от 20 години 
поддържа отрицателни лихви, но това 
се пренесе и тук. Не е нормално банките 
да вземат пари на хората затова, че са 
им поверили парите си. Политиката им 
за управление на риска е изкривена и 
като цяло всичко следва решенията на 
Европейската централна банка“, обоб-
щава Петър Чобанов. И ако в началото 
високите цени помагат на бюджета по 
линията на по-висока събираемост, то 

В актуализацията на бюджета служебното прави-
телство заложи средства за подпомагане на няколко 
отрасъла заради вредите, които търпят под влияние на 
коронакризата. Покачването на цените обаче поставя 
нови браншове в затруднена среда и те също очакват 
мерки от страна на държавата. 
Например в машиностроенето и металургията, където 
електроенергията е ключова за производствените про-
цеси, имаше спиране на големи предприятия за по една 
седмица в периодите с най-високи стойности на тока. 
„Налице е скокообразното повишаване на цената на 
електроенергията, което поставя в невъзможна ситуа-
ция редица машиностроителни фирми да произвеждат 
и да реализират продукцията си на международния 
пазар. Едва ли биха могли да се предприемат мерки за 
намаляване цената на тока само за фирми от бранша, 
тъй като проблемът е общ и за другите индустриални 
сектори“, коментира Илия Келешев, председател на 
браншовата камара на машиностроителите.
Той признава, че токът поскъпва в повечето европейски 
страни, но смята, че с определени действия от страна 
на държавата може да се постигне по-поносима цена. 
Например България временно да се изключи от гръцката 
енергийна борса, за която се изнасяла цялата енергия, 
произведена от АЕЦ „Козлодуй“. Келешев сочи като 

пример Румъния, която е успяла да отложи изпълнението 
на същия ангажимент, поет на европейско ниво. 
Друг сектор, който е уязвим и под риск да се превърне в 
косвена жертва на инфлацията, е спедицията – бизнес, 
изложен на специфични инфлационни фактори извън угро-
зата от сериозно свиване на обемите, ако потребление-
то започне да намалява в резултат на поскъпването на 
цените. Поскъпва морският транспорт заради нараства-
не на търсенето и липсата на капацитет. Превозът на 
един 40-футов контейнер от Китай вече струва 15 000 
долара, а имаше години, когато беше $350, дава пример 
Явор Панталеев, председател на УС на Националното 
сдружение на българските спедитори и прокурист на 
„Ойрошпед“. Намаляването на пътническите полети в 
пандемията оскъпи карго превозите. При автомобилни-
те превози специално в Европа основна тежест оказва 
т.нар. социален пакет, който удари превозвачите от 
източноевропейските страни, вкл. българските.
Според Панталеев държавната политика не трябва да 
насърчава повишаване на изкупната цена на енергията 
от възобновяеми източници, а изграждането на ВЕИ за 
собствено потребление на фирмите, включително чрез 
грантови схеми. Това ще намали темпа на поскъпване 
на електроенергията и ще смекчава инфлационните 
шокове, причинени от цените на енергоносителите. 

ТЕЖКА ИНДУСТРИЯ И СПЕДИЦИЯ – ГОЛЕМИТЕ ИЗОСТАВЕНИ

идва момент, когато потреблението 
спада и потиска генерирането на кос-
вени данъци, а нарастването на сивата 
икономика свива приходите от подо-
ходни данъци и корпоративни данъци, 
както и от социални осигуровки.
Подобна среда е напълно вероятно да 
се реализира в идните месеци и за да я 
предотврати, държавата се нуждае от не-
забавни мерки за овладяване на цените 
в енергийния сектор, за повишаване на 
конкурентоспособността и подобряване 
на бизнес средата. Звучи тривиално, но 
има натрупана толкова много работа за 
вършене, че вече не търпи отлагане. B
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Кои са най-сериозните 
предизвикателства пред бизнеса на 
прага на есенно-зимния сезон, г-н 
Митрев? Каква е общата настройка 
на вашите членове, на БСК?
Като изключим инфлацията, високите 
цени на енергоносителите и несигур-
ната бизнес среда, аз съм оптимист за 
българския предприемач. Ерозията 
в политическите отношения, която 
наблюдаваме, не се пренесе в икономи-
ческите субекти и в отношенията между 
тях. Българските предприемачи, 
регионалните икономически 
структури в момента са много 
по-обединeни, отколкото преди 
пандемията и последвалата я 
икономическа криза, така че 
аз съм оптимист. Българският 
предприемач е образован, умен 
и мечтател, който няма да спре, стига 
държавата да не му пречи.

Спори се дали инфлацията, която от-
читаме днес, е временна, но каквато 
и да е, тя създава проблеми. Какво 
може да се направи за овладяването ѝ? 
За да се преборим с инфлацията, и Ев-
ропейският съюз, и България в частност 
трябва да предприемат редица стъпки. 
Част от инфлацията е привнесена заради 
скока в потреблението в голяма част 
от държавите след постпандемичното 
им отваряне. Ниските лихви в банките 

БИЗНЕСЪТ ИМА 
НУЖДА ОТ ПОДКРЕПА 
ЗА ЕНЕРГИЙНАТА СИ 

ЕФЕКТИВНОСТ
Държавата трябва да вземе мерки срещу поскъпването 
на електроенергията, казва Добри Митрев, председател 
на Управителния съвет на Българската стопанска камара

Интервю Стефан Антонов

също допринасят към по-голямо харчене 
и потребление, ако щете, и хората да 
харчат пари в брой. Поскъпването на 
енергоносителите, на цените на въгле-
родните емисии, на електроенергията, 
на природния газ повишава и останали-
те цени. Това са въпроси, които трябва 
да намерят решение. 

Банките имат апетит да кредитират, 
но го правят главно в сектора на имо-
тите. Какво е нужно на бизнеса да 

потърси възможности извън сферата 
на строителството? 
За инвестиционната активност трябва 
да има подходящ климат. Пандемията, 
несигурната политическа обстановка и 
повишените цени на енергоносителите 
в момента влияят зле на инвестицион-
ните намерения на компаниите. Те са 
принудени да търсят допълнителни 
резерви при тях самите и не бързат да 
инвестират, защото в момента преиз-
числяват какви бъдещи разходи ще имат 
вследствие от случващото се.
Трябва ни прогнозируема нормативна 

среда, политическа стабилност, рязко 
намаляване на регулаторните режими, 
ясно послание от държавата, че ще 
позволи на бизнеса да работи. Има огра-
ничителни мерки за ресторантьорския 
и хотелиерския бизнес, но това влияе 
отрицателно на всеки предприемач и до-
пълнително натоварва икономическата 
ситуация в страната. Ще припомня кри-
латата фраза от предизборния лозунг на 
Бил Клинтън от 1992 г. „Икономиката, 
глупако“ - има ли предпоставки иконо-

миката да работи, тогава ще има 
достатъчно средства и за соци-
ално удовлетворяване на хората 
в България. Бедна държава няма 
как да бъде социална. Социални 
са богатите държави, в които 
икономиката е спокойна и работи.

Имате ли информация за компании, 
които замразяват инвестиционни 
планове и/или свиват дейности?
Да. В дните с пикови цени на електро-
енергията сериозни индустриални 
производители спряха дейност за сед-
мица. Представители на тези компании 
повдигнаха въпроса при срещи със 
служебното правителство.

Какви мерки за подкрепа на предла-
гането може и би трябвало да прокара 
правителството?
При липса на действащ парламент слу-

Бизнесът се опази от  
ерозията в политиче-
ските отношения
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жебното правителство, при цялото ми 
уважение, трудно би могло да предпри-
еме нещо. Всичко, за което говорехме 
досега, касае бързи законодателни про-
мени, но ние видяхме, че в миналото и в 
по-миналото Народно събрание въобще 
не се стигна до тях. 
Това, което може да направи служебното 
правителство, е в най-кратки срокове 
да разпредели средствата, които се 
осигуриха с актуализацията на бюдже-
та. Надявам се много бързо да се свика 
Националният съвет за тристранно 
сътрудничество (интервюто е взето 
на 17 септември, бел.ред.), за да обсъ-
дим как тези средства бързо да отидат в 
икономическите субекти и да послужат 
за стимулиране на заетостта и доходи-
те на хората, както и за запазване на 
сигурността в бизнеса. Да се знае, че 
държавата не ги е изоставила, че това 
е кратък период, който ще преживеем. 
Първото нещо, с което трябва да се заеме 
новото Народно събрание, е осигуря-
ването на благоприятна бизнес среда. 
Само тогава ще стигнем висок растеж, 
който да компенсира натрупаната ин-
флация до момента, ще позволи на 
хората отново да мечтаят, да желаят да 
инвестират, да стават предприемачи в 
производства с нови технологии, висока 
добвена стойност, енергийна ефек-
тивност, нисковъглеродна икономика. 
Трябва политическа воля партиите да за-
бравят грозните отношения помежду си 
и да се обърнат към хората, които искат 
да построят благоденстваща държава. 

Има ли нещо, с което държавата 
може да помогне за повишаване на 
енергийната ефективност на бизнеса?
Никак не е малко това, което може да се 
направи. Въпросът е ще има ли воля. В 
Националния план за възстановяване 
и устойчивост, за който се надявам 
възможно най-скоро да се внесе в Ев-
ропейската комисия за одобрение, има 
предвидени средства, но според нас те 
не са достатъчни. Енергийната ефектив-
ност е проблем за цяла Европа. Тя е про-
блем и за света, но се усеща болезнено в 
момента в Европа. 
Има възможност през програмите на 
ЕС да се предвидят средства не само 

за сгради, но и за технологии, които 
понижават консумацията на енергия, 
които повишават ползването на зелена 
енергия. Става дума за много сериозни 
инвестиции, в изключително високи 
размери. При сегашната задлъжнялост 
на българските предприятия трябва 
публична подкрепа от ЕС и от дър-
жавата. Само тогава ние ще понижим 
енергийните си разходи и ще можем да 
освободим средства за инвестиции във 
всичко останало. 
Растежът в момента се дължи на висо-
кото потребление, но ако Европа много 
бързо не вземе мерки да насочи по вся-
какъв начин инвестиции в енергийната 
ефективност, този растеж ще се изяде 
много бързо и няма да продължи с нуж-
ните темпове. 
Общувам с много компании с енергоин-
тензивни производства и те преосмис-
лят инвестиционните си намерения. 
Енергията влиза в себестойността на 
продуктите, които се реализират на меж-
дународни борсови цени. При сегашната 
ситуация маржът е изпилен и когато в 
България енергията не е на конкурент-
ни цени, този тип предприятия спират 
производствата си. Иначе ще работят 
на загуба. 
Защо, след като има европейски поли-
тики за компенсиране на бизнеса по 
отношение на въглеродните емисии, 
в България те не се случват? Заради 
липсата на такъв тип компенсация 
продуктите на нашите предприятия не 
са конкурентоспособни. Ако я имаше, 
тези бизнеси щяха да си поемат глътка 
въздух. Подобна промяна трябва да 
залегне в Закона за енергетиката и да 
се надяваме, че след 14 ноември бързо 
ще се сформират действащ парламент и 
редовно правителство.
 
Как сегашната ситуация се отразява на 
пазара на труда и на нивото на запла-
щане? В състояние ли са компаниите 
да компенсират инфлационния натиск 
на своите работници?
Що се касае до домакинствата, доходите 
нарастват много бързо, което също по-
вишава инфлацията. Дори това, което 
парламентът направи с промените в 
бюджетите на ДОО по отношение на 

пенсиите, допълнително натоварва очак-
ванията и влияе за покачване на цените 
на потребителските стоки и услугите. За-
сега покачването на доходите значително 
изпреварва нарастването на производи-
телността. България прибърза с някои 
решения, които включи в актуализацията 
на бюджета. Не казвам, че са неправилни, 
но са прибързани. За момента растежът 
на икономиката компенсира тези дисба-
ланси, но е отделен въпрос колко дълго 
може да продължи това.
 
Според всички прогнози Четвъртата 
индустриална революция ще направи 
излишни някои изпълнителски про-
фесии. Случва ли се това в България 
според вас? 
Четвъртата индустриална революция 
е факт, а в Япония вече се говори и за 
революция 5.0. Дигиталният преход 
и цифровизацията изискват високок-
валифицирани хора, които работят с 
високи технологии. Няма как човек без 
образование и висока квалификация 
да си осигури място на пазара на труда. 
Затова ние се гордеем, че почти всички 
университети са наши членове, на БСК. 
Образованието е абсолютен приоритет 
и сега е време да се преориентираме към 
професиите и уменията на бъдещето. 
Промяната се случва много бързо. Ще 
има професии, които ще изчезнат, и 
трябва да се мисли как да се преквали-
фицират хората към умения, от които ще 
има нужда в бъдеще. БСК държи толкова 
много на образованието, квалифика-
цията и преквалификацията – не само 
за деца и младежи, но и за хора в тру-
доспособна възраст. Всички ние трябва 
да се променяме и да сме в час с новите 
технологии, защото това е бъдещето. 
Сигурен съм, че компаниите няма да се 
лишат от хората си. Те са най-важният 
капитал. Но търсим висококвалфи-
цирани хора със знания, умения и 
компетенции, за да постигнем висока 
производителност на труда. Роботите и 
изкуственият интелект изместват чове-
ка, но само колкото да не го похабяват, 
основно като физическа сила. Те не го 
заместват ментално. Нужни са умни 
хора, които да контролират и развиват 
тези процеси. B
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Добри 
Митрев

е юрист по образование, с дъл-
гогодишен административен 
опит. Бил е председател на 
Общинския съвет на родния си 
град Перник в продължение на 
два мандата.
В екипа на Българската стопан-
ска камара е от 2012 г., а от 2018 
г. е неин главен секретар. На 5 
декември 2018 г. е избран за член 
на Управителния съвет на БСК. 
От 1 септември т.г. Добри 
Митрев е председател на УС 
на БСК, избран на мястото на 
внезапно починалия Радосвет 
Радев.
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Новият собственик на активите на ЧЕЗ „Еврохолд“  
ще продължи да търси придобивания в чужбина както 

в застраховането, така и в енергетиката

Текст Пламен Енев 
Фотограф Тони Тончев

БИЗНЕС С ДНК  
НА ЕКСПАНЗИЯ

BPROFILE
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Като обем и значимост сдел-
ката за продажбата на активите на ЧЕЗ 
в България едва ли може да намери 
аналог в последните 17 години у нас. От 
обявяването на намерението на чешка-
та компания да излезе от страната до 
финализирането на продажбата минаха 
няколко години. След регулаторни пе-
рипетии и в условията на неприключи-
ла ковид-криза активите преминаха в 
ръцете на „Еврохолд България“, най-го-
лемия публичен холдинг в България. И 
той стъпи на втория си солиден крак, 
след застраховането, според опре-
делението на Асен Христов, 
мажоритарен собственик на 
„Старком холдинг“ и предсе-
дател на Надзорния съвет на 
„Еврохолд“ (интервю с Хрис-
тов на стр. 52).

ОРГАНИЧЕН РАСТЕЖ

От формирането си през 
1998 г. до тази година „Евро-
холд“ систематично разширя-
ва присъствието си в сектора 
на застраховането в страните 
от т.нар. нова Европа. В първи-
те години холдингът управлява 
освен застрахователния си 
бизнес у нас чрез „Евроинс“, и 
производствени предприятия, 
придобива и банка Евробанк. 
Следват учредяване на лизин-
гово дружество и покупка на 
официалния дистрибутор на 
автомобилите „Рено“, „Нисан“ 
и „Дачия“ за България. През 

2006 г. компанията навлиза и на капи-
таловите пазари, купувайки „Евро – Фи-
нанс“ АД – инвестиционен посредник, 
член на БФБ и Deutsche Borse Group. 
Може би най-важният момент в раз-
витието на компанията е през 2007 г., 
когато тя решава да придобие своя 
първи актив в чужбина – „Аситранс 
Асигурари“ в Румъния, последвани от 
инвестиции в тогавашна Македония 
и в Сърбия. По онова време холдин-
гът е на кръстопът – мениджмънтът 
вижда, че българският пазар няма 
особен потенциал за нещо по-голямо, 

и трябва да вземе решение дали да 
продаде основния си застрахователен 
бизнес на някой от навлизащите тогава 
международни играчи, да остане да 
вегетира на вътрешния пазар, или да 
търси растеж зад граница. Избрана е 
последната опция, а за изпълнението на 
стратегията е формиран подхолдингът 
„Евроинс Иншурънс Груп“ (ЕИГ), който 
обединява вложенията в застрахова-
нето. Мениджмънтът следи отблизо 
ситуацията в съседните държави и 
придобива изгодни активи в секторите 
застраховане, автомобили и лизинг. 

Създават се още два подхол-
динга - „Авто Юнион Груп“ 
и „Евролийз Груп“, които да 
обединяват инвестициите 
в България и в чужбина в 
новите направления. 
В този период е взето страте-
гическото решение усилията 
на „Еврохолд“ да се насочат 
в трите сектора – застрахо-
ване, лизинг и продажба на 
автомобили, развива се и фи-
нансовото посредничество. 
До 2010 г. останалите активи 
на холдинга са продадени и 
започва експанзия в сферите 
на дейност в Източна Европа, 
където пазарите са млади и 
неразработени. През 2011 г. 
действията в региона не оста-
ват незабелязани от финан-
совите пазари и „Еврохолд“, 
вече публична компания в 
България, е листната успеш-
но и на Варшавската фондова 

КЛЮЧОВИ ФИНАНСОВИ ДАННИ
ГРУПА ЕВРОХОЛД МЛН. ЛЕВА

2020 2019

Приходи 1579
 1%

1601
 27%

Оперативна
печалба

71
 42%

123
 2%

Нетен  
резултат

(43,543)
 1609%

2,707
 76%

Активи 1627
 8%

1512
 9%

Финансови активи 342
 31%

262
 10%

Собствен капитал 135
 30%

192
 2%

Собствен капитал 
и подчинени дълго-
ви инструменти

212
 0%

212
 1%

Пасиви 578
 9%

533
 8%

Застрахователни 
резерви

837
 9%

768
 14%
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борса. Това е добре не само от гледна 
точка на прозрачността, но и помага 
при избора на качествени активи за 
придобиване, защото покупката им се 
осъществява чрез същите финансови 
пазари, което е най-адекватната оценка 
за дадена инвестиция.
Ако проследим развитието на холдинга, 
ще забележим, че неговите придобивки 
са основно на компании от Централ-
на, Източна и Югоизточна Европа 
(ЦИЮИЕ), собственост на западни за-
страхователи, които по една или друга 
причина се оттеглят от дадения пазар. 
През 2013 г. е придобит целият бизнес 
на ИНТЕРАМЕРИКАН от холандската 
финансова група АХМЕА Б.В. Две го-
дини по-късно от „Таланкс Интерне-
шънъл“ е закупено ХДИ „Застраховане“ 
в България, а след това и бизнесът на 
хановерската група в Украйна. През 
2017 г. е придобито застрахователното 
портфолио на АТЕ Румъния от Пиреос, 
Гърция. На следващата година са осъ-
ществени две инвестиции – закупена 
е украинската застрахователна ком-
пания ERV от „ЕРГО Интернешънъл“ 
и е завършено придобиването на гру-
зинската застрахователна компания 
IC Group. Последната застрахователна 
инвестиция, засега, е от миналата годи-
на, когато отново от ЕРГО е придобит 
бизнесът й в Беларус. 
Но „Евроинс Иншурънс Груп“ не огра-
ничава присъствието си само в тези 
страни. Тя работи на пазарите в Гърция 
чрез клон, а в Испания, Италия, Полша, 
Германия, Нидерландия и Велико-
британия предлага застрахователни 
услуги. Групата присъства и в Русия 
чрез асоциирано участие в застрахова-

телно дружество, тъй като тамошното 
законодателство забранява на чужди 
компании да притежават мажоритарна 
собственост в сектора.

ПРЕЗ ПАНДЕМИЯТА

Че инвестициите са успешни, говори 
фактът, че за пандемичната 2020 г. 
застрахователният бизнес на холдинга 
отчете премиен приход от 915 млн. 
лв., което е 8% ръст на годишна база. 
Безпрецедентната здравна и иконо-
мическа криза, както и последвалите 
ограничения на практика спряха авто-
мобилния и лизинговия бизнес нався-
къде, но благодарение на стабилното 
представяне на ЕИГ общите приходи 
на „Еврохолд“ за м. г. останаха почти 
без промяна в сравнение с предпан-
демичната 2019 г. - около 1,59 млрд. лв. 
Разбира се, ограниченията доведоха до 
свиване на оперативната рентабилност 
на холдинга, като оперативната печалба 
спадна със 74% до 11 млн. лв. А отрица-
телният нетен резултат се дължи освен 
на пандемията от COVID-19 и на едно-
кратен ефект, свързан с увеличаване на 
резервите за дъщерното дружество на 
ЕИГ в Румъния.
Коронакризата на практика изтри 
2020 г. за туристическия сектор, което 
удари директно туристическите застра-
ховки. Когато туроператорите и тура-
гентите спряха своята дейност заради 
въведената карантина, ЕИГ им осигури 
допълнителна защита и гаранции, така 
че да задържат индивидуалните си 
клиенти. От холдинга отчитат, че със 
същото разбиране са се отнесли и към 
клиентите си в автомобилния и лизин-

говия бизнес, като са предложили на 
най-засегнатите да отложат и разсро-
чат плащанията по своите договори за 
лизинг и наем.
Пандемията, като всяка криза, осигу-
рява и възможности. В случая по отно-
шение на дигиталната трансформация. 
През 2020 г. холдингът увеличава 
бюджета си за дигитално развитие пет 
пъти. В Румъния клиентите на „Евро-
инс Румъния“ могат да регистрират 
дистанционно щетите, в процес на 
внедряване е мобилно приложение за 
изцяло онлайн обслужване, без физи-
ческо посещение в офис. По същото 
приложение се работи за внедряване 
и в България. 
Финансовата политика на холдинга 
през годините му дава възможност 
въпреки понижената оперативна рен-
табилност през 2020 г. да натрупа дос-
татъчно капитал и ликвидност, за да 
продължи разширяването си, в случая 
с придобиването на активи в Беларус. 
С тази сделка ЕИГ вече оперира в общо 
14 европейски държави.

НОВАТА РЕАЛНОСТ

Коронакризата все още не си е отишла, 
но съживяването на бизнеса по цял свят 
е видимо. То се вижда и в консолиди-
рания отчет на „Еврохолд“ за първите 
шест месеца на тази година. От януари 
до юни холдингът реализира общи 
приходи от 923,4 млн. лв., което e 20% 
ръст на годишна база. Печалбата от 
оперативна дейност се повишава с 15% 
за година до 58 млн. лв. 
Но 2021 г. ще остане в историята на 
компанията, а и на българската ико-

1998

ЕВРОХОЛД 
БЪЛГАРИЯ АД
КЛЮЧОВИ 
ДАННИ

2007 2011 2014

2008-2009 201320062004

• Еврохолд - старт
• Учредяване на застра-

хователна компания 
Евроинс АД

• Евроинс Румъния
• ЕИГ - старт
• Листване на БФБ

• Листване  
на Варшавската 
борса

•  Евроинс Гърция - 
старт

• Евроинс С. Македония
• Авто Юнион
• Евролийз - старт

• Interamerican - придобита 
от Achmea

• QBE България и Румъния - 
придобити портфейли

• Евро-Финанс• Учредяване на  
лизингова ком-
пания „Евролийз 
Ауто“ АД
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2015 20202017

2016 2018 2021

•  HDI България и 
Украйна -  
придобити от 
Talanx Int

• Придобиване на застрахователната 
компания ЕРГО Беларус

•  Портфейл на ATE RO - придобит от Pireus GR
•  Дял в Евроинс Русия
•  Рейтинг на Fitch
•  70 млн. евро EMTN облигации

• EMTN програма 
на Ирландската 
фондова борса

• ERV Украйна - придобита 
от ERGO

• JSC Insurance Грузия

• Придобиване на активите 
на ЧЕЗ в България

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД - СТРУКТУРА НА ХОЛДИНГА

ЗАСТРАХОВАНЕ

Евроинс Иншурънс
Груп АД, България -

95.95%

Бизнес  
сектори

Дъщерни  
компании

Оперативни  
компании

ЛИЗИНГ*

Евролийз Груп АД,
България - 90.01%

ЕНЕРГЕТИКА

Ийстърн Юръпиън
Електрик Къмпани II, 
Нидерландия – 100%

ФИНАНСИ

Евро-Финанс АД,  
България - 99.99%;

ЗД Евроинс АД - 0,01%

АВТОМОБИЛИ*

Авто Юнион АД,
България - 99.99%

ЗД Евроинс АД,
България – 98.63%

Евролийз Ауто
ЕАД, България – 100%

Ийстърн Юръпиън
Електрик Къмпани, 

Нидерландия – 100%
Ауто Италия ЕАД,
България – 100%

Евроинс Румъния
Застраховане –

Презастраховане С.А.,
Румъния – 98.51%

Евролийз Ауто
ДООЕЛ, Северна

Македония – 100%
ЧЕЗ Разпределение  
България АД – 67%

Н Ауто София ЕАД,
България – 100%

Евроинс Осигуряванье
АД, Северна Македония 

– 93.36%

Евролийз Рент а кар 
ЕООД,

България – 100%
ЧЕЗ Електро България 

АД – 67%
Еспас Ауто ООД,
България – 51%

ЗД ЕИГ РЕ ЕАД,
България – 100%

Амиго Лизинг ЕАД,
България – 100%

ЧЕЗ Трейд България ЕАД 
– 100%

Авто Юнион Сервиз
ЕООД, България – 100%

ЗД Евроинс Живот ЕАД,
България – 100%

Аутоплаза ЕАД,
България – 100%

ЧЕЗ ИКТ България ЕАД 
– 100%

ЕА Пропъртис ООД,
България – 51%

ЧАД Европейско
Туристическо

застраховане ПрАТ,
Украйна – 99,99%

София Моторс
ЕООД, България –

100%
Фри Енерджи Проджект 

Орешец ЕАД – 100%
Дару Кар ЕАД,

България – 100%

ЧАД ЗК Евроинс,
Украйна: – 92.62%

пряко; – 5.74% непряко 
(чрез ЧАД Европейско 

Туристическо
застраховане, Украйна)

Евролийз Ауто С.А., 
Румъния:  

77.98% пряко;  
20.45% непряко

(чрез Евроинс Румъния)

Бара Груп ЕООД – 100%
Булвария Варна

ЕООД, България –
100%

Евроинс Клеймс И.К.Е,
Гърция – 100% ЧЕЗ България ЕАД – 100% Булвария София

ЕАД, България – 100%

Евроинс Грузия АД,
Грузия – 50.04%

Стар Моторс ЕООД,
България – 100%

ЧАД ЗД ЕРГО,
Беларус – 93.12%

Стар Моторс  
ДООЕЛ,

С. Македония – 100%
Руска Застрахователна
компания Евроинс ООО,

Русия – 48.61%
(асоциирано участие)

Мотохъб ООД,
България – 51%

Мотобул ЕАД,
България – 100%

Бопар Про S.R.L.,
Румъния – 99%

Бензин Финанс ЕАД, 
България – 100%

* Към края на 2020 г. 
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номика, по друга причина. 
Тя ще бъде първата, в коя-
то бизнесът на ЧЕЗ е вече 
собственост на „Еврохолд“. 
Това не е какъв да е актив, а 
такъв, който ще го увеличи 
двойно. Преди сделката хол-
дингът има повече от 3000 
служители и предоставя 
услуги на около 4 млн. кли-
енти в 11 страни в ЦИЮИЕ, 
основно чрез застрахова-
телния си подхолдинг. С 
консолидацията на резулта-
тите на подразделенията на 
ЧЕЗ Груп, общите активи и 
годишни приходи на вече за-
страхователно-енергийния 
холдинг се очаква да над-
хвърлят 3 млрд. лв., около 1,8 
млрд. от които ще дойдат от 
енергийния бизнес. Опера-
тивната печалба за годината 
ще достигне около 240 млн. 
лв. С придобиването ком-
панията вече доставя услуги 
на повече от 7 милиона по-
требители и има над 6000 
служители. 
Профилът на компанията вече е про-
менен и от холдинг с един голям и 
два по-малки бизнеса се превръща 
в дружество с две солидни основи. В 
тази връзка в момента върви процес по 
продажба на автомобилни и лизингови 
бизнеси, който се очаква да приключи 

до края на 2021 година. Ще се запази 
инвестиционното посредничество, но 
основите ще бъдат застраховането и 
енергетиката, две силно регулирани 
дейности. Мениджмънтът на холдинга 
предпочита такива сектори, защото 
носят предвидимост и стабилност. 
В момента върви процес на интеграция 

на енергийния бизнес в структурата на 
холдинга, което няма да е лесно пред-
вид спецификата на сектора и обемите. 
Затова и е решено да бъде запазено 
цялото оперативно ръководство на 
дружествата на ЧЕЗ, с изключение на 
поста главен финансов директор. Това е 
принцип на работа на ръководството на 

ОЧАКВАНИЯ НА ЕВРОХОЛД  
НА КОНСОЛИДИРАНА БАЗА
ПРИХОДИ, 
МЛН. ЕВРО +7% 

CAGR `21 – `25

  ЗАСТРАХОВКИ      ЕНЕРГИЯ     ДРУГИ

36 22 24 26 28

897 990 1062 1103 1148

1496 1623 1747 1845 1939

563 611 661 716 763

2021 2022 2023 2024 2025

АКЦИОНЕРНА СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА 
ЕВРОХОЛД  БЪЛГАРИЯ АД - 2021

СТАРКОМ 
ХОЛДИНГ АД 

59.71%

KJK FUND II  
SICAV-SIF  
BALKAN DISCOVERY 
14.23%

В средите на бизнеса името „Еврохолд“ се олицетворява от тандема Асен Христов и Кирил Бошов 
(вдясно). Бошов е вторият основен акционер в „Старком холдинг“, мажоритарния собственик на 
„Еврохолд България“. Двамата основават „Старком“ в средата на 90-те години на миналия век, 
започвайки с телекомуникационни услуги. „Изградихме голяма мрежа в почти всички окръжни 
градове заедно с първия мобилен оператор („Мобиком“, бел.ред.), това беше и първият бизнес, с 
който се занимавахме“, разказва Христов. Днес Бошов е председател на Съвета на директорите 
на „Евроинс Иншурънс Груп“ и председател на Управителния съвет на „Еврохолд България“. Кирил 
Бошов е председател на Надзорния съвет на „ЧЕЗ Електро България“.

