ВИРТУАЛНИ КОШНИЦИ НА EBAG

БИЗНЕСЪТ

УЧИЛИЩЕ В ОБЛАКА

СРЕЩУ

AIRLIEF НА ПЪРВА ЛИНИЯ

COVID-19

ХОУМ ОФИС С LINKEDIN

БЪЛГАРИЯ

„Време е да мислим
за цялата държава,
не само за нашите
фирми и бизнеси.“

Планът
„Кюркчиев“
С О Б С Т В Е Н И К ЪТ Н А „Ф И КО С ОТА“ К РАС Е Н К Ю Р К Ч И Е В
П О Д ГОТ В И УС П Е Ш Н О Б И З Н Е С А С И З А РА Б ОТА П О
В Р Е М Е Н А К Р И З А . С Е ГА И С К А Д А П О М О Г Н Е И Н А
ДЪ РЖ А В АТА С П Л А Н Н А Д В Е С КО Р О С Т И

ЦЕНА 8 ЛВ.

АПРИЛ 2020, БРОЙ 4

T

H

E

A

R

T

O

F

BIG BANG
SANG BLEU II
Titanium case. In-house UNICO chronograph
movement. Limited to 200 pieces.

F

U

S

I

O

N

hublot.com

2017/2018

We are

AT HOME WORLDWIDE
Member

COMMERCIAL & COMPANY LAW

COMPETITION & ANTITRUST

MERGERS & ACQUISITIONS

ENERGY & RENEWABLES

ADMINISTRATIVE LAW
& PUBLIC PROCUREMENT

LITIGATION & ARBITRATION
BANKING & FINANCE

TAXATION & LABOR
IT, MEDIA & TELECOMMUNICATIONS

TRADEMARKS, PATENTS
& LICENSING

GDPR

AML & CYBERSECURITY

Legal: 500:
“Excellent, comprehensive
and responsive services”

Chambers Europe:
“More western than others”
“One of the best in Bulgaria”
“Excellent - prompt,
efficient and extremely
knowledgeable of the local
environment”

Chambers Global:
“Innovative and practical,
entirely client & business
oriented”

IFLR 1000:
“They are the best
when it comes to advising investors,
they know how the law works...”

e-mail: lawyers@penkov-markov.eu
www.penkov-markov.eu
telephone: (+359 2) 971 3935

БЪЛГАРИЯ

„Адвокатът трябва
да е деен, зареден с
енергия човек, който
намира решения, защото
живее с проблемите на
клиентите си.“

Жажда за
иновативност

КАК НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ, НОВИЯТ УПРАВЛЯВАЩ ПАРТНЬОР НА
„ПЕНКОВ, МАРКОВ И ПАРТНЬОРИ“, ЩЕ ИНТЕРПРЕТИРА АМБИЦИОЗНИТЕ
И НЕПРЕХОДНИ ЦЕЛИ НА ВЛИЯТЕЛНАТА АДВОКАТСКА КАНТОРА

BRAND VOICE PENKOV • MARKOV & PARTNERS

УСПЕХЪТ
Е ТУК

БЪЛГАРИЯ

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Годишен абонамент за 96 лв. 88 лв.
12 броя на списанието на цената на 11
abonament@forbesbulgaria.com

Брой 4

Април, 2020

6 | Позиция на издателя

Да си представим и създадем бъдещето заедно
От Йордан Матеев

3
С Ъ ДЪ РЖ А Н И Е

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
8 | Никой не влиза в офиса на агента

Технологичният стартъп Gaida се опитва да
помогне на агенциите за недвижими имоти с
решения за приспособяване към новата действителност на икономика с ограничен физически
контакт
От Елеонора Тарандова

12 | Време за реформи

Сега повече от всякога мениджърите на недвижими имоти усещат липсата на адекватни
информационни системи, с които да вършат
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От Елеонора Тарандова
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От Румен Соколов
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Една от най-големите вериги аптеки в България, „Ремедиум“, успява да запази стабилни
приходите си в условията на пандемията, но се
сблъсква и с много препятствия
От Вероника Шербанова
АПРИЛ, 2020

104 | Възрастта има значение
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42 | Виртуално обучение

От Вероника Шербанова

Как български университети за дни
успяха да вкарат хиляди студенти в
режим на електронно обучение

ПРЕДПРИЕМАЧИ

От Христо Петров

94 | Високо напрежение
в Колите на греха

44 | Училище в облака
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На най-смелата граница на човешкото здраве учените използват бактерии от храносмилателната система, за да създадат
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102 | Възраждането на Roku
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рекламата

60 | Споделен успех
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П

реди вие, нашите читатели, да
видите едно лице на корицата на
FORBES, екипът ни преминава през
една епопея. Дълго подбираме и проучваме човека, а една малка армия
колеги се грижи за качеството на снимките и текста. Процесът обикновено е дълъг.
Но в момента времената не са обикновени. За
да видите основателя на „Фикосота“ Красен Кюркчиев на корицата ни, ни отне 48 часа. Той ни впечатли с конкретните си градивни предложения как
България да преодолее кризата – икономическа и социална, която COVID-19 предизвика. Останалите
текстове, които екипът ни подготви по темата в
броя, също гледат встрани от насадената паника и
бизнес реалностите, с които се сблъскваме при редките ни излизания от вкъщи. Те разказват за компании и предприемачи, които изключително бързо се
адаптираха към ситуацията.
Ясно е, че кризата ще преобърне много съдби, но
тя ще има и своите бизнес герои. Може да разчитате на нас да ви даваме актуалната и независима
информация и за повратите, и за успехите. Нашето
онлайн издание www.forbesbulgaria.com вече е, но тепърва ще става и още по-ключов източник за вас.
Иначе казано, ние също се адаптираме. В този
брой имаме допълнителна корица, придружена с
текст за новия управляващ директор на адвокатско
дружество „Пенков, Марков и партньори“. Tя е инициирана от компанията, но качеството на текста
отговаря на всички стандарти на FORBES и вярваме, че ще бъде интересен за вас и като читатели, и
като наши партньори в бъдеще.
От колонката на издателя ни Йордан Матеев ще
разберете повече за предложението ни да си представим и създадем бъдещето заедно. Ние вярваме,
че и овладяването на кризата, и стратегията за
възстановяване след нея трябва да стъпят на дългосрочна визия. Успешните градивни предприемачи
няма как да не са част от решенията. На страниците ни ще прочетете повече за техните примери
– нека те бъдат вдъхновение как заедно да продължим напред. F
FORBESBULGARIA.COM
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Как ще се
адаптираме

Редактори: Вероника Шербанова, Елеонора Тарандова,

ПОЗИЦИЯ НА ИЗДАТЕЛЯ
Йордан Матеев
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Да си представим и създадем
бъдещето заедно
Живей всеки ден така, все едно ти е
последен, е популярна философия за живота, която, признавам, когато чух
за пръв път преди много години, ми
изглеждаше атрактивна. Проблемът в
тази философия е, че тя противоречи
на самата същност на човека. Homo
sapiens се различава от другите живи
същества по това, че може да си представя неща, включително бъдещето. И
поведението му се определя според неговите очаквания. Израелският историк Ювал Ноа Харари казва, че човешкият мозък е машина за предсказване
на бъдещето. И точно това е причината за успеха на homo sapiens. Ако живееш все едно днес е последният ти ден, е много вероятно наистина да ти е последният ден. И това важи
не само за хората, но и за бизнесите.
Прогнозите са в основата и на журналистиката.
Бизнес журналистите събираме информация, проследяваме тенденции, търсим причинно-следствени връзки, идентифицираме кой печели и кой губи от промените, търсим връзката между микроисториите и
макроданните и се опитваме, доколкото е възможно,
да хвърляме светлина в бъдещето, за да помогнем на
нашите читатели да са по-успешни.
Разбира се, има събития, които никой не може да
прогнозира и които имат силно въздействие върху
живота ни. Философът Насим Талеб нарича такова
събитие „черен лебед“ в едноименната си книга, издадена за пръв път преди 13 години. Много хора побързаха да обявят пандемията с COVID-19 за точно такъв
„черен лебед“. Самият Талеб обаче казва, че тя не е
черен, а бял лебед, защото в същата книга той дава
вирусната пандемия като пример за нещо, което ще
се случи с голяма доза сигурност. Сингапур например
се вслуша в Талеб и се подготви за подобно развитие
още през 2010 г.
За съжаление повечето от нас едва сега започваме да осъзнаваме, че много хора са предупреждавали
за рисковете от това, което ни връхлита. Светът,
с малки изключения в Азия, се оказа неподготвен за
пандемията.
FORBESBULGARIA.COM

Виждаме обаче как хората се адаптират по удивителен начин. Артисти
започват да правят маски. Рекламна
агенция наема останали без работа
сервитьори и бармани, които започват производство на щитове срещу
вируса за лекари и полицаи. Автомобилни заводи вместо коли произвеждат респираторни апарати. Водени от мисълта на Чарлс Дарвин, че
оцеляват не най-силните и най-интелигентните, а най-адаптивните към
промяната, бизнесите вече се приспособяват към новите условия. Сложни
и тромави системи като образованието отидоха изцяло онлайн. Дори европейските лидери минаха на видеосрещи и осъзнаха
колко скъпо и безсмислено е било да загубят два дни
и огромен ресурс за среща на живо.
Приспособяваме се и ние във FORBES. Екипът ни
премина на работа от вкъщи. Отложихме планираното за началото на април събитие за женското лидерство. Стартирахме нашето онлайн издание www.
forbesbulgaria.com, което постоянно ще развиваме.
Постоянно мислим как да сме максимално полезни на
бизнесите в тези трудни времена. И вече работим
по реализацията на цял куп иновативни проекти, които скоро ще обявим.
Разпространението на преса в страната беше ударено първо от затварянето на „Лафка“ през февруари, след това от прекратяването на дейността на
доминиращия на пазара разпространител „Национална дистрибуция“ от началото на март, а накрая и
от затварянето на много обекти заради пандемията с коронавируса, както и от рационалното поведение на хората да ограничат рисковете, като избягват излизания от вкъщи. Опитваме се да отговорим
на това предизвикателство с увеличаване на абонамента, прецизиране на обектите, в които продаваме
списанието, и фокусиране към онлайн изданието ни.
COVID-19 вече разтърси бизнесите. Все още липсва ключова информация за вируса, което прави невъзможни прогнозите как ще се развие пандемията и
какъв ще е ефектът върху глобалната икономика и
АПРИЛ, 2020

живота на човечеството. Едно е сигурно – предстои
тежка икономическа криза и ще има бизнеси, които
няма да оцелеят. Особено уязвими ще бъдат стартъпите. Кризата обаче ще създаде и нови възможности
и ще роди нови бизнес модели и нови герои. При оптимистичния сценарий се очаква бързо възстановяване,
но дори при него загубите ще бъдат значителни. В
такива турбулентни времена професионалната актуална бизнес информация е жизненоважна. Днес мисията на FORBES да подпомага успеха е по-важна от
всякога. Ние, екипът на FORBES в България, ще помагаме на предприемачите и бизнесите да се адаптират бързо към новите условия, като предоставяме
висококачествена бизнес информация. Ще акцентираме на истории за предприемачи и топ мениджъри,
които разказват как се справят с новите предизвикателства, пред какви дилеми се изправят, защо са
взели едно или друго решение и какви са уроците, които си извличат. Друг акцент ще бъдат текстовете
от професионалисти в различни сфери със съвети, коментари и анализи, които подпомагат взимането на
решения от бизнес лидерите. Отворени сме да чуем
вашите въпроси и темите, които ви вълнуват, както
и ваши истории, мнения и коментари. Можете да ги
изпращате на editors@forbesbulgaria.com.

АПРИЛ, 2020

В кризисни моменти като сегашния е още по-важ
но как си комуникираме. Ще минем много по-успешно
през предстоящите изпитания, ако си сътрудничим
независимо от различията ни и ако полагаме усилия да
не бъдем агресивни независимо от обстоятелствата.
Важно е също да защитаваме ценностите на демокрацията и пазарната икономика и да сме критични
към залитания в посока авторитаризъм и централизирана икономика, които доста по-лесно се налагат в
извънредни ситуации.
Предприемачите и бизнес лидерите, за които ние
пишем и които също са и наши читатели, са много
специален вид хора. Те са двигателите на иновациите
и в крайна сметка на прогреса. Те не само се опитват
да предвидят бъдещето, не само си го представят, но
всъщност го създават, както съветва Питър Дракър
(„Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го
създадеш“). Да обясняваме, че светът вече не е същият е твърде клиширано, общо и не носи ценна информация. Предложението на FORBES към хората от
бизнеса е: да си представим и създадем бъдещето заедно. Вярвам, че независимо от тежките предизвикателства, пред които сме изправени сега, свободното
предприемачество и сътрудничеството ще направят
България и света по-добро място за живеене.

FORBESBULGARIA.COM
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От Елеонора Тарандова
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Снимка от Елена Ненкова за Forbes

Никой не влиза
в офиса на агента

Технологичният стартъп GAIDA се опитва да помогне на агенциите за недвижими
имоти с решения за приспособяване към новата действителност на икономика с
ограничен физически контакт

В

В дните на извънредна ситуация в страната срещите с клиенти и огледите на недвижими имоти, които
са основен двигател за сделки, са сведени до
минимум. Намалената активност се дължи
не само на физическите ограничения, които
властите и здравните органи налагат, а и
FORBESBULGARIA.COM

на общата икономическа несигурност за
клиентите купувачи, продавачи, наематели
и инвеститори.
В тази извънредна ситуация един технологичен стартъп се опитва да помогне
на агенциите за недвижими имоти с решения за приспособяване към новата действителност на икономика с ограничен физически контакт. Близо 10 програмисти и
инженери от Gaida разработват системи, с
които агентите могат да дават добра ус-

Над 20 технологии:
Водени от идеята
да подобрят
преживяването на
крайния клиент,
основателите на
Gaida Галя Йорданова, Боян Бонев
(вдясно) и Николай
Йорданов създават
Еnoti.bg – портал с
над 20 технологии,
които да помагат
на агенции, инвеститори и крайни
клиенти

АПРИЛ, 2020
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вят базова страница и да получат онлайн
присъствие. „Агенциите знаят колко важен
канал е сайтът, но и преди здравната криза
за много от тях беше непосилно да отделят
няколко хиляди лева за модерен сайт. Скоро
при нас това ще е възможно срещу 50 лв. на
месец“, казва Галя Йорданова.
Компанията пуска и безплатен пакет за
публикуване на оферти, а разходът за реклама остава за Gaida. Йорданова отделя „сериозен бюджет“ за маркетиране на платформата, което ще помогне за по-голямата
видимост на офертите. До този момент
тя и съдружниците є – Боян Бонев и Николай Йорданов, са инвестирали близо 500 хил.
лв. (собствен капитал и приходи) за разработки. Те очакваха финансиране от фонд за
рискови инвестиции в края на март, но сега
не знаят кога ще се случи.
Тримата работят заедно от 2017 г. Събира ги идеята да намерят проблем на бизнеса,
достатъчно голям и интересен, който може
да се реши с технология. Йорданова току-що
е напуснала работата си като мениджър
бизнес развитие в консултантска компания
за маркетинг в Лондон и се е прибрала със
семейството си в България. Николай Йорданов също. Той е брат на съпруга є и в продължение на 10 години изгражда традиционни и
модерни системи за данни в частния и държавния сектор във Великобритания. Бонев
е разработчик, учил във Франция, живял в
Канада и градил екипи в различни компании в
5–6 страни. Участвал е и в два успешни технологични стартъпа в Нидерландия – за културно наследство и за пътуване и ваканции.
Животът му е изпълнен с много динамика
и интересни неща, които прави с „интересни хора“, но и той като другите двама иска
да направи нещо свое в България. Бонев и
Йорданова се запознават на кафе. Свързва ги
общ приятел – Александър Попов, сайт мениджърът на Uber, който смята, че двамата ще успеят заедно да направят нещо значимо. Първото впечатление на Бонев за нея
е, че „не є липсват големи амбиции“, и то се
затвърждава. Тя от своя страна го смята за
роден лидер, който допълва нейните умения.
В следващия един месец тримата се
срещат с изпълнителни директори в големи компании, които им разказват за проблемите си в бизнеса. От тези разговори
произлизат няколко теми в секторите здравеопазване, застраховане, сигурност и недвижими имоти. Всяка им се вижда еднакFORBESBULGARIA.COM
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луга дори без серия от физически срещи. „До
скоро всички агенти се стремяха да докарат
клиента до физически оглед, за да разберат
по-добре нуждите му, но това се промени“,
казва Галя Йорданова, която е изпълнителен директор и съосновател на Gaida. Някои
от големите агенции са пуснали виртуални
огледи, но „това покрива само малка част
от един по-дълъг процес за финализиране на
сделка“.
В Gaida отчитат, че не е достатъчно
един имот да бъде показан, и разработват
система, която квалифицира клиента. Те засичат основни неща като това какъв имот
иска да купи, къде, в какъв бюджет, колко
скоро, но също и с кого купува и кой взима
финалното решение. През февруари стартъпът пусна мобилнo приложение на Enoti.
bg – портал с над 20 технологии, които да
помагат на агенции, инвеститори и крайни
клиенти да постигнат целите си при покупка и продажба на недвижими имоти.
В началото на март в платформата
имаше 42 хил. предложния (трябваше да
стигне трицифрено число през април). Всички имоти са разположени върху карта. Така
клиентите могат да търсят в очертан от
тях периметър. Могат да разгледат обектите виртуално вътре и вън (включително
снимки от дронове) и да получат информация за достъпа до услуги, транспорт, училища, болници, зони за паркиране. „Технологиите правят многото огледи излишни – ходите
на живо само в имот, който вече знаете, че
харесвате“, казва тя. Още през 2016 г. Роб
Елис, изпълнителен директор на easyProperty,
каза за сайта Real Business, който подкрепя
предприемачеството в Обединеното кралство: „Поведението на потребителите се
промени. Никой не влиза в офиса на агента
за недвижими имоти, за да започне търсенето на имот.“ Сега това се случва и в България и агенциите трябва да бъдат подготвени за новата действителност, която ще
даде отражение за работата им напред.
Едно от нещата, по които работят в
Gaida, е да подпомогнат агенциите да преструктурират разходите си и да генерират
приходи. Те отварят мини аутсорсинг център за основните административни нужди
– счетоводство, правна помощ, маркетинг,
IT. Добавят и уиджет за електронно капариране на имот, който агенциите могат да
поставят на сайта си. Ако нямат собствен уебсайт, дават възможност да си напра-
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во добра и еднакво далече от тях в този
момент. Решават да потърсят по-широко
мнение. Една съботна сутрин те събират
„мозъчния тръст“ от хора с опит – някои
се включват на живо, други онлайн. „Ние ще
споделим нашите теми, а вие ще ни кажете
защо не можем да ги решим“, обръща се към
тях Галя Йорданова. В края на дебата се
обединяват от идеята да разработят технология, която решава проблеми в сектора
на недвижимите имоти. Тук Галя Йорданова
е в свои води. Тя е работила над 10 години
с инвеститори по големи проекти в недвижимите имоти и има познания за управление на бизнеса от престижния университет
INSEAD, който е завършила.
Първият им клиент AG Capital, водеща
група, специализирана в инвестиции и услуги
в недвижими имоти, поддържа голяма база
данни, което за Бонев е истинско богатство. Това е ключът към разработката на
система, която може да обслужва всички
агенции под шапката на групата. На практика екипът му създава дигитален агент,
който автоматично обслужва клиента в
началния етап, преди брокерът да се включи. Интересът на агенциите да работят с
добра платформа е сериозен, тъй като доб
рите брокери имат лимитирано време да
обслужат всичките си клиенти. Голямата
тема в техния свят е да се намерят ясни
критерии, по които може да се измери готовността на клиента да купува. Така агентът може да работи първо с най-готовите.
„Ние имаме алгоритми, които отгатват
нуждите на клиента по неговото поведение,
и на тази база може да предлагаме най-подходящите оферти“, казва той.
Системата действа в помощ на агентите, като автоматизира и оптимизира времеемката част от работата им. Квалифицира купувачите преди първа среща и следи
нивото на удовлетвореност в процеса на
работа. Чрез алгоритми за препоръка позволява да бъдат показани повече имоти. Бонев
добавя и нови функции, които позволяват
на агентите да измерват колко им струва
един клиент и да знаят от кои маркетингови активности правят повече пари. „Ние не
сме поредният портал с ценоразпис, а даваме на агентите информация и технология,
с която уебприсъствието на имотите и на
бранда им да става автоматизирано. Увеличаваме бизнеса и им спестяваме време и
усилия“, казва той.
FORBESBULGARIA.COM

Докато решават проблемите на агенциите, съдружниците изпускат крайния клиент, който все повече стига до имота си
през дигитален канал, а това е проблем. Според Йорданова съществуващите портали са
буквално страници на вестник за обяви на
имоти и това не е услугата, която търсят
клиентите: „Така работата да си изровят
обявата, която ще им трябва, остава за
тях, а ние искаме да улесним потребителите
в търсенето на жилище.“ Самата тя шест
месеца търси имот в София през пролетта
на 2017 г., докато купи. В това отношение
Gaida има задача да улесни и да ускори намирането на имоти и тяхната транзакция.
„Ако някои хора могат за две седмици да изберат имот, на други им трябват девет месеца. И в двата случая стресът е огромен,
защото никой не иска да прави грешка за
големи суми. Искаме да изчистим този път
от неприятни изненади и да направим пътуването комфортно, информирано и по-кратко“, казва Николай Йорданов, който отговаря за управление на продуктите.
Водени от идеята да подобрят преживяването на крайния клиент, програмистите
събират базата данни на много агенции и
създават портала Еnoti.bg. Приложението,
освен че поставя имотите върху карта,
може да засича фалшиви и повтарящи се
обяви (което е проблем номер едно за хората, които търсят имот) и калкулира
скрити разходи, месечни вноски при ипотека, прогнозира цена, на която би се случила
сделка.
Сделките сега са рядкост и никой не знае
колко ще продължи изолацията по време на
пандемия, но Йорданова вярва, че процесът
на възстановяване на сектора ще бъде също
толкова бърз и обратим, както в Китай:
„По време на пандемията в Китай сделките
с недвижими имоти се сриват до 1%, но
само шест седмици след отменянето на извънредното положение пазарът стига 47%
от обема за същия период на миналата година и продължава да расте. При нас здравната криза, която ни връхлетя, може да се
окаже катализатор за пазар, който отдавна
има нужда от промяна.“ F

ФИНАЛНА МИСЪЛ

„И НОВ А Ц И Я ТА РА ЗЛ И ЧА В А
Л И ДЕ РА ОТ П ОС Л Е ДОВ А ТЕ Л Я .“
– Стив Джобс
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REHAU БЪЛГАРИЯ

BrandVoice

Дишащи прозорци осигуряват
здравословна среда и комфорт
ВЛАДИМИР ВОЙНОВ, УПРАВИТЕЛ НА REHAU БЪЛГАРИЯ
Какви са водещите тенденции по отношение
на прозоречните системи?
Както през последните седмици се убеждаваме, здравето е по-важно от всякога. Именно затова прозоречните системи на REHAU не само
предлагат съвършенство в дизайна и естетиката, но и гарантират висок комфорт на обитаване и здравословен микроклимат. Прозорците
отдавна не са просто елементи от фасадата.
Освен връзка с външния свят те предлагат и
много други възможности.
Нашите продукти разрешават предизвикателствата, които ни поднася съвременният
свят. Що се отнася до така необходимото проветряване, ние от REHAU даваме елегантно и
същевременно просто решение. Вече не е нужно
прозорецът да е отворен, за да си осигурим свеж
въздух, особено в условия, в които идващият
отвън не е чист. В България силно се сблъскваме
с този проблем през есента и зимата.
Нивото на влагата в помещенията е другият невидим дразнител, който може да разклати
нашето здраве. Знаем, че прекомерната влажност, която води до мухъл, е много вредна за
здравето и засяга всички ни, особено децата.
Неглижирането на този проблем води до здравословни проблеми, алергии и дори астма.
Как системите на REHAU осигуряват здравословна среда?
Новата система GENEO INOVENT на REHAU позволява за първи път на пазара проветряване
на помещенията през прозорците дори при затворено положение. Деликатно вградена в рамката на прозорците GENEO, тя снабдява жилищата с пресен, свеж, предварително затоплен и
филтриран въздух отвън. Една система – много
добавени функционалности. Защото вече и
прозорците са умни. Оставаме предпазени от
мръсния въздух. Не губим енергия за отопление и
охлаждане заради това, че проветряваме. Няма
риск от нежелано влизане с взлом през отворени
прозорци и врати. Навлизащият пресен въздух
се филтрира автоматично и ние се наслаждаваме на свежест и комфорт без допълнителни
усилия.
Освен ефективно решението от REHAU е и
просто за интегриране – за него не са необходими сложни инсталации, не води до загуба на
ценна височина в помещенията. При смяната
на прозорците или при проектирането на новите сгради може да се предвиди нашата моАПРИЛ, 2020

дерна система, която е възможно да се управ
лява смарт от разстояние и да функционира
самостоятелно.
Кои са най-големите предимства на марката
REHAU, заради които я предпочитат инвеститори, архитекти и строители?
Като част от семейната немска фирма REHAU,
създадена през 1948 г. от фамилията Вагнер, ние
сме устойчиво позиционирани на българския
пазар повече от 20 години. Компанията е представена на мултинационално ниво с над 20 000
служители в повече от 170 локации по света.
Основните направления, в които REHAU
играе водеща роля, са автомобилостроенето,
прозоречната и сградната техника и индустрията. Любопитен факт е, че във всеки трети автомобил, произвеждан в световен мащаб днес,
живее полимерна част от REHAU.
Компанията е надежден партньор на българските инвеститори, които имат нужда от гарантирано качество на влаганите системи в
бързоразвиващия се луксозен сегмент на строителството. Архитектите имплементират в
модерните си проекти световни иновации, ние
помагаме с компетентност и гъвкавост. Строителите пък получават персонален консултант
за правилното и качествено монтиране на прозорците директно на място, на строителната
площадка. И така, за крайния потребител остава само да се наслади на спокойствието и комфорта на дома.

„НОВАТА СИСТЕМА GENEO
INOVENT НА
REHAU ПОЗВОЛЯВА ЗА ПЪРВИ
ПЪТ НА ПАЗАРА
ПРОВЕТРЯВАНЕ
НА ПОМЕЩЕНИЯТА ПРЕЗ ПРОЗОРЦИТЕ ДОРИ
ПРИ ЗАТВОРЕНО
ПОЛОЖЕНИЕ.“

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

От Елеонора Тарандова
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Снимки от Елена Ненкова за Forbes

Време за реформи
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Сега повече от всякога мениджърите на недвижими имоти усещат липсата на
адекватни информационни системи, с които да вършат своята оперативна работа
онлайн. Основателят на Proper Tech Г ЕО РГ И Х А Л АЧ Е В е готов да им ги предостави

З

Затварянето на
търговски обекти и молове заради пандемията от COVID-19 нанася сериозен удар върху инвеститорите, които и бездруго изпитват
сериозни затруднения в конкуренцията с онлайн търговците. Освен
с обезлюдяването на търговските
площи и липсата на приходи от
наеми мениджърите на тези обекти се сблъскват допълнително и с
управленски проблеми.
„Сега повече от всякога те усещат липсата на адекватни информационни системи, с които да вършат своята оперативна работа
онлайн, да поддържат директна комуникация с наемателите, както и
да направят различни предвиждания
с реални данни за различните възможни сценарии“, казва Георги Халачев, съосновател на Proper Tech,
FORBESBULGARIA.COM
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Bilid внася революция в начина, по който се
управляват бизнес сградите.
Проблемът е, че „инвеститорите масово
разчитат само на дългосрочни договори за
наем да си върнат средствата, и това слага
спирачки пред редица компании в имотния
сектор да променят начина си на работа“.
Опитът му показва, че всички страни, заети
в управлението на сгради, виждат нуждата
и ползата от оптимизация на процесите, но
малцина са готови да се разделят с екселските таблици. Дори и за тези, които ползват
специализирани програми, качени на сървър, е
трудно да ги подменят с нещо по-добро, „защото са платили голяма сума за тях“.
„Въпросът не е само в цената, тя никога
не е била проблем, а във вземането на решение за промяна на статуквото, което проптех (proptech – от property technologies или
технологии, свързани с недвижими имоти)
индустрията разбива“, казва изпълнителният директор на Proper Tech.
На повърхността проптех индустрията
изглежда като възможност за дигитализиране на бранша, но основният акцент е в начина, по който може да се извлече стойност
от бизнес имотите. Халачев очаква деня,
когато бизнесът с управление на имоти
няма да e само насочен към наемите, а ще
включва и услугите за удобство на служителите в компаниите наематели. Смята го за
съществен момент в промяната на идеологията.
Цялата му кариера се гради върху технологии, които решават проблемите на бизнеса. През 1998 г., когато завършва икономика и управление на търговията, от него
се очаква да се включи в бизнеса на баща
си, който е собственик на верига аптеки.
Той обаче става управител на верига ресторанти в Пловдив, за да внедрява системи
за продажби. Скоро след това започва като
консултант в „ОРАК инженеринг“, където
помага на клиентите от ресторанти, магазини, бензиностанции, разносна търговия и
хотели да внедряват търговския софтуер,
разработен в компанията.
Предизвикателство за него е да превежда нуждите на бизнеса на езика на технологиите и за да се справя по-добре, прави магистратура по информационни технологии.
Справя се толкова добре, че след няколко години става изпълнителен директор. Усетил
нуждата от повече знания за управление на
бизнеса, Георги Халачев изкарва една година
FORBESBULGARIA.COM
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компания за уеб базирани системи за управ
ление на имоти.
Пандемията много бързо показа колко дигитално неподготвени са различните бизнеси и индустрии, в това число и недвижимите имоти. В последните седмици на март
Халачев е постоянно на телефона в разговори с ключови мениджъри и собственици
на големи компании, които признават, че са
допуснали голяма грешка, като са отлагали
много дълго време внедряването на подобни
системи. Чак сега се убеждават в напредъка, значението и ползите на дигиталната
икономика.
Пропърти браншът изпитва сериозни затруднения, когато на служителите им се
налага да работят от вкъщи заради необходимостта от социална дистанция. Те взимат по домовете си лаптопите от офиса
с важна и ценна информация, както и множество физически документи и досиета на
наематели, а „това носи много рискове от
загуба и злоупотреба с данни, пропускане на
съществена информация, усложнена координация и липса на приемственост в работата“, казва Халачев.
„В кризисни моменти идва времето на
много решения, които са били отлагани.
Пандемията принуждава бизнеса да промени
културата си на работа, така че хората да
могат да комуникират и да обменят информация лесно и от всяко място“, казва той.
Според него сега организациите, които разполагат с инструменти, умения и култура
за гъвкава работа, могат да излязат едни
гърди напред пред останалите. Има предвид
обекти като Plovdiv plaza, голям и модерен
търговски център в Пловдив, който се управлява с помощта на Bilid, уеб базираната
система за управление на бизнес площи, разработена от Proper Tech. Както и още над
150 сгради, между които обекти на Търговски център Европа в София и Фондът за недвижими имоти България АДСИЦ.
От началото на годината Георги Халачев
води разговори с представителите на фонда
за управление на активи Arceland Capital
Management, който притежава сградата на
Plovdiv plaza, да разпространят системата
във всички свои обекти в Европа. Това е първият му шанс да разшири бизнеса в чужбина
и той не иска да го пропусне. От 7 години
се бори с дълбокия консерватизъм на бранша
в страната, тъй като подобно на специализираните софтуери, използвани по света,