СПЕЦИАЛИ- 
ЗИРАНИ  
ЛОГИСТИЧНИ  
СИСТЕМИ АД  
7.03%

ДРУГИ 
ЮРИДИЧЕСКИ 
ЛИЦА  
16.76%

ДРУГИ ФИЗИЧЕСКИ 
ЛИЦА 2.27%
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„Еврохолд“, когато придобива успешна 
компания, независимо дали става въ-
прос за България, или чужбина. „Щом 
сме харесали едно дружество, е логично 
да запазим мениджмънта му, който го е 
направил успешно“, казва пред BGlobal 
председателят на надзора на холдинга 
Асен Христов.
Купувайки активите на ЧЕЗ, компанията 
се ангажира да изпълнява и инвести-
ционната програма за следващите 3 го-
дини, одобрена от Комисията за енер-
гийно и водно регулиране. В момента се 
подготвя бизнес планът на дружеството, 
който трябва да бъде приет до края на 
годината. Проектите в инвестиционна-
та програма се уточняват. Промените са 
необходими, защото предишният план 
е изготвен, преди Зелената сделка да 
стане европейски императив, и ще са 
в посока обновяване и поддръжка на 
мрежата, иновации, технологии и диги-
тализация, възобновяеми източници и 
енергийна ефективност.
Това, което е сигурно, е, че ще се търси 
форма на синергия между двата биз-
неса. Първата стъпка е в предлаганата 
застраховка имущество да се добави 
риск от повреда на електроуреди при 
проблеми в мрежата. Застраховката е 
доброволна, на стойност 25 лв. годиш-
но, а клиентите на ЧЕЗ ще могат да я из-
плащат със сметките за електричество. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ВИЗИЯ

Следвайки досегашния си път на раз-
растване в чужбина, „Еврохолд“ не 
смята покупката на активите на ЧЕЗ 
у нас за единична сделка, а ще търси 
излизане и в енергийния сектор. Хол-
дингът следи компаниите в съседните 
държави и при първа възможност ще 
опита да осъществи нова покупка, 
уверява Христов. Но с уточнението, че 
това съвсем не означава забавяне на 
плановете на групата в застраховането, 
дори напротив. 
„Еврохолд“ прогнозира силен потен-
циал за растеж, като брутният премиен 
приход се очаква да достигнe 650 млн. 
евро до 2025 г. Това ще стане чрез орга-
ничен растеж на пазарите, на които в 
момента оперира ЕИГ, както и чрез нови 

придобивания. Причина за оптимизъм 
е фактът, че в Румъния и България гру-
пата е в Топ 3 на общозастрахователните 
компании, а останалите пазари, където 
присъства с дъщерни компании, се 
намират в такава фаза на развитие, че 
дават възможности за висок растеж. 
Доказателство за потенциала на за-
страхователния бизнес дойде на 10 
септември, когато „Еврохолд“ инфор-
мира своите акционери, че компания-
та е в напреднала фаза на преговори с 
ЕБВР за придобиване на миноритарен 
дял от страна на международната фи-
нансова институция в EИГ. Планира-
ната инвестиция на ЕБВР е до 30 млн. 
евро и ще се реализира чрез увеличе-
ние на капитала на застрахователната 
група. „Еврохолд“ също ще участва 
в процедурата с допълнителни до 12 
млн. евро. Средствата ще се използват 

за развитие и растеж на „Евроинс Ру-
мъния“, което е най-голямото дъщерно 
дружество на застрахователната група, 
както и за укрепване на пазарните 
позиции на холдинга в Югоизточна 
Европа.
Като цяло прогнозата на „Еврохолд“ за 
развитие сочи, че през 2025 г. холдингът 
ще достигне общо приходи от 1,9 млрд. 
евро, оперативна печалба от 194 млн. 
евро и нетна печалба от 108 млн. евро. 
Очакванията са и застраховането, и 
енергетиката да бележат ръстове, като 
приходите, които в момента са домини-
рани от енергийния сегмент, да бъдат 
изравнени в дългосрочен план. Тези 
предвиждания са правени на база на 
настоящите активи, а в цялата си исто-
рия досега холдингът ясно е показал, че 
не обича да стои на едно място. Не само 
по отношение на географията. B

СДЕЛКАТА ЗА ЧЕЗ
„Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани II“ Б.В., Нидерландия, която е дъщерна 
на „Еврохолд“, завърши окончателно сделката за активите на ЧЕЗ в края 
на юли т.г. Стойността от 335 млн. евро бе осигурена чрез собствени 
средства, набрани чрез увеличение на капитала и публично предлагане на 
нови акции на Българската фондова борса (БФБ) , както и чрез външно 
финансиране, включващо стратегическа инвестиция и синдикиран заем с 
участието на търговски банки и международни финансови институции. В 
синдиката участваха имена като J.P. Morgan AG, Bank of China Luxembourg, 
Райфайзенбанк Интернешънъл, Европейската банка за възстановяване и 
развитие (EБВР), Международната инвестиционна банка (МИБ) и др. Тази 
платена цена ще набъбне след търговото предложение на новия собственик 
към миноритарните акционери в ЧЕЗ „Разпределение“ и ЧЕЗ „Електро“ (по 
33% от всяко дружество). Новият собственик се ангажира и с инвестиции 
в двете дружества в размер на 300 млн. лв. за следващите три години. 
До продажба се стигна от втори опит. Още през пролетта на 2018 г. 
CEZ Group обяви, че е постигнала договореност за продажба на активите 
си у нас с малката българска фирма „Инерком“. Комисията за защита на 
конкуренцията (КЗК) забрани сделката с мотива, че и двете страни имали 
централи за производство на електроенергия от възобновяеми източници. 
Година по-късно „Еврохолд“ обяви интереса си и на практика се споразумя 
с чехите, но отново КЗК се намеси и попречи продажбата да се случи. Този 
път с мотив, че концентрацията ще доведе до конгломератни ефекти на 
застрахователния пазар и в електроенергийния сектор. През юли м.г. Адми-
нистративният съд отмени това решение и го върна за ново произнасяне. 
Съобразявайки се със съдебните указания, КЗК поднови процедурата за про-
учване на сделката и в края на октомври 2020 г. даде „зелена светлина“ тя 
да се случи. По-късно и Комисията за енергийно и водно регулиране разреши 
придобиването, с което бе изпълнено и последното регулаторно условие. 
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НАВСЯКЪДЕ ПО СВЕТА 
РЕГУЛИРАНИЯТ БИЗНЕС 

Е ДОБЪР БИЗНЕС
В България в последните години всички чакаха какво ще каже един 
човек или група от хора. Сега много бързо махалото се залюля в 

другата посока и стана неуправляемо, казва Асен Христов, председател 
на Надзорния съвет на „Еврохолд“ 

Интервю Пламен Енев

През октомври 2019 г. 
казахте, че със сделката за ЧЕЗ 
трансформирате бизнеса на най-го-
лямата публична холдингова група 
в България и го поставяте, образно 
казано, на два солидни крака, 
регулирани от държавата – застра-
ховане и енергетика. След всички 
перипетии, през които премина тази 
сделка, след странните 
регулаторни решения, 
още ли смятате, че дей-
ността на регулиран пазар 
в България е успешна 
бизнес формула?
Регулаторите в България 
имаха странни решения, 
но това идва от факта, че 
в някои от тях работят 
хора с недостатъчно опит 
и познания, което под-
вежда и ръководствата 
им. Навсякъде по света 
като цяло регулираният 
бизнес е добър бизнес. 
Първо, защото е предсказуем. Второ, 
инвеститорите го харесват, защото 
има определен контрол. И трето, 
регулираният бизнес е в такива 
сектори, в които има гарантиран 
марж на печалба и конкуренцията 
е по-малка. 
Да, регулираният бизнес има своите 
особености. Трябва да се съобра-

зяваш с регулаторите и понякога 
регулаторите, за съжаление, вземат 
и политически решения. 

Не Ви ли притеснява, че някои от 
решенията им не се базират на 
пазарната обстановка, а се вземат 
по социални причини, особено в 
енергетиката?

Регулаторът трябва да се грижи за 
пазара, но при него винаги има и 
социална компонента. 
След сделката за дружествата на ЧЕЗ 
се убедих, че някои от решенията, 
които са вземани, дори на високо 
политическо ниво, наистина не са 
били следствие на лични или други 
претенции. Били са държавни ре-

шения на основа на информацията, 
която са имали хората, които са ги 
взели. Защо някой им е подавал 
такава информация и те са вижда-
ли картината по този начин, е друг 
въпрос. 
Отделно се убедих, че някои от ре-
шенията са били в интерес на дър-
жавата в съответния момент.

Промени ли се с нещо 
отношението Ви към сре-
дата за бизнес в България 
преди и след сделката 
с ЧЕЗ?
Представете си едно ма-
хало, което се е залюляло 
по-силно в единия край. 
Когато нещата започнат 
да зависят от едно място, 
когато всеки се страхува 
да вземе решение, бизне-
сът започва да стагнира 
заради голямата бюро-
крация. 

В България в последните години 
беше станало така, че всички разчи-
таха на един човек или група от хора и 
ставаше това, което те кажат. Истина-
та е, че не те са изисквали да казват за 
всичко, а по-голямата част от тези под 
тях се подмазват, седят и не смеят да 
вземат решение. Чакат от горе да им 
кажат, което е много страшно. 

Хората, които работят с 
пари, искат предсказуемост 
за следващите 3 – 5 г. и се 
плашат от политическата 
несигурност. В такива 
смутни времена може да се 
правят бързи сделки, но е 
много трудно да развиваш 
бизнес дългосрочно.
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Големият проблем е, че много бър-
зо се залюляхме в другата посока 
и стана неуправляемо. Искаш да 
реализираш проект, който трябва да 
съгласуваш на 5 места, и всеки има 
различно мнение. Няма кой да ги 
координира. Заради политическата 
нестабилност в момента за бизнеса 
няма предсказуемост. 
 След смяната на правителството на 
ГЕРБ средата за бизнес не се подо-
бри. Знаете, че за да финансираме 
сделката с ЧЕЗ, използвахме синди-
кат от международни банки. През 
април те ни попитаха как смятаме, 
че ще се отразят новите избори на 
средата, и ние отговорихме, че тя 
ще се подобри. Дойде месец май, 
настана тази анархия в парламента 
и вече не ни питаха, а направо ни 
казаха, че ще ни сложат още 2% ли-
хва за риск, защото смятат страната 
за непредсказуема. Започнахме да 
преговаряме и накрая стигнахме 
до 1% допълнителен политиче-
ски риск. Това е и причината да 
завършим сделката с близо месец 
по-късно. 
Хората, които работят с пари, искат 
предсказуемост за следващите 3 – 5 
г. и се плашат от подобни ситуации. 
Даже има още по-лошо. Преди се 
правеше някакъв пиар навън, че в 
България всичко е наред. Хубаво-ло-
шо, лъжа-истина, те си мислят, че в 
България има контрол. В момента 
пиарът е: Елате ни помогнете, хората 
не гласуват, трябва да махнем ста-
туквото и т.н. И от чужбина се съм-
няват, че въобще има някакъв ред.
Така че от гледна точка на финанси, 
на бизнес, да се инвестират пари в 

България, сега е по-тежко. И това 
не са политически разсъждения, а 
бизнес погледът към нещата. 

Може ли самият бизнес да подобри 
средата, в която работи?
Бизнесът оцелява във всякакви 
ситуации, но не може да промени 
средата в момента. Няма парламент, 
има служебно правителство, което е 
временно, половината регулатори са 
с изтекли мандати. 
Сега всеки е сам за себе си. Никой не 
знае нищо, никой не решава нищо. 
Убеден съм, че когато скочи цената 
на тока, имаше хора, които се въз-
ползваха от това, че държавната ТЕЦ 
„Марица-изток 2“ не бе включена 
една седмица. Но съм убеден и че 
имаше и една купчина хора, които 
можеха да вземат това решение, но 
се страхуваха, и те не знаеха защо. 
Още нещо. Ние сме в края на втората 
година от мандата на кметовете. Не 
дай си боже, сегашната политическа 
нестабилност да продължи още една 
година. Е, тогава ще е голямото чудо, 
защото нестабилността в местната 
власт започва една година преди 
изборите. В такива смутни времена 
може да се правят бързи сделки, но 
да развиваш дългосрочно бизнес, е 
изключително трудно. 
А цялостният отговор на въпроса е, 
че бизнесът не бива да се занимава 
с политика, а с нещата, от които 
разбира и може да прави. Правител-
ствата създават условията и средата, 
ако искат икономиката да работи.

Да се върнем към Вашия бизнес – 
има ли трудности пред интеграци-

ята на новопридобитите 
енергийни компании в 
холдинга?
Трудности винаги има, 
защото активите на ЧЕЗ в 
България са огромни, биз-
несът е доста сложен. Ес-
тествено, ние се опитваме 
да ги преодолеем. Коле-
гите от холдинга работят 
много тясно с колегите в 
енергийните дружества. 
Вече са налице първите 

форми на синергия, разработват 
се продукти, особено се набляга на 
промяна на стратегическата про-
грама на ЧЕЗ. Тя при всички случаи 
ще се промени, и то не защото има 
нов собственик. Правена е преди 3 
години, при друга ситуация. Тогава 
никой не говореше за Зелена сдел-
ка, за това, че толкова бързо трябва 
да навлязат ВЕИ-тата. Промениха 
се изискванията и лимитите на 
техническите загуби. Дори и демо-
графската картина се е променила 
през този период. Сега, на базата 
на всичко това, заедно с колегите 
ще променим инвестиционната 
стратегия за следващите 3 години. 

В какви посоки ще са промените?
В голямата си част, около 70%, про-
грамата ще е същата. Ако преди е 
имало интерес да се направят ин-
вестиции в Плевен например, сега 
е по-логично да бъдат направени в 
София област, защото потребление-
то там се увеличава много по-бързо. 
Покрай пандемията софиянци се 
изнесоха по околните села и в един 
момент мрежата изпитва трудности. 
Отделно има и промяна на зако-
нодателството, която разреши и 
стимулира да се правят малки сола-
ри, до 30 киловата. Преди 3 години 
никой не е предвидил, че те трябва 
да се включат в мрежата. Сега много 
хора купуват къщи в изоставени села 
и монтират соларни панели. Ние 
сме длъжни да присъединим тези 
инсталации и да изкупим произвеж-
даната от тях енергия. Като се сложат 
30 солара в едно село, се оказва, че 

„Убеден съм, че когато скочи цената на тока 
имаше хора, които се възползваха от това, че 
държавната ТЕЦ „Марица Изток 2“ не бе вклю-
чена една седмица. Но съм убеден и че имаше 
и една купчина хора, които можеха да вземат 
това решение, но се страхуваха, и те не зна-
еха защо.“ 
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захранващият кабел до населеното 
място няма такъв капацитет. 
Говорейки за соларите, нещата не са 
изпипани добре законодателно. Фо-
товолтаичните мощности работят 
през деня и обичайно произвеждат 
повече енергия, отколкото може да 
поеме мрежата. В Германия неслу-
чайно е взето друго решение. Там 
има дотация за малки солари, но тя 
е 50% за солари и 50% за батерия 
за съхранение на енергията. За да 
може, когато имаш излишък, енер-
гията да се съхрани и да се използва 
нощем. 

Ще предложите ли такава промяна 
и у нас?
Задължително. Ако на-
истина искаме Зелена 
сделка, не трябва само 
да се занимаваме с про-
изводство. Най-същест-
веното в тази сделка е, 
че политиците се сетиха, 
че има евтина енергия, 
която не може да употре-
бим цялата по времето, 
когато се произвежда. 
И казаха, че трябва да 
се измисли начин тази 
енергия да се съхранява. 
Водородът е батерия, не е 
източник на енергия. Произвеждаш 
евтина енергия, с нея произвеждаш 
водород, складираш го, можеш да 
го преместиш, и впоследствие от 
него да произведеш ток, когато ти 
трябва. Да, имаш някакви загуби, 
но балансираш системата.
ВЕИ-тата трябва да работят, за да 
произвеждат евтина енергия, която 
да се складира. Ако в законодател-
ството напишем „дайте да правим 
възобновяеми източници“, сме 
сложили левия крак. И ще скачаме 
на един крак. 
Много неща в законодателството 
ни са на куц крак – с добро желание, 
но наполовина. С Плана за възста-
новяване и устойчивост е същото, 
има една огромна липса – няма нито 
дума за развитието на мрежите. Ако 
има бум на енергоизточници, нали 

утре трябва да изградим мрежи? 
Добре, нас, частните компании, 
регулаторът ще ни притисне, за 
да дадем пари за инвестиции в 
инфраструктурата. А какво става с 
ЕСО (държавния Електроенергиен 
системен оператор, бел. ред.)? На 
него няма ли да му трябват пари, 
за да присъедини големите енер-
гийни източници? Някои от тях, 
като ветрогенераторите, се правят 
на много голямо разстояние, по 
билото на планини, на скали и 
т.н., най-близката точка за присъ-
единяване е на 10 км. Такива пари 
дори за държавната мрежа не са 
предвидени. 
Енергийната инфраструктура е 

изградена по друго време и за да 
обслужва една друга икономика. 
Сега източниците са други, иконо-
мическите центрове също са други. 
Само че в тези смутни времена 
пред кого да лобираме за промени 
в Плана за възстановяване? Пред 
кого да лобираме да включат бате-
риите в законодателството, стиму-
лиращо малките солари? На кого 
да обясним, че формулата на ЕСО 
за гаранциите при балансиране на 
координаторите е изкуствено зави-
шена? Там се прилага коефициент, 
с който над 2 пъти се увеличават 
изискуемите обезпечения от тър-
говците, въпреки че ЕСО разполага 
с всички инструменти за контрол 
на риска, включително отстраня-
ване от пазара, ако се наложи. Ти го 
обясняваш, а те ти казват, че вече са 

го съгласували с министерството. 
И ти казват още – какво толкова ти 
пречи, че ще ти вдигнем гаранцията 
с 10 млн.?

Как си представяте идеалната 
синергия между застрахователен 
и електроенергиен бизнес в диги-
талната ера?
И сега има застраховка на имуще-
ството, която покрива рискове до 10 
000 лв. Това означава, че ако къща 
на село бъде наводнена от прелял 
язовир, каквото често се случва у 
нас, собственикът няма да се моли 
на Фонда за бедствия и аварии. Съ-
щото е и при пожар. Застраховката 
е само 25 лв. годишно и смятаме да 

включим и допълните-
лен риск при повреда на 
електроуредите на хора-
та от токов удар или друг 
проблем в мрежата. Това 
е добре и за ЧЕЗ, защото 
по българското законода-
телство, ако компанията 
не подава напрежение с 
необходимото качество, се 
дължи неустойка по 5 лв. 
на ден, докато не се отстра-
ни несъответствието. А по-
правката на мрежата може 
да отнеме 2 – 3 месеца. 

Една такава доброволна застраховка 
покрива щетите и спестява на хората 
цялата разправия с доказването, че 
уредът е изгорял именно заради 
слабото напрежение. В момента 
ЧЕЗ има по 300 подобни искания 
на месец, което не е малко. Но в 98% 
от случаите хората или не успяват 
да докажат пряка връзка с токовия 
удар, или са пропуснали 3-дневния 
законодателен срок да предявят 
претенция. 
Ето ви я синергията – и застрахо-
вател, и енергийно дружество, и 
клиентите имат полза. Улеснението 
идва от това, че ЧЕЗ ще им предло-
жи продукта. Тези 2 лв. на месец ги 
защитават от много неща. Има стра-
ни, в които такъв вид застраховка 
е задължителна, като Гражданска 
отговорност. 

Вече са налице първите 
форми на синергия между 
застрахователния и 
енергийния бизнес, раз-
работват се продукти, 
променя се инвестицион-
ната програма на ЧЕЗ.
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Ако съдим по приходите, енер-
гийният бизнес вече се явява до-
минантен в холдинга. Това ще се 
отрази ли на застрахователния и 
как виждате неговото развитие 
предвид факта, че оперирате на 
пазари със сравнително слабо 
проникване?
Енергийният бизнес не е чак толкова 
доминантен. При планираното раз-
витие на застрахователния ни биз-
нес извън България в един момент 
това съотношение ще се изравни. 
Застраховането е отделен проект, 
който върви много ус-
пешно. Вече привлякохме 
ЕБВР за партньор. Това е 
оценка на застраховател-
ния бизнес, че е сериозен 
и сигурен, а за нас нама-
лява политическият риск. 
Посоката на развитие на 
застрахователния ни биз-
нес е Централна и Източ-
на Европа. Останалата 
част от европейския пазар 
е пренаситен, хората имат 
изградена застраховател-
на култура, имат познати 
марки. Много по-сложно 
и скъпо е, но мислим за 
разрастване в Южна Ев-
ропа. И в момента правим 
застраховки в Италия и 
Испания, където проник-
ването не е особено голя-
мо и затова тези пазари са 
интересни. 
Няма да стоим на едно 
място и по отношение 
на енергийния бизнес. 
При възможност сме в 
готовност да придобием енергийни 
дружества в съседните Румъния, 
Сърбия, Северна Македония, Гър-
ция, Турция. Първата ни идея бе да 
вземем активите на ЧЕЗ и в Румъ-
ния, само че сделката се случи преди 
нашата. Там има 4-5 ЕРП-та, някои 
от собствениците им се опитват да 
продадат част от активите си и ние 
се оглеждаме. 

Прави впечатление, че към мо-

мента не правите почти никакви 
промени в оперативното ръковод-
ство на дружествата на ЧЕЗ. Това 
принцип ли е при менажирането 
на новопридобивани дружества и 
как действате, когато влизате на 
външни пазари? 
В 90% от случаите купуваме даден 
бизнес заедно с мениджмънта. 
Обяснението е елементарно – ако 
сме харесали едно дружество, е ло-
гично да запазим ръководството му. 
Особено когато навлизаме в нова об-
ласт, като енергетиката. Ако решим 

да търсим изцяло ново ръководство, 
то би променило самата политика на 
дружеството и означава сътресение 
отвътре. Такива сътресения правим, 
когато сме купували компании на 
ръба на фалита. В тези случаи харес-
ваш пазара или активите, виждаш, 
че има потенциал, купуваш на ниска 
цена и сменяш мениджмънта. 
При ЧЕЗ случаят не е такъв. Ком-
панията е добра, изключително 
печеливша. Да, има какво още да се 

направи, но е по-добре да намерим 
начин сегашният мениджмънт да 
възприеме някои от нашите цели и 
да работим заедно. Всъщност една 
от трудностите на сделката беше да 
убедим сегашния мениджмънт да 
остане, защото те имаха предложе-
ния да се върнат на добри позиции 
в Чехия. 
Така работим и в чужбина. Напри-
мер в компанията, която купихме в 
Беларус, и до ден днешен менидж-
мънтът не е сменен. Там условията са 
трудни, пазарът е много по-рестрик-

тивен, но компанията 
работи на печалба.

Оперирате на различ-
ни външни пазари – 
в съседни страни, в 
по-развити от Бълга-
рия европейски дър-
жави, в бивши съвет-
ски републики. Какви 
са основните прилики 
и разлики със средата 
за бизнес в България?
Страните, които са на 
изток, като Украйна, 
Грузия, Беларус, са с 
15 години по-назад в 
развитието си от нас. 
Залагаме на стратеги-
ята, че и те ще се раз-
вият, както се разви 
България, макар и с 
различни темпове. Да, 
има политически фак-
тор, но се стремим да 
го минимизираме. Има 
особености, но на 70% 
принципите в застра-

ховането са същите. 
Правили сме и грешки, разраствай-
ки се навън. В началото бяхме реши-
ли, че хората навсякъде имат една и 
съща култура и манталитет. Оказа 
се, че не е така. Тотално различно 
е, включително и разбирането за 
това какво е корупция. В Румъния 
например услугата не влиза в оп-
ределението за корупцията. Ако от 
тази услуга си спечелил няколко ми-
лиона, не е проблем. Това е мантали-

АСЕН ХРИСТОВ  
ЗА 5-ТЕ ОСНОВИ НА УСПЕХА

• Екипност: Вярвам на екипа, с който работя, 
защото отдавна работим заедно. 

• Почтеност: Честността и почтеността към 
служителите и партньорите са едни от най-ва-
жните качества, които ценя.

• Постоянство: За да постигнеш една цел, са не-
обходими упоритост и постоянство независимо 
от препятствията и трудностите по пътя към 
нея. Достигането на целта е като от старта 
до финала в бягането (Христов е лекоатлет 
маратонец, бел.ред.) – изисква се подготовка и 
непреклонност при неуспехите.

• Напредничавост: Уважавам идеите на младите 
хора и виждам в част от тях новите мениджъри.

• Стабилност: В следващите 5 – 10 години ще се 
стремя да изградя новото поколение мениджъри 
на компаниите в холдинга.
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тет. В Гърция има друга 
особеност, по отношение 
на данъците. За тях те 
са наказание. Ако не се 
опиташ да скриеш данък, 
значи не си бизнесмен, 
направо е обидно. 
Но в същото време да 
имаш държава, е най-ва-
жното нещо и за румън-
ците, и за гърците – за 
разлика от България, за съжаление. 
Там това национално чувство, всич-
ки да защитят държавния интерес, е 
задължително. Наблюдава се дори в 
случаи, в които партиите не могат да 
се понасят, особено в Гърция. 
Тези социокултурни различия бяха 
огромно предизвикателство. Те се 
отнасят и до хората, с които рабо-
тиш, и до средата. Затова смятам, 
че много западни компании не 
успяват в Източна Европа. Идват, 
назначават си техните мениджъри, 
които никога не могат да свикнат 
с културните особености. Ние в 
един момент минахме навсякъде 

на местен мениджмънт. Най-мно-
го да сложим финансов директор 
или подобна фигура, която да 
подпомага. 

Рязко излизаме извън бизнеса – 
защо решихте да участвате в съз-
даването на частното училище „Св. 
Георги“?
„Св. Георги“ си е наш личен проект, 
който не е свързан с холдинга. С него 
искам да оставя нещо след себе си. 
Това училище ще остане поне 100 – 
200 г. след нас. Никой не разрушава 
църква и училище. 
Решихме да направим нещо, което 

да е добре за хората. Аз 
бих направил и още учи-
лища, стига да имам въз-
можност. Защото великите 
български революционери 
нямаше да ги има, ако ги 
нямаше Евлоги и Христо 
Георгиеви. Те са направили 
читалища и училища поч-
ти във всеки голям град. 
По-голяма част от читали-

щата и до ден днешен са построени 
с техни пари. Правейки читалища 
и училища, те всъщност създават 
хората, които са ни освободили.
Според мен с тези постоянни битки 
и люшкане между крайности в дик-
татура или демокрация ние си разва-
ляме образователната и културната 
система. И друг проблем – потъпк-
ваме национализма, който изобщо 
не е нещо лошо. Някои го наричат 
патриотизъм, аз го наричам нацио-
нализъм, защото сме нация. Затова 
ни трябват училища и читалища, но 
там да се преподава нещо различно, 
не да се мачкаме сами. B

Бих направил и още училища 
след „Св. Георги“, стига да 
имам възможност. Защото 
великите български рево-
люционери нямаше да ги 
има, ако ги нямаше Евлоги и 
Христо Георгиеви.
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ХРАНА НА ЕДИН КЛИК 
РАЗСТОЯНИЕ

Just Eat Takeaway.com свързва ресторанти и клиенти и учи заведенията 
как да станат по-ефективни

Текст Емил Петров

Гладен си, а не искаш – или 
нямаш време – да готвиш или да оти-
деш до ресторанта? От вездесъщата 
пица до авторски специалитети, от 
сръбска скара до веганска храна, ця-
лата кухня е в онлайн приложения. 
Но изборът от хиляди ресторанти 
и менюта нямаше да стане толкова 
познат в България, ако ги нямаше му-
лтинационалните компании с техните 
маркетингови кампании, техноло-
гични платформи и ярко брандирани 
куриери. Една от тях е Takeaway.com 
(Takeaway), част от глобалния лидер 
Just Eat Takeaway.com (JET). 
През 2020 г. JET e извършила 588 млн. 
доставки, като има над 60 млн. актив-
ни потребители и повече от 244 000 

заведения и ресторанти. Началото ѝ 
е дадено през 2000 г. от нидерландеца 
Йитце Гроен, който започнал локален 
онлайн бизнес за доставки на храна в 
Амстердам - thuisbezorgd.nl, докато бил 
студент. През годините Takeaway се раз-
раства, като привлича мултимилионни 
инвестиции и изкупува конкурентни 
бизнеси и през 2016 г. става публична 
компания с пазарна капитализация от 
€996 млн. През 2020 г. тя придобива 
датската Just Eat, като се ребрандира 
в Just Eat Takeaway.com. Този юни в 
сделка, оценена на €7,3 млрд., JET 
стана собственик и на американската 
Grubhub, като така вече работи в 24 дър-
жави – от Израел до САЩ и Колумбия. 
На различните европейски пазари JET е 

известна основно като Just Eat или като 
Takeaway.com, но има и други локални 
брандове. Например в Нидерландия 
още носи името thuisbezorgd.nl.
JET е публична компания – акциите ѝ 
влизат в състава на индекса FTSE 100, а 
пазарната ѝ капитализация възлиза на 
€16,8 млрд. (данните са за 13.09.2021 г.). 
За 2020 г. нейните приходи са €2,042 
млрд., а нетната печалба - €151 млн. В 
България Takeawаy.com стъпва през 
2018 г., когато за €11,5 млн. купува мест-
ния лидер за доставка на храна „БГ 
Меню“.
„Бизнесът тепърва се развива и се уве-
личава проникването (пенетрацията) 
в световен мащаб. В България пенетра-
цията е 13% от активните потребители, 

но има държави, в които тя е над 
50%. Така че има голям потен-
циал бизнесът да расте, но при 
не толкова развити пазари като 
нашия към момента няма място 
за много играчи, за да бъде пече-
ливш този модел“, казва Юлиана 
Хартарска, кънтри мениджър 
на JET за България (интервю с 
Хартарска на стр. 61). Затова 
и в момента основните играчи 
са Takeaway, foodpanda и Glovo, 
но през есента ще останат само 
Takeaway и Glovo, след като 
последната придоби част от 
активите на групата Delivery 
Hero за Централна и Източна 
Европа, където влиза бизнесът 
на foodpanda за България и 
Румъния.
Дейността на JET в България 
включва две дружества – „БГ 

Нидерландецът Йитце Гроен (43 г.) създал Takeaway като студент. Сега е сред най-богатите 
хора в Европа
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Меню“, което управлява и 
развива технологичната 
платформа Takeaway.com 
за връзката между ресто-
рантите и потребителите, 
и „ХХ Деливъри БГ“, което 
осигурява доставката чрез 
собствени куриери. През 
2019 г. през платформата са 
извършени над 1 млн. поръч-
ки на стойност над 22,6 млн. 
лв., като тогава в системата на 
доставки са били включени 
1670 ресторанта. 

МОДЕЛЪТ НА РАБОТА  
E ХИБРИДЕН 

- от една страна, Takeaway 
оперира като маркетплейс 
за ресторанти, които имат 
собствена доставка, като ги 
представя на платформата си 
и клиентите могат да поръч-
ват чрез нея. От друга страна, 
извършва и логистичната 
услуга – доставка до крайния 
клиент, ако ресторантът не я 
предлага.
Другата особеност е, че 
Takeaway e фокусирана около 
храната, за разлика от основ-
ните ѝ конкуренти в Европа 
Delivery Hero, Deliveroo, Uber 
Eats, Wolt и Glovo. Те следват 
в по-голяма степен логистич-
ния модел – организират доставката 
на ресторантите, които са на тяхната 
платформа, като освен това развиват и 
доставка на хранителни стоки, аптечни 
продукти и други потребителски стоки.
Юлиана Хартарска акцентира и на 
друга разлика: „Ако другите компании 
обикновено използват куриери на сво-
бодна практика, при нас куриерите са 
на трудов договор и ползват всичките 
предимства на това – заплата и бонус, 
свързан с доставките, платен отпуск, 
болнични. Това е нещо, с което се гор-
деем, защото създаваме работни места, 
плащаме данъци и осигуровки, даваме 
сигурност на служителите и разбира 
се, те остават много по-дълго при нас и 
са много по-мотивирани и ефективни“.

През последните три години персо-
налът на „БГ Меню“ е нараснал почти 
4 пъти, като в момента екипът е от 
над 200 човека. За „ХХ Деливъри БГ“ 
работят над 500 куриери. В България 
компанията има и ИТ отдел от около 
70 човека, който работи за глобалната 
структура и разработва значителна част 
от ресторантския портал.
„Активните ни клиенти непрекъснато 
се увеличават, виждаме и нарастваща 
лоялност – все по-висока е честотата 
на поръчка. Наборът от ресторанти 
също се е увеличил повече от 3 пъти и 
това е една от основните ни цели – да 
разширяваме обектите, с които парт-
нираме, за да може нашите клиенти да 
имат по-голям избор“, казва Хартарска.

И още нещо характерно за 
Takeaway според нея – ста-
раят се да дадат колкото е 
възможно 

ПОВЕЧЕ ВЛАСТ В РЪЦЕТЕ 
НА РЕСТОРАНТИТЕ 

за да могат сами да управля-
ват присъствието си на плат-
формата. В ресторантския 
портал всеки обект може да 
следи историята на поръч-
ките си, да вижда различни 
доклади, да определя работ-
но време, зона на доставка, 

когато я организира сам, да спира и 
пуска артикули, да прави корекции. 
Този процес е подпомогнат от екипа 
на Takeaway, за да може заведенията да 
постигнат по-голяма ефективност. 
Компанията има т.нар. акаунт ме-
ниджмънт екип, който консултира 
ресторантите, съветва ги за това кое е 
правилното за деливъри бизнеса – кое 
е подходящото меню, как да подреж-
дат менюто, да правят ясни описания, 
да прикачват подходящи снимки на 
продуктите, да дадат възможност на 
клиента да променя съставки. Как да 
визуализират офертите си, как да пред-
ставят водещите продукти. „Ние сме 
компания, която е движена от данните и 
имаме ежедневни доклади във всякак-

КОМПАНИЯТА В ЦИФРИ  
(ЗА 2020 Г.):

588 000 000 
осъществени доставки

над 60 000 000 
активни потребители 

повече от 244 000  
заведения и ресторанти на платформата
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ви сечения и аспекти на бизнеса. Така 
на базата на анализ на данни можем 
да консултираме ресторантите как да 
подобрят клиентското преживяване и в 
същото време да имат повече поръчки“, 
казва Юлиана Хартарска.
По време на локдауните технологич-
ните платформи за онлайн поръчка на 
храна се оказаха партньорът, спасил 
голяма част от ресторантския бизнес 
от затваряне. През 2020 г. Takeaway 
стартира редица мерки за подкрепа 
на заведенията и на медицинските 
служители, които са на първа линия 
в битката срещу Covid-19. Сред тях 
са различни пакети за намаление на 

комисионите и допълнителни вау-
чери за ресторантите, програма за 
подкрепа на медицинските служители 
с безплатна доставка до персонала на 
всички Covid-отделения в София за 
периода ноември 2020 г. – юни 2021 г. 
В световен мащаб подкрепата на рес-
торантите и медицинските служители 
от JET възлиза на €59 милиона само 
за 2020 г.
Поръчките на храна онлайн са глобал-
на тенденция, но Юлиана Хартарска 
посочва, че дори през лятото, когато 
хората започват да излизат по-често на 
заведения, ходят и на почивка, плат-
формата продължава да поддържа доста 

високи нива на поръчки, нетипични 
за този сезон. „Хората все по-често и 
по-често поръчват, което означава, че 
имаме промяна на потребителските на-
вици – че поръчването на храна онлайн 
е част от нормалния живот на хората.“
Въпреки неяснотата кога – и дали – 
пандемията ще свърши, все повече 
компании регламентират гъвкавото 
работно място, при които служителите 
не са само в офиса, а имат определени 
дни от седмицата за работа от вкъщи. 
А хоум офисът със сигурност е свързан 
и с поръчката на храна. Така че идват 
все по-добри времена за компании като 
Takeaway. B



6161

BGlobalБР. 8 / 2021

Бяхме първите куриери, които 
въведоха електрически скутери 
и електрически велосипеди 
за доставка. Опаковките за 
храна, които предоставяме 
на ресторантите, са 
биоразградими.

Г-жо Хартарска,  как 
Takeaway променя българския 
пазар и кои са практиките, които 
компанията налага у нас?
Ние сме истинска глобална компа-
ния. За разлика от много мултина-
ционални гиганти, които оперират 
различно на различните пазари, 
при нас в Just Eat Takaway.
com всичко е една компа-
ния, едни и същи прак-
тики, един и същ модел 
на управление. Фирмата 
ни е наистина отговорна 
към обществото и ясно 
сме си поставили рамка-
та, в която работим. 
Ние бяхме първите ку-
риери, които въведоха 
електрически скутери 
и електрически велоси-
педи за доставка. Към 
днешна дата имаме над 
100 велосипеда и бързо увеличава-
ме бройката им. Загрижени сме за 
околната среда и непрекъснато се 
стремим да намалим въглеродния 
си отпечатък. Като онлайн бизнес 
не генерираме много въглеродни 
емисии, но стартирахме поредица 
от мерки за ограничаването им 
в бизнеса на нашите партньори. 

НИЕ СМЕ ИСТИНСКА 
ГЛОБАЛНА 
КОМПАНИЯ

Фирмата ни е отговорна към обществото и ясно сме си поставили 
рамката, в която работим, казва Юлиана Хартарска, кънтри мениджър 

на Just Eat Takeaway.com за България
Интервю Емил Петров
Фотограф Тони Тончев

Опаковките за храна, които пре-
доставяме на ресторантите, са би-
оразградими. Вече споменах елек-
трическите велосипеди и скутери, 
в момента разширяваме автопарка 
си в посока хибридни автомобили. 
Имаме вътрешна политика по отно-
шение на намаляване на хартията, а 

всеки от служителите ни, когато по-
стъпва на работа, получава бутилка 
за многократна употреба, така че да 
не използва пластмасови опаковки 
за еднократна употреба.
В момента компанията разработва 
редица инициативи и проекти за 
намаляване на похабяването на 
храна.

Изключително много се гордеем, 
че куриерите ни са на трудови до-
говори, и водим доста интензивна 
полемика и дискусия с правител-
ствата в различни държави, за да се 
промени моделът и при останалите, 
и наемането на куриерите на трудов 
договор да стане стандарт.

С какво JET се отлича-
ва от конкурентите си 
и кое е вашето най-го-
лямо предимство?
Н а ш а т а  м и с и я  е 
E m p owe r i n g  Eve r y 
Food Moment – да на-
правим всеки момент 
от храненето специа-
лен. За консуматора 
това означава да дадем 
най-широкия избор – 
за закуска, обяд, следо-
бедна закуска, вечеря, 

за хапване сам, или със семейството 
си, за специален повод, да му дадем 
достъп до любимия ресторант, кой-
то иначе би посетил. Целта ни е да 
предоставим такова технологично 
решение, че цялостното изживява-
не, свързано с поръчката – от нача-
лото до пристигането на храната, да 
е възможно най-приятното. За рес-



62

BPROFILE

62

www.bglobal.bg

торантите това, което влагаме във 
визията ни, е да дадем възможност-
та да максимизират всеки момент, 
свързан с храната – да се възползват 
от широката ни база клиенти, но и 
да ги подпомагаме с технологични 
решения и съвети как да разрастват 
бизнеса си.

Как извършвате подбора на вашите 
служители и има ли правила, които 
не толерирате?
За нашата компания е много важно 
да имаме правилните хора за пра-
вилните роли, затова при подбора 
има няколко важни аспекта. От една 
страна, са опитът и уменията – т.нар. 
hard skills, но за нас е ключово важно 
хората да отговарят на културата 
на организацията и да изповядват 
нашите ценности – Lead, 
Deliver, Carе (на англ. 
води, достави, погри-
жи се). Lead означава да 
имаш лидерско мислене, 
да искаш да си номер 1, 
но и да водиш, да пое-
меш сам инициативата 
и да движиш нещата на-
пред. Deliver означава, 
че изпълняваме наши-
те обещания – когато 
си поел ангажимент, го 
изпълняваш, дори дос-
тавяш повече от обеща-
ното. И Care – всичко, 
което правим, го правим 
с грижа към нашите потребители, 
нашите ресторантски партньори, 
към нашите колеги и към обще-
ството.
Ценностите ни не са просто плакати 
по стените, а нещо, което е нашата 
основа за правене на бизнес.
Нашата компания искрено подкре-
пя разнообразието, принадлеж-
ността и интеграцията (diversity, 
belonging and inclusion) и имаме 
различни глобални проекти и ини-
циативи в тази посока. За нас темата 
пол, раса или сексуално предпочи-
тание не ограничава възможност-
ите на индивида, а напротив - ние 
вярваме, че разнообразието има 

добавена стойност за компанията. 
Не толерираме каквато и да е форма 
на неетично поведение, дискрими-
нация или тормоз.

Какви са възможностите за кариер-
но развитие вътре в компанията?
Много важна част от културата на 
JET е прозрачността в диалога със 
служителите. Използваме техно-
логично HR решение, наречено 
Work Day. В него служителите имат 
достъп до детайлната глобална 
организационна структура, като 
всеки може да види компетен-
циите, качествата, изискванията 
и възнагражденията за всички 
длъжности и нива по веригата. 
Така стимулираме хората сами да 
поемат отговорност за кариерното 

си израстване, като всеки може да 
види, ако иска да израсне в своя от-
дел или да премине в друг, какъв би 
бил обхватът на позицията и какви 
знания и умения трябва да развие, 
за да може да заеме тази позиция. 
Всичките ни подбори са отворени 
първо вътрешно и даваме предим-
ство на нашите кандидати.
Друго нещо, което развива слу-
жителите, е нашата платформа за 
управление на представянето. Тя 
стимулира постоянен диалог между 
мениджърите и служителите. Струк-
турата й позволява да се проследява 
индивидуалното представяне спря-
мо индивидуалните цели (които 

Служителите ни имат 
достъп до детайлната 
глобална организационна 
структура, като всеки може 
да види компетенциите, 
качествата, изискванията и 
възнагражденията за всички 
длъжности и нива по веригата.

служителят сам определя), но също 
така подпомага идентифицирането 
на силните страни на служителя и 
областите за подобрение, както и 
до каква степен поведенията отго-
варят на ценностите на компанията. 
Имаме култура на отворена обратна 
връзка, в която стимулираме хора-
та да са откровени и да получават 
360-градусов поглед върху пред-
ставянето си. Не се изисква само 
мнението на прекия ръководител, 
но и на колегите на твоето ниво и на 
подчинените, така че да се състави 
обективната оценка и да се подкрепи 
израстването на служителя. 

Какви са били най-големите 
предизвикателства пред Вас, ко-
гато започнахте работа в JET, и коя 

беше Вашата най-голя-
ма изненада?
Аз започнах по време 
на пандемията и всички 
вече работеха от вкъ-
щи. Идвам от различен 
бизнес и се наложи да 
навляза в работата на 
база на нашите рипор-
тинг системи в онлайн 
разговори с колеги-
те. Ролята на кънтри 
мениджъра е нова за 
JET.  Компанията има 
матрична структура, 
при която локалният 
екип е подчинен както 

на кънтри мениджъра, така и на 
глобалната функция. Моята роля 
е обединителна – аз съм в ролята 
на мост между различните отдели, 
който да подсигури реализацията 
на глобалната стратегия на локално 
ниво, от една страна, запазвайки 
фокуса върху цялостния бизнес, от 
друга, създавайки взаимовръзката 
между отделите. И това да го пра-
виш онлайн, когато си нов, беше 
моето основно предизвикателство.
Това, което ме изненада приятно, 
е истинският дух на взаимопомощ 
в JET. Първите ми месеци бяха 
буквално претъпкани със срещи 
онлайн. Едната преливаше в друга, 
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е кънтри мениджър на Just Eat 
Takeaway.com за България, като 
заема позицията през декем-
ври 2020 г. Тя има магистърска 
степен по маркетинг и менидж-
мънт от УНСС. През 1999 г. 
започва работа в търговското 
представителство на Reckitt 
Benckiser в България и след това 
в „Агрима“ АД - представител-
ството за Pepsi за България. 
През 2001 г. се присъединява 
към водещата компания в тър-
говията и дистрибуцията с 
бързооборотни стоки „Авенди“ 
ООД, част от  VM Finance Group, 
като от август 2013 г. до февру-
ари 2020 г. е неин управител. 

Юлиана 
Хартарска 
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трета, имах въвеждащи 
срещи с всички кънтри 
мениджъри и глобал-
ни функции. Всеки ме 
попита как може да 
ми помогне и сподели 
добри практики. 
Имаме вътрешен чат 
канал и ако имаш въ-
прос или проблем, вед-
нага намираш човека, 
който отговаря за това. 
Често не го познаваш, 
но когато му изпратиш съобщение 
какво ти е необходимо, той макси-
мум до час ти отговаря. Няма пред-
известие – имаш нужда от помощ, 
пишеш, получаваш подкрепа. Ако 
случайно не си уцелил правилния 
човек, те насочва към когото трябва.
Звучи като клише, но това е искре-
на култура на взаимопомощ. Това 
усещане, че си част от глобална 
структура и можеш да се обърнеш 
към всеки от нейните 9000 служи-
тели, е нещо, което ме изненада по 
изключително приятен начин.

Каква е ролята на българското под-
разделение в семейството на JET?
Изумително е, че в България ти 
не си част от българския екип, а 

си част от глобалния екип. Всич-
ко се случва и променя едновре-
менно „с един клик“ във всички 
държави. Колегите ми разказаха, 
че приравняването на „БГ Меню“ 
като структура и мигрирането към 
платформата, прилагането на про-
цесите, се е случило изключително 
бързо, в рамките на 3 месеца, което 
те считат като доста добра практика 
– толкова бързо да трансформираш 
една локална компания със стартъп 
култура в част от огромна глобална 
компания. Другото специфично е, 
че в България имаме доста голям 
ИТ отдел, който работи за гло-
балната структура, и се грижи да 
развива ресторантския портал в 
глобален мащаб.

Какви са новите услу-
ги, които Takeaway ще 
предложи на българския 
пазар?
В момента сме пред ор-
ганизирането на няколко 
нови неща. Съвсем скоро 
ще активираме възмож-
ности за разплащане на 
нашата платформа със 
съвременни технологии 
като Google Pay и Apple 
Pay. През есента въвеж-
даме Takeaway Pay, което 
е бизнес-ту-бизнес (B2B) 
решение. С него компа-
нията дава възможност 
на служителите си да 
поръчват от различни 
ресторанти от нашата 
платформа с отстъпка. 
Работодателят определя 
дали това ще е само за 
делнични дни, в работ-
ното време или и извън 
работното време. Така 
вместо да поддържа кан-
тина или служителят да 
се възползва само от рес-
торантите около офиса, 
фирмата ще спонсорира 
част от този обяд, а слу-
жителят получава много 
по-широк избор за хра-
нене. Нещо, което стар-

тирахме в Нидерландия и ще бъде 
пуснато и на другите пазари, е т.нар. 
dine-in секция в платформата, така 
че, когато отидеш в ресторанта може 
директно да поръчаш през мобил-
ното ни приложение и да платиш, 
без да се налага да чакаш сервитьо-
ра. Така поръчката се изпълнява 
по-бързо, намалява взаимодействи-
ето с персонала, а самото заведение 
работи по-ефективно.
Това е малка част от иновациите, 
които въвеждаме. Just Eat Takeaway 
е силно иновативна компания и по-
стоянно подобряваме платформата 
и съпътстващите технологични 
решения, така че да предоставим 
най-добрия технологичен продукт 
на потребителите и ресторантите. B

Даваме възможност на 
ресторантите да се 
възползват от нашата база 
клиенти и ги подпомагаме 
с технологични решения и 
съвети как да разрастват 
бизнеса си.
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СЕВДАЛИНА  
ВАСИЛЕВА:

ДИГИТАЛНИТЕ 
РАЗПЛАЩАНИЯ 
СА СТИМУЛ ЗА 

ИКОНОМИКАТА

Севдалина Василева,  
генерален мениджър на Visa 
за България, Гърция и Кипър
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Започнахме тази поредица на списание BGlobal в нача-
лото на годината, защото опитът на най-добрите винаги е 
ценен, но има моменти, в които е още по-ценен. Сега е 
такъв момент – изпитанието COVID-19 се оказа ускорител 
за трансформацията, през която преминава светът и Бъл-
гария. В такива времена е важно да се чуват гласовете на 
предприемачите и мениджърите, които успешно се състе-
зават с времето; които намират печеливши решения и в 
най-трудните ситуации. 
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ДИГИТАЛНИТЕ 
РАЗПЛАЩАНИЯ СА 

СТИМУЛ ЗА ИКОНОМИКАТА
Бизнесите все повече ще развиват директни онлайн канали за достъп  

и взаимодействие с клиентите си, казва Севдалина Василева,  
генерален мениджър на Visa за България, Гърция и Кипър

Интервю Стефан Антонов, Красимира Георгиева

Единствената успешна 
формула е съчетаването на 
най-доброто от мисълта, 
усета и интелекта на човека 
и мащаба, пространството 
и възможностите на 
технологиите.

Година и половина след 
началото на пандемията готови 
ли сме за един все по-дигитален 
свят, г-жо Василева? Кое беше 
най-голямото предизвикателство 
в тази ситуация, пред което беше 
изправена Visa, най-голямата ком-
пания за дигитални разплащания?
Мисля, че сме готови, 
като се има предвид кол-
ко бързо се адаптирахме 
миналата година. Когато 
избухна пандемията от 
COVID-19, голяма част от 
света заживя онлайн и 
това значително ускори 
дигиталната трансфор-
мация, която всъщност 
се извършваше от десети-
летия. Очаквам светът да 
стане още по-дигитален 
и свързан във виртуалното прос-
транство. Бизнесите все повече ще 
развиват директни онлайн канали за 
достъп и взаимодействие с клиенти-
те си, както B2C, така и B2B, което ще 
„тласне“ напред и във все по-голяма 
степен ще изисква използването на 
съвременни технологии за анализ 
на данни, машинно обучение и из-
куствен интелект. Тази неизбежна 
трансформация ще стимулира още 
повече дигитализацията, отдалече-
ния достъп до обществени услуги 

и като цяло икономиката, за която 
напредъкът в дигиталните разпла-
щания е от основно значение.
Що се отнася до най-голямото 
предизвикателство, всеки пазар има 
своя специфика. Във Visa подхож-
даме индивидуално към нуждите и 
приоритетите на различните дър-

жави, какъвто е подходът ни и към 
всеки наш клиент.

Какво научихте лично Вие – за биз-
неса, за екипа, за партньорите, в 
една такава необичайна ситуация? 
COVID-19 предизвика значителна 
трансформация в начина на живот 
и всекидневието на потребителите. 
Технологичната и дигиталната тран-
сформация променя и ще променя 
поведението и очакванията на хо-
рата както като клиенти, така и като 

потребители на финансови услуги 
и разплащания. Тази промяна ще 
повлияе на начина на привличане и 
обслужване на клиенти, структурата 
и скоростта на процесите, анализа 
на данните и моделите за тяхното 
приложение. Отношението към 
клиента ще се промени. То ще ста-

не по-персонализирано, 
пряко свързано с индиви-
дуалните му нужди.
Заради пандемията по-
требителите поискаха 
да могат да плащат с без-
контактните си карти, да 
избегнат използването на 
пари в брой и физическия 
контакт с разплащател-
ни устройства. Във Visa 
идентифицирахме тази 
промяна още в първите 

дни на пандемията и веднага се 
обърнахме към правителствата и 
другите участници в платежната 
индустрия, с инициативата да по-
вишим лимитите за безконтактни 
разплащания в цяла Европа, вклю-
чително в България.

Не е тайна, че преди март 2020 
гoдина разпространението на 
дигиталните разплащания в Бъл-
гария беше сравнително ниско, 
на фона на средноевропейското.  



6767

BGlobalБР. 8 / 2021

заема поста генерален мени-
джър на Visa за България, Гърция 
и Кипър от началото на ноем-
ври 2019 г. Преди това е била 
изп. директор и главен дирек-
тор „Банкиране на дребно“ в 
Първа инвестиционна банка АД, 
където управлява картовите 
разплащания, дигиталните 
технологии и ритейл биз-
неса на банката и съдейства 
за създаването на първата у 
нас целенасочена програма за 
финансиране и подпомагане на 
жените в бизнеса и предприе-
мачеството.
Професионалният опит на 
г-жа Василева в банковата 
сфера започва през 2007 г. в 
Пощенска банка като директор 
направление „Потребителско 
кредитиране“ и изпълнителен 
директор на едно от друже-
ствата на групата. От 2010 г. 
до 2016 г. е управител с ресор 
„Банкиране на дребно“ в Алфа 
Банк – България. Кариерата 
й стартира през 1998 г.  в 
„Кока-Кола Хеленик Ботълинг 
Къмпани България“, където 
заема различни ръководни пози-
ции в маркетинг и продажби. 
От 2004 г. до 2007 г. е член на 
управленския екип на „Обеди-
нена млечна компания“. 
В свободното си време работи 
с предприемачи и стартиращи 
компании като ментор. Тя е 
сред инициаторите на про-
грамата за иновации на Visa и 
инвестиционния фонд Eleven. 

Севдалина 
Василева 
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Каква е ситуацията сега, особено 
сред бизнеса, малък и среден?
България има сериозен потенциал 
да се развива и да достигне запад-
ните държави по отношение на ди-
гитализацията на икономиката, на 
обществените и административните 
услуги, включително разплащания-
та. Да не забравяме, че развитието 
на електронните разплащания е 
обратнопропорционално на не-
формалната икономика. 
В България динамиката 
на техния растеж се уве-
личава – общият обем на 
безконтактните трансак-
ции през декември 2020 г. 
нараства с 40,2% спрямо 
декември 2019 г. Конкрет-
но при малките и средните 
фирми нивото на дигита-
лизация все още е ниско, 
но пък това създава зна-
чителни възможности за растеж с 
помощта на най-новите технологии.
Във Visa продължаваме да работим 
за разширяване на приемането на 
карти в България, преминаване от 
наложен платеж при доставка към 
по-удобното и сигурно плащане с 
карта, въвеждане на нови продукти 
с нашите партньори от финансовите 
институции, внедряване на безкон-
тактни плащания в обществения 
градски транспорт. Работим и за 
развитието и навлизането на мобил-
ните технологии в разплащанията, 
като например xPays и мобилни 
портфейли благодарение на нашето 
решение за токенизация.

Visa се явява едновременно кли-
ент, но и доставчик на решения за 
финтех сектора, който промени 
банковия бизнес. Как технологич-
ните промени и дигитализацията, 
навлизащи в банковите и финансо-
вите услуги, променят Visa?
Банките стават все по-дигитализи-
рани, но продължават да бъдат смя-
тани за конвенционални играчи. От 
друга страна, финтех компаниите 
предлагат решения за сегменти, 
които не се обслужват или са сла-

бо обслужвани от традиционните 
финансови институции, тъй като 
те ги смятат за недоходоносни или 
труднодостъпни. 
Ние, от Visa, се стремим да улесним 
достъпа до тези сегменти чрез нови 
и гъвкави технологични решения. 
Вярваме, че в сътрудничество с 
такива компании ще продължим 
все по-успешно да развиваме еко-
системата за разплащанията и чрез 

тях всички икономически субекти. 
В това отношение ние разглеждаме 
иноваторите като допълващи ос-
новните играчи.
Вярваме, че сътрудничеството е клю-
чът към иновациите. Посредством 
колаборацията с широк кръг парт-
ньори, която обединява пъргавия 
подход на финтех предприемачите и 
мащаба на големите банки и търго-
вци, създаваме почва за развитие и 
избор на крайния потребител, било 
то бизнес или индивидуални лица. 

Постпандемичните промени нало-
жиха ли промени и в програмата 
за иновации на Visa, в профила 
на предприемачите, които под-
крепяте, в партньорите, с които 
работите?
Банките и финансовите инсти-
туции в региона на Югоизточна 
Европа са наясно с необходимостта 
от иновации и промени и работят 
активно в тази посока. В България 
има много активна и жизнена 
предприемаческа общност, умни и 
талантливи хора, които имат идеи 
и създават новаторски бизнеси, 
оригинални решения и се нуждаят 
от подкрепа, за да ги реализират. 

Ето защо създадохме Програмата за 
иновации Visa с фонда Eleven. След 
успешното й стартиране в България 
през 2018 г., тя беше разширена до 
Гърция и Турция, а през март т.г. 
комбинирахме трите програми и 
по този начин обхванахме повече 
пазари, за да достигнем до по-раз-
нообразен набор от финтех таланти 
в региона на Югоизточна Европа. 
Сегашната трета група компании, 

които станаха част от про-
грамата, заедно с вече за-
вършилите я, се възползват 
от достъпа до по-голям 
набор от ресурси, парт-
ньорска мрежа, менторски 
капацитет и бизнес въз-
можности. Тази стъпка не 
е резултат от пандемията, 
а от дигитализирането на 
всеки аспект от живота, 
което показа, че без ко-

лебание можем да стартираме 
регионална програма онлайн. На-
шата цел е да помогнем на финтех 
компаниите от различни пазари 
да взаимодействат помежду си, 
да се ангажират с клиенти извън 
локалната си мрежа и в крайна 
сметка да бъдат по-полезни за по-
требителите, бизнеса, обществото 
и икономиката като цяло.

Имате сериозен професионален 
опит в банковата сфера, където Вие 
винаги сте отговаряли за банкира-
нето на дребно и за технологичното 
развитие. Кога се появи фокусът 
върху технологиите в професионал-
ната Ви кариера, какво го породи?
Не мога да кажа конкретен момент. 
Това бе един постепенен процес, 
който в България започна може би 
да се чувства по-осезателно от 2007 г. 
До голяма степен трансформацията 
във финансовите услуги се дължи на 
външни сили: променящо се търсене 
и очаквания на потребителите, ци-
фрови технологии, които развиват 
възможностите във всички фор-
ми. Факт е, че това е еволюционен 
процес, който обаче ускорява темп 
значително.

Истинските лидери 
обединяват хората, 
помагат им да преминат 
изпитанията, дават им 
увереност и смелост.
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Колкото повече мисля 
за индустрията днес и 
в ретроспекция, множе-
ството от иновативните 
и технологичните раз-
работки се осъществя-
ват в областта на плаща-
нията, приложенията за 
анализ и обработка на 
данни, автоматизация-
та на бек офис процеси-
те и системите за взаи-
модействие с клиентите в широкия 
смисъл. Подобряването на свърза-
ността, повсеместното навлизане на 
смарт устройства, дигитализацията 
и интелигентните технологии са 
в основата на трансформацията 
на финансовата индустрия. А и на 
всички други индустрии.
Огромна роля изигра и навлизането 
на нетрадиционните играчи, които 
внедриха нови идеи и технологии 
в екосистемата на конвенционал-
ните разплащания и допълнително 
разшириха обхвата на дигиталните 

плащания, повишавайки очаква-
нията на потребителите за „уау“ 
и безпроблемно  изпълнение на 
трансакцията. В резултат се появиха 
икономики, които все повече се ос-
вобождават от парите в брой.

Вие сте от мениджърите, които са 
се доказали в множество сфери, 
вкл. ритейл и банкиране. Как това 
помага на сегашната Ви позиция? И 
кое е най-важното – или най-труд-
ното – при превключването от една 
позиция на друга?

Промяната е предизви-
кателство, от една стра-
на, и голяма възмож-
ност, от друга. Аз лично 
винаги съм я приемала 
като възможност. С вся-
ко предизвикателство, 
пред което се изправям, 
трупам професионален 
и житейски опит и се 
развивам. Осланям се 
на този опит и нести-

хващото си желание да уча и да 
градя, както и да провокирам сама 
себе си. Да намираш смисъла в това, 
което правиш, и да имаш способ-
ностите, мотивацията и енергията 
да го правиш, е решаващо за раз-
витието на всеки; това е, което ни 
стимулира да излезем от зоната на 
комфорт. Бездействието и прими-
ренчеството не са ми присъщи, а и 
съм се убедила, че успехите и разви-
тието, в личната трактовка на всеки 
от нас, се постигат не в очакване, а 
чрез преки действия.  

В България има много умни и 
талантливи хора, с идеи и 
оригинални решения, които 
се нуждаят от подкрепа, за 
да ги реализират. Затова 
създадохме Програмата за 
иновации Visa с фонда Eleven.
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Как се изгражда и развива един 
екип в един свят на все по-голяма 
физическа дистанция? И в тази 
връзка кое е по-сериозно предиз-
викателство за Вас – работата с 
хората или новите технологии?
Здравето и безопасността на всеки 
служител на Visa са от първостепен-
но значение, така че от началото на 
пандемията ние преминахме към 
дистанционна работа. COVID-19 
накара компаниите, служителите 
и техните мениджъри да се чувст-
ват по-комфортно, като работят 
от вкъщи. За мен най-голямото 
предизвикателство беше липсата 
на социален контакт и разговори с 
колеги в реална среда. Постепенно 
преминаваме към т.нар. хибриден 
модел на работа, съчетаващ физи-
ческо и дистанционно присъствие, 
който в значителна степен възста-
новява връзката с хората.
Режимът на изцяло дистанционна 
работа, в който бяхме доскоро, беше 
истински тест за уменията да рабо-
тиш и управляваш хора, и въобще за 
лидерските качества на всеки един 
от нас. Въз основа на постигнатите 
резултати и обратната връзка от 
колегите и многото ни партньори 
смятам, че сме го издържали добре. 
При всички случаи разчитам на 
личния пример, който давам, пря-
ката и разбираема комуникация, 
честното и уважително отношение 
към екипа, ясните цели и задачи. 
И винаги заставам до моите хора в 
трудни моменти.
Що се отнася до работата с хора 

и новите техно-
л о г и и ,  з а  м е н 
единствената ус-
пешна формула 
е извличането и 
съчетаването на 
най-добрите ка-
чества и от двете 
в една смислена и 
градивна симбио-
за – от човешката 
мисъл, усет и ин-
телект и техно-
логичния мащаб, 

пространство и възможности.

Променя ли се и как лидерството 
в постпандемичния свят? Има ли 
нови качества, които сега излизат 
на преден план? А кои остават 
непроменени според Вас?  
В резултат на безпрецедентната 
пандемия това, от което се нуждаем 
повече от всякога, са истински ли-
дери, които обединяват хората, не 
се фокусират върху трудностите, а 
гледат отвъд моментната ситуация 
и очертават бъдещите развития и 
перспективи. Лидерство е да про-
явяваш загриженост към хората, 
те да се чувстват в безопасност и 
сигурност, да им помогнеш да се 
адаптират, приемат и преминат това 
изпитание, да бъдеш близо до тях и 
да им даваш увереност и смелост. 
Това се постига чрез осъзнаване и 
разбиране на мисията на компани-
ята и смисъла на работата, чрез лич-
ния пример, правилните послания и 
комуникация да достигнеш до всеки 
отделен човек в екипа. Лесно ли е да 
бъдеш в тази роля? Не. Но ти носиш 
отговорност. За-
щото в такива мо-
менти хората се 
нуждаят от силни 
лидери повече от 
всякога.

Има още едно 
общо нещо меж-
ду различните 
професионални 
позиции, които 

сте заемали – фокуса Ви върху под-
крепата за жените предприемачи. 
Защо, от какво е породен?
Въпреки че в България живеем в 
относително равна среда по отно-
шение на участието на жените в 
бизнеса, вярвам в необходимостта от 
целенасочен и всеобхватен подход в 
широко партньорство с академични-
те среди, бизнеса, неправителстве-
ните организации и институциите, 
така че младите момичета  да влязат 
в света на технологичните стартъпи, 
съзнателно да поемат риск и да за-
почнат собствен бизнес.
Във Visa универсалното приемане на 
всеки не е просто голо обещание на 
нашата марка, това е крайъгълният 
камък на нашата корпоративна кул-
тура. Равенството между половете, 
приобщаването на жените и равно-
то заплащане на половете са теми, 
които Visa приема много сериозно 
вътре и извън компанията. Visa е 
фокусирана върху изграждането на 
приобщаваща лидерска култура и 
укрепване на женското лидерство и 
предприема стъпки за увеличаване 
на разнообразния ни набор от талан-
ти. В световен мащаб повече от 40% 
от служителите на Visa и над една 
трета от лидерския екип са жени.
В изпълнение на нашите цели към 
приобщаване на жените се радвам, 
че и в България имаме причина 
да се гордеем. Във втория сезон на 
Програмата за иновации на Visa 
в България има жена – основател 
на един от стартъпите. Надявам 
се всяка година броят на жените 
предприемачи в програмата да се 
увеличава. B

Във Visa работим 
за навлизането на 
мобилните технологии в 
разплащанията, като xPays 
и мобилни портфейли, 
благодарение на нашето 
решение за токенизация.