Промяна в играта:
Съоснователят на
Proper Tech Георги
Халачев очаква
real-estate браншът
да премине към
ускорена дигитализация, за да може
управлението да
бъде много по-ефективно, гъвкаво и
своевременно

в ЕМВА програмата на COTRUGLI Business
School в Хърватия. През цялото време се
надява да бъде поканен за съдружник, което
според него е напълно заслужено след 14 години безрезервен труд за успеха на компанията.
Когато разбира, че това никога няма да
се случи, разочарованието му е голямо. Решението да напусне идва мигновено. Останал без работа, той развива силна амбиция
да създаде собствена компания и отново да
решава проблемите на бизнеса. В следващите няколко години Халачев с голяма охота
помага на клиенти да оптимизират или да
изградят технологични решения в своите
обекти. На една от многото бизнес срещи
се запознава с представители от Съюза на
слепите в България, които търсят технология за управление на имоти. Разбира, че
имат производствени бази, складови помещения и магазини из цяла София и големите
градове в страната и искат да имат контрол над всичко, което се случва в тях.
Никога не е имал подобно задание и това
провокира интереса му да проучи всички
възможности. Оказва се, че не може да им
препоръча нищо освен масово използваните
в бранша екселски таблици. Опитва също
така да стане представител на някоя чужда
компания, но след няколко разговора разби-
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ра, че никой не е ентусиазиран да адаптира софтуера си за малък пазар. „Основните
продукти са правени за американския пазар.
Те са свързани с онлайн регистри, проверка
на кредитно досие и други функционалности,
които в България не работят“, казва Халачев.
От друга страна, вижда в тази ниша
„добра възможност“ да влезе в индустрията
с недвижими имоти със собствени модели за
ефективно управление на сгради и се заема
да го направи. Не му отнема много време да
убеди двама от бившите си колеги в „ОРАК
инженеринг“ – Вера Никифорова и Апостол
Апостолов, че в тази работа има бизнес.
Единият е експерт в поддръжката и проектирането на софтуер и дизайна на потребителско изживяване, а другият е разработчик
на уеб базиран и мобилен софтуер.
Ако успеят да извадят надежден технологичен продукт за управление на сгради,
ще са първите в България. Тримата стават
съдружници и се заемат с проекта в извънработно време. Те решават, че основният източник на финансиране ще бъдат клиентите. Това означава, че трябва да разберат
нуждите на пазара, да представят най-ефективния продукт и възможно най-бързо да го
капитализират.
Георги Халачев се среща с управители на инвестиционни дружества, жилищни
комплекси, собственици на фасилити компании, с хора от FORTON, водеща консултантска компания в сектора на бизнес имотите. Иска да ги привлече за партньори, а
после и за клиенти: „Големият им проблем
беше в разпокъсаността на информацията,
която мениджърите трябва да консолидират и обработят, преди да вземат някакво
решение. Това им отнема много време. Ключът за нас беше да съберем цялата информация и да създадем една среда за мениджмънта, оперативните екипи, наемателите и
анализаторите.“
От самото начало през 2014 г. бизнес концепцията за Bilid печели първо място в категория „Проектно финансиране на бизнес
таланти“ в конкурса „Най-добра българска
фирма“, организиран от Първа инвестиционна, и 15 хил. лв. награда. Към началния капитал съдружниците добавят още 50 хил. лв.,
докато се завърти колелото с клиентите.
Идеята на Халачев е да тръгне от нещо,
което най-лесно може да се приложи, и да
се види ефектът като дигитализацията на
АПРИЛ, 2020

БЕЗ БАРИЕРИ
Бариерите пред развитието на проптех сектора в България могат да се преодолеят, ако
инвеститорите и собствениците на имоти
познават по-добре технологиите, приложими
за техните нужди, смята Георги Халачев, съосновател на Proper Tech. Той е сред инициаторите за създаване на асоциация на проптех бранша и работи по въпроса за укрепването на
технологиите, свързани с имотите. Неговото
име е сред 50-членното жури на международния конкурс PropTech Startup & Scale-up Europe
Awards 2019, поддържан и промотиран от редица европейски институции. Ментор и скаут в
LauncHub (фонд за дялово финансиране), Халачев е минавал по този път и знае каква нужда е
имал от съвети: „Искам да стоя близо до всичко ново в технологиите. Аз също се уча от тези
предприемачи. Те много експериментират и
виждам подходи, за които не бих се сетил.“
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гите. В момента екипът разработва опция
да се резервират зали за срещи и да се поръчва храна направо от заведенията в сградата. Следващото може да е свързано с електронно управление на паркинга за достъп до
място. Това са само част от взаимосвързаните услуги в една сграда, които носят
едновременно приходи за собствениците и
удовлетворение за ползвателите. Като отражение на световната тенденция грижите
на работодателя за удобствата на хората
в компанията да се изместват към пропърти мениджмънта „скоро ще са нужни и технологии, които дават информация колко се
печели от различните услуги“. Този процес
може да започне още при проектирането на
сградата с гъвкави решения за преобразуване на пространствата според нуждите на
наемателите в различните часове на деня
и сезона.
„Технологиите правят така, че инвестициите в недвижими имоти трябва да се преосмислят, и в следващите 10 години се очаква
разтърсваща
промяна
в
тази
консервативна среда“, казва Халачев. Той
има предвид две тенденции. Едната е, че онлайн търговията бавно убива моловете и
новите търговски центрове са свързани с
изживяването на хората, а не толкова с
концепцията да имаш всичко на едно място
със супермаркета, магазините и услугите.
Другата е свързана с блокчейна, който „ще
отвори много сериозен инвеститорски потенциал, защото всеки ще може да участва
в инвестицията в имоти“. Подобна технология, вградена в няколко инвестиционни
проекта в САЩ, показва, че „когато 10 хил.
души се събират да инвестират в определен
бизнес имот, неговата функционалност и
предназначение трябва да бъдат възможно
най-адекватни на пазара“. „Тогава ще има
нужда от възможно най-добрите технологии
за управление на сгради и за анализ на данни
и всичко това ще промени естеството на
самия бизнес. Сега е времето тази индустрия да започне да се реформира – може би
много по-бързо отколкото си мислехме
преди само няколко седмици“, казва Георги
Халачев. F
ФИНАЛНА МИСЪЛ

„ А К О НЕ П РИ Е М Е ТЕ П ОДРИ В НИ ТЕ
ТЕ Х НОЛ ОГ И И , ЩЕ Б Ъ ДЕ ТЕ
РА ЗРУШ Е НИ .“
– Брад Инман
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отношенията с наемателите, с всички договори, срокове, банкови гаранции. После
системата започва автоматично да издава фактурите на наемателите, което минимализира времето на счетоводството за
въвеждане, обработка и работа с данните.
„Представете си какво е да издадеш 600
фактури на наематели в един мол или да събираш такси в жилищен комплекс с 300 апартамента. Всичко това може да се върши
автоматично“, казва Халачев.
Той отива и при електроразпределителните дружества, за да иска от тях дигитално информацията за всеки електромер,
но „те не са готови за този бизнес модел“.
В отговор екипът му създава собствена
технология, която автоматично чете електронни фактури на енергоразпределителните дружества, топлофикациите и водоснабдяването и ги разпределя като разходи на
наемателите. За по-новите сгради данните
идват от компютърна система за сградна
автоматизация. Цялата тази интеграция
със счетоводството, системите за сградна
автоматизация и поддръжка „идентифицира нуждите и проблемите, създава прозрачност, елиминира грешки и дава информация
за състоянието на имота в реално време
от всяко място“.
Това, което Халачев пропуска, е, че браншът си има собствен ритъм – решенията
се взимат много бавно, което забавя навлизането на Bilid на пазара. Въпреки това
системата расте постоянно с различни
функции, а най-ценното е, че отваря възможност да се извлича стойност и от услу-

BrandVoice

ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЕВРОПА

С добър мениджмънт срещу кризата
ТОДОР КАВРЪКОВ, ПРОПЪРТИ МЕНИДЖЪР НА ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЕВРОПА

на комплекса, който се изразява в запълване на
отдаваните площи (офис, търговски, складови,
ресторанти и спортни). Тук влизат още провеждане на съпътстваща във времето маркетингова политика, организиране на PR събития, позициониране на ТЦЕ медиите. Компанията, която
извършва поддръжката на комплекса, е „ФМ Европа“ – компания, специализирана в извършването на фасилити мениджмънт от най-висок клас.

„TЦЕ МЕНИДЖМЪНТ“ Е КОМПАНИЯТА, КОЯТО
СЕ ГРИЖИ ЗА
ЦЯЛОСТНИЯ
ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ НА
КОМПЛЕКСА,
КОЙТО СЕ ИЗРАЗЯВА В ЗАПЪЛВАНЕ НА ОТДАВАНИТЕ ПЛОЩИ.“

Търговски Център Европа е един от най-модерните и големи комплекси у нас, предлагащи офиси, търговски площи и складове. Какво
е най-важното при мениджмънта на подобна
сложна структура?
За да съществува един работещ мултифункционален комплекс от бизнес сгради, какъвто е Търговски Център Европа (ТЦЕ), който да се вписва хармонично в градската среда, както и да има
благоприятен екологичен и социално отговорен
ефект, не е достатъчно само сградите в него да
са изградени с първокласни материали и да бъде
запълнен с наематели. Тук е решаваща ролята
на успешното управление на собствеността в
ТЦЕ. То включва назначаване и подходящо обучение на обслужващия персонал, който да поддържа сградите и заобикалящите ги пространства,
тясна комуникация с наемателите и получаване
на обратна връзка от тях, поддръжка на сградните системи и ландшафтната система около
сградите, поддръжка на паркинг зони, предлагане
на голям набор от услуги, който непрекъснато
да се увеличава и усъвършенства и др.
„ТЦЕ Мениджмънт“ е компанията, която
се грижи за цялостния пропърти мениджмънт

Във вашия център има стопроцентна заетост. Кои са водещите фактори за привличане и най-вече за задържане на клиенти в подобен обект?
Безспорно за запълването на разнообразни по
своя характер площи в комплекс с 16 сгради като
Търговски Център Европа са нужни усилията на
екип от хора. Последващият процес по задържането на тези наематели се оказа не по-малко
сложен. За да задържиш и създадеш лоялни наематели, има няколко фактора – единият е професионалният мениджмънт, за който вече споменахме, а другият е предоставянето на голям
брой и разнообразни по характер услуги.
Офис сградите отдавна не са просто механичен сбор от площи, в които служителите
прекарват осем или повече часа. С появата на
IT и аутсорсинг секторите и с навлизането на
пазара на труда на служители от т.нар. Y поколение, изискванията към офис сградите и бизнес
центровете се промениха коренно. Тези служители, освен да работят, искат и да се хранят
здравословно, да спортуват и да се забавляват
на едно и също място. С други думи, предоставянето на места за хранене или автомивка например са съвсем недостатъчни.
Това е тенденцията, която следва и Търговски Център Европа в усилията си да задържи
своите наематели. За целта на три етапа изградихме най-големия спортен център в бизнес локация в България, който предлага освен ракетни
спортове (скуош и бадминтон) също и групови
игри като спининг, канго джъмпс, йога, пилатес,
йогалатес, табата и др. От миналата година в
комплекса функционира и корпоративна детска
занималня.
Всички тези усилия на мениджмънта и
собствениците на ТЦЕ ще ни помогнат да преминем през нововъзникналата криза с доста
по-малко сътресения.
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П Л А Н ЪТ
„КЮРКЧИЕВ“
СОБСТВЕНИКЪТ НА „ФИКОСОТА“ КРАСЕН КЮРКЧИЕВ ПОДГОТВИ
УСПЕШНО БИЗНЕСА СИ ЗА РАБОТА ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА. СЕГА
ИСКА ДА ПОМОГНЕ И НА ДЪРЖАВАТА С ПЛАН НА ДВЕ СКОРОСТИ
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„Това, което застигна нашата държава и света, е
нещо много сурово и страшно. Прекалено рядко се
случва. Затова трябва да се обединим. Време е да
мислим за цялата държава, не само за нашите фирми
и бизнеси. Не можем да сме тесногръди, трябва да
оцелеем всички или поне да се опитаме.“