Нивото на дигиталните 
разплащания при малките и 
средните фирми в България 
все още е ниско, но това 
създава значителни 
възможности за растеж 
с помощта на най-новите 
технологии.
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Как компаниите да оценят новите климатични изисквания 
и да представят ефективно собствената си адаптация 

Текст Иван Паспалджиев

КЛИМАТЪТ -  
НОВИЯТ ФОКУС  

НА КОРПОРАТИВНАТА 
УСТОЙЧИВОСТ 
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Темата „климат“ безспор-
но стана водеща за бизнеса. Не ви 
се струва така, според вас е тема 
за далечното бъдеще? През юни 
страните от G7 се споразумяха да 
направят климатичното докладва-
не за бизнеса задължително. Към 
днешна дата то е факт във Франция, 
Великобритания, Швейцария, Ка-
нада; такива заявки има вече в САЩ 
и дори и в Китай. Европейският 
пакет за зелени финанси вменява 
на банките, борсите и въобще на 
управляващите активи да докладват 
за емисиите на своите портфолиа и 
да вземат мерки за тяхното декар-

бонизиране. Европа готви подобни 
изисквания и за небанковия сектор 
през изменение на директивата за 
нефинансово докладване, която не 
само ще въведе по-строги изисква-
ния за докладване, но и по-широк 
обхват на засегнатите компании.
В България темата все още не е на дне-
вен ред за бизнеса, поне в публичното 
пространство. Това обаче не е съвсем 
така зад кулисите – от практиката си 
като консултанти виждаме, че наши 
клиенти идват при нас с молбата да 
им помогнем по редица изисквания 
на тема климат, които са им спуснати 
отнякъде. Откъде точно? Изисква-

нията за докладване за климата идват 
най-често от:
• Инвеститори, борси и кредитори – 

за банките и борсите в Европа (но 
и по света) докладването на тема 
климат става на практика задъл-
жително, а оттам това се прехвърля 
върху компаниите, които са част 
от техните портфолиа. По света 
все повече се налага практиката 
публичните компании да са длъж-
ни да докладват за влиянието на 
климата върху техния бизнес като 
част от стандартните задължения 
за прозрачност. Инвеститорите 
вече не вземат решения само на база 

УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕМАТА КЛИМАТ
Стандартният „път“ на бизнеса

ГРАФИКА 1

Полагане  
на основи

Пресмятане  
на емисиите  

на компанията.
Въвеждане на процес 

за събиране  
на нужните данни.

Бъдещи рискове  
и възможности

Преглед на инициа-
тивите на ЕС  

по Зелената сделка  
в контекста  

на компанията.
Преглед на прогно-
зите за промени в 

климата и потенци-
алното въздействие 
върху дейността на 

компанията

Стратегия и цели 
за климата

Стратегия  
за управление  
на рисковете и 
възможностите, 

породени от клима-
тичните промени  

и политики.
Цели за намаляване 
на емисиите (декар-

бонизация).

Докладване

Предоставяне  
на информация  

към заинтересовани 
страни (инвестито-
ри, клиенти, бизнес 

партньори).
Отчитане  

на прогреса по 
поставените цели  
за декарбонизация.

ОБХВАТ 3
Индиректни емисии

ГРАФИКА 2

Дейности нагоре по веригата  
на стойността

Дейности надолу по веригата  
на стойносттаДейност на компанията

ОБХВАТ 3
Индиректни емисии

ОБХВАТ 1
Директни емисии

ОБХВАТ 2
Индиректни емисии

Закупуване на 
електричество, 

пара, отопле-
ние и охлаждане 

за собствени 
нужди

Инвестиции
Франчайзи

Наети активи
Извеждане от упо-
треба на продаде-

ните продукти
Използване на про-

дадените продукти
Преработка на про-
дадените продукти

Транспорт и 
логистика до краен 

потребител

Собствени 
сгради
Собствени 
превозни 
средства
Емисии от 
производ-
ствени 
процеси

Наети активи
Пътувания на слу-
жители
Бизнес пътувания
Отпадъци от 
собствена дейност
Транспорт и логис-
тика до компанията
Закупуване на гори-
ва и енергия
Капиталови стоки
Закупуване на про-
дукти и услуги



7373

BGlobalБР. 8 / 2021

е старши консултант в denkstatt 
България по проекти, свързани с 
промените в климата, ESG 
докладване, оценка на жизне-
ния цикъл, остойностяване на 
нефинансови разходи и ползи, 
оценка на екологични политики. 
Консултира мултинационални 
компании за интегриране на 
ESG, както и при оповестяване 
на информация по глобални 
инициативи като TCFD и 
SBTi. Работи с Dundee Precious 
Metals, Mondi Group, The Coca-
Cola Company, Raiffeisen Bank 
International, SPAR, Metro AG, 
както и Европейската комисия.
Преди да се присъедини към 
denkstatt, работи за Hadley 
Centre към Британската мете-
орологична служба, където 
участва в разработката на 
климатичния модел JULES, 
използван в докладите на Меж-
дуправителствен панел за 
климатични промени. Завършил 
е специалност „Екология и науки 
за околната среда“ в Универси-
тета в Единбург.

Иван 
Паспалджиев 
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ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА РАЗЛИЧНИ 
КАТЕГОРИИ В ОБХВАТ 3*

ГРАФИКА 4

* Средно за 
~10 000 компа-
нии, докладващи 
помеждународ-

ната инициатива 
CDP.

Други категории Закупуване на 
горива, транспорт 

и логистика

Закупуване на 
продукти и услуги

Използване на 
продадените 
продукти

ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ОБХВАТ 
ЕМИСИИ ЗА РАЗЛИЧНИ СЕКТОРИ*

ГРАФИКА 3

* Hertwich и Wood, 2018: The growing importance of scope 3 greenhouse 
gas emissions from industry. Environ. Res. Lett. 13 (2018)104013

ЕНЕРГЕТИКА

ТРАНСПОРТ

ИНДУСТРИЯ

СГРАДИ

ЗЕМЕДЕЛИЕ

  OБХВАТ 1    OБХВАТ 2    OБХВАТ 3

финансови показатели, но гледат и 
на екологичните теми като опреде-
лящи за дългосрочното управление 
на бизнес риска.

• Компанията майка – за да отговорят 
на нуждите на своите заинтересо-
вани страни, големите компании 
поставят амбициозни цели за декар-
бонизация. Така че е нормално тези 
цели да застигнат и регионалните 
им подразделения, а също и техните 
доставчици.

• Чуждестранни партньори към 
своите доставчици – голяма част 
от бизнес емисиите всъщност се 
случват извън пряката оперативна 
дейност на компанията (повече за 
това по-долу в статията). За да упра-
вляват своите емисии, компаниите 
се налага да изискват по-ниски еми-
сии от своите доставчици. Затова и 
B2B насочените компании трябва 
да свикват с подобни изисквания 
от своите клиенти – покажете ни 
въглеродния си отпечатък, или няма 
да работите с нас.

Бизнес докладването за климата може 
да не е развито в България, но не е 
така по света. Де факто всички големи 
западни (а все по-често и източни) 
компании имат внедрени процеси за 
управление на бизнес въпросите на 
тема климат. Затова и когато нуждата 
от такова докладване застигне българ-
ските компании, количеството изис-
квана информация често е плашеща. 
Грешна е представата, че докладването 
на тема климат е единичен процес – 
правим нещо, за да подадем изисква-

ната от нас информация и забравяме 
за темата. Напротив, климатичното 
докладване е дългосрочно начинание 
и компания, която тепърва започва с 
темата, няма как да надскочи себе си. 
Затова е нужно да се познава стандарт-
ният „път“, който бизнесът трябва да 
извърви, за да внедри управлението на 
темата климат в своите процеси (виж 
графика 1).

ОСНОВИТЕ

Безспорно най-важното, за да може 
бизнесът да управлява темата климат, 
е познаването (инвентаризирането) 
на собствените емисии на парникови 
газове. За щастие пресмятането на 
парниковите газове от бизнес дей-
ност е добре установена практика и 
съществуват множество инструменти 
и бази данни, от които можем да се 
възползваме. Тази година празнува-
ме 20-ата годишнина на световния 
стандарт за въглеродно счетоводство 
Greenhouse Gas Protocol. В основата 
на GHG Protocol е докладването на 
емисиите по 3 „обхвата“, илюстрирано 
в графика 2.
Прави впечатление, че два от трите 
обхвата за докладване са „индирект-
ни“ – от закупуване на електричество 
(Обхват 2) и емисии във веригата 
на стойността (Обхват 3). В истори-
чески план единствено Обхват 1 и 2 
са задължителни според Greenhouse 
Gas Protocol (докладване по самия 
протокол е доброволно, но той реално 
няма алтернатива, ако искате смет-

ките ви да са обективни и да са взети 
насериозно от бизнес контрагентите). 
Това е приложим подход за някои 
компании, например енергетика и 
транспорт, но е абсолютно подвежда-
що за по-голямата част от останалата 
икономика. Над половината емисии 
в индустрията, недвижимите имоти 
и земеделието се намират в Обхват 3, 
а за компаниите в ритейл сектора 
процентът стига до 80 – 90 на сто (виж 
графика 3). Макар и Обхват 3 да из-
глежда като разностранна категория, 
всъщност близо 90% от емисиите на 
компаниите в този Обхват най-често 
попадат в две графи – от закупуването 
на продукти и услуги, тоест нагоре по 
веригата на стойността и от използ-
ването на продадените от компанията 
продукти, което е надолу по веригата 
на стойността (виж графика 4).
Поради тази причина изискванията 
за докладване на тема климат все 
повече наблягат на Обхват 3 – тоест 
за компаниите става важно не само да 
намаляват емисиите от собствените си 
сгради, автомобили и процеси, но и да 
изискват това от своите доставчици 
(нагоре по веригата на стойността) и 
да се стремят към продукти с по-ни-
ски емисии (надолу по веригата на 
стойността).
Инвентаризацията и управлението 
на емисиите от бизнес дейността 
със сигурност не е самоцел. Предвид 
амбициите на Зелената сделка за 
декарбонизация (и подобните на нея 
амбиции по света) фокусът върху ком-
паниите е в реда на нещата.
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РИСКОВЕТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ

Да кажем, че бизнесът е пресметнал 
своите емисии и вече има тази база. Тя 
е основата за по-нататъшна дискусия 
относно промените в климата и какво 
влияние биха имали върху дейността 
на компанията. Основният стандарт за 
докладване тук е TCFD (Task-Force for 
Climate-Related Financial Disclosures). 
Той дава рамката за анализ на риско-
вете, но и възможностите за бизнеса 
от промените в климата в общ план, 
като третира най-общо две категории:
• Прехода към нисковъглеродна 

икономика – това е ефектът на 
политиките за декарбонизация и 
развитието на пазара в отговор на 
тях.

• Физически рискове – тези, които 
произтичат от по-високи темпера-
тури, повече суши, по-силни валежи 

и други последици от промените в 
климата.

Тези два типа рискове са огледални 
един на друг – при по-засилен преход 
към нисковъглеродна икономика 
очакваме по-малко промени в клима-
та (по-малко физически рискове), но 
по-големи рискове от декарбониза-
ционните политики и развитието на 
пазара; и обратното.
Климатичните рискове са и бизнес 
рискове, затова се и припознават, а 
и вече изискват от инвеститорите. 
Освен това променящата се пазарна 
среда предоставя и някои възмож-
ности за различни сектори и това как 
те се възползват от тях в дългосрочен 
план също е важна за инвеститорите 
информация.
За да онагледим какво представляват 
климатичните рискове и възмож-
ности на практика, можем да вземем 

за пример Dundee Precious Metals 
(„Дънди Прешъс Металс”) – засега 
единствената компания в България, 
която докладва по TCFD (виж таб-
лицата). Докладването на рискове и 
възможности, свързани с климата, е 
абсолютно аналогично като стил и 
тип информация със стандартното 
докладване към инвеститорите – ва-
жна е тази информация, която е от 
съществено значение за финансовото 
представяне на бизнеса.

ЦЕЛИТЕ 

Защо компаниите трябва да намаляват 
своите емисии? Целите на Парижкото 
споразумение, Европейската зелена 
сделка и подобните на тях полити-
чески инициативи са непостижими 
без трансформация на икономиката. 
Съответно всеки бизнес ще трябва 

DUNDEE PRECIOUS METALS: РИСКОВЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ,  
СВЪРЗАНИ С ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА

Мина Челопеч Мина Ада Тепе
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Цена на въгле-
родните емисии

Дружествата не са част от Европейската схема за търговия с емисии, но са индиректно изложени 
на риск през цените на тока и горивата.

Регулации
Зелената сделка предполага регулаторни промени в множество направления. Настоящото упра-
вление на риска за дружествата включва постоянно следене на развитието на релевантните за 
дейността политики, вкл. през активно членство в браншови организации.

Пазар Независими анализи показват значително повишено търсене на злато и мед при по-амбициозни клима-
тични политики.

Технологии

Дигиталните иновации в производството са един от 4-те „стратегически императива“ на DPM и 
компанията е припозната като напреднала в сферата. Съществуват допълнителни възможности 
за внедряване на дигитални решения с цел повишена производствена ефективност, вкл. намалено 
потребление на енергия, води и ресурси.

Репутация

Съществува прецедент за блокиране на минни проекти поради съображения за климата. Към момен-
та това е изцяло насочено към добива на въглища, но очертава посоката за минния сектор като 
цяло. Добрите взаимоотношения с местните общества, НПО, местната и държавната власт, са 
ключова част от настоящото управление на риска в DPM.

Ф
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Промени в тем-
пературите

Промените в температурите и вероятността 
от суши се очаква да имат минимален ефект 
върху дейността на дружеството или предпо-
лагат минимални инвестиции за адаптация.

Възможни краткосрочни спирания на производство-
то поради пушеци от възможни горски пожари.

Използване на 
води и суши

Възможни спирания на производството поради 
недостиг на вода.

Екстремни 
валежи

Възможни краткосрочни прекъсвания на производството поради свлачища. Нужда от експанзия на 
надземна отводнителна инфраструктура.

Климатично 
обостряни 
заболявания

Към момента дружествата не са изложени на климатично обостряни заболявания. Повишените в 
бъдеще температури биха могли да увеличат ареалите на векторите на конкретни инфекциозни 
болести (напр. малария, денга, нилска треска) и да достигнат Южна България (където се намира 
мина „Ада Тепе“). Посоката на риска не е сигурна, инфекциозните болести са част от настоящото 
управление на риска на дружествата (обновен в отговор на COVID-19).

  НЕЯСНА ПОСОКА, НЕПРЕКЪСНАТО МОНИТОРИРАНЕ   ОЧАКВАНО ПОВИШАВАНЕ НА РИСКА   ПОВЕЧЕ ВЪЗМОЖНОСТИ, ОТКОЛКОТО РИСК
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да допринесе за това. Големите ком-
пании вече имат поставени такива 
цели (някои от много години насам), 
а темпът, с който нови компании 
приемат такива цели, е главоломен. 
Както показахме по-горе, много от 
емисиите на компаниите всъщност 
са извън техния директен контрол, 
затова, за да могат да постигнат по-
добни цели, те ще изискват подобни 
и от своите партньори във веригата 
на доставките.
В последните години по света се на-
ложи един общ подход за поставяне 
на корпоративни цели за декарбони-
зация – методиката на Science Based 
Targets Initiative - SBTi или научноо-
босновани цели за декарбонизация 
(виж графика 5). Предпочитането на 
тази методика и от страна на бизнеса 
не е случайно – тя дава ясни правила 
за определяне на амбициозни цели, 
които са съпоставими с амбициите на 
регулаторите. Освен това методиката е 
достатъчно стриктна, за да не позволя-
ва т.нар. greenwashing (заблуждаващи 
„зелени“ твърдения). Фокусът на SBTi 
е на първо място към подтикване на 
компаниите към декарбонизация в 
рамките на реалната им бизнес дей-
ност. Поради това компенсиращи 
мерки (carbon offsets), тип финан-
сиране на залесяване, не се зачитат 
към целите на компаниите освен за 
остатъчни емисии, които не могат да 
бъдат избегнати поради технологич-

НАУЧНООБОСНОВАНА ЦЕЛ ЗА ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ 
(SCIENCE-BASED TARGET)

ГРАФИКА 5

1. Междинна цел
Трябва да осигури изпълнението  
на дългосрочната цел.

2. Дългосрочна цел за декарбониза-
ция
Трябва да е съпоставима с огранича-
ване на затопляне до 1.5°C  
(по зададени критерии)

3. Компенсиране на остатъчните 
емисии
Напр. финансиране на залесяване 
и т.н. Допустимо единствено за 
емисии, които не могат да бъдат 
намалени или избегнати.

  ЕМИСИИ НА КОМПАНИЯТА
  ИЗБЕГНАТИ ЕМИСИИ
  КОМПЕНСИРАНИ ЕМИСИИ

ни съображения. Още повече, целите 
по SBTi трябва да водят до абсолютно 
намаление в емисиите, а не просто в 
относителен план.
За да онагледим какво представля-
ват целите за декарбонизация на 
ниво компания, може да използваме 
Aurubis и Coca-Cola Hellenic – цен-
тралите и на двете компании имат 
поставени цели, които включват и 
дейността им в България. И двете ком-
пании имат сериозен дял на емисиите 
в Обхват 3, като те логично са доста 
по-големи като дял при Coca-Cola, 
поради енергоемкостта на бизнеса 
на Aurubis. И двете компании зала-
гат както управлението на емисиите 
от собствените си производства и 
дейност, така и съществени мерки 
за намаляване на емисиите в своята 
верига на стойността (виж графика 6).
Малко по-различно стоят нещата при 
компаниите от финансовия сектор. 
При тях собствените емисии (от сгра-
ди, транспорт и т.н.) са на практика 
нищожни в сравнение с емисиите, 
които управляват чрез своите порт-
фолиа. Регулаторното вменяване на 
задължения за банките въобще не е 
случайно – финансовият сектор се раз-
глежда като катализатор на устойчи-
вите инвестиции. Като пример може 
да вземем ING Bank, които залагат 
цели за декарбонизация за редица 
високоемисионни сектори в своето 
портфолио (виж графика 7). Тези 

цели включват както изключване 
от финансирането на определени 
сектори, например въглища, така и 
подобрение на въглеродния интен-
зитет при други (вкл. до нула при 
търговските имоти), за да бъдат 
финансирани.

ДОКЛАДВАНЕТО 

Докладването на тема климат 
е много по-обхватно и дълбоко 
от стандартните нефинансови и 
CSR доклади, които се срещат на 
българския пазар. Стремежът при 
нефинансовите доклади обикнове-
но е изпълняване на европейските 
изисквания с възможно най-малко 

усилие, а CSR докладите са просто още 
един пиар инструмент. Като консул-
танти често чуваме от компаниите, 
че трудно обвързват корпоративното 
си докладване за устойчиво развитие 
с пряката си бизнес дейност. Ами 
докладването на тема климат дава 
именно тази възможност – изисква-
ната информация е изцяло обвързана 
с бизнес дейността и рисковете и 
възможностите, които климатичните 
промени и политиките за справянето 
с тях пораждат. Затова и мястото на 
климатичното докладване не е в CSR 
частта на сайта на компанията, а при 
финансовия отчет.
Няма нужда и от особено чудене 
коя точно схема за докладване да 
бъде избрана – международната 
инициатива CDP (Carbon Disclosure 
Project) e универсално припозната 
като най-полезната и обхватна плат-
форма за докладване на тема устойчи-
во бизнес развитие (със силен фокус 
върху климат). Ако една компания 
докладва адекватно по CDP, лесно ще 
може да попълни и отчетите, които 
биха били искани от предстоящата 
ревизия на европейската директива 
за нефинансово докладване. Така че, 
ако тази компания е извървяла пътя 
на климатично докладване, описан 
в този текст, със сигурност ще бъде 
готова не само да се справи, но и да 
се възползва от задаващите се зелени 
изисквания. B
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Абсолютна цел (мил. евро инвестиции)
• Добив на фосилни горива (2%)

Относителна цел:
• Недвижими имоти: – кг CO2/ кв.м.       (90%) 
• Енергетика – кг CO2/ МВч (4%)
• Автомобили – кг CO2/ км. пробег           (1%)
• Авиация – кг CO2/ пасажер-км.               (2%)
• Стомана – кг CO2/ тон производство     (1%)
• Цимент – тон CO2/ тон производство     (>1%)

В скоби: % на сектора спрямо общите инвестиции
Инвестиции в недвижими имоти включват само портфолио за 
Холандия и Германия

ING BANK. ЦЕЛИ ЗА ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПОРТФОЛИО

ЕМИСИИ СПОРЕД ОБХВАТ

ГРАФИКА 7

ГРАФИКА 6

Абсолютна цел (млн. евро инвестиции)
• Добив на фосилни горива (2%)

В скоби: % на сектора спрямо общите  
инвестиции. Инвестиции в недвижими  
имоти включват само портфолио  
за Нидерландия и Германия.

Относителна цел:
• Недвижими имоти: – кг CO2/кв.м (90%)
• Енергетика – кг CO2/МВч(4%)
• Автомобили – кг CO2/км пробег (1%)
• Авиация – кг CO2/пасажер - км (2%)
• Стомана – кг CO2/тон производство (1%)
• Цимент – тон CO2/тон производство (>1%)

• Въглища – пълно изключване от портфолиото.
• Нефт и газ – намаляване на експозицията, както и изисквания за 

намаляване на абсолютните емисии, напр. чрез по-малко емитиращ 
добив.

• Енергетика – ребалансиране на портфолиото към ВЕИ.
• Търговски имоти – изисквания за висок клас енергийна ефективност 

на сградите, закупуване на 100% зелена енергия.
• Жилищни имоти – изисквания за по-висок клас енергийна ефективност 

на сградите (саниране, смяна на отопление). Работа за информиране 
на потребителите, както и предоставяне на специализирани финан-
сови инструменти (зелени ипотеки, заеми за енергийна ефективност).

• Цимент – традиционно сред най-трудните за декарбонизация 

сектори. Насочване на финансирането към иновативни технологии 
за намаляване на емисиите (напр. Oxyfuel).

• Стомана – повишена енергийна ефективност при доменните пещи, 
улавяне на въглерод, смяна на въглерода (под формата на кокс и 
природен газ), използван за редуктор. Работа с браншови органи-
зации за по-добро разбиране на проблема, пречките и възможните 
решения.

• Автомобили – ребалансиране на портфолиото към компании с 
амбициозни цели за декарбонизация, преференциално финансиране 
на нискоемисионни превозни средства.

• Авиация – преференциално финансиране на по-нови и по-енергоефек-
тивни самолети, вкл. такива, разчитащи на алтернативни горива.

Обхват 1 и 2: намаляване на емисиите в абсолютна стойност с 
50% до 2030 г.
Обхват 3: намаляване на емисиите за тон меден катод с 24% до 
2030 г.
Мерки за декарбонизация
• Пълно интегриране на ISO 50001 за всички производства.
• Преференциално закупуване на зелена енергия и внедряване на 

ВЕИ за собствени нужди.
• Повишена енергийна ефективност, вкл. използване и продажба на 

топлина от индустриални процеси.
• Повишено използване на рециклирани суровини. 
• Затваряне на цикъла на производството – работа с крайни 

потребители на компанията за рециклиране на изведените им от 
употреба продукти.

Обхват 1 и 2: намаляване на емисиите в абсолютна стойност с 
55% до 2030 г.
Обхват 3: намаляване на емисиите в абсолютна стойност с 21% 
до 2030 г.
Мерки за декарбонизация
• Използване на 100% рециклиран PET за опаковки.
• По-малко употреба на захар в продуктите.
• Изисквания за по-ниски емисии при доставчиците на опаковки, 

захар, подсладители и плодов концентрат.
• Закупуване на зелена енергия, използване на възобновяемо гориво.
• Повишена енергийна ефективност в производството.
• Внедряване на умно хладилно оборудване на франчайз.
• Обновяване на наетия транспорт и преминаване към нискоемиси-

онни горива или електричество.

Отпадъци от собствена 
дейност <1%

Бизнес пътувания <1%

Пътувания на служители 1%

Инвестиции 6%
Закупуване на продукти 
горива и енергия 8%

Транспорт и логистика до 
краен потребител 8%

Транспорт и логистика до 
компанията 11%

Закупуване на продукти 
и услуги 66%

CO2, използван в продукти 
(газировка) 2%

Емисии от нает  
транспорт 5%

Закупуване на захар, 
подсладители и плодови 
концентрати

25%

Емисии от хладилно  
оборудване  
на франчайз

33%

Закупуване на опаковки 35%

AURUBIS

57%15% 5% 6%

28% 89%

COCA-COLA 
HELLENIC 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕМИСИИ 
В ОБХВАТ 3

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕМИСИИ 
В ОБХВАТ 3

  OБХВАТ 1
  OБХВАТ 2
  OБХВАТ 3

  OБХВАТ 1
  OБХВАТ 2
  OБХВАТ 3
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Индустриални-
те зони са един от най-по-
казателните примери за 
развитие на българската 
индустрия. В тях инвес-
титорите намират на едно 
място терени, инфра-
структура, логистични, 
административни и други 
услуги, които им позволя-
ват да създават и развиват 
своя бизнес. А разположе-
нието им извън столица-
та дава възможност и на 
регионите да привличат 
инвеститори. 
Но и самите зони са в 
процес на развитие, за 
да отговорят на новите 
екологични изисквания, както и на 
предизвикателствата и възможностите 
в резултат на пандемията от коронави-
руса. Приетият през пролетта Закон 
за индустриалните зони също дава 
възможност за по-комплексно развитие 
на териториите.
С 25-годишна история, над 180 фирми 
на своята територия и инвестиции за 
над €3 млрд., частната „Тракия иконо-
мическа зона“ (ТИЗ) е най-голямата 
индустриална зона в България. Сега ще 
мултиплицира своя успех в създаване-
то на икономическа зона съвместно с 
общините Русе, Хасково и Димитров-
град, като започва и нов етап от своето 
развитие, насочен към дигитализация 
и декарбонизация. Екипът на ТИЗ ще 
реализира „Въглеродно-неутрални ин-
дустриални паркове“ (ВНИП), проект 
в съответствие със Зелената сделка на 
ЕС и Плана за възстановяване и устой-
чивост, заедно с общините Пловдив, 

ЗОНИ В РАЗВИТИЕ
Индустриалните паркове се разширяват,  

залагайки на екологията и на подготовката на кадри
Текст Eмил Петров

Хасково, Бургас, Габрово и ТЕЦ „Бобов 
дол“ ЕАД. 
Екологичен отпечатък присъства и в 
разширението на „Индустриален и ло-
гистичен парк Бургас“, в който собстве-
ници са морската община и държавата. 
Свободните терени в Промишлена 
зона „Юг“, т.нар. Фаза 2 на проекта, са 
по-големи, съответно ще се търсят и 
по-мащабни производители. Но акцен-
тът е върху уникалните природни ха-
рактеристики на зоната, с които могат 
да се привлекат инвеститори, насочени 
към екологосъобразните производства 
и дейности. Поради своята близост до 
влажни територии и граници с Бурга-
ското езеро, където гнездят и много 
защитени видове, сме задължени да 
се придържаме стриктно към всички 
екологични норми и разпоредби, 
казва Георги Кузманов, изпълнителен 
директор на индустриалния парк. Над 
териториите на сегашната зона „Север“ 

на парка минава „Виа Понтика“, един 
от главните маршрути за миграция на 
птиците от Европа към Африка. „Тези 
особености налагат да позиционира-
ме само екологично чисти и зелени 
производства, които да отговарят на 
съответните рестрикции“, обяснява 
Кузманов. Наложен е лимит на мак-
симална височина на индустриалните 
сгради – до 20 м в зона „Север“ и до 15 
м в зона „Юг“. 
Стартът на ТИЗ е „на подходящо място 
в подходящо време“. В средата на 90-те 
години на миналия век индустриал-
ната зона е една от първите в сектора, 
който дeсетилетия по-късно все още 
не е институционализиран – едва този 
март беше обнародван специален Закон 
за индустриалните паркове. Първата 
инвестиция в ТИЗ на зелено е през 
1996 г. в зона „Марица“ - заводът на 
„Агри България“, дъщерно дружество на 
италианската компания за сладкарски 

На територията на „Индустриален и логистичен парк Бургас“ се позиционират само екологично 
чисти и зелени производства
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продукти Ferrero, което произвежда 
спиртовани череши (черешите в бон-
боните Mon Chéri, които се продават 
по цял свят, са български).
През годините много от инвеститори-
те разширяват дейностите си, което 
според инж. Пламен Панчев, създател 
и изпълнителен директор на ТИЗ, 
означава, че не само са получили един 
добър продукт в зоната, но 
са намерили и добри усло-
вия за развитие на бизнеса 
си в България.
Заводът за производство на 
хладилници и фризери на 
„Либхер“ прави 3 – 4 пъти 
разширения, но рекор-
дьор е британският про-
изводител на пружини за 
автоиндустрията „Уилям 
Хюз“. Компанията започва 
с 1000 кв. м площи и 20 ра-
ботници през 2004 г. в зона 
„Раковски“, като през годи-
ните прави 7 разширения. 
АББ е другият показателен пример – за 
4 години построява втори завод на 
едно и също място, което е прецедент 
в историята на шведско-швейцарския 
концерн. 
„Не казваме, че в България не същест-
вуват проблеми, но хубавото е, че при 
нас като че ли не са с тази острота. По 
често дискутираната тема за корупция-
та например немски инвеститори в ТИЗ 

коментираха по германската телевизия 
ARD, че никога никой не си е разрешил 
да ги изнудва или поставя условия“, 
казва инж. Пламен Панчев.

ИНСТИТУЦИОНАЛНА  
ПОДКРЕПА

За успеха на модела на ТИЗ допринася 

това, че освен достъп до инфраструк-
тура и строителни услуги екипът ѝ 
извършва за инвеститорите целия 
административен процес и така те имат 
малък досег с държавната и общинската 
администрация. Юристите, с които 
работи зоната, помагат в решаването 
на различни казуси на инвеститорите, 
предоставят цялостни услуги за рело-
кацията на бизнеса и работната сила – 

консултации за визи, пребиваване, 
устройване за живот на чужденците 
и други.
Необходимо е натрупване на време и 
установяване на доверие между всички 
участници, което важи и за отноше-
нията между общините. ТИЗ е раз-
положена на територията на няколко 
по-малки общини, като част от нея е и 

в община Пловдив. „Един 
такъв проект винаги има 
нужда от подпомагане, 
хубаво е, че ние инсти-
туционализирахме тези 
взаимоотношения, съз-
давайки „Клъстер Тракия 
икономическа зона“, за 
да може да поставяме на 
общественото внимание 
проблемите, които въл-
нуват инвеститорите в 
зоната“, казва инж. Пан-
чев. Той подчертава, че 
местната власт винаги е 
сътрудничила през по-

следните години, държавната също е 
оказвала съдействие.
В случая с индустриален и логистичен 
парк Бургас, в който акционери са 
държавата и общината, подкрепата за 
инвеститорите се осъществява на две 
институционални нива. И включва 
освен съкратени процедури, срокове 
и съответно разходи, координация и с 
други органи и комунални компании. 

е най-голямата индустриална зона в Югоизточна 
Европа. Тя обединява 6 индустриални зони в района 
на Пловдив – „Марица“, „Раковски“, „Куклен“, Индус-
триален парк „Пловдив“, Високотехнологичен парк 
„Пловдив“ и Агроцентър „Калояново“. Площтаѝе над 
10 700 000 кв. м, като почти половината от нея 
вече е заета. За 25 години (от старта на първата 
зона „Марица“ през 1996 г.) в нея са реализирани 
над €3 млрд. инвестиции и са разкрити над 35 000 
работни места. Всяка година в ТИЗ се инвестират 
между €70 млн. и €150 млн. В нея работят над 180 
компании, половината от които са чуждестранни.
В ТИЗ предприятия, търговски и логистични бази 
са изградили международни компании като ABB, 

Liebherr, Osram, Socotab, Schneider Electric, Schenker, 
„Агри България“ (Ferrero), Shell Gas, Hanon Systems, 
Sensata Technologies, William Hughes, Kaufland, Zobele, 
Mecalit, „Техно Акташ“, MAN, „Джъмбо“, „Интра-
ма“, Оdelo, Willi Elbe Gelenkwellen, SMC Industrial 
Automation, „Милара Интернешънъл“. В нея е разпо-
ложена и една от най-големите по приходи компании 
в България – „КЦМ 2000“ АД. Знакови български 
брандове - „Белла България“, „Макском“, „Димитър 
Маджаров“, „Биофреш“, „Рефан“, „Атаро Клима“, 
„Анди“, „Агрия – България“, „Биомашиностроене“, 
„Витанеа“, „Интерлинк Груп“ също имат заводи в 
ТИЗ. Оттук оперира и ПИМК, най-големият авто-
мобилен превозвач в страната.

ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА (ТИЗ) 

„Тракия икономическа 
зона“ започва нов етап от 
своето развитие, насочен 
към дигитализация и 
декарбонизация. Екипът на 
ТИЗ ще реализира проект 
за въглеродно-неутрални 
индустриални паркове.



80

BSMART

80

www.bglobal.bg

В зона „Юг“ (Фаза 2) например тече 
кампания на Енергийния системен 
оператор (ЕСО) по отвеждане на елек-
трическите далекопроводи под земята 
извън терените на зоната. Веднага 
след приключване на тези процедури 
ще се пристъпи и към изграждане на 
довеждащата инфраструктура към 
новите територии, като вече се работи 
и по заравняване на парцелите. Очаква 
се три компании да закупят първите 
терени от новата зона.

ИНФРАСТРУКТУРАТА  
Е ФАКТОР

„Стратегическо местоположение, свър-
заност с най-важните транспортни 
връзки – пристанище, международно 
летище, автомагистрала към столицата 
и Пловдив, жп свързаност; близост с 
централната част на град Бургас, но 
най-вече инфраструктурата правят 
предлаганите от нас терени изклю-
чително атрактивни“, казва Георги 
Кузманов. Но Пламен Панчев от ТИЗ 
акцентира, че трябва да има плановост 
по отношение на средствата за ин-
фраструктура, както и нисколихвено 
дългосрочно финансиране на проекти, 
в които има и чисто социален елемент. 
Той обръща внимание, че един индус-
триален проект е много по-успешен, 
когато заедно с него се развиват и 

професионалното образование и ква-
лификация, когато има медицинско 
обслужване и други социални услуги 
за служителите на фирмите в зоната.
Планът за развитие на ТИЗ включва 
дигитализация на всички администра-
тивни услуги, повишаване на енер-
гийната ефективност с използване 
на енергия от ВЕИ, умно управление 
на ресурсите и отпадъците. „Искаме 
това да са нашите нови страни за 
привличане на инвеститори. Вече 
не е достатъчно само да кажем – ще 
изградим завода ви в кратки срокове. 
Трябва да дадем повече възможности“, 
казва инж. Панчев.

НОВИЯТ ЗАКОН

„Повече от задължително бе България 
да се сдобие със закон, който да регу-
лира индустриалните зони и паркове, 
защото точно на зони като нашата се 
разчита за привличане на свежи ин-
вестиции, нови производства, които да 
подкрепят икономиката и да съживят 
регионите“, категоричен е Георги Куз-
манов. Той отбелязва, че чрез новия 
закон много ясно се регламентират 
правилата, задълженията и цялостни-
те процеси от инвестиционния цикъл 
на всяка от компаниите, избрала да 
развива бизнеса си в индустриалните 
паркове. Законът дава и повече право-

мощия на мениджърите на 
зоните за тяхното развитие.
Сега Законът за индустри-
алните паркове и Планът 
за възстановяване и устой-
чивост, по който се очакват 
средства от ЕС, са обвър-
зани – една зона може да 
кандидатства за средства 
за развитие, когато е сер-
тифицирана по ЗИП. ТИЗ 
ще търси средства както за 
дигитализация и декарбони-
зация, така и за развитие на 
инфраструктурата и създава-
не на допълнителна стойност 
на инвеститорите в зоната. 
Проектът ѝ предвижда из-
граждане на нови жп спирки 
и прелези в зоните Марица и 

Куклен, части от „Тракия икономическа 
зона“, за да се използват възможност-
ите на екологичния транспорт и да се 
облекчат задръстванията. Необходима 
е подкрепа за нова подстанция, детска 
градина, жилища за работниците, 
които пътуват от по-далечни места, 
изграждане на пожарна служба. Много 
важна част от проекта е и създаването 
на технологичен център, който да даде 
резултати от продължаващото близо 
десетилетие сътрудничество с 5 бъл-
гарски университета.
Планира се в технологичния център 
да има лаборатории, свързани с био-
технологиите, електромобилността и 
автомобилните компоненти. Изграж-
дането на лаборатория за акредитира-
ни дейности по изпитвания на тестови 
образци и за калибрирането на маши-
ните ще подпомогне предприятията. 
„Много често оборудването напуска 
пределите на страната, за да получи 
удостоверение, че може да се използва. 
Изпитването на нови продукти и изде-
лия ще става много по-бързо и евтино, 
ако успеем да получим това финанси-
ране“, казва инж. Панчев.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОБИЛНОСТ

Покрай компаниите „Макском“ и „Ли-
дер 96“ Пловдив се превърна в един 
от най-големите центрове в Европа 

Инж. Пламен Панчев e oсновател на ТИЗ - най-голямата индустриална зона в България с 
25-годишна история, над 180 фирми на своята територия и инвестиции за над €3 млрд.
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за производство на електрически ве-
лосипеди. Друга фирма – „Милара 
Интернешънъл“, вече започна серийно 
производство на малки електрически 
камиони, подходящи за логистичната 
индустрия – основно за износ, но вече и 
няколко български общини ги ползват 
за комунални услуги.
„Eлектромобилността е бъдещето, но 
ако искаме да се развива 
по-добре, трябва да има 
стимули и за пазара в Бъл-
гария“, казва инж. Панчев. 
Тоест да се стимулира по-
треблението – румънското 
правителство субсидира 
безусловно покупката на 
електрически превозни 
средства, а в България та-
кава схема действа само за 
сделки на общини и дър-
жавни институции.
На 30 април кметът на Русе 
Пенчо Милков и инж. Пла-
мен Панчев дадоха старт на работата по 
обособяването на нова индустриална 
зона, която ще носи името „Дунав“. 
Русенската община и ТИЗ имат връзки 
отдавна - зона „Раковски“, част от ТИЗ, и 
Индустриалният парк в Русе стартират 
по едно и също време, през 2004 г. Тога-
ва зам.-кмет на Русе е Валери Андреев, 
който участва в създаването на парка. 
Участва и сега в проекта. Като важен 
фактор за развитието на зона „Дунав“ 

се сочи Русенският технологически 
университет. 
През май ТИЗ започна преговори и за 
изграждане на приоритетен индустри-
ален парк в Хасково и Димитровград. 
„Това, към което се стремим, е да успеем 
да привлечем по-високотехнологични 
предприятия за създаване на по-голя-
ма добавена стойност. Всичко това ще 

позволи да задържаме младите хора и 
да създаваме по-висококвалифицирана 
работна ръка“, казва инж. Панчев.

НИЪРШОРИНГ

Пандемията попречи на много бизнеси, 
но и създаде възможности за индустри-
алните предприятия. Опитът на ТИЗ 
показва, че много компании увеличават 
производството си поради тенденци-

Aкционери са община Бургас (33,21%) и държав-
ната „Национална компания индустриални зони“ 
(66,79%).
Индустриалният парк разполага с две отделни 
територии в рамките на град Бургас - в Промишле-
на зона "Север" и Промишлена зона "Юг". Заради 
изчерпването на капацитета на терените в зона 
„Север“ държавата апортира 600 дка земя от 
Южната промишлена зона на града, в близост 
до бургаските корабостроителници и пътната 
връзка за кв. "Меден рудник". Това е и т.нар. Фаза 
II на проекта. Южната зона ще бъде с подобни на 
северната зона инфраструктурни параметри – с 
довеждаща улица, дъждовна и битова канализа-

ция, пречиствателна станция, високоскоростен 
интернет, газ и други комуникации. Но докато 
Северната индустриална зона е насочена повече 
към малки и средни компании, новата зона дава 
възможност за развитие и на по-големи предпри-
ятия. На инвеститорите се предлагат парцели 
между 20 и 150 дка, в старата площите са между 
2 и 20 дка.
Във Фаза 1 на Индустриалния парк терени купиха 
35 компании от различни сфери на бизнеса. 25 
от тях вече оперират - от високотехнологични 
производства до логистични компании и цехове в 
хранително-вкусовата промишленост, обработка 
на метали и производство на метални изделия. 

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК БУРГАС 

С разширението си на 
юг „Индустриален и 
логистичен парк Бургас“ 
се опитва да привлече 
инвеститори, насочени 
към екологосъобразните 
производства и дейности.

ята за скъсяване на пътя на доставки-
те – т.нар. ниършоринг. Пандемията 
ускорява и купуването на дълготрайни 
стоки, което увеличи работата в завода 
за хладилници на „Либхер“ например.
Бургаската индустриална зона също е 
била обект на проучване от компании 
с интереси да скъсят пътя на доставчи-
ците си, казва Георги Кузманов. 

С ниършоринга са свърза-
ни и две нови предложе-
ния за инвестиции в ТИЗ. 
Първото е за производство 
на нитрилни ръкавици 
без талк за медицината, 
хранителната индустрия, 
както и с широко индус-
триално приложение. Ев-
ропа внася този продукт 
от Азия. Чуждестранен 
инвеститор е готов да 
започне производство в 
България, като планира 
да вложи до €55 млн. в 

рамките на 2 години за изграждането на 
предприятие. Екипът, който работи по 
проекта, има идея да направи този про-
дукт биоразградим – сега ръкавиците не 
могат да се рециклират, от което ще има 
сериозни екологични ползи. Другият 
проект е за инвестиции в производство 
на микропроцесори за автомобили, 
което ще даде по-добри възможности за 
позициониране на България за привли-
чането на голям автопроизводител. B



82

BSMART

82

www.bglobal.bg

Представете си, че сте на 
морето, но лятната ваканция и отпус-
кът свършва. Неочаквано обаче, два 
дни преди да се върнете на работа, 
детето ви се разболява от 
стомашен вирус – вие се 
прибирате в София, но 
трябва да се грижите още 
поне няколко дни за него 
вкъщи. Отваряте на теле-
фона едно приложение и с 
няколко натискания иска-
те удължаване на отпуска. 
Като описвате причината 
за това искане. След 10 
минути получавате но-
тификация, че шефът е 
одобрил.
Не, това не е научна фан-
тастика. Така вече рабо-
тят отделите за човеш-
ки ресурси в множество 
български компании. Те 
използват иновативен 
продукт, който спестява 
тонове хартия и време 
и на работодателя, и на 
служителите. Не заема 
място на сървърите на 
фирмата, защото се хоства 
на облак от доставчика. И 
няма нужда от специално 
обучение за него, защото 
се работи лесно, като с 
повечето приложения на 
смартфона ви. 
Става дума за HeRMeS eXpress, изцяло 
български продукт, произведен от 
българската ИТ компания „ТехноЛо-
гика“. 

HR В ОБЛАКА

През този софтуер работодателят 
може да види във всеки момент колко 
човека от фирмата му говорят немски, 
английски или който и да е чужд език 

и има ли нужда да прати още хора на 
курсове. Може да провери кой сис-
темно закъснява за работа или не си 
изпълнява задачите в срок. Да види 
средната възраст на служителите 

във всеки отдел. Да провери колко от 
ръководните постове е дал на дами.  

НАЧАЛОТО 

Без значение дали една 
компания или организа-
ция е малка, или голяма, 
тя няма как да същест-
вува, да се развива и да 
успее, ако не управлява 
адекватно своя незаме-
ним ресурс – персонала 
си. Наемат се нови хора, 
други напускат, служи-
телите се обучават, биват 
оценявани, получават 
заплатите си, израст-
ват в кариерата, отчитат 
присъствието си. Целият 
този процес се ръководи 
от хора, но тяхната рабо-
та днес става все по-ком-
плексна, а в някои случаи 
и немислима, без използ-
ването на електронни 
системи. 
Един от еталоните за 
интегрирана система за 
управление на човеш-
ките ресурси е HeRMeS 
Enterprise, разработена 
от българската ИТ ком-
пания „ТехноЛогика“. 
Нейната първа версия 

е създадена през 1996 г. и благода-
рение на богатата функционалност, 
гъвкавост и надеждна поддръжка за 
броени години става водещ HR соф-
туер сред корпоративните клиенти 

БИЗНЕС 
ИНСТРУМЕНТИ

Управлението на персонала от смартфона е лесно и достъпно

Текст Емил Петров

КОВИД-ПРОМЕНИ  
И УПРАВЛЕНИЕТО  

НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Коронавирусът оказа огромно влияние върху работ-
ните процеси във всяка компания. Домашната среда 
замени офис обстановката и повечето компании, 
независимо дали искаха, или не, преминаха почти 
изцяло на хоум офис. Това промени и управлението 
на човешките ресурси – от наемането на персо-
нал (повечето интервюта за работа са изцяло 
онлайн) до обслужването на всекидневните задачи. 
HeRMeS eXpress помага за това да минимизира фи-
зическия контакт между служителя и специалиста 
в HR-отдела, като най-честите поводи за взаимо-
действие са автоматизирани чрез електронни Self 
Service процедури.
Преките ръководители пък могат да контролират 
изпълнението на задачите, което днес е важни-
ят критерий за представянето на служителя и 
организацията, тъй като работното време и 
физическото присъствие в офиса не е релевантно.
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Приложение 
за смартфон 
улеснява работата 
с HeRMeS Express 
и осигурява 
достъп от всяко 
място

в България. От нея се възползват и 
в академичните сфери в процеса на 
обучение и изграждането на бъдещите 
HR специалисти – системата HeRMeS 
се преподава в СУ „Св. Климент Ох-
ридски“ и в Техническия университет, 
София, в специалностите „Управление 
на човешките ресурси“.
„HeRMeS Enterprise предоставя богата 
HR функционалност, съобразена със 
съвременните технологични тенден-
ции, както системите SAP и Oracle, но 
има някои предимства пред тях“, казва 
Петър Коцев, директор „Маркетинг 
и развитие на продукти и услуги за 
управление на човешките ресурси“ в 
„ТехноЛогика“. И обяснява: „България 
е силно регулирана държава и в об-
ластта на трудовото законодателство 
често се правят промени. HeRMeS 
следи и отразява в детайли всички 
изисквания, свързани с администри-
рането и изплащането на възнаграж-
денията на служителите, което при 
международни системи, използвани в 
много държави, трябва да се настройва 
допълнително“.
HeRMeS Enterprise е предназначена 
за големи корпоративни клиенти – от 
няколко стотици служители нагоре. 
Стъпвайки на нейната база, през 2019 г. 
е разработена HeRMeS eXpress за нуж-
дите на малкия и средния бизнес.

ВСИЧКО Е НА ОБЛАКА

HeRMeS Express включва подбрани 
процеси от HeRMeS Enterprise в облач-
но решение. Това означава, че всички 
функции на системата и цялата инфор-
мация са в „облака“ на „ТехноЛогика“ и 
за компаниите не е необходимо да имат 
специализирани сървъри, да инстали-
рат и администрират база от данни и да 
поддържат необходимите специалисти. 
С други думи, не е необходимо да отде-
лят допълнителни ресурси за техни-
ческо обезпечаване. „ТехноЛогика“ се 
грижи за сигурността и за обновяването 
на софтуера, така че клиентите винаги 
работят с най-новата версия.  
В HeRMeS eXpress всеки бизнес процес 
е реализиран в процедура, която води 
участниците в нея, като по този начин 
използването на софтуера става лесно 
и интуитивно, без необходимост от 
обучения и риск от неконсистентно 
попълнена информация. 

ВКЛЮЧИ СЕ В СИСТЕМАТА

HeRMeS eXpress и HeRMeS Еnterprise 
залагат на вградени процедури за са-
мообслужване (Self Services), които се 
използват от служители и мениджъри. 
HeRMeS Enterprise покрива бизнес 
процеси в над 20 бизнес области на чо-

вешките ресурси и над 40 Self Services 
услуги, като най-важните са пренесе-
ни и в HeRMeS eXpress – „Админис-
триране“, „Обучения“, „Планиране и 
изпълнение на задачи“, „Отчитане на 
присъствието“ (която се интегрира 
със системите за контрол на достъп) 
и други. Съдържащата се в тях ин-
формация е достъпна през всякакви 
устройства, като услугите могат да се 
изпълняват и през смартфон. 
При малките организации обикно-
вено има само един HR специалист, 
който извършва цялата дейност, 
затова и HeRMeS eXpress е неговият 
незаменим помощник. Той може да си 
избере модул, който да автоматизира 
само критичен за компанията процес, 
например обученията. А след като 
предприятията въведат данните за 
своите служители, могат да започнат 
работа още на другия ден. 
Удобство е и цената – плаща се ме-
сечен или годишен наем на човек в 
зависимост от използваните модули. 
Добавянето на следващ модул не е 
проблем - той се интегрира с вече 
използваните, а данните се въвеждат 
само веднъж. Друго предимство, което 
предлага като опция „ТехноЛогика“, 
е възможността за аутосорсинг към 
нейните специалисти на изчисляване 
на възнаграждения. B
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Големите неща 
обикновено започват 
случайно. Такава е ис-
торията и на най-попу-
лярната образователна 
платформа „Уча.се“, роде-
на от видеоуроците, кои-
то създателят й Дарин 
Маджаров прави, за да 
помогне на по-малката си 
сестра. Годината е 2011-а, 
Маджаров следва докто-
рантура в Белгия в облас-
тта на възобновяемите 
енергийни източници 
и електромобилите. За-
почва да прави видеоуро-
ци, в които да обяснява 
разбираемо материала 
по химия и по физика на 
сестра си. Но идеята го 
поглъща и не след дълго 
създава онлайн база от 
над 550 урока, и не само 
по тези два предмета, но 
и по математика, англий-
ски език и биология. 
Докторантурата оста-
ва „на трупчета“, а днес 
34-годишният Дарин 
Маджаров управлява он-
лайн платформата „Уча.
се“, чието мото „Уроците 
на разбираем и лесен 
език“ е познато почти на всеки ученик 
и родител.
В „Уча.се“ има над 23 000 видеоурока, 
придружени с тестове и мисловни 
карти – схеми, които представят на 
ученика синтезирана информацията 
от последния „час“. Потребители на 
платформата са 

83 000 000 УРОКА
„Уча.се“ променя начина, по който се преподава в училище.  

България е само началото
Текст Емил Петров

НАД 1 МЛН. УЧЕНИЦИ, УЧИТЕ-
ЛИ, РОДИТЕЛИ И СТУДЕНТИ 

които досега са изгледали и изслуша-
ли над 83 млн. урока. Съдържанието 
включва учебните планове от 1-ви до 
12-и клас, има и непрекъснато раз-
ширяваща се база от видеоклипове 

с информация за света 
около нас, игри, в кои-
то малчуганите стават 
детективи, и друга по-
лезна информация като 
например как да нарису-
ваме момиче с фотошоп 
или отговор на въпроси 
като какъв е смисълът на 
живота или защо лъжем. 
Гласът на Дарин Маджа-
ров звучи познато на по-
требителите на „Уча.се“. 
И това не е случайно – 
авторът на платформата 
също участва в създава-
нето на съдържание, сам 
е направил всички уроци 
по математика – около 
1500 на брой. „Математи-
ката е най-голямата бол-
ка на всички ученици, 
но аз я разбирам много 
добре и мога да я направя 
интересна като съдър-
жание“, обяснява лако-
нично той. Разбира се, 
уроците са направени 
заедно с учители, които 
са му дали основата и са 
проверили всичко, което 
казва.
„В уроците не гледаме 
само да обясним мате-

риала на учениците, а да ги запалим, 
да ги вдъхновим, темата да им стане 
интересна“, казва Маджаров.
Създаването на един видеоурок от-
нема няколко дни и по него работят 
много хора. Първо учител прави 
основата, това, което трябва да се 
преподаде. След това сценаристи 

Дарин Маджаров иска да пренесе модела на „Уча.се“ и в други 
държави
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написват текста така, че да 
бъде интересен за учени-
ците. В диалог двете стра-
ни постигат съгласие за 
окончателния текст и той 
се дава на актьор, който го 
озвучава, „изиграва“ сце-
нария. Идва ред на екип от 
аниматори, които създават 
визията. Звукът и видеото 
се монтират, а процесът се 
контролира от екип, който 
следи качеството. Накрая 
готовият урок се одобрява и тогава 
може да се качи на сайта.
Често променящото се учебно съдър-
жание в България създава допълни-
телна работа – доста от видеата се 
правят наново.
Има видеа и за изучаване на англий-
ски, немски, китайски, испански, 
руски, немски, френски език. При това 
те са едни от най-посещаваните, и то 
не само от ученици, а и от възрастни. 
„Получавал съм много писма от хора, 
които казват примерно: Отивам да 
работя в Германия и не знам езика, тук 
уроците са скъпи, а на сайта не само че 
е по-евтино, но и разбирам нещата и 
ми е по-лесно. Така хората научават ос-
новни познания за езиците“, разказва 
създателят на „Уча.се“.
Сега Дарин Маджаров иска да пре-
несе успеха на образователната плат-
форма и извън България чрез бранда 
eduboom. 

ПЪРВИЯТ САЙТ EDUBOOM.RO 
ТРЪГВА В РУМЪНИЯ 

през ноември м.г., следват го eduboom.
it в Италия и eduboom.es в Испания. 
Работата започва от нулата, защото 
учебното съдържание е различно, а 
видеата се правят с местни учители 
и сценаристи. Но нещата вървят – в 
Румъния гледаемостта е много висока 
и от септември се предлага и услугата 
абонамент.
Екипите, които създават съдържание 
за чуждите пазари, са смесени – част 
от хората са в България, а на място са 
учители и други експерти. 
Общо екипът на „Уча.се“ в момента 
е около 350 човека, като включва и 
тези зад граница. Управлението на 
толкова хора не е лесно. 
„Колкото по-голяма става организа-
цията, толкова повече на брой много 
силни оперативни лидери трябва да 

има тя“, казва Дарин Ма-
джаров. „Ако в начало-
то, през първата година, 
почти всичко е минавало 
през мен и тогава аз съм 
бил сам лидер, после се 
включи партньор и дру-
ги хора. И сега имаме 
около 10 различни, мно-
го силни личности като 
лидери на различните 
отдели. Така енергията, 
отговорностите и усили-
ята се преразпределят на 
все повече хора.“ Затова 
за Маджаров първото и 
най-важно нещо са хо-
рата – „добри лидери, 
личности“. 
Организацията се раз-
раства с бързи темпове и 
в момента има отворени 
над 40 позиции за сво-
бодни работни места, 
като през последната го-
дина рядко броят на тър-
сените хора е бил по-ма-
лък – „Уча.се“ постоянно 
наема. Търсят се хора 
за всякакви позиции – 
проджект мениджъри по 

държави, видеоаниматори, монтажи-
сти, специалисти по маркетинг, по 
продажби, хора, които да обслужват 
клиенти по телефона.
„Уча.се“ е дигитална компания, плат-
формата се разработва и поддържа 
от екип от около 20 човека. Всичко 
се прави вътре в организацията, 
само хостингът е поверен на външни 
фирми.
Целта на Дарин Маджаров е след 
5 – 10 години 

„УЧА.СЕ“ ДА Е ОСНОВЕН СТЪЛБ 
В ОБРАЗОВАНИЕТО 

в България, Румъния, Испания, Ита-
лия и другите държави, където плат-
формата ще работи. И това не е само 
амбиция – дигитализацията на пре-
подаването и заемането на подоба-
ващото ѝ място в училищата е била 
водещата идея, когато стартира „Уча.

Моделът на обучение на 
„Уча.се“ превръща учителя в 
ментор, а на децата дава 
възможност в работна среда 
освен да трупат знание, да 
култивират и умения като 
лидерство и работа в екип.

В „Уча.се“ уроците се преподават с видеа, като така разбирането и запомнянето става по-лесно 
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се“ преди 10 години. 
„Преди стълбовете 
на образованието са 
били училище – учеб-
ник – учител и т.н. В 
новия начин на живот 
онлайн платформите 
ще са едно от основ-
ните неща, както учеб-
никът е бил години на-
ред. А доброто онлайн 
съдържание ще бъде 
с години основата на 
преподаването“, кате-
горичен е той.
Моделът на обучение 
на „Уча.се“ превръща 
учителя в ментор, като 
използва силата на он-
лайн платформите. Визията на Дарин 
Маджаров е, вместо да разказва новия 
материал на децата, учителят да им 
дава видеа за гледане вкъщи и тестове 
по новия материал. Така на другия ден, 
в училище, учениците заедно да пра-
вят практически проекти и да решават 
домашни, като преподавателят само 
им дава насоките. По този начин в 
работна среда, освен да трупат знание, 
децата ще култивират и умения като 
лидерство и работа в екип. 
Как учителите посрещат тази идея? 
За „непознатите с материала“ е из-
ненадващо, че на много места тази 
система на учене вече се практикува. 
„Още преди пандемията „Уча.се“ се 
ползваше от 65 – 70% от училищата в 
България, като те използват платфор-
мата за преподаване, тестват модела 
и постигат много добри резултати“, 
казва Дарин Маджаров.
„Разбира се, в началото всяка промяна 
тръгва от едни 10 – 15%, които започват 
да правят нещо ново, постигат добри 
резултати. Постепенно другите учите-
ли виждат, че това дава ефект и те също 
започват – така се променя 
една голяма система. Трябват 
години, за да стане, но сега 
пандемията ускорява проце-
са и ще се получи по-бързо“, 
смята Маджаров.
Използването на „Уча.се“ да-
леч не зависи само от епиде-

мията. Уроците се учат по-лесно, кога-
то има и видео, когато информацията 
е визуализирана с графики, таблици, 
снимки и анимации, а в същото време 
слушаш съдържанието. Затова все 
повече учителите използват видео-
уроците като помощно средство за 
преподаване в класните стаи.
„И така трябва да бъде – ние въоръ-
жаваме учителите с оръжията, с които 
да успеят да вдъхновят учениците 
по най-добрия начин“, казва Дарин 
Маджаров.
Освен иновация в образованието 
„Уча.се“ е и 

ПЕЧЕЛИВШ БИЗНЕС

За 2019 г. приходите от абонамент са 
над 6 млн. лв., а нетната печалба е 
над 3 млн. лева. Това дава комфорт на 
организацията и засега няма нужда от 
външно финансиране. Натрупаните 
печалби се използват за инвестиции 
в платформата и за навлизането на 
други пазари.
„Има голям интерес от инвеститори 

в сектора на е-образованието, така 
че ако потрябват средства, няма да е 
много трудно да намерим“, убеден е 
Маджаров. Той притежава около 49% 
от капитала на „Уча.се“, останалите дя-
лове са на „Бизнес-Устойчиво развитие 
07“ (инвестиционна компания, свър-
зана с „Асарел-Медет“), венчър фонда 
„Лончхъб“ и няколко частни лица.
В момента усилията са хвърлени към 
развитието на платформата и на про-
екта eduboom, защото пандемията 
замразява другите планове – за съз-
даване на верига от училища, в които 
може да се учи на живо и онлайн и 
така да се съчетаят силните страни и 
на двете системи. Но само временно.
Въпреки че предприемачът и инова-
тор се е отказал от докторантурата си 
в областта на електрическата мобил-
ност и възобновяемата енергия – го-
рещи теми през последните десетиле-
тия, а и за в бъдеще, той не съжалява 
за избора си. „Според мен темата за 
образованието е в пъти по-важна от 
електрическите автомобили. Когато 
възпитаваме и образоваме, даваме 

път на все повече млади 
хора, които да са в час, да 
искат, да развиват, да пра-
вят. Тогава те ще създават 
и ще решават другите про-
блеми. Това е моята мисия 
и моята страст“, казва Дарин 
Маджаров. B

Дарин Маджаров с ученици в Габрово

Чрез бранда eduboom 
образователната 
платформа вече действа и 
в Румъния, Италия, Испания.
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На фасадата на 
най-новата сграда на „София 
Тех Парк“ (СТП) e окачен 
надпис с големи черни букви 
DISCOVERER Sofia Petascale 
Supercomputer. Discoverer 
(англ.- откривател, бел. 
авт.) е името на най-новия 
български суперкомпютър, 
създаден да прави изчис-
ления, непосилни за обик-
новените компютри. Зад 
неговото изграждане стои 
инициативата EuroHPC JU 
(виж карето), която финан-
сира 35% от общата цена на 
Discoverer, която възлиза на €11,5 млн., 
като останалите пари са от българската 
държава.
Discoverer все още не е влязъл в действие – 
очаква се това да стане до месец-два, но 
през юни влезе в Топ 100 на най-бързите 
компютри в света с изчислителна мощ от 
4,5 петафлопа (1 петафлоп е 1 млн. млрд. 
аритметични операции) и пикова от 
около 6 петафлопа. Той не е само маши-
на, а цяло минипредприятие. Изграден 
е от френската технологична компания 
Atos, като се състои от 2256 64-ядрени 
процесора AMD EPYC 7H12, разположе-
ни в 12 изчислителни „шкафа“ (рака), 
а отделно има още 2 контролни рака. 
Процесорите са монтирани в сървъри 
с охлаждане с топла вода – течността 
влиза с температура около 30 градуса и 
излиза 45 градуса, така че в съседство с 
оперативната зала се намира помещение 
с охладителна техника. Под максимално 
натоварване системата консумира 1,4 
мегавата електроенергия на час. За оси-

МАШИНА 
ЗА ОТКРИТИЯ

Суперкомпютърът Discoverer дава перспективи за развитие 
на българската наука и бизнес

Текст Емил Петров

гуряване на непрекъсната работа освен 
захранването ѝ от две независими мре-
жи има и UPS-и, както и електрически 
генератор за краен случай.
Суперкомпютърът се управлява от кон-
сорциума „Петаскейл суперкомпютър 
България“, който включва СТП, Нацио-
налния център за суперкомпютърни 
приложения (НЦСП), Стратегическия 
център по изкуствен интелект и частната 
компания „Рила Солюшънс“.
„Най-големите трудности при изпъл-
нението на проекта бяха свързани с 
доставката на елементи и електронни 
компоненти заради ковид пандемията“, 
казва проф. Симеон Стоянов, мениджър 
бизнес развитие в консорциума. Но 
той казва, че от Atos, които изпълняват 
проекти по цял свят, са били впечатлени 
от скоростта и ефективността на бъл-
гарския екип на СТП, който е успял да 
проектира сградата, цялата съпътства-
ща инфраструктура и да координира 
нейното изпълнение с много фирми, 

които е трябвало да работят в синхрон 
и навреме.