Това казва Красен Кюркчиев, който пръв с подкрепата на брат си Жечко Кюркчиев стартира дарителска кампания „Помогни сега“ срещу пандемията от
COVID-19. В края на март предприемачът представи предложение за цялостна стратегия за преодоляване на кризата. Планът „България на две скорости“ бързо стана много популярен и събра подкрепа,
сега на ход е държавата.
Читателите на FORBES най-вероятно добре
познават Красен Кюркчиев. Той е сред най-известните и активни български предприемачи, собственик на „Фикосота“, изцяло българска компания, която е сред най-големите в страната. Той и брат му
Жечко, който ръководи другата голяма компания
от общия им бизнес – „Теси“, са от самоизградилите се успешни българи, от хората, които постигат
успехи с размах и визия, с внимание към детайла и
комуникацията. Двамата започват с нищожен капитал през 1990 г., за да стигнат днес до две компании, с успешен бизнес в над 70 държави. „Фикосота“
развива успешно 17 собствени бранда, разпределени
в различни категории – перилни и почистващи препрати, сапуни, шампоани, омекотители, тоалетна
хартия, пелени, козметика, сладки и солени снаксове
и други. Водещите брандове са: Savex, Semana, Teo,
Milde, Emeka, Pufies, Maretti, Kubeti. В маркетинга
„Фикосота“ е българската „Кока-Кола“ – активно
рекламира своите продукти и непрекъснато отчита
ръстове на продажбите на всички пазари. В компанията работят 1300 души. Дружеството има офиси
в Букурещ, Киев и Ню Йорк. Оборотът на „Фикосота“ за 2019 г. е 160 млн. евро.
С навлизането на коронавируса в страната Красен Кюркчиев и компанията му се оказаха едни от
най-подготвените за нея, а продуктите, които проFORBESBULGARIA.COM

извеждат – най-търсените. „Три дни след обявяването на извънредното положение ние бяхме готови с
кризисна стратегия за нашата фирма“, казва Кюркчиев и обяснява, че информираността на екипа е
много важна. „Ежедневно служителите получават
бюлетин. Хората трябва да знаят какво се случва
и как действаме в тази сложна ситуация, за да са
спокойни и да могат да вършат това, в което са
най-добри. Всеки от екипа има възможност да дава
предложения за справяне с кризата.“
Подготовката за кризата във „Фикосота“ започва още преди да има заразени у нас – когато вирусът се пренася в Европа, Красен Кюркчиев и екипът
му се задействат. „Осъзнах, че заразата ще достигне нашата страна, че Европа и Америка ще се справят по-трудно от азиатските държави. Веднага започнахме да мислим как да се защитим“, казва той
и посочва, че са стигнали до извода, че най-важно е
производството и там трябва да са насочени всичките усилия.
След обявяването на извънредното положение заминава за Шумен, където са фабриките на „Фикосота“, и започва денонощна работа за подготовка на
производството в условия на пандемия. Изработват перфектен план за защита. „Сведохме до минимум риска от зараза в нашите фабрики, но дори и
да се случи, производството няма да спре, бизнесът
няма да колабира, защото имаме т.нар. индивидуален план на работниците“, казва Красен Кюркчиев.
Този план следи движението на всеки работник.
Освен това служителите са разделени на групи. Има
контролиран превоз на хората, всеки работи в определен сектор, с определени колеги, изолирани от
останалите. Във всеки момент се знае с колко други
хора е бил и кои са те, така че, ако някой се зарази,
АПРИЛ, 2020
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Целта на стратегията е максимално запазване на
живота и здравето на хората, ограничаване на негативните икономически последствия от кризата
при минимално натоварване на бюджета.
Основната идея е да разделим обществото условно на две
групи и да приложим различни мерки спрямо двете групи:
(1) Ясно идентифициране на двете групи
(2) Създаване на условия за физическо разделение на двете
групи в публичните пространства
(3) Насърчаване на обособяване на различните групи в различни домакинства
(4) Въвеждане на различни мерки към активната и към защитената група
ЗАЩИТЕНА ГРУПА
Разделяне в домакинствата: За домакинствата, в които има
и млади хора, и хора от защитената група, може да се направи
стратегия за разделяне, според която 1) младите да се насърчат да използват свободни в момента семейни жилища за отделяне на домакинствата; 2) жилища на роднини; 3) жилища на
доброволци, които ще приемат да ги споделят с други хора;
4) свободни общински жилища; 5) общежития; 6) жилища под
наем Airbnb; 7) хотели с минимална помощ от държавата. Статистика: 3,9 млн. жилища и 3 млн. домакинства
Разделяне извън домакинствата: Освен въведените мерки
по отношение на супермаркетите подобни тайм слотове
могат да се въведат за аптеките, GP-тата, за плащане на битови сметки, за достъп до държавни и общински админист
рации. Може да бъдат отделени и различни превозни средства на градския транспорт за двете групи.
АКТИВНА ГРУПА
• Индивидуален план за движение на хората на работното място, за да може да се проследят потенциално контактните лица 5 дни назад
• Максимално ограничаване и строго регламентиране на
достъпа на външни лица и транспортни средства само
до определени територии, без контакт с персонала, с
максимални защитни мерки, дезинфекция
• Входен филтър и постоянен мониторинг на персонала
• Максимално отделяне на потоците на хора и материални
активи с цел ограничаване на контактите между групи
хора не само в работния процес, а и за пристигане на работното място и извозване
• Предпазни средства (ръкавици, облекла) и правила за социална дистанция
• График за периодична дезинфекция на абсолютно всички
помещения, съоръжения, инвентар
• План за пълна дезинфекция при наличие на установен случай, включително учебна дезинфекция

23
КРАСЕН КЮРКЧИЕВ

бързо да се установят лицата, с които е
имал контакт, и те да бъдат поставени
под карантина. Секторът, в който е работил заразеният, се затваря за 16 часа за
цялостна супердезинфекция, а останалото
производство продължава работа. „Тези
мерки ги предприехме още на 16 март и
до момента [края на март 2020 г.] нямаме
случай на заразен“, казва Красен Кюркчиев и допълва, че кризисната стратегия е
представена на работодателски организации и други фирми вече използват части
от плановете на „Фикосота“.
Благодарение на нея бизнесът на Красен
Кюркчиев не изпитва затруднения. „Развива се добре. Отначало си мислехме, че ни
предстоят много страшни неща, но мобилизирахме всички и не допуснахме това
да се случи. Има леко забавяне на доставките, най-вече на суровини, но като цяло
продажбите ни не падат, дори напротив,
в някои категории растат, особено тези,
свързани с хигиената.“
На въпрос дали обмисля да преориентира бизнеса си с цел да отговори на повишеното търсене на продукти от първа необходимост Красен Кюркчиев категорично
заявява, че няма такива намерения. „Няма
да влизаме в производство на други категории, например да шием маски, да правим
неща, които не са в нашия бизнес. Каквото и да става, тази криза би трябвало да
мине най-много за година. А нашата компания има визия и дългосрочна стратегия за
развитие. Ако все пак се наложи нещо на
пожар, правителството каже, че трябват
много спешно дезинфектанти, можем да
започнем да произвеждаме. Но просто ще
добавим нова поточна линия, нова марка,
няма да преориентираме цялото производство“, казва Красен Кюркчиев и подчертава, че по-важното е да се осигури безпроб
лемното движение на стоките от една в
друга държава. „Това е от изключително
значение за целия бизнес и планът на Европейската комисия за „Зелени коридори“ за
тировете е нещо много добро.“
Неговата компания е добре, но тя не
е извън държавата, извън града. „Заедно
с брат ми Жечко, който е собственик на
„Теси“, си казахме, че няма как да защитим
фабриките, ако не защитим града, и осъз
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нахме, че голяма част от усилията ни трябва да са
насочени към населението на цялата област“, казва
собственикът на „Фикосота“.
На 13 март двамата братя стартират дарителска кампания „Помогни сега“ в Шумен. За около две
седмици инициативата е подкрепена от много хора
и бизнеси в района, а парите се използват за бързи
тестове за коронавирус, пулсоксиметри, медицинско
оборудване. Закупени са защитни облекла, предпазни
маски, ръкавици. Голяма част от средствата оти-

на плана най-голямо предизвикателство е разделянето на семействата, в които живеят млади и възрастни. „Там рискът е най-голям и трябва да се вземат спешни мерки. В тези семейства възрастните
са силно застрашени и е нужна специална политика“,
казва Кюркчиев и обяснява, че в България жилищата
са много повече от домакинствата. Данните сочат, че при 3 млн. домакинства има 3,9 млн. жилища. „Тоест има възможности младите и възрастните да бъдат разделени – казва той. – Около 30% от
домакинствата имат второ жилище,
къща, вила. Това означава, че младите,
защото е по-лесно, могат за определен период от време, докато премине
кризата, да излязат от дома на възрастните. Могат дори да отидат при
млади приятели. Има толкова много
апартаменти, които се отдават през
Airbnb и в момента пустеят. Може и
затворените хотели да започнат да
приемат хора. Тук обаче може да се намеси държавата, като създаде специална политика.“
Красен Кюркчиев прави сравнение как се развива
заразата в две от големите европейски държави –
Германия и Италия. По думите му смъртността в
първата е много по-малка, защото младите не живеят с възрастните. „Има и много други причини,
но това е една от основните – рисковата група в
Германия е защитена в много по-голяма степен от
тази в Италия.“
„Всички призовават „останете вкъщи“, от друга
страна, казват „фабриките трябва да работят“. Е
как да станат и двете, ако няма правилен план за
действие. Кой да остане вкъщи и кой да работи. В
момента можем да си дадем сметка, че защитената група, която и без това не произвежда, трябва
да си остане вкъщи. Останалите трябва да движат
икономиката. Това е и идеята на „България на две
скорости“. Ако започне правителството да мисли в
тази посока – две групи, две скорости, ще излезем
от кризата с по-малко щети. Това не е идея просто
за България, тя може да работи в целия свят. Това
е идея за продължаване на живота и бизнеса. Това
е план, който позволява икономиката да продължи
да работи и да се развива, иначе ни очакват много
тежки времена“, казва Красен Кюркчиев.
Той изрази благодарност към държавата за поемането на първия удар. „Генералите се справят
много добре. Те поеха първия удар. Адмирации на
държавата, която много по-рано предприе мерки.
Мисля, че спасихме хиляди животи. Всеки ден закъснение щеше да ни струва много скъпо. Адмирации

„Осъзнах, че заразата ще достигне
нашата страна, че Европа и Америка ще
се справят по-трудно от азиатските
държави. Веднага започнахме да мислим
как да се защитим.“
ват в Община Шумен за дезинфектанти и пръскачки за обеззаразяване на спирките и обществените
места в града и областта. Моделът на дарителската кампания е припознат и от бизнесмени от други
областни градове с размера на Шумен.
Предприемачът е убеден, че трябва да направи
нещо по-голямо. „Не можем да се защитим, ако държавата е зле, затова съставихме цялостен план за
овладяване на кризата. Това е стратегия, която би
трябвало да ни преведе през нея по най-добрия начин. Основата на тази стратегия е да идентифицираме две групи. Едната силно рискова, а другата
активна.“ Кръщава плана „България на две скорости“. В защитената група влизат възрастни, над 65
години, и хора със здравословни проблеми, при които има данни за висока смъртност при COVID-19.
Другата група са хората в активна възраст, без
хронични заболявания, деца и младежи. (Вижте допълнителния текст.)
За всяка от групите могат да бъдат приложени
различни политики, които да защитят максимално
високорисковата група и да позволят на нискорисковата да поддържа икономическата активност на
държавата. В плана е заложено разделяне на смесените домакинства в различни жилища, пускането на
отделни превозни средства в обществения транспорт за двете групи, регулиране на работното време на магазините, отваряне на различни медицински
кабинети или входове в здравни заведения с цел избягване на прекия контакт.
По думите на Красен Кюркчиев за прилагането
FORBESBULGARIA.COM
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за премиера Борисов, който беше много адекватен
в създалата се обстановка.
Първите дни си беше истински пожар и той реагира много добре.“
През последните седмици все повече се говори, че
пандемията COVID-19 ще
има огромно негативно отражение върху световната
икономика. Някои сравняват ситуацията с кризата
от 2008 г., други – с тази
от Втората световна война. Подобно е и мнението
на Красен Кюркчиев, но е
оптимист за България. По
думите му има четири сценария на лошо, които може
да се случат. „Лошо, по-лошо, много лошо и апокалиптично. Няма как да е нещо
различно. Очакванията ми
са, че ще има много сътресения по света. В България
обаче може би ще минем
по-добре. Ние имаме диверсифицирана икономика, тъй
че реално може би ще оцелеем. Трябва да пазим борда. Много важно е да се
опази и еврото.“
Той е убеден, че всички бизнес лидери, не само у
нас, а в целия свят, трябва
да насочат вниманието си
към това как да преодолеем тази криза. „Това, което
се опитвам да направя със
стратегията „България на
две скорости“, е един добър
вариант. Много други предприемачи трябва да изработят план и да предложат варианти. И когато правителството събере достатъчно предложения, ще
види къде има допирни точки и ще състави един цялостен работещ план за излизане от кризата“, обяснява Красен Кюркчиев.
„Предприемачите са тези, които могат да си
представят света и бъдещето. Те са свикнали да намират решения в трудни ситуации. Те ежедневно

търсят отговори на задачи и въпроси как да влязат
на един пазар, как да използват ресурсите, които
имат, как да направят нещо, което е различно и
нестандартно, за да успеят. Затова е важно да се
чуе мнението на големите бизнес лидери. Затова
вярвам, че в момента предприемаческо мислене, съчетано с колкото се може повече информация и наука, би трябвало да ни даде решението занапред.“ F
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СЪЗИДАТЕЛНО РУШЕНЕ
От Георги Стоев

Готови за следващото ниво
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Пресечната точка между традиционните и дигиталните индуст
рии минава през един икономичес
ки ресурс, който сякаш е все още
подценяван. Машинните данни са
критично важен ресурс за един машиностроител, но също и ценен
ресурс за разгръщане на софтуерни
решения за индустрията, за които
повечето индустриалци дори не се
сещат. Оставам оптимист, защото в България има индустриални
производители с мироглед на хайтек предприемачи. А това дава
увереност на софтуерни инженери
да създават индустриални приложения.
Съвсем нормално е, макар и изненадващо за някои читатели, срещата на машиностроенето с дигиталните индустрии да е по-честа
в
българските
производители.
Макар и значително по-малки от
големите международни производители с присъствие в България,
тези малки и средни компании са
създатели, инженери, разработчици на продукт, чието подобрение е
буквално ежедневие за тях.
Показателен за този нов имидж
на българската индустрия е примерът на една семейна машиностроителна компания за асансьори
и ескалатори. Пролифт се определя като доставчик от първо ниво
(tier 1) за създателите на умни
сгради. Типологията на мястото
по веригата на добавената стойност идва от автоиндустрията,
но изглежда подходяща за тази допирна точка между машиностроенето, архитектурата и строителството. Към вече сложния пъзел
от междуиндустриални отношения
някой трябва да добави и софтуерната индустрия. Логичният двигател на иновациите е доставчикът
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от първо ниво – в този случай производител на асансьори.
Асансьорната индустрия е интересен казус на относително
силно регулиран пазар, на който задължителните за производителите
стандарти могат да се окажат и
добра основа за по-пълноценно използване на машинните данни от
асансьорите. Производителите на
различни компоненти следват унифицирани стандарти, което прави
интегрирането на решения от различни производители по-лесно от
други отрасли.
Но истински тласък за иновации в индустрията би дала концепция, позната като “отворени
данни”, или с други думи – възможност за софтуерни разработчици
да използват натрупаните масиви
данни от асансьори и ескалатори,
за да предоставят решения най-вече за производителите на асансьори, които поемат и тяхната
ОСТАВАМ ОПТИМИСТ,
ЗАЩОТО В БЪЛГАРИЯ
ИМА ИНДУСТРИАЛНИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ С
МИРОГЛЕД НА ХАЙ-ТЕК
ПРЕДПРИЕМАЧИ.