КАКВО СЕ СЛУЧВА СЪС СЪЩЕСТВУ-
ВАЩИЯ СУПЕРКОМПЮТЪР

Докато Discoverer още не е започнал 
работа, в България вече приключва 
жизнения си цикъл още един суперком-
пютър. Наречен „Авитохол“ на името на 
легендарен прабългарски владетел, той 
се намира в сградата на Института по ин-
формационни и комуникационни техно-
логии в комплекса на БАН на Четвърти 
километър. По въздуха разстоянието 
между него и Discoverer е точно 1 кило-
метър. „Авитохол“ започва работа през 
2015 г., но отдавна е излязъл от Топ 500 на 
компютрите с най-голяма изчислителна 
мощност. Само за сравнение, дори един 
от 12-те рака на Discoverer е с по-голяма 
изчислителна мощ от него.
„Машината е претоварена от работа. Тя 
се използва за обучение и от изследо-

Discoverer все още не е влязъл в действие, но през юни влезе в Топ 100 на най-бързите компютри 
в света с изчислителна мощ от 4,5 петафлопа
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вателски екипи на институтите на БАН 
и университетите“, казва проф. Стоян 
Марков, ръководител на НЦСП. „Ние се 
стараем да образоваме хората, които са 
добри специалисти в своята област, да се 
научат да ползват суперкомпютъра като 
инструмент в своята изследвания и при 
създаването на прототипи на изделия „ 
Проф. Марков е ръководител и на екипа, 
проектирал Discoverer. 
„Авитохол“ се ползва за бързо прогно-
зиране на климата в цялото Софийско 
поле и за оценка на земетръсоустойчи-
вост на жилищни райони. Ресурсът му 
е използван и от бизнеса – например 
за модифициране на 2 антибиотика от 
„Биовет Пещера“. На него се правят и 
изследвания за генно модифициране на 
сортове лозя, така че да са приспособими 
за определена почва и влажност.
Още от създаването си през 2008 г. 
НЦСП се присъединява към инициа-
тивата PRACE (Partnership for Advanced 
Computing in Europe), в която участват 
научни организации и е насочена към 
приложни изследвания с цел да се 
увеличи пазарното присъствие на съот-
ветните браншове, в които се използват 
суперкомпютрите.
НЦСП е организирал 7 училища, в които 
обяснява на специалисти, които не са 
запознати със суперкомпютрите, как 
те могат да ги използват практически 
в своята учебна, преподавателска, из-
следователска и индустриална работа. 

Последното училище, открито на 20 
септември, е посветено на моделиране-
то на биологичните молекули, тяхното 
взаимодействие и виртуалното търсене 
на кандидати за лекарства.
През годините са обучени 130 български 
специалисти, но не повече от 12-15 са ос-
танали в България, другите са намерили 
работа в Европа и САЩ. „Хората, които 
умеят да използват тези машини, за да 
повишат качеството и ефективността 
на своята работа, да направят карие-
ра, няма къде да оползотворят своите 
знания и възможности. Например, за 
разлика от Унгария, Словения и Полша, 
в България няма фармацевтична фирма 
или фармакологични лаборатории, 
които да синтезират лекарства. Малко 
хора с такава специалност завършват 
факултетите по фармация. Когато се 
промени профилът на българската 
индустрия, когато тя стъпи на високо 
технологичните производства, нашите 
специалисти ще останат в страната“ 
казва проф. Марков.
Неслучайно Discoverer е разположен на 
територията на „София Тех Парк“. Това 
позволява да се засили действието на 
екосистемата, която свързва бизнес и 
наука. „Имаме лабораторен комплекс, 
имаме суперкомпютър, имаме бизнес 
инкубатор, което дава възможност 
възможност да се събере критична маса 
от хора, които мислят в една посока в 
областта на технологиите и научните 

иновации. Така че машината е много 
важна за СТП, за София, както и за цяла 
София“, казва проф. Стоянов.
За България наличието на такава ма-
шина означава, че ще може да правим 
изчисления в много по-голям мащаб, 
защото скоростта на развитие на ИТ 
технологиите изисква все по-големи 
изчислителни ресурси. Така българ-
ските потребители ще имат достъп до 
най-съвременни технологии, възмож-
ност да ги използват и да са конкурент-
ни както на научната сцена, така и в 
бизнеса. „Нашата цел е, когато клиенти 
отвън искат да го използват, по възмож-
ност това да става в сътрудничество с 
партньор от българска страна, което ще 
ни даде възможност и за нови бизнес 
или научни контакти“, допълва проф. 
Стоянов.
Но Discoverer постоянно ще трябва да 
се обновява, защото след 5 години той 
ще бъде остарял и един нов геймърски 
компютър може да се окаже със сравни-
ма мощ с него. А на екипа му ще трябва 
да се осигурят подходящи условия за 
развитие и работа, защото тези хора са 
конкурентоспособни на целия пазар на 
суперкомпютри и могат да си намерят 
работа по цял свят.
 „Самата поддръжка на машината не е 
евтина – при пиково потребление от 1,4 
мегавата при тези цени на тока може да 
сметнете какво означава това за под-
дръжка“, казва проф. Стоянов.

European High Performance Computing Joint Undertaking 
(EuroHPC JU) е съвместна инициатива на ЕС, европей-
ските държави и частни партньори, създадена през 
2018 г. със седалище в Люксембург. Нейната цел е да 
развие суперкомпютърна екосистема на световно ниво 
в Европа. За периода 2019 – 2020 г. нейният бюджет 
възлиза на €1,1 млрд., като €536 млн. идват по много-
годишната финансова рамка на ЕС 2014 – 2021 г., а 
останалите средства от страните партньори.
Discoverer е част от мрежата на суперкомпютри на 
EuroHPC, която в окончателния си вид ще се състои от 8 
машини – 5 „малки“, които имат производителност над 
5 млн. млрд. операции в секунда (петафлопа) и 3 „големи“ 
пре-екзаскейл машини (1 екзаскейл е 1000 петафлопа). 

Най-мощният от големите суперкомпютри, наречен Lumi, 
e във Финландия, близо до Полярния кръг и е в процес на 
изграждане. Неговата изчислителна мощ е планирана 
да бъде 375 петафлопа, а пиковата – 552 петафлопа.
Вторият – Leonardo, е в Болоня, също в процес на изграж-
дане. Мощност (планирана): 294,9/322,6 петафлопа. 
Третият „голям“ суперкомпютър – MareNostrum 5, ще е 
в Барселона, все още тече избор на изпълнител, като 
още не са обявени данни. Останалите, освен Discoverer,  
4 „малки“ машини са в Португалия (Deucalion, 7,22/10 
петафлопа, в процес на изграждане), Словения (Vega, 
6,9/10,1 петафлопа, действащ), Чехия (Karolina, 
9,13/15,2 петафлопа, в процес на изграждане) и 
Люксембург (MeluXina 10/15 петафлопа, действащ).

МРЕЖА ОТ 8 СУПЕРКОМПЮТЪРА
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ЗА КАКВО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА 
DISCOVERER 

„Има много задачи в атомната и ядрената 
физика, които изискват обработка на го-
лямо количество данни и много сложни 
изчисления. На ниво молекули можем да 
разработваме нови материали или нови 
полимери или лекарства и ваксини за 
вируси“, казва проф. Стоянов. Например 
при милиони кандидати за лекарства 
или ваксини трябва да се селектират 
само най-перспективните. Всяка стъпка 
в този процес сама по себе си е сложна 
изчислителна задача, а трябва да се из-
пълнят милиони такива стъпки. След 
селекцията изчисленията трябва да про-
дължат на следващ етап, да се провери и 
дори in silico (виртуално) да се симулира 
дали селектираните кандидати ще бъдат 
ефективни в клетъчни култури. Когато 
са успешни такива модели могат да по-
могнат да се намалят тестовете, които 
се правят върху живи същества и да има 
най-голяма сигурност, когато 
се отиде на крайната фаза на 
тестове върху хора.
При разработката на високо-
технологични изделия, като 
например самолетни крила 
или детайли, които отговарят 
на сложни изисквания, също 
трябва голяма изчислителна 
мощ, вместо да се работи на 
принципа проба – грешка.
За тестването на обекти, като 
сгради или самолети за на-
деждност и как ще се държат 
при екстремни условия, също 
се използват суперкомпютри. 
Правят се т.нар. дигитални 
двойници, като така обектите 
могат да бъдат тествани във 
виртуална среда. Енцикло-
педичен пример е самолетът 
Airbus А380, който е толкова 
голям, че не е имало аеро-
динамичен тунел, на който 
да бъдат тествани неговите 
летателни свойства. Така че 
голяма част от необходимите 
изпитания са били направе-
ни на суперкомпютри.
За машините има работа и при 

задачи, свързани с предсказване на кли-
мат и природни бедствия. „Наводнения 
след снеговалежи, цунами след земе-
тресение, ако искаме да ги предскажем 
с максимална точност и с разделителна 
способност от десетки или стотици ме-
три, това изисква огромна изчислителна 
мощ“, казва проф. Стоянов.
Суперкомпютри се използват и при кос-
мологията, като решават задачи, с които 
се опитваме да разберем структурата на 
Вселената.
В областта на обработка на данни и 
изкуствения интелект също има много 
задачи, при които се използват супер-
компютри. Част от тях могат да бъдат 
направени в облака, но тези, за които 
трябват голяма изчислителна мощ и 
бързо взаимодействие между отделни-
те компоненти на машината, изискват 
суперкомпютри.
„В момента в почти всички области 
ИТ индустрията прави революция в 
бизнес моделите и начините на работа. 

Финансовите пазари, моделиране на по-
требителско поведение, това са области, 
които отново са свързани с голямо 
количество информация и отделяне на 
рационалната част от информацията и 
намиране на връзките между крайните 
свойства, които искате да предвидите“, 
казва проф. Стоянов. Например, преди 
да пуснат нов продукт на пазара, ком-
паниите могат да направят моделиране, 
с което да проучат потребителското 
поведение, за да прогнозират дали той 
ще е успешен.

КОЙ ЩЕ ИЗПОЛЗВА  
СУПЕРКОМПЮТЪРА

Като част от мрежата на EuroHPC около 
една трета от капацитета на Discoverer е 
резервиран за проекти на организация-
та, а заради ограниченията, свързани с 
избягване на държавна помощ само до 
20% от ресурса му може да се използва 
за комерсиални цели. Но според проф. 

Стоянов е възможно при пра-
вилно структуриране и при 
интерес от бизнеса машината 
да може да се самоиздържа от 
тези 20% от ресурса, предназ-
начен за бизнес потребители. 
В същото време през 2018 г. за 
проект „Център за върхови 
постижения по информатика 
и ИКТ“ консорциум, който 
включва и Института по ин-
формационни и комуника-
ционни технологии на БАН, 
спечели финансиране за 29,4 
млн. лв. по Оперативна про-
грама „Наука и образование 
за интелигентен растеж“. От 
тях 75% са предвидени за по-
купка на оборудване и проф. 
Стоян Марков очаква с част от 
парите да бъде изграден нов 
суперкомпютър с капацитет 
от 2 петафлопа, който ще е 
само за България. Така дори 
„Авитохол“ да спре да работи, 
ще има достоен наследник.
„Машините са най-малката 
част, сега трябва да има кой 
да седне зад тях“, казва проф. 
Марков. B

ЗАЩО СА НУЖНИ  
СУПЕРКОМПЮТРИ?

От десетилетия върви дискусия за това дали 
са необходими суперкомпютри, или изчисли-
телната дейност може да се извършва от 
разпръснати по цял свят машини. Част от 
задачите могат да се изпълняват на разпръс-
нати или облачни структури, но комуникацията 
между тях става проблем. „Ако вземете една 
голяма сложна задача и я разделите на части 
в началния етап, ефективността се увеличава, 
защото имате повече изчислителна мощ. Но 
увеличаването на ефективността не върви до 
безкрайност и в един момент тя започва да 
пада“, казва проф. Симеон Стоянов.
Причината е, че в един момент отделните 
елементи – процесори, сървъри, са свършили 
задачата и чакат информацията, която е необ-
ходима, за да се комуникира между тях. Така че 
скоростта на комуникация става тясното мяс-
то. Такива суперкомпютри, които всъщност са 
много сървъри на едно място, свързани с голяма 
скорост дават възможност тази ефективност 
да продължи в по-голям мащаб. 
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Андреас Испи-
ридис говори толкова 
добре български, че само 
малки детайли в интона-
цията и произношението 
на някои съгласни могат 
да подскажат на неговия 
събеседник, че произхож-
да от южната ни съседка. 
„Аз съм горе-долу бълга-
рин“, шегува се гръцкият 
бизнесмен, но в думите 
му има голяма доза исти-
на. 25 години от живота 
му (роден е през 1965 г.) 
са минали в България – в 
края на 80-те години на 
миналия век е учил ико-
номика тук, а от 2000 г. 
ръководи предприятието 
„Хемус-М“, което се на-
мира в Мездра. Създаден 
в далечната 1949 г., „Хе-
мус-М“ е един от най-го-
лемите заводи в България 
за добив и обработка, за 
производство на гото-
ви изделия от врачански 
камък. 
Врачанският камък, известен и като 
„варовик“, е получен от утаяването 
на черупки на морски организми за 

ГОРЕ-ДОЛУ 
БЪЛГАРИН

Андреас Испиридис намира втората си родина  
след приватизацията на „Хемус-М“

Текст Емил Петров

период от милиони години. Бежов на 
цвят, с втъкани по-тъмни и по-свет-
ли жилки, камъкът се използва за 

строителни облицов-
ки, настилки, парапе-
ти, колони. От него се 
правят готови изделия, 
като плотове, мивки, 
стъпала, архитектурни 
детайли. Той е по-мек 
от мрамора и гранита 
и затова се обработва 
по-лесно, но е здрав и 
студоустойчив. С „бе-
лия“ камък са 

ОБЛИЦОВАНИ ЕДНИ 
ОТ НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ 
СГРАДИ В БЪЛГАРИЯ
сред които катедрални-
ят храм „Св. Александър 
Невски“ и Съдебната 
палата в София.
Гръцката фирма Venus 
Marble приватизира 
„Хемус-М“ през 2000 г. 
и Андреас Испиридис, 
който междувременно е 
продължил икономиче-
ското си образование в 
Солунския университет, 

е назначен за негов изпълнителен 
директор. Разбрал е случайно за по-
зицията, кандидатствал и това, че е 

Как изглеждаме в очите на хора, израснали в друга среда, които развиват бизнес  
в България? В поредицата на BGlobal ви даваме този поглед към нас като общество  

и като бизнес среда, а преценката оставяме на вас.

Защо България?

Андреас Испиридис е учил икономика в България през 80-те 
години на миналия век
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София има по-добро ниво 
на живот, отколкото Атина, 
казва Андреас Испиридис: 
„Градът е по-зелен, 
по-лесно е придвижването, 
инфраструктурата не е 
лоша“.

учил в България и познава езика, със 
сигурност е допринесло за избора му.
Сега в предприятието работят око-
ло 80 човека, а Испиридис пътува 
всеки ден от София до Мездра, за да 
управлява бизнеса. Гръцката компа-
ния има кариери в Северна Гърция, 
където добива и мрамор, но e с много 
развита търговска дейност в САЩ, 
един от основните ѝ експортни па-
зари. След приватизацията 
компанията инвестира в разви-
тието на предприятието, като 
през 2006 г. на неговата тери-
тория открива и втори завод 
за облицовъчни материали и 
разнокаменни изделия, наре-
чен „Венус-Б Корп“, на който 
Испиридис също е управител.
През годините капацитетът 
се увеличава – не само като 
количество, но и разширяване 
на продуктовата гама, модер-
низиране и автоматизиране на про-
изводството.
„Имаме проекти по целия свят. Това е 
пазарна ниша, която не се покрива от 
много предприятия“, казва с гордост 
Андреас Испиридис.
Производството на готови архите-
ктурни елементи и битови изделия 
е прецизна, специализирана работа. 
Проектите се правят с компютърни 
програми и се изпълняват на специ-
ални машини с компютърно упра-

вление, ръчната обработка е много 
малко. Заради качеството и добрите 
показатели на врачанския камък па-
зар се намира почти по целия свят – в 
Европа, САЩ и Азия.
При завръщането си в България 
Андреас Испиридис идва със съпру-
гата си, която е гъркиня. Макар че 
децата им (син на 24 години сега и дъ-
щеря на 20 години) са родени в Гър-

ция, те израстват и учат в България.
„Чувствам България като родина, 
защото живея тук. Не мога да кажа 
какво ми харесва или не, същото е 
като с Гърция. Не можеш да изброиш 
поотделно нещата, които ти харесват 
и които – не. 

„ХАРЕСВА ТИ И ТОВА Е“, ОБОБ-
ЩАВА ТОЙ ВПЕЧАТЛЕНИЯТА СИ

Но когато сравнява двете столици, 

Андреас Испиридис е категоричен, 
че София има по-добро ниво на 
живот, отколкото Атина. „Градът е 
по-зелен, по-лесно е придвижването, 
инфраструктурата не е лоша. Така 
че за жителите на София има добри 
условия за живот“, казва той.
Иначе Андреас Испиридис е от Се-
верна Гърция – Комотини. Но не се 
прибира често там. Пътува обикнове-

но по работа, през лятото на 
почивка или по празници, за 
да навести роднини – сестра 
и братовчеди, защото роди-
телите му са починали.
Говорейки за бизнеса, на-
бляга, че при всички случаи 
най-трудно е било по време 
на финансовата криза през 
2008 г. „За нас тя започна 
по-рано, защото бяхме свър-
зани със САЩ, откъдето 
тръгна. Докато се вземем в 

ръце и открием нови пазари, докато 
се адаптираме, няколко години ни 
беше много трудно – от 2008 г. до 
2013 г.“
Ковид-пандемията също засяга биз-
неса със строителни материали. 
Пътуванията са ограничени, а те 
са важна част от работата. Новите 
клиенти идват на място, за да видят 
продуктите, производствените въз-
можности и капацитета. Когато се 
продава суровина, това също е свър-

Производ-
ството е 
механизирано и 
автоматизира-
но, но кадри се 
намират трудно
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зано с посещения – хората 
идват от чужбина, идват 
на кариерата, избират 
блокове, преди да ги ку-
пят. Сега това става със 
снимки и видео, но услож-
нява и забавя процеса.

„КОРУПЦИЯ?  
НЕ СЪМ СРЕЩАЛ

Трудности съм срещал заради начина, 
по който работи администрацията, 
но това го знае всеки. Не откриваме 
топлата вода, винаги има трудности, 
когато човек работи с администра-
цията. Има бюрокрация, нещата се 
движат бавно, от такова естество. Но 
накрая се подреждат“, описва Андреас 
Испиридис контактите си с властите. 
Кариерите, които „Хемус-М“ експло-
атира, датират от 1949 г., но запасите 
от варовик не са се изчерпали. „Като 
материал го има, но това, което оп-
ределя рентабилността, са цветовите 
и физическите му качества. През 
последните 1 – 2 години има места, 
където излиза доста слаб материал“, 
казва Испиридис. Иначе клиентите 
търсят бежов цвят, хомогенна струк-
тура, без изразени много ярки петна.
„Природа. Както казват старите ка-

Винаги има трудности, 
когато човек работи с 
администрацията. Има 
бюрокрация, нещата се 
движат бавно, но накрая 
се подреждат.

менари, ние живеем за това, което 
е отзад и отдолу. Реално това, което 
не се вижда. Сега можеш да гледаш 
перфектно „лице“ и то да се развали 
при първия ряз, отзад да не става, или 
обратното“, описва работата шефът 
на „Хемус-М“.
Когато се приключи с добива на опре-
делено място, след това то се покрива 
със земя и залесява. Възстановява се и 
всичко друго от околната среда, което 
е засегнато от производството.
Както и в други индустрии, 

„ГОЛЯМАТА ДРАМА“  
Е НАМИРАНЕТО НА ХОРА 

за работа с камъка. „Трудно и с време 
се създават кадри. Но проблемът не е 
само в България, а навсякъде. Още  по-
вече че нашата работа е по-трудна. Не 
че се изисква физически труд – всичко 

става с машини, но на кари-
ерата през зимата е студено, 
прeз лятото – горещо. Всяка 
работа има особености“, каз-
ва Андреас Испиридис.
Той рядко пътува и почти 
цялото време е посветено 
на работата му – нонстоп 
вдига телефоните си и раз-
говаря на различни езици. 

„Времето ми е много ограничено. 
Когато трябва да пътувам в страната 
и в чужбина, обикновено е по работа.“ 
Събота и неделя ходи на планина, а 
на море – в Гърция: „Там има много 
повече километри брегове и все ще се 
намери място, което да е по-спокой-
но“, обяснява той.
„Важното е да сме свободни да пъту-
ваме, да можем да пътуваме сега и в 
бъдеще, защото сме свикнали, отва-
рят ни се съзнанието и хоризонтите“, 
казва гъркът по повод на „новото 
нормално“. 
За българите и гърците казва, че са 
близки като манталитет, но всеки на-
род си има своите особени черти. „Не 
виждам кой знае какви разлики. Може 
би в някои страни на държавната или 
местната администрация даже Бълга-
рия е по-напред – по-организирана, пò
 стават нещата“, смята Андреас Испи-

ридис.
Без съмнение по времето 
на ковид-пандемията в 
България т.нар. ограни-
чителни мерки са зна-
чително по-разхлабе-
ни, отколкото в Гърция, 
която над 6 месеца беше 
в пълен локдаун и дори 
за излизане от дома през 
повечето време трябва-
ше да се пусне SMS и той 
да се валидира. „Когато 
се освободиха пътува-
нията и започнаха да 
идват мои сънародници, 
приятели и клиенти, по 
улиците ходеха с маски и 
се чудеха какво става. Тук 
сме малко по-свободни, 
казвах им аз“, усмихва се 
Андреас Испиридис. B

През 2006 г. на територията на „Хемус-М“  
е открит и втори завод за облицовъчни  

материали и разнокаменни изделия

BINSIDE
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Появяват се нови форми на взаимодействие с компаниите, 
на сливане на консултанта с ежедневния бизнес на клиента, 
от които и двете страни намират своите дългосрочни ползи

Текст Огнян Киряков

ВЪЗХОДЪТ НА 
КОНСУЛТАНТИТЕ

BINSIDE
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Много бизнеси избуяха у 
нас в кризата, сред тях е и консул-
тантският. И това е съвсем естестве-
но – във време, когато компаниите се 
променят, търсят нови решения, за да 
останат на пазара и да се развиват, те 
имат нужда от външен поглед, знание 
и практически опит. Те имат нужда от 
добри консултанти.
За България няма изследвания как 
се развива консултантският бизнес в 
ковид кризата. Но Докладът за глобал-
ния пазар на управленски консултант-
ски услуги през 2021 г. „Въздействие и 
възстановяване от COVID 19 до 2030 
г.“ на The Business Research Company 
показва, че с 14% са се увеличили 
работните места в консултантските 
фирми на развитите пазари през тази 
година. Най-бързите темпове 
са в САЩ и Великобритания, 
но също така и в Европа. На 
фона на тази глобална картина 
какво се случва с този бизнес в 
България?

СМЯНА  
НА ПРИОРИТЕТИТЕ

При голяма част от бизнесите 
приоритетите силно се из-
мениха след март 2020 г. От 
стратегии за ръст, усвояване 
на нови пазари и диверсифи-
кация все повече фирми преминаха в 
състояние на защита на завоюваните 
позиции или минимизиране на ще-
тите от свиване на бизнеса си. Много 
компании са затруднени да вземат 
решения кои са правилните стъпки в 
новата и сложна ситуация. Това е една 
от основните причини да се увеличава 
търсенето на консултантски услуги в 
кризата. 
Днес те се репозиционират като жиз-
нена част от антипандемични мерки, 
които бизнесите предприемат. 
Основен приоритет на компаниите е 
да балансират динамично ресурсите, 
необходими за изпълнение на бизнес 
целите. В трудните времена стана 
още по-ясно, че хората са основният и 

най-важен ресурс, който трябва да се 
постави в центъра на приоритетите на 
компанията. Консултантите по упра-
вление на целия цикъл на човешки 
ресурси стават все по-популярни сред 
богатата палитра от услуги, които 
браншът предлага.

ГОРЕЩИ ТОЧКИ

Преоценката на плановете за готов-
ност и непрекъснатост на производ-
ството в ситуации с много заболели 
работници и следващи от това аварии 
и бедствия добиха висок приоритет 
за висшите ръководства на фирмите. 
Консултантите са тези, които дой-
доха на помощ в тази специфична 
материя. 

Нова оценка на веригите на достав-
ки, паричните потоци, плановете за 
готовност и непрекъснатост на про-
изводството при аварии и бедствия 
идентифицират уязвимите точки в 
бизнеса в новите условия. В тези ди-
намични времена консултантите са 
тези, които помагат на клиентите си 
да поддържат актуални процесите си 
на работа вече в дистанционна среда. 
Често организациите привличат 
консултанти, които да помогнат при 
оценка дали могат да участват в пра-
вителствените програми за компен-
сиране на финансовите последици от 
вируса. Свидетели сме как възникват 
редица нови административни про-
цеси, които фирмите се затрудняват 

да посрещнат. През последната годи-
на те масово привличат консултанти 
да попълват документи, за да могат да 
ползват мерките за компенсации при 
спад или спиране на бизнеса.

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

Ако преди кризата преходът към 
дигитална среда на работа беше една 
добра възможност за фирмите, то сега 
тя е тяхно задължение, ако искат да 
оцелеят. Краят на работата изцяло 
от офиса наложи повечето процеси в 
компаниите да се случват дигитално. 
Офисът без хартия е една от често 
коментираните теми с консултанти. 
Преминаването към безхартиен мо-
дел на работа изисква интензивно 

въвличане не само на консул-
танти по ИТ и човешки ресурси, 
но и по правни въпроси, защото 
много от базираните на хартия 
документи са регламентирани 
със закони и наредби. Да взе-
мем пример с всички докумен-
ти, които служителят трябва да 
подписва. Вече има достатъчно 
надеждни решения, включи-
телно от български доставчици 
за дигитализиране на трудово-
правните отношения и премах-
ване на хартията в отношенията 
служител – работодател. Като 

резултат от дигитализацията на доку-
ментооборота се стига до по-голяма 
бързина и по-малко грешки. Гене-
рациите Y и Z, които са родени в ци-
фровата ера, са гарантирано доволни 
от тези промени, защото са свикнали 
да общуват цифрово. Консултантите 
са тези, които бързо правят спойка-
та между реалностите на бизнеса, 
правната рамка и налични техноло-
гични решения, бюджет и проект 
за внедряване. Силата им идва от 
натрупания опит при репликиране на 
проекти и решаване на сходни задачи 
при различни клиенти. Най-често 
уникалните проблеми на клиента се 
оказват рутинни задачи за опитните 
консултанти.

  14%14%    
e увеличeнието на 

работните места в 
консултантските фирми 

на развитите пазари през 
2021 г.
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ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСИ, 
ГЪВКАВОСТ И АДАПТИВНОСТ

Оптимизирането на процеси е една от 
областите, в които консултантите на-
мират широко поле за изява и бизнес. 
Причината е, че много трудно можеш 
да се измъкнеш от средата, която сам 
си създал. Слоеве, които са се трупали 
с години с възхода на фирмата, най-ус-
пешно се развиват с външна помощ. 
Пандемията постави изискването да 
се действа бързо и решително, а това 
не е от най-силните страни на зрели-
те и големи организации. Опитните 
консултанти са тези, които ще донесат 
експертизата и проверените инстру-
менти за изграждане на новата версия 
на компанията. 
Така бленуваните гъвкавост и адап-
тивност в работата сега се превръщат 
в единствени спасителни пояси в 
бурното море. Консултантите със 
знание за различни инструменти и 
концепции за анализ и управление 
на промяна, като Agile, ean, Scrum, 
Sprint, Kanban, Kaizen, APF (Adaptive 
Project Framework), Daily standup и т.н., 
са задължителен съветник на всеки 
мениджър, който иска да бъде пред 

конкурентите си.

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Преминаването към отдалечена рабо-
та и дигитализация внезапно разкри 
съществуващи технологични слабости 
в организациите. Те трябваше бързо 
да бъдат отстранени, в много случаи с 
помощта на консултанти. Периодич-
ната външна оценка на сигурността на 
информационните системи е задъл-
жителна. В бързината при изнасянето 
на служителите за отдалечена работа 
рискът от грешки на ИТ отделите на-
раства, а с това и уязвимостта на целия 
бизнес. Бързото трансформиране на 
технологичните платформи на орга-
низациите става лесно с подкрепата 
на консултанти за анализ, планиране, 
доставка и внедряване.

АВТОМАТИЗАЦИЯ  
И РОБОТИЗАЦИЯ

Консултантите са особено търсени в 
автоматизацията. На нея преди панде-
мията се гледаше като на нещо, което 
ще се случи някъде в бъдещето. Както 
често се случва, кризите се превръщат 

в катализатор за бавно развиващи 
се процеси. С налагането на дистан-
ционния модел на работа в съвсем 
близко бъдеще софтуерни роботи 
ще автоматизират обслужването на 
клиента от момента на поръчка, през 
фактурирането, доставката и обслуж-
ването. Всичко това спокойно може 
да се опише с алгоритми. Системите 
за управление на предприятието ще 
стават все по-съвършени и безпогреш-
ни, а работата на консултантите в тази 
област – все по-необходима.
Консултантските услуги в променящия 
се свят ще стават все по-търсени от 
бизнеса и важни за неговото развитие. 
Събирането на обратна връзка, интер-
вюта със служители и преминаване 
през процесите на място са основни 
инструменти за успешно изпълнение 
на проекти за промяна или внедрява-
не на нови технологии. Ще се появят 
нови форми на дългосрочно взаимо-
действие, на сливане на консултанта 
с ежедневния бизнес на клиента, от 
които и двете страни ще намират свои-
те дългосрочни ползи. Започналият 
възход на консултантите в кризата 
ще продължи, защото такава е новата 
логика и практика на бизнеса. B

Във време, когато 
компаниите се 
променят, търсят 
нови решения, 
за да останат 
на пазара и да 
се развиват, 
те имат нужда 
от външен 
поглед, знание 
и практически 
опит. Те имат 
нужда от добри 
консултанти.
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В РАБОТЕН РЕЖИМ
Портрети на поколенията във фирмата. Важните неща, които определят 

тяхното поведение, мотивация и начин на вземане на решения
Текст Мария Желязова

Нещо ново се случ-
ва в комуникациите в послед-
ните години – напред изли-
за темата за изграждане на 
имиджа на компанията като 
добър работодател (employer 
branding). Борбата за привли-
чане и задържане на таланти 
и на способни кадри става 
все по-ожесточена и орга-
низациите непрекъснато се 
адаптират спрямо техните 
увеличаващи се очаквания и 
желания. COVID-19 не само 
не възпря този процес, но дори даде 
допълнителен тласък и добави редица 
нови изисквания. А максимата „Щаст-
ливи хора обслужват щастливи клиенти“ 
става все по-сложна за постигане.  
В едно от последните проучвания на 
Universum близо 70% от запитаните ком-
пании поставят Employer Branding като 
един от топ приоритетите в своята стра-
тегия, a в изследване на TalentNow 78% 
от анкетираните служители споделят, че 
позитивният имидж на компанията като 
работодател е определящ за тяхното ре-
шение да развиват кариерата си в нея. За 
да бъде една стратегия за работодател-
ска марка успешна, трябва, разбира се, да 
се вземат редица фактори под внимание, 
да се поставят ясно цели и индикатори, 
да се създаде система от действия и т.н. 
Тук обаче ще се спрем върху профила 
на служителите и какво определя тях-
ното работно поведение, мотивация 
и избор при вземане на решения, като 
отчитаме опита и характеристиките на 
поколението, чиито представители са 
те. Познаването на тези особености е 
изключително полезно при съставянето 
на съответните комуникационни стра-
тегии и послания от екипите, отговорни 
за Employer Branding в компаниите.