поддръжка. Важно уточнение е, че
машинните данни са различни от
личните данни, т.е. с данни от машината в общия случай не би следвало да може да се идентифицират
действията на конкретен човек.
Данните могат да бъдат използвани за обучение на изкуствен интелект (machine learning) за по-добра
ефективност и по-малко аварии в
дадена машина. Изпълнителният
директор на Пролифт Дамян Петров е един от двигателите за тази
промяна на глобално ниво като вицепрезидент на Европейската федерация на малките и средните
производители на асансьори. Такива промени обаче изискват усилия,
които понякога са отвъд хоризонта на ежедневното ръководене на
един бизнес. Те изискват пример,
прототип на внедрена технология, който говори повече от всички презентации.
Данните не са същински бизнес
за един машиностроител. Контролерите, които по същество са първият слой от системата на натрупване на данни от една машина,
в общия случай се изработват от
доставчици на машиностроителя.
Не подценявам възможността
по-прогресивни производители на
контролери да приемат предизвикателството на времето и да възприемат отворени стандарти и
интерфейси за интеграция, което е
важно дори за по-лесното им
вграждане в умни сгради. Но стимулът тези данни да бъдат използвани най-ефективно е на първо
място у производителя на машината. Изравняването на стимули и
технологични способности ще е
трудно, но напълно възможно в
една динамична преплетена екосистема от софтуерни компании и
производители на машини. F
Георги Стоев, Trakia Tech
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Само за седмици глобалната криза, причинена от COVID-19, разтърси бизнеса. Затворени между сигурните четири стени вкъщи,
вероятно много от нас все още дори не могат да осъзнаят, че ни
предстои икономическа рецесия – за момента с неясен мащаб и продължителност. Компаниите трябва бързо да се адаптират към новите условия, за да оцелеят и да се развиват. Някои няма да успеят.
Кризата обаче ще създаде и нови възможности и ще роди нови бизнес модели и герои. На следващите страници решихме да акцентираме на тях. Само в рамките на дни екипът ни успя да се срещне
виртуално с редица предприемачи и мениджъри. Те ни разказаха какви
решения намират, пред какви дилеми се изправят и какви са уроците, които се наложи бързо да научат.
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Снимка от личен архив

Бързо адаптиране
към промените

Как верига магазини „ФАНТАС Т ИКО “ успява да издържи на ударното
пазаруване с ускорено зареждане на обектите

В

В края на февруари и
началото на март телевизионни репортажи от света бяха пълни с новини за бясно
пазаруване на основни стоки. Дори и с шеги
как едно от първите неща, които се изчерпват в магазините, е тоалетната хартия.
За съжаление това, което виждахме в тези
репортажи, скоро се пренесе и в България и
тук започна масово презапасяване.
Една от веригите, които трябваше да
издържат на този удар на потребителите,
бе „Фантастико“ – единствената голяма
търговска верига с българска собственост,
която има 42 магазина основно в София.
„Подготовката за новата ситуация при нас
започна преди въвеждане на извънредните
мерки. Като начало заредихме централния
склад със стоките, с които хората започнаха да се запасяват при информациите за възможна реална опасност от епидемия“, казва
Светослав Гаврилов, който в началото на
март 2020 г. стана изпълнителен директор
на компанията. Най-търсените стоки са варива, олио, захар, брашно, консерви, макаронени изделия и тоалетна хартия.
FORBESBULGARIA.COM

Светослав Гаврилов (47) започва работа в търговска верига „Фантастико“ още
като студент. 22 години по-късно, през март 2020 г., след като преминава през
всички нива на йерархията, е назначен за изпълнителен директор на компанията
АПРИЛ, 2020
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Деленето на стоките на български и
вносни не е основно за тях, споделя Светослав Гаврилов. По-важни за „Фантастико“ са качеството на продуктите и интересът на клиентите към тях. „Ако един
продукт е добър и клиентът е убеден в това
и го търси, в наш интерес е той да присъства на регалите ни и не е необходимо
да се чака дефицит, за да се появи“, казва
Гаврилов. Според него дефицитът на вносни
продукти не би бил панацея за някой местен производител. Всеки български производител (и търговец) трябва да се стреми да
е конкурентен с най-добрите, защото дори
и временно да запълни вакуум, появил се в
кризата, той трябва да е готов да предлага
същото качество и количество, когато кризата отшуми.
Компанията няма финансови задължения
и не работи с кредитен капитал, като инвестира изцяло собствени средства. Въпреки кризата работи активно по новите проекти, които са планирани за тази година.
В края на февруари веригата открива своя
най-нов супермаркет в столичния квартал
„Манастирски ливади“. Предвидено е в началото на юни да отвори врати и обект в град
Банкя – супермаркет с разгъната застроена
площ над 4000 кв.м. В този супермаркет ще
бъдат наети около 90 души. Предстои основно реновиране на два супермаркета – в
SkyCity Mall в София и в този в град Кюстендил. От компанията работят активно
и по изграждането на голям супермаркет в
град Перник, който трябва да е завършен в
началото на 2021 г. Инвестициите по всички тези проекти ще надхвърлят 55 млн. лв.
Освен „Фантастико“ обаче дружеството
собственик „Ван холдинг“ притежава и други
обекти, които не са активни по време на
извънредното положение. „Затварянето на
ресторантите MyChoice, боулинг залите
Mega Xtreme Bowling, комплекс Joy Station и
фитнес залата Fast and Fit ще доведе до пропуснати ползи, но ние разбираме, че тези
мерки са необходими и са в името на запазване здравето на хората“, казва Гаврилов.
Времето, в което обектите са затворени,
ще бъде използвано, за да бъдат реновирани
някои от тях. До известна степен негативите от тяхното затваряне се намаляват
от това, че тези бизнеси са в собствени помещения и не се плащат наеми. На хората,
работещи в тях, е предложена временна работа в обектите на „Фантастико“. F
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Така веригата магазини успява да отговори на ударното пазаруване на тези стоки в
края на февруари. В отделни дни след това
има завишено търсене на различни стокови групи – след основните стоки има дни, в
които продажбите на месо са 2–3 пъти над
нормалното, след това има такива пикове
в продажбата на хляб. При тези пикове в
отделни обекти намалява асортиментът в
съответната стокова група, но като цяло
проблем със стоките няма, допълва Гаврилов. Има забавяне в доставките при някои
вносители с оглед на ситуацията по европейските граници и променящите се режими
на преминаване, но стоковата наличност в
обектите им го покрива. Единствено по-сериозен недостиг има при препаратите за дезинфекция както от внос, така и от българските производители.
„Фантастико“ има план за евентуално
продължаване на извънредното положение с
повече от месец. „Взели сме всички необходими мерки към момента както за осигуряване на безопасни условия за пазаруване и
работа в обектите, така и за поддържане
на стоковата наличност“, казва Светослав
Гаврилов. Мениджмънтът е в ежедневна
връзка с държавните органи и се съобразява
с всички нови указания. Според него от веригата са показали, че бързо се адаптират към
новите условия. Дори и в случай на продължаване на извънредното положение смята,
че ще отговорят на нуждите на клиентите.
Към този момент от компанията са фокусирани към основната дейност и не предвиждат развитие на онлайн продажби. „Навлизането в онлайн продажбите е сериозен
проект и за да застенем зад него с марката „Фантастико“, трябва да сме сигурни,
че той ще е на ниво. Имаме предложения
за съвместни проекти, но засега те са само
идеи“, казва Гаврилов.
Стоките, които са пострадали най-много от новата ситуация, са неопакованите
храни – хлебчета и закуски, които се изпичат на място, кулинарните щандове в обектите и кафетериите. Това до голяма степен е свързано с извънредните мерки, които
бяха въведени във всички сфери. Основните
клиенти на кулинарните щандове на обед са
били работещите хора, сега голяма част от
тях работят от вкъщи, а тези, които все
пак ходят на работа, не могат да напазаруват бързо храна в обедната почивка заради
въведения ограничен достъп до обектите.

От Елеонора Тарандова
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Снимки от Иван Коловос за Forbes

Пълни виртуални кошници
Изпълнителният директор и основател на eBag.bg И ВА Н А Л Е КСА Н Д РО В има
самочувствието, че управлява най-подготвения играч в онлайн търговията с
бързооборотни стоки в България. Kолкото по-бързо разшири складовата база сега,
толкова по-напред ще стигне

Цел:
Изпълнителният
директор и основател на eBag.bg
Иван Александров
иска максимално
бързо да създаде организация, с която
онлайн супермаркетът eBag.bg да
може да обслужва
1200 поръчки дневно
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В дните на извънредно положение в страната, предизвикано
от пандемията с коронавируса, работата
в складовата база на eBag.bg в столичния
квартал „Модерно предградие“ не спира и
през нощта. Повече от 150 души събират
и опаковат огромните пакети с продукти,
които куриерите доставят до адреси на
клиентите. Работи се на три смени. Поръчките в онлайн супермаркета за хранителни
стоки и продукти за дома стават все по-големи, натоварването също. Редица продук
ти се изчерпват, а времето да се въвежда новата информация в сайта става все
по-кратко. Борбата е да се изпълнят колкото може повече заявки. Доскоро eBag.bg
изпълняваше средно около 300 поръчки дневно, което според изпълнителния директор и
основател на платформата Иван Александров е 60% от онлайн пазара на хранителни
продукти и бързооборотни стоки в София,
а сега работи на абсолютния максимум от
800 поръчки за стока, продадена три дни напред. Кошниците също са с 50–60% по-големи в сравнение с преди.
Цялото това напрежение е от началото на март, когато стоките се разпродават два дни напред. „Бяхме напълнили склада докрай, защото планувахме експанзия
извън София през март. Искахме да правим
доставки в Перник и околията и до Нови
Искър, но поръчките започнаха да се покачват неимоверно. Стоката буквално изчезна,
след като бе обявено извънредно положение“,
казва Александров.
Прекомерното увеличаване на трафика на 13 март, петък, създава проблеми в
АПРИЛ, 2020
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платформата и той решава да изключи системата за няколко часа, за да се изчисти
каквото трябва. Първо иска да е сигурен, че
ще може да поема големия поток поръчки и
тогава да я пусне. „В момента търсенето
няма лимит. Ако можехме да поемем 10 хил.
поръчки дневно, всичко щеше да е заето“,
казва той.
Целта му сега е максимално бързо да създаде организация, с която може да се обслужат 1200 поръчки дневно. Всеки ден в склада
идват нови работници и той самият вече не
знае колко общо са. Търси поне още 30 души.
Част от хората взема временно от други
компании, които в момента нямат дейност.
Освен това преговаря и с няколко компании,
които искат да помагат при доставките.
eBag.bg има 25 коли за доставки и той купува още пет.
Най-ключовото в тази ситуация е складът да се зарежда ритмично, което не изглежда голям проблем, ако се съди по това,
че имейлът на Александров всеки ден се
пълни с предложения от производители да се
включат. Компанията работи с над 150 производители и доставчици, също и с фирми
партньори, които предлагат на платформата собствени изделия, но той иска да има
обозрим брой източници, защото, ако станат 800, ще е трудно да ги организира: „При
положение, че сега държим 15 хил. продукта
на склад, ще стане сложно за управление, ако
добавим нови.“ В най-кратък срок ще мисли
и за разширение.
За тези 5 години, в които управлява eBag.
bg, по един или друг начин бизнесът му върви
все нагоре. Неговата идея за онлайн супермаркет е провокирана донякъде от желанието на съпpyгaта му да пaзapyвaт зaeднo всеки уикенд, a той мразел да пpeкapвa
пo два чaca в oбиколки на супермаркетите.
Кaзал си, чe тpябвa дa имa и пo-дoбъp нaчин
за модерен човек като него, който става все
по-зает, да пести време и да получи доставка до дома в удобен за него ден и час.
Концепцията му за eBag.bg е проста – хората харесват възможността да закупят
онлайн пресни храни, плодове и зеленчуци,
тестени изделия, пакетирани храни, биохрани и да ги получат вкъщи още същия ден, а
той може да печели от това. Една от предпоставките Александров да се чувства комфортно в полето на електронна търговия
е сериозният му опит в дигиталния маркетинг. След като завършва приложна мате-
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матика в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, през 2008 г. той започва
работа в малка дигитална агенция – ilyan.
com, и за шест години става управляващ директор с екип от над 50 души и офиси в три
държави.
Александров реализира своя план, като
привлича за партньор българската търговска
верига „Фантастико“. Според договора веригата поема пакетирането на продуктите в
два свои магазина, а „Кънвиниънс“, фирмата зад eBag.bg, покрива поръчките, направени чрез онлайн платформата, и доставката
със собствени бусове. Стоките идват от
склада на „Фантастико“ и се предлагат на
цени във физическите магазини, а печалбата
се формира от отстъпката, която получава
от веригата. Той лично се заема с маркетинга, връзката с клиента, логистиката, популяризирането и рекламата, а неговият бизнес партньор Ивайло Караманолев отговаря
за технологичната част на бизнеса.
За три месеца eBag.bg „задминава по обороти и клиенти всички подобни проекти на
пазара, взети заедно“, и поддържа високото темпо. В следващите три години към
асортимента на „Фантастико“ добавя и аптечни продукти – лекарства без рецепта,
хранителни добавки, медицинска козметика,
хомеопатия. Част от капитала за развитие
идва от „Нова броудкастинг груп“ и свързаната с нея „Нет инфо“, които през януари
2017 г. влизат в „Кънвиниънс“ като инвеститори срещу 10% дял и излизат 18 месеца
по-късно. „Имахме подкрепа и всяка година
растяхме двойно. В един момент стигнахме
лимита на „Фантастико“ за пакетиране в
магазините. Процесът не беше най-добрият.
Виждах проблем. Разбрахме се ние да поемем
и този процес“, казва Александров.
През лятото на 2018 той наема 3000 кв.м
склад и инвестира над един милион лева в
оборудване, софтуер, стоки, логистика. Назначава нови хора. Три месеца по-късно взема
генерално решене да се раздели с „Фантастико“ и да продължи по пътя сам.
Това означава, че трябва много бързо да
създаде собствена мрежа от доставчици.
Оказва се по-лесно, отколкото си го е представял: „Повечето производители и дистрибутори вярват, че онлайн продажбите ще
се развият, и търсят начини да се случват,
а eBag.bg е единственият такъв канал. За
големите брандове, които на глобално ниво
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имат изисквания да работят с онлайн ритейлъри, изборът в България опира само до
нас.“
Фината настройка, която прави в
„най-правилното портфолио за клиентите“,
помага на платформата да расте. Отделно,
след като вече има собствен пакетажен цех,
може да обслужва повече на брой и поръчки с
по-големи обеми. Има и така желаната свобода онлайн магазинът да стане по-гъвкав
в предлагането на нови стоки от различни източници. На базата на приходите през
2018 г., които растат с над 30% до близо
5 млн. лева, Иван Александров си поставя
още по-високи цели за следващата година –
да разшири портфолиото от продукти и да
мине 10 млн. лева оборот.
През февруари 2019 той предприема решителни действия за развитие на интернет
платформата, маркетинга, иска да купи бусове и да увеличи капацитета на склада. Затова привлича нови акционери в „Кънвиниънс“ АД
и
увеличава
капитала
на
дружеството. С близо 860 хил. лв. участва
„Лусънт инвестмънтс“, собственост на Неделчо Спасов и Станимир Василев, основатели на платформата за бързи кредити Easy
Credit. Другият инвеститор, „Ейч Ар Кепитъл“, увеличава дела си срещу конвертиране
на 600 хил. лв. дълг от август 2018 г. Фондът
за рискови инвестиции Eleven също инвестира 200 хил. евро през ноември 2019 г. Привличането на нови акционери намалява дела на
двамата основатели на eBag.bg Александров
(64%) и Караманолев (3%), но осигурява финансов ресурс за развитието на компанията.
„Нашата цел е в рамките на пет години да
достигнем оборот от 100 млн. лв. на година
при пазара на храни и бързооборотни стоки
в страната над 10 млрд. лв. годишно“, казва
Александров пред „Капитал“. Той има претенции, че eBag.bg е „най-подготвеният
играч в този сегмент със стройна организация и с възможности за корекции при нужда“.
Нуждата сега е налице. Колкото по-бързо
направи инфраструктурните промени в
складовата база, които е замислил, толкова
по-напред ще стигне. F
ФИНАЛНА МИСЪЛ

„ Е Л Е К ТРОННА ТА ТЪ РГ ОВ И Я НЕ Е
ОТРА С Ъ Л , Е Л Е К ТРОННА ТА ТЪ РГ ОВ И Я
Е ТА К ТИ К А .“
– Тобиас Лютке
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HAPPY

BrandVoice

ДА БОДНЕМ ВКЪЩИ
ЗА ИЗВЪНРЕДНИТЕ МЕРКИ В ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ РАЗГОВАРЯМЕ
С ИВЕЛИН ИЛИЕВ, УПРАВИТЕЛ НА HAPPY ДОСТАВКА И REZZO.BG

Как извънредното положение се отрази на доставките на Happy?
Към момента бележим ръст от около 10%, което
означава, че и в тази извънредна ситуация хората ни се доверяват, за което сме им искрено
благодарни и правим всичко възможно да оправдаем доверието им. Нашето преимущество е,
че предлагаме храна само от ресторантите на
Нарру, а това ни дава възможност да упражняваме и гарантираме пълен контрол върху целия
процес от приготвянето на храната до доставянето до клиента.
Какви мерки взима Happy, за да осигури безопасността на клиентите и на служителите си?
Точно за 24 часа превърнахме кухните на Нарру в
строго контролирани цехове за производство и
разнос на храна. В нашите заведения винаги сме
имали стриктно разписан протокол за прилагане на най-високите хигиенни мерки и това ни
помогна сега да реагираме светкавично, като ги
допълним с всички конкретни предписания от
МЗ и СЗО. Новите изисквания влючват задължително измерване на температурата на всички служители, попълване на специално кризисно
досие за контактите, здравословното състояние и наличието на предпазни мерки. Ръкавиците са задължителни в нашите кухни и се сменят
на всеки кръгъл час, като, преди да се поставят
нови, ръцете се измиват освен с гореща вода и
сапун и със специален дезифектант на спиртна
основа. С него мием регулярно и всички повърхности, чантите за доставка преди всяка доставка и защитните облекла, които осигурихме
на служителите. Облеклата са изработени от
специална водонепропусклива материя и позволяват дезинфекция с препарат. Добавихме към
маските и предпазни очила, така че всякакъв
контакт между служителя и храната да е избег
нат. Освен това кутиите за разнос, в които се
доставя храната, се държат в затоплени камери на температура 65 градуса – достатъчна, за
да се премахне активността на вирусите и бактериите. След това кутиите с храната се поставят в специални стерилни пликове, които се
запечатват, и така достигат до клиентите. Колите за доставка се дезинфекцират ежедневно.
За доставчиците сме осигурили защитно облекло, нови ръкавици преди всяка доставка и предпазен шлем. Предлагаме безконтактна доставка
за всички, които си поръчват и плащат онлайн,
като запечатаният плик се подава на клиента от
разстояние 2 метра с телескопична закачалка.
АПРИЛ, 2020

Кои са основните
предизвикателства,
които срещате в момента? Как ги преодолявате?
Предизвикателствата
са като на всички, които
продължават да работят по време на тази
ситуация. Имаме отговорност към клиентите
и правим всичко възможно, за да бъдем до тях и
да си вършим работата
качествено. Добрата организация,
25-годишният опит и позитивното
мислене ни помагат да
бъдем максимално адекватни на ситуацията и
без да се поддаваме на
паника, да действаме.
Радвам се, че имаме възможност да подкрепим и
лекарите на първа линия
с това, което най-добре
можем - доставяме храна
на екипите на „Пирогов“ и
Инфекциозна болница и сме готови да откликнем, ако и други болници се обърнат към нас.
По какъв начин организирате бизнес процесите в Happy, за да се справите с кризисната ситуация?
Следим внимателно какво се случва и действаме бързо и дисциплинирано. Това, че Нарру е
добре смазана машина с дълга традиция, ни помага много. Мобилизирахме бързо част от работещите в ресторантите да се преквалифицират в доставчици и пакетировачи, така че
да поемем нарастващия обем от работа, без да
правим компромис с качеството, а и за да осигурим заетост на максимален брой хора на фона
на 23-те затворили обекта, които имаме в цялата страна. Грижим са да запазим освен здравето и доброто настроение и да доставяме
храна с усмивка - в момента сме я изрисували
върху маската, но хората знаят, че е искрена и
под маската. И също ни отговарят с шеги и закачки. Последната, на която се смях, е с генерал
Мутафчийски, който отговаря на призива „да
боднем в Нарру“ в типичния му стил - „не може,
ще боднете вкъщи“.

„ДОБРАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, 25-ГОДИШНИЯТ ОПИТ
И ПОЗИТИВНОТО МИСЛЕНЕ НИ
ПОМАГАТ ДА
БЪДЕМ МАКСИМАЛНО АДЕКВАТНИ НА СИТУАЦИЯТА И БЕЗ ДА
СЕ ПОДДАВАМЕ
НА ПАНИКА, ДА
ДЕЙСТВАМЕ.“

БИЗНЕСЪТ СРЕЩУ COVID-19

От Румен Соколов
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Снимка от личен архив

Първи приоритет:
вътрешният пазар
„СОФАРМА“ АД и дружествата от групата ú работят активно,
за да не се прекъсва възможността за доставяне на медикаменти на болниците

O

Още преди въвеждането на извънредното положение пазарният натиск върху производителите на лекарства в България стана по-голям от
обичайното. Началото на март бе белязано
от засилването на ефекта от COVID-19 в
Европа, а след това и в България. След въвеждането на извънредното положение на
13 март потреблението на определен вид
лекарства се увеличи с пъти заради презапасяване. Болниците също започнаха да увеличават заявките.
Едни от компаниите, които са на предния фронт в битката с опасния и невидим
враг, са публичното дружество „Софарма“
АД и дружествата от групата є. „ИзвънFORBESBULGARIA.COM

редното положение се отрази на компанията със засилено търсене, но правим всичко възможно да съхраним производството
на медикаменти, от които има нужда“,
казва Огнян Донев, председател на съвета
на директорите и изпълнителен директор
на „Софарма“ АД. Положението в сектора
е сериозно, защото възникват тематични
търсения на определени лекарства, които
се изчерпват и веднага трябва да бъдат
произведени допълнителни количества или
осъществен допълнителен внос, за да не
възниква паника.
Основният приоритет на всички български компании от сектора в момента трябва
да бъде задоволяване на нуждите на цялата

Огнян Донев уверява, че „Софарма”
АД поддържа
запаси, които ще ú
позволят да работи
няколко месеца
без допълнителни
доставки
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в момента е банките в България да запазят
спокойствие и да продължат да кредитират
бизнеса, е мнението на Донев. „Ресурсът,
който е на разположение на банките, е сериозен и смятам, че този път ще е различно в
сравнение с предишната криза.“
Сегашната ситуация на пандемия ще засегне и продажбите на групата в страната
и в чужбина. „При всички положения ще има
намаление на общите ни продажби, защото
ще се промени тяхната структура“, каза
още Донев. В момента се произвеждат лекарствени продукти, които се търсят само
на българския пазар. Продукти като витамини, различни видове антипиретици (обезболяващи средства), това са продуктите,
които се изчерпват първи на пазара. Според Донев няма да има проблеми с доставките въпреки повишеното търсене на конкретни медицински продукти. Българската
фармацевтична индустрия – както групата „Софарма“, така и другите български
фирми, ще задоволява нуждите на пазара,
защото това сега е приоритет в дейността є.
Българските предприятия на компанията и преди кризата работят на най-високо
ниво по отношение чистота и дезинфекция,
като това се обуславя от спецификата на
производството на фармацевтични продук
ти. В същото време е дадена възможност
на администрацията да извършва своята
дейност от дома. Сред антикризисните
мерки в дейността на групата е преструктурирането на офисите извън България, където голяма част от хората също вече работят от домовете си. Изключение прави
Украйна, където има производствено предприятие.
Кризисната ситуация изисква и специфични мерки, които да позволят съхранение
на дейността, без да се прибягва до масови
съкращения на работни места. Едновременно с това е подходящо финансово стимулиране на всички, които не бива да напускат
работното си място и се трудят при затруднени условия.
През март бе обявено, че едно от дружествата на групата, „Софарма трейдинг“,
е сключило договор за придобиване на групата аптеки SCS Franchise. Очаква се решение
на КЗК. „Софарма трейдинг“ е водещата
компания при доставки за болничния пазар и
има над 20% пазарен дял на пазара на дребно
в България. F
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болнична система. „Не бива да се допусне
спиране на производството и да се прекъснат доставките на медикаменти за болниците, за да могат те безпрепятствено да
функционират“, каза Огнян Донев. Освен
това и хората трябва да имат достъп до
медикаменти, а при извънредното положение аптеките и дрогериите са в режим, при
който не се нарушава тяхната работа.
По повод наложеното мнение, че моментът се използва за спекулативни печалби, Огнян Донев казва, че с лекарствата
не може да се прави спекула, защото всяко
лекарство има лимитна, максимално допустима цена, която не може да се надвишава. Използването на ситуацията може да
става при продажбата на маски, дезинфектанти и други медицински изделия и причината е, че евтиният китайски внос в миналото е сринал българското производство.
Никой не е инвестирал в специализирани
мощности за такова производство и сега
се налага пренастройка в движение.
Групата „Софарма“ е водещ български
производител, износител и дистрибутор на
фармацевтични и други продукти, свързани със здравето, представена в 45 държави,
със силно присъствие в Югоизточна Европа. Приходите от продажби на групата достигат 1.281 млрд. лв. за 2019 г., българският
пазар има 64% от общите приходи.
Засега няма сериозни проблеми заради
забавяне или затруднение при доставката
на необходими за дейността на групата суровини и материали. „За щастие ние поддържаме запаси, които ще ни позволят да
работим няколко месеца без допълнителни
доставки“, казва Огнян Донев. Според него
обаче тепърва предстои да се види какво ще
стане с транспортните коридори и какъв
ефект ще имат те върху доставките.
Никой не знае колко време ще продължи
това положение. Донев смята, че е възможно тази ситуация да продължи значително
по-дълго, отколкото е обявеното извънредно положение, а дали и самото то няма да
бъде удължено. „Проблемите обикновено изникват неочаквано там, където не могат
да се предвидят, но мениджмънтът на
всяка компания трябва да е готов с няколко
сценария за решаването им“, казва още той.
Групата „Софарма“ е финансово ликвидна
и за момента може да поеме и забавено
плащане на клиенти при проблеми при тях.
В същото време едно от най-важните неща

БИЗНЕСЪТ СРЕЩУ COVID-19

От Мирослав Майер

Снимка от Иван Коловос за Forbes

На първа линия
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Модните маски на Airlef, които са срещу запрашен въздух, се
превърнаха в най-сигурната защита за лекарите на първа линия.
Собственикът ПЕТЪР ЖИ В КО В пренастрои бизнеса за 24 часа

К

Когато коронавирусът
дойде в България, предприемачът Петър
Живков се оказа сред малцината подготвени за него. Той е собственик на компанията „Еър Солушънс“ ЕООД, която оперира
под търговското име Airlief. Тя прави защитни маски от най-висок клас. И в моменFORBESBULGARIA.COM

та е готов да произведе сравнително голям
брой от тях за лекарите, които са на първа
линия. „Причината е, че имаме на склад един
определен материал за маските, който се
казва meltblown – нетъкан текстил със статично заредени микрофибърни частици. Големите производители в момента не го пускат за износ. Оказа се, че у нас може би сме
единствените, които го имаме. Бяхме се
запасили малко преди кризата да ни удари“,
казва Петър Живков и допълва, че най-ранният внос се очаква в средата на април.