В момента на работния пазар наблю-
даваме уникална среда, в която пред-
ставители на 4 поколения си взаимо-
действат – бейби бумърите (родените 
в периода 1945 – 1965 г.), поколението X 
(1965 – 1980 г.), милениълите, или по-
колението Y (1980 – 1995 г.), и генера-
ция Z (1995 – 2010 г.). Към днешна дата 
най-силно застъпени са групите на 
поколението Х (според сайта livecareer.
com в САЩ в момента те съставляват 33% 
от общата работна сила) и милениълите 
(35%). Много от компаниите се намират 
именно в такава multigeneration среда, 
която често се оказва предизвикателна 
за мениджмънта и HR-екипите, тъй като 
някои съществени поколенчески разли-
чия могат да доведат до неразбиране и 
възпрепятстване на работните процеси.
“Най-голямото предизвикателство за 
мен като HR на няколко поколения е да 
успея да създам среда и комуникация, 
която е продуктивна и отговаря на 
нуждите на всички, с които работя. Да 
успея да преведа посланията, които пре-
давам на езика на ценностите на всяко 
поколение, с което си взаимодействам. 
Познаването на ценностните системи 
на различните поколения помага в това 
начинание. Но това не се постига само 

с теория, а с много емпатия и 
проактивно търсене и диалог 
с всички и между всички. Раз-
личните поколения имат раз-
лична динамика и различни 
нужди за развитие и растеж, 
но един осъзнат, съвременен 
HR, който си е поставил за цел 
да бъде мост и партньор, ще 
бъде награден с уникална си-
нергия като резултат“, споделя 
Виктория Туонг, Senior Talent 
Acquisition Partner в SumUp.

ОТДАДЕНИТЕ

Бейби бумърите са най-лоялната и 
най-отдадената на работата си възрас-
това група в компаниите. Неслучайно 
ги наричат workaholics (работохолици). 
Те са представители на поколение, което 
започва кариерата си във времена, в кои-
то много кандидати се борят за едно ра-
ботно място, вместо много компании да 
се съревновават за вниманието на един 
бъдещ служител (на което ставаме все 
по-често свидетели днес, особено в IT, 
Outsourcing, Shared Services). Ето защо 
и не се притесняват от конкуренция и 
са готови да се докажат дори с цената 
на компромиси с личния си живот. Те 
са носители на знанието и за да бъдат 
щастливи, е добре да им се предостави 
възможност да споделят това знание 
с по-младите си колеги. Търпеливи са 
и могат да чакат, като целенасочено 
работят да получат съответно профе-
сионално признание – увеличаване на 
отговорностите, заплащане и по-висок 
ранг. За тях йерархичната структура и 
спазването на авторитети са водещи. 
Предпочитат да се срещат и обсъждат 
задачите на живо, а не през дигитални 
устройства. Ключова придобивка за тях 

Мария Желязова 
ръководи отдел 
„Корпоративни 
комуникации“ в TBI 
Bank и управлява раз-
витието на бранда 
на двата основни за 
компанията пазара – 
България и Румъния.
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е допълнителното здравно осигурява-
не, грижата на компанията за тяхната 
сигурност и безопасност, усещането за 
стабилност на организацията. Трудно 
вземат решение да сменят своя рабо-
тодател и биха направили това при 
сериозни обстоятелства. А информация 
за бъдещата си компания ще търсят ди-
ректно от хора, на които имат доверие 
и които уважават. Социалните медии 
не биха били водещ канал за намиране 
на нова работа, но все пак има шанс да 
ги достигнете чрез добре таргетирана 
кампания във Facebook или LinkedIn.

ПРЕДИЗВИКВАЩИТЕ

Макар да има някои раз-
личия между Gen Х 
и Gen Y, тези две 
поколения имат 
повече сходства, 
отколкото раз-
личия, когато 
става дума за 
работни нави-
ци и предпочи-
тания. Те съставля-
ват и най-големия 
дял на работна ръка в 
момента. Двете групи спо-
делят почти еднакви ценности, когато 
избират работодател. Те не искат рабо-
та, те търсят кариера. Ето защо за тях 
е важно още от ден 1 да знаят какви са 
стъпките, какви са възможностите за 
развитие и през какви обучения и опит 
трябва да преминат, за да получат по-ви-
сока или по-обширна като отговорности 
роля. От съществено значение за тях 
е да получават непрекъснато обратна 
връзка за това как се справят и техните 
мениджъри трябва да се въоръжат с 
търпение и да заложат „1-1 срещи“ поне 
веднъж на 3 месеца. Докато Gen X все пак 
са по-улегнали и работните им навици 
са основани на своеобразна форма на 
уседналост и структурирани модели, в 
които намират комфорт и надграждат 
върху познатото, то милениълите се 
уповават на принципа на предизвика-
телството: опитват се да провокират 
статуквото и да направят нещо по нов 
и различен начин, да оптимизират, да 

разчупят и да експериментират. Ето 
защо не са склонни да чакат дълго, за 
да бъдат забелязани, и нямат проблем 
да потърсят развитие на друго място. 
Смяната на работодател е нещо, което 
се приема като наложително през срав-

За разлика от бейби бумърите, пред-
ставителите на тези две групи рядко 
са склонни да направят компромис с 
личното си време. Това е и причината 
още преди COVID-19 те да предпочитат 
работодатели, които предоставят гъв-
каво работно време. Хибриден модел 
с посещение в офис и възможност за 
работа от вкъщи вече са сред базовите 

изисквания на милениълите. Според 
проучването What do the millennials 
really want на Robert Walters 90% 

от анкетираните са посочили, 
че намират за изключително 
мотивиращи политиките 
за насърчаване на баланса 

между професионален и личен 
живот на работното си място.

Като поколение, в чиито 
тийнейджърски години 

са станали свидетели на 
появата на интернет 
и дигиталните ус-
тройства, те нямат 
проблем с дистан-

ционните срещи, но 
все пак предпочитат, ко-

гато са на живо, както и да 
имат усещането, че са част от 

своеобразно community (малко 
общество от единомишленици, 
а не просто колеги). Отново 
същото проучване показва, 

че 75% от запитаните държат 
да имат добър социален живот на 

работното си място и да бъдат въвли-
чани в различни инициативи. Поради 
тази причина не подценявайте силата 
на т.нар. тиймбилдинги, а в условия на 
ковид увеличете кратките срещи, които 
да не са на работна тематика, с цел да 
сплотите още повече екипа си, макар и 
работещ от разстояние. Що се отнася до 
предпочитаните дигитални канали – ще 
ги намерите най-вече в LinkedIn, където 
те са най-активната аудитория, както и в 
Instagram, Facebook и Youtube.

ПРОМЕНЯЩИТЕ ИГРАТА

Докато само допреди няколко години 
анализатори и HR-и правиха своите 
прогнози какви ще са навиците и пове-
дението на новите поколения в работна 

БЕЙБИ БУМЪРИТЕ 
не се притесняват от 

конкуренция и са готови 
да се докажат дори с 

цената на компромиси с 
личния си живот.

ЩРИХИ КЪМ ПОРТРЕТИТЕ

ПОКОЛЕНИЕТО Z
не са лоялни на бранд,  

а на мисия, търсят  
скорост и удобство.

ПОКОЛЕНИЕТО Х  
И ПОКОЛЕНИЕТО Y

не искат работа, те 
търсят кариера.

нително кратки интервали, в търсене 
на още повече свобода, гъвкавост и 
социален комфорт, както и по-високо 
заплащане и по-интересни допълнител-
ни придобивки.
Културата и етичният код на компанията 
също са водещи за двете групи, особено 
за милениълите – на тях трябва да им 
е пределно добре изяснено дали и по 
какъв начин организацията помага на 
обществото, какви са нейните мисия 
и ценности. Ако липсва корпоратив-
но-социална политика или сферата 
на дейност на компанията е в разрез с 
техните разбирания, те са склонни да 
откажат да работят за нея дори и при 
по-добро заплащане.
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среда, то към 2020-а генерация Z вече 
навлиза смело и доста шумно в нея. 
Очакванията са, че от 2025 г. нейните 
представители ще съставляват близо 
30% от работната сила в глобален мащаб, 
а още отсега дават ясна индикация, че са 
т.нар. game-changers. Те са поколението 
на гъвкавостта, дигитализацията, отда-
дени преди всичко на ценностите си, 
на първо място сред които е социалната 
справедливост. Според проучването Get 
ready for generation Z на една от водещите 
агенции за набиране на персонал, Robert 
Half, над 40% от анкетираните заявяват, 
че искат да бъдат „двигател на промя-
ната или да имат ползотворно влияние 
върху обществото“.
Не са лоялни на бранд, а на мисия, тър-
сят скорост и удобство. Рабо-
тодателят, който успее да им 
предостави динамична и въл-
нуваща среда, както и корпо-
ративна политика, изградена 
върху човешки ценности, ли-
дерство, базирано на емпатия 
и лесен достъп до постигане 
на промяна, ще може да се 
възползва от тяхната креатив-
ност, въображение и смелост 
да участват в разнородни 
проекти. Макар основният 
им начин на общуване да е 
чрез чат-формати, те все пак искат да 
бъдат част от истински екип, с който да 
се срещат често. Отново в проучването 
на Robert Half те са определени като 
„постоянно учещи се“ (constant learners) 
и като такива оценяват изключително 
положително възможността да имат 
бърз и лесен достъп до голяма база мате-
риали за обучения (за предпочитане във 
видеоформат), както и съдействие на 
опитен ментор, който да ги наставлява 
в първите им кариерни стъпки. 
„В нашата компания близо 70% от слу-
жителите са представители на поколе-
нието Z. Това са хора, които не познават 
света без интернет и са свикнали на 
динамиката бързо да намират необхо-
димата им информация, за да вземат 
решение, включително и за своето ка-
риерно развитие, макар да са съвсем в 
неговото начало. За тях е важно не само 
да имат гъвкави условия на работа, но 

да стартират в компании, които ще ги 
подкрепят най-вече по отношение на 
придобиване на умения, знания и опит. 
Те искат да учат и тази жажда за знание 
поражда в тях непрекъснато търсене 
на по-качествени условия и силни, 
мотивиращи лидери“, споделя Даниела 
Долапчиева, директор HR за Европа в 
Sutherland.
Едва ли ще се изненадате и от факта, че 
ще привлечете вниманието на предста-
вителите на Gen Z, като се позициони-
рате в канали като Youtube, Instagram и 
да – TikTok. А ако въвлечете и популярни 
сред тях влогъри и инфлуенсъри за своя-
та Employer Branding стратегия, както и 
модели на игровизация, със сигурност 
ще натрупате още положителни точки.

ХЕТТРИК

Независимо от различните поведен-
чески характеристики на отделните 
поколения те все пак са обединени в 
желанието си да са напълно удовлетво-
рени в трите съществени „К“-елемента:
КАРИЕРА. Дори и уседналите бейби 
бумъри и по-структурираните Gen X 
искат не просто да свършат едни задачи, 
а да изпитват удоволствие от това, кое-
то правят. Ето защо възможностите за 
вертикално или хоризонтално развитие 
винаги ще са ключов фактор при при-
вличането и задържането на кадри. А 
милениълите открито заявяват, че в рам-
ките на 2 – 3 години за тях е релевантен 
период да получат съответно повишение 
или промяна на роля и позиция.
КУЛТУРА. Средата, мисията, визията 
и ценностите. Колкото повече се при-
познават с тях, толкова по-мотивирани 

и ангажирани са служителите, защото 
за тях е важно да бъдат част от общност. 
И всички те трябва да бъдат адапти-
рани спрямо постоянно променящите 
се условия на динамичните времена, 
в които се намираме. „Ние в TBI също 
преформулирахме нашите ценности 
именно за да отговорим на профила на 
нашите колеги, стъпвайки на стратеги-
ята ни за развитие. Независимо от това 
каква националност, пол или възрастова 
група сме, това, което ни обединява, е, че 
работим със страст, сърцати и грижовни 
сме и смели да експериментираме и 
предизвикваме нормите, за да създадем 
най-добрите продукти и услуги за наши-
те клиенти. През последната година и 
половина топ приоритет за служителите 

е и безопасната среда в офиса и 
възможността за работа от вкъ-
щи, на което ние също реагирах-
ме мигновено и към днешна дата 
запазваме хибридния модел на 
работа“, споделя Ниди Кумар, 
HR мениджър за България на 
TBI Bank.
КАУЗА. Смисълът и добавената 
стойност, която тяхната работа 
носи в обществото, увеличава 
неимоверно мотивацията на хо-
рата в съответната организация. 
Ако успеете ясно да дефинирате 

по какъв начин компанията, продуктите 
и услугите, които предлагате, помагат на 
обществото и вашите клиенти, то лоял-
ността и чувството за принадлежност 
към нея от страна на служителите ще се 
увеличи значително. 
Разбира се, всяко правило си има изклю-
чение и такова може да се намери при 
много от представителите на различни-
те поколения. И все пак, както споменах-
ме и в началото, до голяма степен техни-
те поведенчески характеристики имат 
много допирни точки и правилното им 
разчитане води до по-успешна Employer 
Branding стратегия. Факторът „възраст“ 
далеч не е единственият, който трябва да 
се има предвид, когато комуникираме и 
позиционираме нашата работодателска 
марка. Но със сигурност познаването на 
особеностите на различните поколения 
ще спомогне за по-високи резултати с 
дългосрочен ефект. B

Независимо от различните 
поведенчески характеристики 
на отделните поколения те 
са обединени в желанието си 
да са напълно удовлетворени 
в три съществени 
„К“-елемента – Кариера, 
Култура и Кауза.
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Бумът на сторителинга. Защо някои успяват да постигнат 
силен маркетингов ефект, други не толкова

Текст д-р Александър Христов

ИСТОРИЧЕСКИ 
ПОГЛЕДНАТО

BCREATIVE
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Вън от всякакво 
съмнение е, че в история-
та най-добрите пълковод-
ци винаги са били не тези, 
които са предизвиквали 
възхищение към себе си, а 
тези, които са енергизирали 
хората да ги следват. Дори и 
в най-големите трудности, 
дори и при значително превъзхож-
дащ противник.
И някак си напоследък, след като 
сторителинга в пиара и рекламата, 
или разказването на истории за 
целите на бизнеса, преживява доста 
сериозен бум, започва да тежи един 
доста фундаментален проблем, бли-
зък до този с пълководците. Как да 
се направи така, че да се постигне 
победа – в смисъл на ангажира-
ност на потребителите с дадено 
действие? А не просто историята, 
разказана от бранда, да предиз-
вика сълзи на радост, тъга или 
умиление. Иначе казано – добрата 
маркетингова история трябва не да 
предизвиква реакция в стил „колко 
интересно звучи това“, а „трябва да 
направя нещо“.
Всъщност разказването на завла-
дяващи истории невинаги е лесно, 
но това е важна стратегия в пиара с 
цел да се получи максимално добър 
резонанс с целевата аудитория. 
Правилният подход и ор-
ганизация в тази област 
може да даде дълбочина 
на кампаниите, които не 
биха привлекли внима-
нието на никого в усло-
вията на информационна 
претрупаност.
И всъщност колкото 
по-добри професиона-
листи ставаме, толкова 
по-добре успяваме да раз-
казваме истории за бран-

довете, с които работим. А и бран-
шът се напълни с хора, започнали от 
други професии, които са овладели 
до съвършенство изкуството на сто-
рителинга – журналисти, копирай-
търи и други. Което е чудесно. Но 
изисква и повишено внимание към 
историите, ориентирани към оказ-
ване на въздействие, а не към тези, 
които събуждат емоции. Вторите 
девалвират, при това прогресивно.
Да, тяхната значимост намалява 
точно защото са много.
Пиар специалистите по света овла-
дяха уменията да разказват истории 
в най-различни сфери – спорт, 
включително и на хора в неравно-
стойно положение, здравословно 
хранене, дори ваксинация – нещо, 
което напоследък преживява бум. 
Говори се за успешни служители 
даже през призмата на техните не-
обичайни хобита, подготвят се про-
фили на мениджърите в медиите и 
по време на събития придобиват 

доста разчупен, интересен 
и най-вече човешки вид. 
Но докато не си отговорим 
на въпроса как това, че чо-
век от екипа ни е запален 
сноубордист в свободното 
си време, ще привлече още 
таланти, няма да вървим 
особено бързо напред.

Затова е важно да бъдат изведени 
компонентите на една добра исто-
рия в пиара и в рекламата, която 
да предизвиква точно определено 
действие – ангажираност, промяна 
на възгледите или покупка. Това е 
следващата голяма стъпка, която 
трябва да направят умножаващите 
се привърженици на сторителинга 
в маркетинговите комуникации. 
Ето няколко от тези ключови ком-
поненти.

Връзка с действителността. 
Тук дори не става въпрос за истина-
та, което е базисно изискване към 
една добра история, а за реленван-
тост към публичната среда. Ако 
се маркира някакъв проблем, той 
трябва да е реален. Ако се разказва 
история на човек, имащ нужда от 
помощ, то една такава кауза сама по 
себе си трябва да е достатъчно раз-
познаваема. Ако се представя какво 
прави един мениджър на голям 

бизнес в свободното си 
време, за да се доближи 
до хората, то занимания-
та му трябва да са разпоз-
наваеми от аудиторията. 
Затова без сноуборд за 
комуникация към слу-
жителите на завод във 
Варна, нали. Колкото 
по-разпознаваема в де-
тайлите си и близка до 
хората е една история, 
толкова по-добре.

„Важно е да бъдат изведени 
компонентите на една 
добра история в пиара 
и в рекламата, която 
да предизвиква точно 
определено действие – 
ангажираност, промяна на 
възгледите или покупка.“

Д-р Александър  
Христов е комуника-
ционен специалист, 
управляващ партньор в 
ПР агенция „Параграф 
42“, доцент в УНСС и 
преподавател в НБУ.
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Публичен дневен ред. В пряка 
връзка с това е и отношението към 
информационната среда – доколко 
историята съответства на водещите 
към момента теми, от които хората 
се вълнуват. Това е лесно за изслед-
ване, но трудно за съобразяване. 
Едва ли винаги е полезно една исто-
рия, свързана с бранд, да възползва 
от политическата 
ситуация или от 
проблемите око-
ло ваксинацията. 
Но си заслужава 
да се дебне какво 
се случва в дейст-
вителността и ако 
има нещо подходя-
що – да се реагира. 
Бонус: по този на-
чин и медиите ще 
са по-склонни да 
отразят инициа-
тивата.

Съответствие 
с ценностите 
на бранда. Ори-
ентираните към 
продажбите мар-
кетингови специа-
листи определено 
настояват, че която 
и да е история ви-
наги трябва много силно да рефери-
ра достатъчно ясно към определен 
продукт. Мотивацията е ясна и все 
пак това не може да се приеме за 
абсолютно заковано изискване – 
понякога част от очарованието на 
една история е именно в това, че не 
е продуктово агресивна. И все пак – 
връзката с бранда е абсолютно необ-
ходима. Въздействащите в полза на 
компанията истории правят точно 
това – обвързват се с ценностите, 
които тя подкрепя и промотира. 
Независимо какви са те – отговорно 
потребление, защита от определени 
рискове или друго, брандът трябва 
да е ясно разпознаваем.

Проблем и неговото реше-
ние.  Всяка добра история има 

конфликт, с който се сблъскваме 
и който трябва да бъде разрешен. 
Тук е важно да се проучи как героят, 
който изпитва трудности, характер-
ни за много други, е действал и ги е 
преодолял. Колкото по-личен е този 
проблем за този човек, толкова по-
добре. Разбира се, на моменти ис-
ториите могат да остават с отворен 

край, без решение, с цел потребите-
лите да го инициират. Особено ко-
гато става въпрос за насърчаване на 
благотворителност или решаване на 
проблем от обществена значимост.

Подкрепа от трета страна. 
Така или иначе сме свикнали, ако 
една компания разказва нещо от 
нейно име, да гледаме на ситуа-
цията като на рибар, който говори 
традиционно леко преувеличено. 
Затова подкрепата на трета страна 
действа отрезвяващо и потвържда-
ващо. Не само потвърждава, че съ-
ответната история е интересна, но 
може и повече хора да бъдат достиг-
нати по този начин. Нещо повече, 
тя може да се разпространява и по 
други канали – медии и социални 

мрежи. Има достатъчно богат избор 
от „трети страни“, които биха мог-
ли да окажат подкрепа с думи или 
действия – клиенти, инфлуенсъри, 
партньори. И не биха се съгласили, 
ако наистина не са доволни или не 
разпознават каузата.

Крачка към големи промени. 
Накрая –  една 
въздействаща ис-
тория трябва да е 
значима. Не прос-
то да предизвик-
ва към действие, 
а това действие 
да води до нещо 
наистина голямо. 
Добрите истории 
дават енергия на 
хората да про -
менят света към 
по-добро. Неза-
висимо дали ста-
ва въпрос за нови 
технологии, пове-
че добрина, спа-
сен живот, пове-
че възможности. 
И затова винаги, 
когато става въ-
прос за истории в 
маркетинговите 
комуникации, те 

трябва да бъдат разказани така, че 
да маркират големи промени. Не 
събираме IT ентусиасти, а доприна-
сяме за дигиталната трансформация 
в обществото и бизнеса. Не говорим 
за едно дете, намерило прекрасни 
нови приятели, а чертаем едно 
по-добро бъдеще в общуването при 
малките.
Може би е прекалено пресилено да 
се каже, че добрата история трябва 
да продава. Може би при създаване-
то на въздействащи истории е добре 
на първо място да държим сметка 
за ангажираността на хората към 
нея. Така или иначе обаче крайният 
резултат трябва да е ясен и той да не 
е свързан само със съпреживяване. 
Исторически погледнато, това е 
верният път. B

„Добрите истории дават енергия на хората 
да променят света към по-добро.“
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Бумът на приложе-
нието TikTok, което първо-
начално се казва Douyin, е 
толкова голям, че гранични с 
истинска дигитална лудост. 
Douyin е социална мрежа, съз-
дадена през 2016 г. за споделяне 
на забавни видеа с дължина 
от 15 до 60 секунди.  Процъф-
тяването на TikTok, пуснато 
през 2018 г., се очаква да продължи, а 
това означава, че ще се създадат още 
нови и невиждани възможности за 
маркетинг.
Приложението е достъпно в над 150 
държави и на 75 езика, достигайки 
до 1,1 млрд. активни потребители на 
месечна база към февруари 2021 г., 
информира Wallaroo Media. До края 
на 2020 г. приложението е изтеглено 
общо над 2,6 млрд. пъти в целия свят, 
допълва Sensor Tower.
Един потребител отваря TikTok ми-
нимум 8 пъти на ден, прекарвайки 
средно 52 минути в платформата. При 
аудиторията под 15 години това време 
се увеличава до 80 минути, информи-
ра TechCrunch. 83% от потребителите 
на TikTok са публикували поне един 
видеоклип, създаден от тях. 
Но независимо от огромната популяр-
ност на приложението по-голямата 
част от

МАРКИТЕ СЕ СТРАХУВАТ

да рекламират поради три причини:
1)  Основната аудитория е от предста-

вители на поколението GenZ*;
2) Не виждат как бизнесът им може 

да намери място в приложението;
3) Подценяват значението на TikTok, 

смятайки, че това е поредната со-
циална медия, чиято слава ще трае 
от ден до пладне.

В момента TikTok е най-бързоразвива-
щата се социална платформа в света, 
чийто ръст е подсилен от COVID-19 
пандемията и дългото задържане на 
хората вкъщи. Коронавирусът про-
мени и профила на аудиторията на 
приложението. Шири се мнението, че 
TikTok е медията на най-младите, но 
истината е, че само 41% от аудиторията 
e под 25 години. Останалите 59% са 
пъстър микс от различни по-стари 
поколения. Всъщност броят на въз-
растните потребители се е увеличил 
5,5 пъти през последната година и 
половина.  
Ако не използвате TikTok за популяри-
зация на бизнеса си, крайно време е да 
го направите! Ето няколко предимства 
на приложението:
• Много марки, особено от малкия 
бизнес, смятат, че рекламирането в 
TikTok не си струва усилията и пари-
те. Най-голямата пречка пред тях е 
създаването на интересно видеосъ-
държание. В действителност TikTok 
разполага с различни ресурси, които 
помагат да се направи качествено 
видео, без да се ползват услугите на 
професионалисти. Създаването и 

настройването на рекламните 
кампании също не е трудно. 
Рекламодателите имат дос-
тъп до самообслужващи се 
формати с различни функции 
– креативни инструменти, 
гъвкави бюджети, насочване 
на ефективността и бизнес 
акаунти.
Видеопостовете във Facebook 

и Instagram в повечето случаи са само 
статични изображения или кратки 
клипове с музикален фон, които рядко 
потребителите включват. В TikTok, 
чийто единствен носител е видеото,

НЕЩАТА СТОЯТ РАЗЛИЧНО

Приложението дава възможност 
на рекламодателите да се свързват 
с потребителите и със звук, което 
увеличава възможностите на видео-
маркетинга.
• Най-големият плюс на TikTok са без-
бройните уникални общности и ниши 
с различно съдържание. Ангажира-
ността на потребителите с публику-
ваното съдържание в TikTok е толкова 
голяма, че надминава в пъти всички 
други социални медии. Например в 
началото на 2021 г. попзвездата Дже-
нифър Лопес публикува най-новия 
си видеоклип едновременно в Twitter 
и TikTok. В Twitter той събра 2 млн. 
гледания при 45 млн. последователи, 
а за същото време в TikTok - 71 млн. 
гледания при 5 млн. последователи.
• Тъй като непрестанно се увели-
чава времето, което потребителите 
прекарват в TikTok, това увеличава и 
възможностите рекламодателите да 
достигнат до целевата си аудитория и 

Бисер Костадинов 
е копирайтър и 
акаунт в агенция 
Digital Vision

TikTok ще създаде нови, невиждани възможности за маркетинг
Текст Бисер Костадинов

ДИГИТАЛНАТА ЛУДОСТ

*GenZ е поколението, израснало със социалните медии и новите технологии, чиито най-важни характеристики са светкавичното 
обработване на информация, но и бързата загуба на внимание. Обвързването с марките се случва изцяло онлайн, затова обратната 
дигитална връзка е изключително важна за тях.
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още повече да ги ангажират с посла-
нията на марките си. Независимо дали 
става въпрос за козметика, ресторанти 
или транспортна компания,

ЗА ВСЕКИ БИЗНЕС 
ИМА МЯСТО

в TikTok. Особено за инфлуен-
съри, които споделят своите 
възгледи за живота, семейството, 
рецепти, танцови стъпки, домаш-
ни любимци. Но за разлика от 
Instagram, в който потребителите 
показват напудрения си образ, 
използвайки специално осветле-
ние, грим, оператор, монтажист, 
в TikTok се споделят видеа в суров 
вид, което е и най-голямото им 
предимство. И тук стигаме до 
следващото предимство.
• Платформата насърчава хората 
да показват неподправеното си 
„аз“. Именно това превръща при-
ложението в мощен инструмент 
за инфлуенсър маркетинг, който 
позволява марките да се популя-
ризират с автентично съдържа-
ние, чийто потенциал за обхват 
е по-голям от този във Facebook 
и Instagram. Самият TikTok по-
ощрява подобни партньорства, 
предоставяйки на марките данни 
за възможно най-подходящите за 
тях инфлуенсъри.
Ако марките се включат в не-
подправената автентичност на 
TikTok, а не я имитират, имат ог-
ромен шанс да привлекат внима-
нието на потребителите към себе 
си, превръщайки посланията 
си в поредното вирусно съдър-
жание, споделяно безплатно от 
хиляди. Не е нужно да имаш 1 
млн. последователи, за да попаднеш 
в тенденциите на TikTok, и това е 
най-якото, защото

МОЖЕ ДА СИ „МАЛЪК“,  
А ДА ПОСТИГНЕШ МНОГО

TikTok е златна мина за най-популяр-
ните си инфлуенсъри. Forbes публику-
ва класация с най-печелившите звезди 

в приложението за 2020 г. На първо 
място е младата американска танцьор-
ка Адисън Рей Ийстърлинг (Addison 
Rae Easterling). Тя може да се похвали 

с над 81 млн. последователи и 5 млн. 
долара печалба от TikTok за измина-
лата година. На втора позиция е друга 
танцьорка и моден влогър – Чарли 
Д‘Амелио (Charli D’Amelio), която има 
над 118 млн. последователи и 4 млн. 
приходи. Третото място е за Дикси 
Д‘Амелио (Dixie D’Amelio) – по-голя-
мата сестра на Чарли, чиято фенска 
база е над 52 млн., а сумата, спечелена 

от рекламни договори и мърч линия, 
възлиза на 2,9 млн. долара.
Наскоро TikTok основа Creator Fund. 
Парите във фонда, възлизащи на  1 

млрд. долара, са предназначени 
за създателите на съдържание.  
Ето как го правят някои от из-
бралите да рекламират в TikTok:
• HelloFresh показва в рекла-
мите си колко е лесно да се готви 
с доставения от тях комплект 
от хранителни продукти. Само 
с едно щракане на пръстите 
отваряш кутията с продуктите, 
прочиташ рецепта, приготвяш 
ястието и с удоволствие го из-
яждаш. Всичко това е поднесено 
с подходящ музикален фон без 
говор. На финала ненатрапчи-
во се появява марката и кратко 
послание със задължителен 
елемент – бутон на call to action. 
Рекламите на HelloFresh създават 
точно това автентично усещане – 
все едно са заснети от потреби-
тел в домашни условия.
• Haier също разчита на необра-
ботените кадри, но в рекламите 
на марката ключов момент играе 
музиката – текстът от песента по 
забавен начин (често на забър-
зан каданс) е синхронизиран с 
действията на героя от клипа, 
който с няколко прости довода 
(допълнително подчертани с из-
писване на екрана с по една дума) 
се опитва да убеди потребителя 
в предимствата на домашната 
техника, предоставяна от Haier. 
На финала на краткия клип, 
не по-дълъг от 10 секунди, има 
анимирано лого на марката и 
имиджово послание.
• Dermalogica – марка за про-

фесионална бяла козметика, е из-
брала да комуникира с целевата си 
аудитория с образователни клипче-
та, чрез които по ненатрапчив начин 
показва характеристиките и функ-
ционалността на продуктите си, 
грижещи се за здравето и младостта 
на кожата. А копито във видеата 
винаги е с няколко глагола:  Нанеси. 
Масажирай. Изплакни. Засияй.  B

ЧЕТИВО ЗА СКЕПТИЦИ

 
 

> 150 
държави и на 75 езика – параметрите 
на присъствие и разпространение на 

TikTok. 

1,1 МЛРД. 
активни потребители на месечна база 

към февруари 2021 г.

8 ПЪТИ НА ДЕН
минимум отваря приложението един 

потребител.

52 МИНУТИ 
е средното време, прекарано в 

социалната мрежа. При аудиторията 
под 15 години се увеличава до 80.

41% 
от аудиторията e под 25 години.

59% 
са пъстър микс от различни по-стари 

поколения.