Кауза:
Петър Живков е
убеден, че бизнесът
трябва да се
отърве от зависимостта на вноса и
да започне да произвежда в България, за
да сме по-силни при
следващи кризи

АПРИЛ, 2020

АПРИЛ, 2020

вилният начин на работа“, казва Живков.
Другият проблем е цената на произвежданите маски. „Колкото и да не ни се иска,
ние ще трябва да я повишим. Материалите,
които влагаме, са поскъпнали само за месец
пет пъти, тенденцията е да растат още.
Освен това има много голяма спекула с цените в цял свят“, казва Петър Живков.
„Бизнесът трябва да се адаптира, за да
успее. Има някои, които са на ръба на оцеляването. Има други, които обаче за една
седмица могат да преструктурират целия
си процес и ако успеят да го направят по
начин, който е по-добър от останалите
конкуренти, то това може да се използва като възможност, която да ги изстреля. Мисля, че цялата ситуация около пандемията е добър повод да се разчупят някои
практики на работа и обучение, които са
закостенели изключително много. В момента в образованието се случват невиждани
неща, които, ако не беше кризата, може би
нямаше да станат още десетилетия. Ще
има много болка за много хора, но ще има
много възможности за други“, казва Петър
Живков, според когото светът вече е в
икономическа криза.
Той прави паралел с Първата световна
война, за която поводът е убийството на
австрийския престолонаследник Франц Фердинанд в Сараево. Но причината е големият
дисбаланс на световните сили и натрупаното напрежение. „При сегашната ситуация
анализаторите от почти година говорят за
наближаваща криза и причините бяха пределно ясни, очаквахме само повода. И той
се появи в началото на тази година – коронавирусът. И отново повтарям, бизнесът
се нуждае от адаптация.“
Петър Живков смята, че кризата с коронавируса у нас ще бъде овладяна за около два
месеца, тъй като мерките, които се взимат в момента, ще започнат да дават резултат на по-късен етап. „Важното е хората, занимаващи се с бизнес, да се замислят,
да си направят поука от тази криза. Трябва
да не сме толкова зависими от вноса. Трябва
да увеличим производството, защото това
е един от големите проблеми. Ясно се видя
как малки български фирми, които доскоро
не бяха забелязвани от никого, излязоха на
преден план, опитвайки се да помогнат за
овладяване на кризата, без да искат нищо в
замяна. Трябва да има повече създатели, за
да можем сами да си помагаме.“ F
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Маските на Airlief са много по-надеждни от медицинските. Те имат филтри с
активен въглен и прилепват много плътно, което на практика намалява опасността вирусът да премине през тях. Те дават
така нужната сигурност и спокойствие на
медицинските лица при контакт с болните.
Успяваме да разговаряме със собственика на компанията Петър Живков. Заварваме го вкъщи. „За първи път от доста
време работя от дома. Подготвям нов вид
маска, насочена само и единствено за лекари на първа линия. Документите и спецификациите, които подготвяме, се внасят в
Патентното ведомство. Но не получаваме
патент, а т.нар. полезен модел, тоест продукт с по-ниска иновация“, казва той.
На срещата между държавата и производители на 11 март, в която компания Airlief
е поканена да участва, получава важна задача – да измисли опростен и по-евтин дизайн и да започне производство на маски за
лекарите, които имат пряк контакт със
заразените. По думите на Петър Живков
преработката на базовия модел е отнела на
него и служителите му 24 часа. „Маската
е без клапи и модерен дизайн, но е по-лесна
за дезинфекция и с възможност да се третира с UV лампи след всяка смяна. Всички останали иновации като външен слой от
полипропилен и филтри се запазват“, казва
Живков.
През следващите дни започва денонощно производство на маски. Включват се и
няколко доброволци, които помагат за изработката. Доставката на маските става
чрез поръчка от болниците. „Концепцията
за поръчка се промени няколко пъти, но последното, което се реши, е самите болници
да правят заявки и да плащат от собствените бюджети. Често ние доставяме маските доста преди да получим парите“, казва
Петър Живков. И посочва, че кризата,
която се задава пред неговата компания, а
и пред много други производители, не са парите, а доставките на материали.
Той се притеснява, че съвсем скоро материалите ще свършат, производството
ще спре, докато не бъде направен нов внос.
„Ще поискаме държавата да удари едно
рамо. За нас е важна не финансовата подкрепа, а по-лесното внасяне на дефицитните стоки, за да увеличим производството.
Рискът остава в нас. Но тъй като сега са
жизненоважни количествата, това е пра-
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VIVACOM

В такъв момент трябва да покажем
ангажимента си към обществото
КРИСТИНА ТАБАКОВА, ДИРЕКТОР „ПРОДУКТИ И УСЛУГИ“ ВЪВ VIVACOM

– 900 000 лева към Министерството на здравеопазването. Средствата ще бъдат изразходвани по преценка на компетентните органи за най-належащите нужди на болниците
и заетите в здравеопазването в страната за
овладяване на епидемията от COVID-19. Щастливи сме, че усилената ни и последователна работа в последните години да превърнем компанията в печеливш и устойчив бизнес ни дават
възможност днес да помогнем на обществото.

В последните години Vivacom традиционно е
водещият оператор по общи приходи у нас.
Как виждате ролята си на голяма и стабилна
бизнес организация в тази ситуация на извънредно положение?
Един бизнес може да е печеливш по различни начини, но нашата стратегия винаги е била да се
развиваме устойчиво – трансформирахме компанията вътрешно, разширихме портфолиото
си от продукти и услуги, така че не само да отговаря на нуждите на потребителите, но и да
създаваме тенденции, дигитализирахме голяма
част от процесите си, за да улесним максимално клиентите. Виждаме, че тази стратегия е
успешна и ни осигурява дългосрочно развитие.
Настоящата ситуация поставя на изпитание
цялото общество и бизнеса в социален и икономически план. Ние във Vivacom твърдо вярваме,
че в такъв момент трябва да покажем ангажимента си към обществото, към нашите колеги,
клиенти и партньори с редицата мерки, които
предприехме. На първо място, това е сериозното дарение, което правим заедно с United group

Освен голямото дарение, което правите
като компания, мотивирахте и клиентите
си да се включат към общата кауза за борба
с епидемията. Как се възприе от тях инициативата за даряване на месечните такси?
Мисля, че за първи път от много време насам
всички сме на едно мнение по най-важния въп
рос в дневния ред на страната ни, и това е, че
щетите от епидемията са огромни и се разпростират в различни направления. В такъв
момент нито държавата, нито бизнесът,
нито хората могат да се справят сами. Необходими са общи усилия от всички и вече видяхме, че бизнесът е готов да се включи със
солидни дарения, но не по-малко активни са и
гражданите. Този месец стартирахме кампания, в която първите месечни такси за всички
нови абонаментни услуги, които бъдат активирани през април, ще дарим в помощ на лечебни заведения и медици в България за подпомагане на борбата срещу COVID-19. А месечните
такси на тези услуги, които са активирани през
нашия онлайн магазин, компанията ни ще удвои.
В началото на май ще обявим цялата събрана
сума и как ще бъде разпределена. Вярваме, че
това е още един стимул за хората да останат
вкъщи и да свършат всичко, което е възможно,
онлайн. Услугите ни – мобилни и фиксирани, интернет и телевизия – вече могат да се заявяват онлайн, направили сме процеса максимално
лесен за клиента.
Станаха ли по-търсени телеком услугите в
условия на социална изолация?
Ограничаването на свободното движение на
хората и преминаването към дистанционна
работа и обучение безспорно увеличиха потреблението на телеком услуги. Ние отчитаме повишен трафик както в мобилната, така

и във фиксираните ни мрежи. И тук мога да успокоя клиентите ни, че всички услуги работят
нормално. Потребителите тепърва ще преценяват дали са им необходими планове с повече
включени услуги, но на първо време ние предоставихме безплатно редица такива, за да ги улес
ним. Тук също виждаме ролята си на отговорен
бизнес – новата ситуация е достатъчно стресираща за клиентите ни и последното, за което
искаме да се притесняват, е дали ще могат да
са във връзкка с близките си, със света. Стартирахме цялостна кампания с посланието #ОставамВкъщи, с която стимулирахме клиентите си да останат в своите домове, като се
възползват от множество допълнителни безплатни услуги. Още в първия работен ден на извънредното положение им предоставихме допълнителни 10 000 МВ на максимална скорост,
още 2000 МВ всеки уикенд и 2000 МВ при плащане на сметки през приложението ни MyVIVACOM.
Клиентите ни на Mobix също получиха по 10 000
МВ. Безспорно през последните дни най-търсените услуги са свързани с мобилни данни. Затова
плановете ни за мобилен интернет iTraffic в момента се предлагат с двойно количество мегабайти на същата цена, при това за целия срок на
договора, не само за извънредното положение.
Телевизионните ни абонати в момента могат
да гледат много повече канали – над 145 за сателитната и над 230 за интерактивната телевизия. За клиентите на интерактивна телевизия
сме осигурили и безплатен достъп до редица допълнителни медийни услуги с богато филмово
и детско съдържание, за което искам да благодаря и на нашите партньори. И не на последно
място – всички клиенти на социални планове за
фиксирани гласови услуги разполагат с допълнителни 300 минути за разговори. Това са може би
едни от най-уязвимите в момента групи – хора,
които имат съпътстващи здравословни проб
леми и е особено важно да останат вкъщи, за да
се предпазят от заразяване с новия вирус. Вярвам, че с тези безплатни минути за разговори им
даваме възможност да се чуват с близките си
или да търсят помощ.
Как се отразява кризата на корпоративните
ви клиенти?
Предстои да видим какви ще са ефектите върху
бизнеса като цяло, но на първо време за нашите корпоративни клиенти създадохме специални предложения за телеком услуги за „хоум офис“.
Те включват освен стандартните възможности за интернет и време за разговори, безплатни устройства като таблети, лаптопи и Wi-Fi
рутери. Оказа се, че за много бързото преминаване към този режим на дистанционна рабо-

та много фирми трябва да подсигурят устройства на служителите си, а в момента никой не
би искал да прави такива непредвидени разходи. Ние разбираме нуждите и притесненията
на клиентите си, затова създадохме и тези различни опции за тях. Предлагаме им съдействие
и с организирането на аудио конференции чрез
специално приложение, без допълнителни такси
към плана им. Смятам, че моментът е много
подходящ за редица бизнес клиенти да се уверят и в удобството от ползването на облачни
решения. При тях цялата информация или различни бизнес системи могат да са достъпни за
служителите независимо къде се намират или
какво устройство ползват. Същевременно сигурността им е гарантирана. А като говорим за
сигурност – тя е не по-малко важна и за частните клиенти, които работят от дома си на
собствени устройства или децата им се обучават онлайн. Антивирусната защита е от ключово значение за всеки интернет потребител,
като осигуряваме в пакета лиценз за Антивирусен софтуер ESET NOD32 Antivirus.
Много дейности в ежедневието ни се дигитализираха за дни. Отчитате ли ръст на безконтактните и онлайн плащания чрез Pay by
VIVACOM?
Pay by VIVACOM е услугата ни за дигитален портфейл, която стартирахме малко преди обявяването на извънредното положение. Това е приложение, което позволява парични преводи между
потребители, създаване на виртуална дебитна
карта за онлайн плащания и може би най-полезната функция в момента – безконтактни плащания
чрез телефона, който само трябва да се доближи до ПОС терминала в съответния търговски
обект. Сигурността на самото приложение и
въведените пари по сметката са гарантирани
чрез биометричните данни на потребителя, с
които се отключва. Още е рано да измерим потреблението на Pay by VIVACOM, но се радвам,
че даваме още една дигитална възможност на
клиентите ни да боравят с парите си и да пазаруват в условия на ограничени излизания и контакти. Приложението има и други функции като
събиране на карти за лоялност, информация за
изразходваните средства по типове разходи, а
в момента и възможност за директно даряване
към МЗ. Ние допълнително стимулираме потребителите си да използват Pay, като даряваме 1%
от всяка покупка, направена с него, към здравното министерство.
И накрая, останете вкъщи, бъдете отговорни и солидарни, за да предпазите себе си и околните, а ние ще се погрижим за телекомуникационните услуги, от които имате нужда.

„ПЪРВИТЕ
МЕСЕЧНИ ТАКСИ
ЗА ВСИЧКИ НОВИ
АБОНАМЕНТНИ УСЛУГИ,
КОИТО БЪДАТ
АКТИВИРАНИ
ПРЕЗ АПРИЛ,
ЩЕ ДАРИМ В
ПОМОЩ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И МЕДИЦИ
В БЪЛГАРИЯ ЗА
ПОДПОМАГАНЕ НА БОРБАТА
СРЕЩУ COVID-19.“

От Вероника Шербанова
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Снимка от Елена Ненкова за Forbes

Аптека по време
на пандемия

Една от най-големите вериги аптеки в България, „РЕ МЕ Д И УМ“ , успява да запази
стабилни приходите си в условията на пандемията, но се сблъсква и с много
препятствия

K

Кризата с коронавируса промени съществено не само ежедневието ни, но и начина, по който пазаруваме, и
навиците ни на потребители като цяло. От
една страна, промените се дължат на мерките, които самите компании налагат в съгласие с изискванията на здравните власти.
От друга страна, те трябва да се справят
с променения начин за пазаруване – запасяване със стоки от първа необходимост за
FORBESBULGARIA.COM

разлика от луксозните стоки, увеличение на
поръчките онлайн и намаляване на клиенти.
Тези промени засягат бизнеса като цяло,
макар и по различен начин. Докато някои
компании са заплашени от фалит, други
трябва да се справят с рязко увеличение на
клиентите. Сред вторите са и аптеките,
които са сред бизнесите на първа линия в
момента. Това може да създава усещането,
че големите компании в сферата са увеличили приходите си в пъти за последните седмици, но всъщност и те се сблъскват с множество проблеми.