5,5 ПЪТИ 
се е увеличил броят на по-възрастните 
потребители през последната година.  
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„Може да сме аматьори 
в политиката и аз, 
и вашият президент  
Желев, но със сигурност 
знаем как да заведем 
нашите народи към един 
по-добър свят.“

„ГЕНЕРАЛИТЕ“ ТРЯБВАШЕ 
ДА ДОЙДАТ  

И ТЕ НАИСТИНА ДОЙДОХА
„С мен или без мен промяната щеше да се случи, но никой не можеше да 

каже кога.“ Думите са на Лех Валенса, Нобелов лауреат за мир, президент 
на Полша, който написа последната страница от историята на комунизма

Текст Максим Бехар

Това е една рубрика на Максим Бехар, популярен пиар специалист, специално за читателите 
на BGLOBAL. В нея разказва за срещите си с едни от най-известните и влиятелни хора на планетата 

и за уроците, които е научил от тях.

(без)Ценни уроци

В късното лято на 
1980 г. един обикновен и 
никому неизвестен електро-
техник с мустаци прескочи 
оградата на Гданската ко-
рабостроителница, успокои 
гневните протести и само за 
няколко дни създаде нещо 
невиждано в този регион – 
независими и свободни 
профсъюзи. Петнайсетина 
години по-късно стоях във фоайето 
на варшавския хотел „Европейски“ 
и се молех проливният, почти тро-
пически дъжд, доста необичаен за 
Варшава, да спре, за да мога 
да пресека улицата и да се 
ръкувам с него, без да съм 
намокрил новия си костюм, 
купен от някой турски мага-
зин на „Витошка“ специално 
за тази цел.
През годините се бях срещал 
десетки пъти с Лех Валенса, 
познавах добре диалекта, на 
който говореше, фразите, 
които „изстрелваше“ и които 

една от тях и тя наистина 
изразяваше същността на 
мирния полски преход от ко-
мунизъм към пазарна иконо-
мика, напълнил магазините 
и дал работа на милиони 
хора само за няколко дни 
след десетилетия на дълбока 
криза. 
Дъждът обаче не спираше и 

така влязох много тържествено заед-
но с портиера от хотела, разтворил 
огромен служебен чадър над мен с 
многозначителния и символичен 

надпис „Европейски“.
Лех Валенса е в настроение, 
влиза доста енергично в зала-
та, в която го очаквам, ръкува 
се с широка усмивка и като по 
команда си заема мястото, 
готов за разговора. Връща 
се от летището, току-що е 
изпратил американския пре-
зидент Бил Клинтън, след 
като няколко дни е бил с него 
във Варшава, и явно страшно 

Максим Бехар е съз-
дател и управител 
на пиар компанията 
M3 Communications 
Group Inc. и предста-
вител за България на 
Hill+Knowlton.

на следващия ден ставаха емблема-
тични и световните агенции ги ци-
тираха в заглавията си… Nie chcem, 
ale musze (не искам, но трябва) бе 
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много се гордее с това си постижение 
– за първи път американски прези-
дент минава да види какво се случва в 
Източна Европа. Отпива от чашата с 
вода, поглежда ме изпитателно, за да 
прецени откъде знам полски език, та 
му говоря така фамилиарно, и когато 
го питам какво е казал на Клинтън 
точно на стълбичката на самолета, 
изрича фраза, която след тази среща 
за секунди обикаля всички световни 
агенции.
– Ами казах на президента Клинтън, 
че в Полша трябва да дойдат генера-
лите. Само те ще оправят страната 
и ще ни гарантират успешния път 
напред… 
Залата затихва така, че и комар да 
мине, ще разцепи въздуха. Екипът 
на Валенса е онемял, химикалките на 
няколкото журналисти от световни 
агенции, които с мое съгласие са 
заели столовете край стената, за-
щото единият час бе фиксиран само 
за мен, са шокирани. Само който 
познава най-новата история на тази 
забележителна държава, може да 
разбере абсурда на този отговор. В 
края на 1980-а, за да въведе ред, а 
може би и за да предотврати влиза-

нето на съветски войски в страната, 
тогавашният президент на Полша 
генерал Войчех Ярузелски обяви 
военно положение и цялото след-
ващо десетилетие бе известно като 
„управлението на генералите“.
Ето защо този отговор, изречен от 
първия демократично избран прези-
дент на страната, сам по себе си вече 
беше абсурден… Продължавам обаче 
да настоявам…
– Може ли да повторите… Нима на-
истина казахте „генералите…“?
Валенса се усмихва така, както ние в 
България наричаме, кой знае защо, 
„под мустак“, а и му отива, защото 
мустакът му е емблематичен, и от-
връща:
– Абсолютно точно чухте… Генерали-
те ще оправят Полша и никой друг.
И когато вече разпервам почти без-
помощно ръце, допълва:
– Ето ви и примери… General Electric… 
General Motors… General Dynamic… 
Ето тези генерали сега чакаме в Пол-
ша, да инвестират, да ни научат как 
се прави бизнес, да създадат продукт, 
който ние успешно да развиваме…
Залата в президентския дворец си 
отдъхва, с периферно зрение виждам 

как кореспондентите на световните 
агенции се изнизват, за да предадат 
поредния хит на Валенса по света. И 
когато вече сме само двамата, Вален-
са ми казва:
– Да знаете, с президента Клинтън 
си говорихме за България… Никъде 
не тръгваме без вас, нито към НАТО, 
нито към Европейския съюз. Нався-
къде сме заедно, може да сме ама-
тьори в политиката и аз, и вашият 
президент Желев, но със сигурност 
знаем как да заведем нашите народи 
към един по-добър свят… С мен или 
без мен, с Желев или без него, всичко 
това щеше един ден да се случи. Но 
и ние дори не знаехме кога.
Така и стана. Случи се. С многото 
надежди, разочарования и наивни 
очаквания, с огромните предим-
ства, които свободата на словото 
и свободният пазар донесоха… И с 
наистина безценните уроци, които 
„генералите“ в бизнеса ни дадоха. B

В следващия брой:  
Какво каза папа Йоан-Павел 

Втори по време на следобедна-
та аудиенция във ватиканско-

то посолство в София.

Хотел „Европейски“ 
във Варшава. 
Президентът Лех 
Валенса призова 
генералите да 
дойдат. Но кои 
генерали имаше 
предвид...
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И по света, и у нас новият културен сезон наваксва отложени 
събития и обещава впечатляващи премиери

ИЗКУСТВО  
СЪС/БЕЗ COVID

Текст Виолета Цветкова
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Постановка по романа „Тютюн“ на Димитър Димов ще ознаменува 
100-годишнината на Варненския драматичен театър

Година и полови-
на под шапката на 
Covid-19 стигат – 
така, на шега, но не 
съвсем, творческата 
общност може да си 
пожелае късмет за 
започващия сезон 
2021/2022. Затова, 
взирайки се в ка-
лендара на пред-
стоящите културни 
събития у нас и по 
света, всеки зрител 
би се усмихнал с на-
дежда. Това, което 
обединява артисти-
те и продуцентите, 
е възможността да 
бъдат завършени 
отложени проекти 
и премиерни загла-
вия.

ПОД ЗНАКА НА МЕЛПОМЕНА

Няколко са театралните постановки, 
които фокусират вниманието ни още 
в началото на сезона. Още от проле-
тта вървят репетициите на „Народът 
на Вазов“, постановка на Диана До-
брева в Народния театър по текст на 
Александър Секулов. Премиерните 
представления са на 7 и 8 октомври. 
27 актьори, сред които Владимир 
Пенев, Юлиан Вергов, Валентин 
Ганев, Валери Йорданов и Иван 
Юруков, ще ни върнат в последните 
дни на Междусъюзническата война.
„Този исторически период почти не 
присъства в българското изкуство 
– коментира режисьорката. – Грани-
ците на България сякаш не съществу-
ват, държавата е сама срещу армиите 
на бившите съюзници от Балканска-
та война. Всеки българин трябва да 

намери изход от краха на мечтата за 
целокупно отечество. В пустинята 
на националната катастрофа думите 
на Вазов спасяват, окуражават, пов-
дигат духа, осмислят историческото 
битие, дават надежда, вдъхват сме-
лост. А само след шест години, след 
подписването на Ньойския договор, 
народът ще се изправи мълчалив под 
балкона на своя народен поет, за да 
потърси опора в единствения, който 
никога не го е предал.“
И други постановки, вдъхновени 
от творби на поета и посветени на 
170-годишнината от неговото рожде-
ние (9 юли 1850) и 100-годишнината 
от неговата кончина (22 септември 
1921), ще са сред най-обсъжданите 
през сезона. Заради пандемичната 
обстановка те не успяха да стигнат 
до потенциалната си публика и 
зрителите тепърва ще ги откриват: 
„Нова земя“ на Бина Харалампиева в 

Народния театър, 
„Под игото 1894-
та“ на Петринел 
Гочев в Габров-
ския драматичен 
театър, „Епопея на 
забравените“ на 
Стефан Цирков и 
Иванка Шекерова 
в Хасковския те-
атър.
Легендарен ро-
ман на друг кла-
сик – „Тютюн“ от 
Димитър Димов, 
оживява в знако-
ва постановка за 
100-годишнина-
та на Варненския 
драматичен теа-
тър. Това е първа-
та сценична адап-
тация на книгата, 

дело на драматурга Юрий Дачев и 
режисьорката Бина Харалампиева, с 
Калин Врачански и Диана Димитро-
ва в главните роли. Сред заглавията, 
които също имат шанс да се превър-
нат в събития, са още „Амадеус“ от 
Питър Шафър, постановка на Стайко 
Мурджев на варненска сцена (Стоян 
Радев в ролята на Салиери и Ненчо 
Костов – Моцарт), „Фицрой“ на Явор 
Гърдев в МГТ „Зад канала“ (световна 
премиера на пиесата от Жорди Гал-
серан за четири алпинистки, поели 
към най-опасния връх в Патагония) 
и „Пиано в тревата“, първа българска 
постановка на пиеса от Франсоаз 
Саган, режисирана от Юрий Дачев 
в Народния театър. След отложената 
през април премиера сега очакваме 
и най-новото превъплъщение на Ка-
мен Донев в „Сирано дьо Бержерак“, 
постановка на Стоян Радев в Театър 
„Българска армия“.
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ДЕСЕТА МУЗА

Макар да са с ограничен брой мес-
та като театрите, кината обещават 
вълнуващи нови филми. Ако преди 
три-четири години сте били впечат-
лени от „Снимка с Юки“ на Димитър 
Стоянович и Лъчезар Аврамов, сега 
потърсете в афиша следващия им 
филм – „Жълт олеандър“ с участи-
ето на Китодар Тодоров, Мариан 
Вълев и др. Не пропускайте и пред-
стоящите премиери „Рая на Данте“ 
на Димитър Радев с Владо Пенев, 
Гинка Станчева и Радина Боршош 
в главните роли; „Останалото е 
пепел“ на Георги Костов и Алек-
сандър Томов – любовна история, 
вдъхновена от живота на банкера 
Атанас Буров, както и комедията 
„Бай Иван – филмът“ на Николай 
Павлов, базирана на историите на 
популярен герой в YouTube.
Със сигурност много зрители ще 
събере и планираната за декември 
2021-ва премиера на пълнометраж-
ния документален филм за алпи-
ниста Боян Петров – „Отново съм 
тук“, дело на Поли Генчева и Нина 
Алтъпармакова. 

МАЕСТРО, МУЗИКА!

Една от най-търсените в света жени 
оперни режисьорки, Вера Неми-
рова, ще се завърне на сцената на 
Софийската опера с постановка 
на „Ариадна от Наксос“ от Рихард 
Щраус. Сюжетът потапя публиката 
в атмосферата на виенски замък от 
ХVІІ – ХVІІІ век, където предстои 
представяне на първата опера на 
млад композитор. Античните пер-
сонажи са трагични, но домакинът 
иска да покаже на гостите си и нещо 
по-весело – фарсов епилог с участи-
ето на танцьорката Цербинета. Пре-
миерата е предвидена за 26 ноември 
под диригентството на родения в Ел 
Ей маестро с гръцки корени Евън 
Алексис Крист.
След успеха на летния фестивал на 
националната ни трупа „Музи на во-
дата“ в Панчарево сега и на закрито 
ще може да се гледа премиерният 
„Жената от езерото“, постановка на 
акад. Пламен Карталов. А балетът на 
Софийската опера е избрал 22 октом-
ври за празнично представление на 
„Жизел“ от Адам – подарък за 90-ия 
рожден ден на доайена хореограф 

и педагог проф. Петър Лу-
канов.
Впечатляващ е и афишът 
на Софийската филхармо-
ния, обявен неотдавна от 
нейния директор Найден 
Тодоров. След паметния за 
меломаните септемврий-
ски концерт под палката 
на Валерий Гергиев те вече 
очакват и оперната леген-
да Томас Хемпсън в зала 
„България“ на 31 октомври. 
Предстоят и гастролите на 
световни диригенти като 
Клаус Петер Флор, Денис 
Ръсел Дейвис, Саша Гьот-
цел, Емил Табаков и др. А 
върхът на есенния полу-
сезон за филхармониците 
ще бъде концертът им в ав-
стрийската „Музикферайн“ 
в началото на декември. 
Освен творби от Сметана 

и Чайковски в музикалното сърце на 
Виена ще звучи и гротескната сюита 
„Бай Ганьо“ от Веселин Стоянов.
Ако предпочитате джаз, вашият 
град тази есен е Пловдив. В края на 
октомври там се очаква 7-ият Plovdiv 
Jazz Fest – разбира се, с всички ус-
ловности и промени, които може 
да донесе противоепидемичната 
обстановка. Засега сигурен изглежда 
закриващият концерт на виртуозите 
от триото на американския пианист 
Брад Мелдау, чиято авторска музи-
ка звучи във филми като „Широко 
затворени очи“ на Кубрик и „Хотел 
за милион долара“ на Вендерс. Ми-
налата година неговият диск Finding 
Gabriel печели наградата „Грами“ за 
„Най-добър инструментален джаз 
албум“. Ден преди концерта на Мел-
дау в Пловдив се очаква и 4-кратният 
носител на „Грами“ Антонио Санчес, 
признат за един от най-забележител-
ните съвременни джаз барабанисти.
Почитатели сте на българската поп- 
и рокмузика? Тогава не пропускайте 
концертите на Б.Т.Р. на 13 октомври 
и на Лили Иванова на 14, 15 и 16 де-
кември в НДК. Ако, разбира се, Covid 
ситуацията не продиктува нещо 

Постановката „Фицрой“ на Явор Гърдев в МГТ „Зад канала“ е световна премиера на пиесата от 
Жорди Галсеран за четири алпинистки, поели към най-опасния връх в Патагония
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друго. Същото важи и за гастрола на 
световното шоу Queen Symphonic, 
предвиден за 22 ноември в Зала 1.

НАЙ-ДОБРЕ Е ДА ДОЙДАТ… 
КНИГИТЕ

Дали издателствата и четящата 
публика са най-облагодетелствани 
в днешната ситуация? Може би да – 
коронавирусът не пречи на писане-
то, издаването и четенето на книги. 
Затова и едни от най-чаканите и 
посещавани мащабни събития са 
свързани с тях. След изложенията 
на открито сега очакваме 48-ия 
Софийски международен панаир на 
книгата и 9-ия Софийски литерату-
рен фестивал. Планирани са за 7 – 12 
декември в пространствата на НДК, 
но подробности за премиерите, 
гостите и срещите с тях очакваме от 
Асоциация „Българска книга“.

С ЧЕТКА И ПЛАТНА

Новият творчески сезон едва е за-

почнал, но майсторите на изящните 
изкуства вече изкушават ценители-
те. Името на Кристо отново е във фо-
куса на арт средите. Една от големите 
мечти на покойния артист и неговата 
половинка Жан-Клод – опаковането 
на Триумфалната арка в Париж, 
продължава по-малко от 15 дни, но 
вече е сред световните събития на 
годината.
Паралелно с инсталацията L'Arc de 
Triomphe, Wrapped, могат да се видят 
и три изложби за творческия тандем. 
До 7 ноември в Столичната градска 
художествена галерия продължава 
експозицията „Кристо и Жан-Клод. 
Живот –Творби - Проекти“ на Волф-
ганг Фолц, техен официален фо-
тограф от 1971 г. до края на дните им. 
Също в София, но в Галерия „Vivacom 
Art Hall Оборище 5“, до 6 октомври 
са изложени 13 офсетови оригинални 
литографии с подпис от Кристо, а до 
30 ноември в Българския културен 
институт в Париж е документалната 
експозиция „Кристо. От Габрово до 
Триумфалната арка“, събрала исто-

рията на фамилия Явашеви.
Едно от големите арт събития през 
новия сезон у нас е изложбата „Въз-
дигане. Първият випуск. 125 години 
от създаването на Националната ху-
дожествена академия“ в Столичната 
градска художествена галерия. Сред 
авторите на 80-те представени твор-
би са Александър Божинов, Андрей 
Николов, Асен Белковски, Марин 
Георгиев Устагенов, Цено Тодоров 
и др., както и на техни учители като 
Иван Мърквичка, Ото Хорейши, 
Ярослав Вешин, Антон Митов…
Събитие, свързано с друг именит 
български артист, очакваме тази 
есен в езерото на столичния Южен 
парк. По предварителен план скоро 
там трябва да се появи впечатлява-
щата инсталация „Водна паша“ на 
Павел Койчев, която няколко години 
будеше възхитата на посетителите 
в село Осиковица. Сега причудли-
вите му герои – ходещият по водата 
пастир и неговото стадо – ще бъдат 
претворени в нови размери и с траен 
материал.

С 25 000 кв. м сребърносин цвят, който отразява утринната светлина, бе опакована Триумфалната арка в Париж. Проектът е на Кристо 
Явашев, който почина миналата година, и съпругата му Жан-Клод. Проектът „Триумфалната арка, опакована“ може да бъде видян на 
живо до 3 октомври 2021 г. 
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ПО СВЕТА

Като заговорихме за съби-
тия с международен отглас, 
нека надникнем и в залите 
по света. И там мерките 
срещу Covid-19 диктуват 
правилата, и там отложени 
премиери очакват своите 
дати, но първото голямо 
международно събитие 
тази есен е Панаирът на 
книгата във Франкфурт 
(22 – 24 октомври). Участи-
ето си вече са потвърдили 
повече от 7500 изложите-
ли, близо 285 000 търгов-
ски посетители и почти 
10 000 журналисти. А екс-
пертите вече го определят 
като „най-важната точка за среща на 
професионалисти и производители, 
и следователно за най-добрата B2B 
(business to business) платформа на 
годината“.
До 21 ноември продължава отложе-
ното Архитектурно биенале във 
Венеция. Мотото му – „Как ще жи-
веем заедно?“, е повече от актуално. 
Идеята е на куратора Хашим Саркис, 
а отговорите дават 60 национални 
павилиона и 112 автори от 46 държави. 
Темата на отложеното за догодина 
59-о Биенале за съвременно изку-
ство във Венеция пък е „Млякото на 
мечтите“, вдъхновена от книгата на 
художничката сюрреалист Леонора 
Карингтън. Откриването е предви-
дено за 23 април 2022 г.
Един след друг големите оперни 
театри по света също възстано-
вяват срещите си с публика. След 
пълното си затваряне през 2020 г., 
Метрополитън опера за пръв път 
посрещна меломани с Requiem на 
Верди и посвети концерта, дирижи-
ран от музикалния директор Янник 
Незе-Сеген, на 20-годишнината от 
трагедията на 11 септември 2001 г. 
Освен представления на „Тоска“, 
„Риголето“, „Порги и Бес“ и „Ари-
адна от Наксос“ в афиша откриваме 
празничните спектакли „Вълшеб-
ната флейта“ и „Пепеляшка“ през 

декември, рецитал на Соня Йончева 
на 23 януари 2022 г. и премиери на 
нови постановки на „Дон Карлос“, 
„Евридика“, „Хамлет“ и др.
Кралската опера в Лондон също 
обяви нови заглавия за сезон 
2021/2022 – „Набуко“, която ще се 
играе от 20 декември до 23 януари;  
„Теодора“ от Хендел (31 януари – 16 
февруари), както и балета „Като вода 
за шоколад“ по романа на Лаура Ески-
вел (1 – 17 юни). Билетите за тях обаче 
все още не са пуснати в продажба.
И в Болшой театър са в творческа 
треска. На 1 декември предстои пре-
миера на балета „Майстора и Марга-
рита“ с музика на Шнитке. На 24 фев-
руари там е и първото представление 
на „Лоенгрин“ от Вагнер, съвместна 
постановка с Метрополитън опера. 
А миланската Ла Скала ще отвори 
официално сезона на 7 декември с 
Вердиевата „Макбет“ под диригент-
ството на Рикардо Шали с участието 
на Анна Нетребко. От 18 януари до 
2 февруари 2022 г. са премиерните 
представления на „Капулети и Монте-
ки“ от Белини. А балетът „Баядерка“ 
с музика на Минкус и хореография 
на Рудолф Нуреев (по Петипа), кой-
то досега е игран само в Парижката 
опера, за която е създаден, за пръв 
път ще бъде поставен и в Ла Скала (15 
декември – 2 януари).

Иначе едва ли ще имаме проблем да 
видим най-новите филми, за кои-
то светът говори през последните 
месеци. Поредните приключения 
на Агент 007 вече са на екран, след 
като премиерата на „Смъртта може 
да почака“ беше отлагана няколко 
пъти. Очакваме новите филми на 
Ридли Скот – историческия „По-
следният дуел“ (15 октомври) и 
криминалния „Домът на  Gucci“ (24 
ноември); „Дюн“ на Дени Вилньов 
по едноименна фантастика на Франк 
Хърбърт, „Уестсайдска история“ на 
Стивън Спилбърг (10 декември) и 
„Матрицата: Възкресения“ на Лана 
Уашовски (24 декември). Напът 
през 2022-ра са и други дълго чакани 
киносъбития: „Смърт край Нил“ на 
Кенет Брана (11 февруари), новите 
„Батман“ на Мат Рийвс (4 март) 
и „Индиана Джоунс“ на Джеймс 
Манголд (29 юли), биографичният 
филм за Елвис Пресли, режисиран 
от Баз Лурман (3 юни), и „Аватар 2“ 
на Джеймс Камерън (16 декември 
2022). Интересно е дали до българ-
ските екрани ще стигнат и руските 
„Един ден на Иван Денисович“ на 
Глеб Панфилов по едноименната 
книга на Солженицин, и „Ние“ на 
Хамлет Дулян по антиутопията, 
написана от Евгений Замятин точно 
преди 100 г. B

Премиерата на „Матрицата: Възкресения“ на Лана Уашовски е на 24 декември
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И на мен, като всич-
ки, много ми се ще да бъда мо-
дерен. Викам си, ще си пусна 
една хипстърска брада като 
на Агамемнон, нали са трен-
ди, ама пусто, не мога дори 
катинарчето да заключа. Един-
ственият ми шанс е, ако си 
калемосам косми от задника. 
То там има да напълня цяла 
възглавница. А нагоре – нищо. 
Оказа се даже, че оригинал-
ната фамилия на дядо ми е 
Кьосев, но човекът я сменил 
навремето, така било модерно. 
Все пак аз не се давам лесно, 
та си рекох, като не става с 
брада, ще взема да си обръсна 
метросексуално краката. Това 
беше много вървежно по едно 
време. Тук преживях страшен 
шок, казвам ви, щото ми отне 
три часа да си сваля чора-
погащника само на единия 
крак, а като го видях до другия, 
все още космат, направо се 
втрещих от себе си. Ужас. От 
кръста нагоре човек (кьосе), а 
надолу животно. Даже почнах 
да вярвам в астрологията, нали 
съм зодия Кентавър. Викам 
си, това ако трябва да го правя 
всеки месец, за друго няма да 
остане време.
Накрая реших да експери-
ментирам с прическата. Коса 
бол, разгеле, та има материал 
за всякакви коафьорни еквилибрис-
тики. Пробвах всичко от man bun, 
до висок фейд. В гей кварталите на 
Сан Фран и Сан Диего казвах на фри-

зьорите да ме залижат както могат, а 
в най-забитите черни гета намирах 
бивши пандизчии, факири с бръснача, 
които да ми спретнат най-модните 

черни прически, с всичките 
му линии и табиети. Даже ка-
рибските бръснари пробвах, 
нали често почивах натам, та 
ми рисуваха меренге по скалпа. 
Обаче и това някак ми писна. 
Не знам дали от възрастта, или 
от доктората по психология, но 
в един момент взех да се чувст-
вам адски плосък. За чий да 
следвам сляпо модата, все едно 
си нямам собствено мнение. То 
това, което е модерно, да не би 
да отива на всички. Та реших 
да се вгледам съзнателно в себе 
си и да си соанирам телесата 
и козината по мой си, специ-
фично уникален начин, който 
подхожда на личните ми нужди, 
идеали и природа. 
Оттогава не следя каква е мо-
дата в момента. Идея си нямам 
сега брадите вървежни ли са, 
летежни или адски демоде. 
Имам си моя логика и тя е, че 
всичко трябва да се прави с 
мисъл и да следва много лич-
на, направо идиосинкретична, 
житейска философия. Напри-
мер като психолог знам, че е 
хубаво човек да е отворен към 
новото и различното, да има 
гъвкав ум, да експериментира 
и пробва различни неща. Не 
заради някакви суети и моди, а 
за да се поддържа динамичен и 
истински жив, да е повече днес, 

отколкото вчера и така да се пази от 
душевен мухъл.
Грижата за себе си, по мода или не, 
има и чисто здравословни ефекти. 

има докторска степен по психология на раз-
витието от Университета в Лас Вегас. След 
13 години в САЩ, където преподава, движи 
бизнес, пътува по света и пише, се завръща 
у нас, за да развива образователни програми 
и културни инициативи. В момента Иван 
разработва семинар по когнитивно и лич-
ностно развитие и друг по намаляване на 
стреса и подобряване на благосъстоянието. 
Наскоро излезе третата му книга - „Вегаски 
истории за мистици и простаци“ (издател-
ство „Парадокс“), която разказва за десет-
те му години в Лас Вегас през призмата на 
бохема, психолога и мистика.

ИВАН 
ВЛАДИМИРОВ – 
НАВ

БРАДАТА МИ 
АГАМЕМНОНСКА,  

КРАКАТА МИ ЖИВОТИНСКИ
Модата има голямо значение само когато човек не знае още кой е

Текст Иван Владимиров – Нав 
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Когато полагаме усилия да 
се поддържаме физически 
и обгрижваме тялото, но 
не от суета, а от обич към 
себе си, в нас се активира 
„системата на грижата“, за-
ложена във всеки бозайник. 
Тя е там, за да ни накара да 
не изоставим малките си, 
както правят земноводните. 
Награждава ни с окситоцин 
и други полезни хормони 
всеки път, когато сме заг-
рижени за друг или за себе 
си. В този смисъл, ако си 
изградим ежедневен режим 
от малки усилия – за кожа-
та, косата, зъбите, дрехите, 
ние можем не просто да 
изглеждаме забележително 
добре, но и да сме в тоталното здраве.
Друг житейски принцип в модата 
ме споходи, докато си препрочитах 
„Дюна“ на Франк Хърбърт – онази 
епична фантастика, за която се говори, 
че е една от трите книги, създали нова 
религия (другите две са „Странник в 
странна страна“ на Робърт Хайнлайн 
и книгите на Л.  Рон Хъбард). Та, значи 
там, на планетата Дюна, която е цяла-
та пясък и психеделична подправка, 
има едни огромни червеи, които 
слухтят нечовешки на сто километра 
и изяждат всичко, което се движи 
с монотонна предвидимост, държи 
стандартен ритъм или се повтаря. 
Затова местните жители, своеобразни 
туареги, се придвижват на прибежки 
или с неравноделни стъпки, така че 
всяка следваща крачка е непредвиди-
ма за червея и създава винаги свеж, 
нестандартен ритъм. 
Това ми се стори великолепна ана-
логия за външната поддръжка. Не 
ми е важно да съм в крачка с модата, 
а да съм в уникално моя крачка, да 
поддържам синкопирания джайв на 
истински живите. Синкопирането 
е отклонение от основния модел на 
класическия ритъм в музиката или 
на стъпките в танците. Затова нямам 
един-единствен стил на външно оф-
ормяне, а гледам всеки месец да про-
меням нещо. Краката ту ги тримвам, 

ту ги щавя, ту ги оставям да пуснат 
брада. Мустакът варира от мусака до 
аспержи. Косата пък скача от етното в 
джаза. Много ме радва подобно кон-
цептуално лангъркане. Винаги съм 
на хорото. И понеже имам пълната 
увереност на харесващия себе си, хо-
рото е там, където съм аз. Модата има 
голямо значение само когато човек не 
знае още кой е.
Тук е важно да направя едно пояс-
нение. Важно е все пак да познаваме 
модата, за да не изпадаме в елемента-
ризъм като в следната лична история. 
Имаше един период от младостта ми, 
когато се напъвах със страшна сила (по 
Ботев) да се харесам на жените. Висях 
по лостове, успоредки, фитнеси, обез-
космявах се, мацах се с хума и какви ли 
не маски и накрая се оказа, че не съм 
модерен. Според някакво проучване 
повечето жени харесвали мъже косма-
ти и с шкембета. Един приятел даже 
ми сподели каква разкошна мацка 
забърсал и как тя си падала страшно 
по неговите man boobs, как обичала 
да го гали по шкембака и да заравя 
пръсти в туфите му. 
Имах и личен сблъсък с това, когато 
една мома ми каза, че така ощавен 
приличам на плужек, и даже ми ци-
тира баба си, според която „мъж без 
косми е като жена с косми“. Поантата 
тук е, че е важно да знаете каква е 

модата, за да не се излагате 
като мен. 
Има и друга причина да сме 
запознати с тенденциите. 
Това може да е признак не 
на суета, а на тънка интели-
гентност и информираност, 
на елегантност и финес. В 
най-добрия случай човек 
джазира модата спрямо 
собствените си стандарти и 
предпочитания, така че хем 
е шик, хем е себе си.  
Скоро ставам на четириде-
сет и четири. Не знам дали 
съм модерен. Знам, че се 
харесвам, и не бих сменил 
нищо по себе си. Плочките 
са ми гръцки, а бицепсите – 
по Чайковски („Лешникот-

рошачката“). Дрехите – маркови, но 
само аз си го знам. Дори да живеех на 
самотен остров, пак щеше да е така. 
Нямам никакви бижута и татуировки 
освен очите и усмивката. Те знаят как 
да приковат вниманието, така че нищо 
друго да не е от значение. „Познай 
себе си!“ Това е гласял надписът на 
храма на Делфийския оракул. Това са 
прокламирали Сократ и стоиците. Ако 
човек следва тази вечна сентенция, ще 
е винаги на мода.
Всичко това сигурно звучи малко 
смътно. Пък и кой съм аз, че да се 
давам за пример. Затова ще разкажа 
за срещата ми с Ал Пачино. Ал е дре-
бен мъж, неатлетичен и с грозновати 
черти. Нищо от което не се забелязва 
на живо. Гледах го в една постановка 
на Бродуей, където играеше Тенеси 
Уилямс. Дори нисък, стар и в ролята 
на гей, Ал изпълваше хипнотично за-
лата с присъствието си. Всичко беше 
сгъстено до осанка и глас. Този човек 
привличаше като черна дупка, светеше 
като квазар и налагаше волята си като 
някакъв Зевс. Това по халат, както 
изкара цялата пиеса. Не знам дали 
някога е било модерно да се излиза 
по халат. Но дори и да не е, след тази 
постановка и сблъсъка с Ал нямам 
проблем да отида така дори на събра-
ние. Вече знам как се прави. Знам кой 
създава правилата. B
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