Освен собственик
на аптеки „Ремедиум“ Николай Костов
е и председател
на Асоциацията
на собственици на
аптеки

АПРИЛ, 2020

АПРИЛ, 2020

„Някои са блокирали, други имат много дълъг
период на изпълнение на заявките. Ние сме
най-големите в този бизнес онлайн, когато
спряхме, това натовари другите и три дни
по-късно и те спряха да приемат поръчки“,
казва Костов, който има поглед и върху другите компании в сектора в качеството си
на председател на Асоциацията на собственици на аптеки.
Очакванията му са тенденцията за увеличение на пазаруването онлайн да се запази
не само в рамките на настоящата криза,
но и поведението на потребителите трайно
да се промени в тази посока. За да посрещне променените нужди на пазара, „Ремедиум“
ще вложи повече усилия за разработване на
онлайн магазина, което ще се случи като начало с назначаване на още около 10–12 души.
Очакванията са и в други сектори да се наблюдава пренасочване на усилията към развиване на онлайн магазини и платформи и насочване натам на хората, които ще загубят
работните си места в рамките на кризата.
Все пак един от най-големите проблеми
в сектора е свързан с доставчиците. „Всички имат дефицити, дори най-дребните неща
понякога са проблем, ако става въпрос за
доставка от Китай. Например, за да произведете течен сапун, трябва помпичка,
а тя се произвежда в Китай. В момента
има само един карго полет от Шанхай до
София“, казва Костов. Нарушената верига
за доставки ще се окаже проблем в дългосрочен план и е добре да се осигурят запаси от лекарства, особено животоспасяващи
и такива, които се продават по лекарско
предписание.
Очакванията му са за постепенно свиване на потреблението като цяло. „Най-вероятно съвсем скоро ще дойде моментът,
в който тези, които нямат доходи или се
притесняват за доходите си, биха свили
потреблението си. Ще мине и периодът на
презапасяване“, обяснява Костов. Все пак
очакванията му са „Ремедиум“ да успее да
запази позицията си на една от водещите
вериги аптеки в страната заради бизнес модела на предлагане на разнообразни стоки,
от които хората имат нужда наред с медикаментите.
„Личното ми мнение е, че ще са необходими месеци, за да се оправят нещата, защото
има значение не само ситуацията в България,
но и в околните държави. Ние сме взаимно
зависими“, обобщава Николай Костов. F
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„Ремедиум“, една от най-големите вериги
аптеки в България, не е изключение. Тя съществува от 1996 г., когато се отваря първият обект, и популяризира в България бизнес модела в аптеките да се продават и
различни от лекарства стоки. Днес във веригата се предлагат козметика, медицински
изделия, почистващи препарати, хранителни
стоки, бебешки храни и дори играчки. Точно
заради диверсификацията на предлаганите
стоки бизнесът е стабилен, поне в средносрочен план, обясни собственикът на „Ремедиум“ Николай Костов.
В началото на кризата веригата е отбелязала ръст на приходите, но след първоначалния период на презапасяване вече
се наблюдава спад. „В този бизнес, както
и във всеки, има баланс. Когато има силни
дни, хората харчат повече пари, после има
слаби дни, които ги компенсират. Предстоят по-лоши дни, по-слаби, но това не е проб
лем, а по-скоро нормализиране. В средносрочен аспект всичко ще се балансира“, казва
Костов.
Макар че аптеките са едни от бизнесите, които работят с най-голяма сила в момента, усещането за голямо увеличение на
клиентите също е донякъде лъжливо, защото съгласно изискванията във всеки обект
се допускат ограничен брой хора наведнъж
и реално клиентите все пак са по-малко от
обичайното. Освен това заради опашките
пред обектите много от клиентите се отказват да чакат или отлагат покупки.
Аптеките от веригата работят с намалено работно време. Въпреки мерките,
които се вземат за безопасността на служителите, има случаи на напуснали, защото се страхуват от заразата. И „Ремедиум“ планира да наеме още служители, за да
попълни липсите.
С трудности веригата се сблъсква и при
продажбите онлайн. Заради призива за ограничаване на социалните контакти и излизане навън само в крайни случаи много хора
вече се насочиха към този тип пазаруване,
което важи с пълна сила и за големите аптеки, в това число и за „Ремедиум“. Поръчките са станали толкова много, че веригата се затруднява да ги изпълнява. „Ние на
практика в момента сме блокирали приема
на доставки, защото сме много затрупани и
не можем да ги изпълним“, обяснява Костов.
Подобна е ситуацията при други големи
аптеки, които също имат онлайн магазин.

BrandVoice

NEW IDEAS GROUP

БИЗНЕС С НОВО ЛИЦЕ
СОБСТВЕНИЦИТЕ НА NEW IDEAS GROUP ЛИАНА И ГЕОРГИ ВИДЕНОВИ ПРЕНАСТРОЙВАТ БИЗНЕС МОДЕЛА
НА КОМПАНИЯТА СИ ЗАРАДИ КРИЗАТА С КОРОНАВИРУСА И ЗАПОЧВАТ ДА ПРОИЗВЕЖДАТ ЗАЩИТНИ МАСКИ

себе си. Всички си остават част от нашето голямо семейство.
Георги Виденов: Преди повече от 10 години,
когато започнахме, бяхме рекламна агенция,
която се занимаваше с медия планирания в основните канали: радио, телевизия, билбордове
и интернет реклама. Все повече клиенти искаха от нас пълно рекламно обслужване. За да
не използваме подизпълнители, реших да инвестирам в машини и да разчитаме само на нас
самите. Така контролираме процеса напълно и
влагаме постоянно в активи. С времето реших,
че за да се развиваме още и още, трябва да си
купим и собствена печатна база. Това е едно
от най-големите ни постижения. Радвам се, че
сбъднах най-голямата си мечта, да стоя сега в
тази сграда!

Компанията ви съществува вече над 10 години.
На какъв бизнес модел заложихте за развитието и утвърждаването є?
Лиана Виденова: Ние сме изцяло българска компания, която за 13 години залага на високо качество, бързи срокове и денонощна работа. Нашата рекламна агенция е със собствена печатна
база, която всяка година инвестира в машини и
хора. Най-ценното в нея са хората! Те са от години до нас и без тях ние сме нищо. Гордея се с
хората, които работят при нас, и с тези, които
са си тръгнали, но сме останали в отлични отношения. Има хора, които оставят следа след

С какви предизвикателства се сблъсквате?
Л.В.: Един от основните проблеми за всеки
бизнес е работната ръка. Всеки бизнес през
последните години изпитваше недостиг на
работещи и кадърни хора. Преди две години
закрихме отдел, който развивах 10 години, поради липса на кадри. Клиентите искаха да работят с нас, но нямаше кой да прави промоциите
ни. Смятам, че след тази криза нещата ще се
променят и много хора ще имат нужда от работа. Но ще останат кадърните и желаещите
да работят, не тези, които смятат, че когато
само са отишли на работното си място, трябва да получат пари.
Сега, в кризата с коронавируса, най-голямото предизвикателство за нас беше да не изгубим всичко, за което сме се борили през годините – хората, сградата, машините, живота ни.
Коронавирусът ще фалира повече хора, отколкото ще убие.
Г.В.: Един от основните проблеми са дългите
срокове на отложено плащане. Ние работим
с международни компании, които имат представителства в България. Гордеем се, че тези
клиенти са избрали да работят с нас. Благодарение на тях и високите им изисквания за качество нашата компания постоянно се опитва
да оптимизира и да подобрява обслужването
си. Предизвикателството е огромно, защото
в момента търговските центрове в цялата
страна не работят и ние няма къде да поставим изработените рекламни материали.

Заради кризата с коронавируса започвате да
произвеждате защитни маски. Какво ви накара да направите тази промяна в бизнес модела
на компанията?
Г.В.: В тази тежка и динамична ситуация, за да
продължим и оцелеем трябваше да създадем
продукт, който, от една страна, да можем да
произвеждаме с нашите машини и от друга, да
предпазва хората от вируса.
Л.В.: Нямахме никакво време за губене. Основните ни клиенти са в сферата на селективната парфюмерия и козметика, а всички молове
затвориха. Клиентите ни за един ден спряха да
работят, сякаш на 13 март Земята спря и си взе
почивка. Същия ден направихме мостра на маската, разговарях с адвокат дали можем да ги произвеждаме и на следващия ден започнахме. Екипът ни е от истински професионалисти, които
за ден пренастроиха цялото производство,
всеки, независимо от длъжността си, започна да
прави само едно – маски. Денем и нощем, седем
дни в седмицата.
Нашите маски са от вералит и покриват
очите, носа и устата. Не са медицински продукт, но успяхме да ги предоставим на много
лекари, които са на първа линия в борбата с
COVID-19. Това е най-голямото ми удовлетворение, най-смисленият продукт, който сме произвеждали някога, който помага на хората и ги
предпазва по някакъв начин. Не мога да не благодаря от името на всички ни на криейтив дизайнера Кирил Асенов, който даде живот на нашата
идея! Благодаря на целия ни екип в офиса, те са
винаги до нас и в този труден момент повярваха и застанаха зад нас! Благодаря на всички!
Как се адаптирахте към новата ситуация?
Г.В.: Това беше единственото ни спасение, сигурен съм, че много хора са се сетили, но малко са
успели да произведат, патентоват и пуснат за
продажба такива маски в цялата страна. Интересът към този момент е огромен, не само от

България, но и от много страни – членки на Европейския съюз.
Л.В.: Удивително е как човек започва да мисли,
когато е в кризисна ситуация. За да спаси себе
си, семейството, колегите си, действа много
бързо и мозъкът му мисли постоянно. Страхът
те кара да вървиш назад, не трябва да се отказваш точно когато стане най-трудно. Нали знаете, „Когато светът казва „Откажи се“, надеждата шепне „Опитай още веднъж“!
Как ще развиете това начинание?
Л.В.: Надявам се в близко бъдеще да не се налага на никого да носи маска. От тази извънредна
ситуация успяхме да извлечем много поуки и да
преосмислим ценното в живота. Успяхме да се
свържем с хора, с които не съм мислила, че някога
ще разговарям и ще ни поканят на среща – министри, посланици, лекари... Надявам се да си бъдем
полезни и да продължим работата си и в бъдеще
по други проекти. Видях в много хора доброто,
много имаха желание да помагат, да даряват.
Г.В.: Винаги ще ги продаваме, защото ни помогнаха да оцелеем в този момент.
За да успеете да осъществите всички поръчки, наемате нови служители, като залагате
на хора, които са останали без работа заради
кризата с коронавируса. Защо взехте това решение?
Г.В.: За да вдигнем капацитета на производство
и да помогнем на максимално много хора в борбата срещу коронавируса, наехме допълнително
хора.
Л.В.: Това е едно от най-хубавите неща – че успяхме да се обединим с друг бизнес, който в момента не работи, и да използваме целия им капацитет. Огромно благодаря на целия екип на
Bedroom Premium и Bedroom Beauty, които работят неуморно до нас! Благодаря на всеки,
който дарява, за това не се говори, то просто
се прави! Бъдете здрави!

Можете да научите повече на www.newpartners.bg

„СЕГА, В КРИЗАТА
С КОРОНАВИРУСА, НАЙ-ГОЛЯМОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА
НАС БЕШЕ ДА НЕ
ИЗГУБИМ ВСИЧКО, ЗА КОЕТО
СМЕ СЕ БОРИЛИ
ПРЕЗ ГОДИНИТЕ
– ХОРАТА, СГРАДАТА, МАШИНИТЕ, ЖИВОТА НИ.“
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От Христо Петров
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Снимки от личен архив

Виртуално обучение
Как български университети за дни успяха да вкарат хиляди
студенти в режим на електронно обучение

В

В ранния следобед на
16 март системата за електронно обучение
на Нов български университет започва да
се задъхва. Платформата, която обикновено се използва от между 2 хил. и 3 хил. студенти на университета, изведнъж отчита
два пъти по-голяма посещаемост (по около
5 хил. души на ден). Резултатът е, че за
кратки периоди от време системата спира
да работи.
Няколко дни преди това правителството
е обявило извънредно положение и забрана за
посещаване на обществени места, включително и университети. Изпълнителният директор на НБУ Георги Текев трябва да реши
дали занятията в университета се прекраFORBESBULGARIA.COM

Бързо решение:
Изпълнителният
директор на НБУ
Георги Текев успява
да пренесе цялата
учебна дейност онлайн с безплатния
софтуер за електронно обучение
Moodle

тяват, или ще продължат под друга форма.
Текев избира варианта целият университет да мине към електронна форма на обучение. Всички занятия започват да се провеждат в платформата Moodle, която е
персонализирана за нуждите на НБУ. Въп
реки организационните и някои технически
проблеми още на втория ден Moodle НБУ
успява да поеме трафика на всичките 5 хил.
потребители, които я посещават.
НБУ е един от примерите за бизнес,
който успява светкавично да реши проблема с извънредните мерки заради коронавируса. Частният университет използва платформи за електронно обучение от 2003 г.,
но това е първият случай, в който цялата
АПРИЛ, 2020
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Следващата
стъпка:
Мартин Осиковски,
УНСС: „За 2 дни
дадохме достъп на
20 хил. студенти до
облачно обучение“

време. Има и други функционалности, като например отдалечен
достъп до чужд компютър.
За да заработи Microsoft Teams
за всички студенти на УНСС,
служители на университета работят през целия уикенд след
обявяването на извънредното
положение. В понеделник системата е готова за експлоатация.
Въвеждат се дори телефон и
имейл адрес за техническа поддръжка на потребителите. Всичко това УНСС прави със собствен ресурс – основно с помощта
на катедра „Информационни технологии и
комуникации“ и дирекция „Информационни
технологии“.
„Доколкото може да се съди по отзивите на студентите, опитите са успешни
– казва доц. д-р Мартин Осиковски от катедра „Медии и обществени комуникации“
в УНСС. – Смятаме, че това далеч надхвърля възможностите на традиционните
форми на дистанционно, или „неприсъствено“, обучение. Затова избягваме морално остарялата терминология и предпочитаме да
говорим не за дистанционно, а за облачно
обучение.“
В България повечето университети
имат някаква форма на електронно обучение. Неприсъствено обучение се предлага и
от частните образователни центрове като
Софтуерен университет.
Световният пазар за електронно обучение се оценява на 190 млрд. долара от Global
Market Insights. Очаква се оборотът на този
пазар да надхвърли 300 млрд. долара до 2025 г.
Електронното обучение намира приложение и в корпоративната сфера. То спестява
разходи и дава възможност на потребителите да избират кога и по какъв начин да получат достъп до учебното съдържание.
Основният потребител обаче са университетите. Принудителното преминаване
към електронно обучение на българските
университети може да се окаже крачка към
по-голяма трансформация на образованието
в България. „Хоризонтите, които се разкриват от тук нататък, са практически неограничени като възможности за работа с
образователни продукти – казва Мартин
Осиковски. – Усещането е, че се случва нещо
много обнадеждаващо – и посвоему даже
красиво.“ F
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образователна дейност се пренася онлайн в
такъв мащаб.
„За нас прекратяването на обучението
за дълъг период от време не е алтернатива,
тъй като сме много прецизни в изпълнението на ангажиментите си към нашите студенти – казва Георги Текев. – Въпреки че
електронното обучение не може да замести в пълна степен богатия университетски живот, който предлага НБУ, ние предпочетохме да продължим семестъра по този
начин, за да могат нашите студенти да получат необходимите знания и умения в уговорения срок, а и да бъдем в тяхна подкрепа
в тази ситуация.“
От 2008 г. НБУ разчита само на Moodle
за електронно обучение. Тя е с отворен код
и използването є е безплатно. Университетът плаща само за някои инструменти,
които са интегрирани в Moodle НБУ: например софтуера за антиплагиаризъм PlagScan.
Но НБУ не разчита само на Moodle. „Дадохме възможност всеки преподавател да
избере най-удобния за себе си и студентите
вариант – казва Текев. – Знам, че ползват
Viber, Facebook, Zoom и множество други
платформи за виртуална класна стая, уебинар и чат. С две думи – отваряме виртуално вратите си за всички, които искат да се
образоват и развиват.“
И докато Текев очаква, че в пиковите периоди натоварването на Moodle НБУ може
да стигне 8 хил. души на ден, други учебни
заведения трябва да се справят с много повече потребители.
Вземете за пример Университета за национално и световно стопанство. Още ден
преди официалното обявяване на извънредно положение ректорският съвет на УНСС
знае, че трябва да направи нещо по въпроса. Университетът разполага със система
за електронно обучение, но не е ясно дали
тя ще може да издържи трафика, генериран
от близо 20 хил. студенти.
УНСС залага на Microsoft Teams – софтуер за колаборация, който се използва за отдалечена работа в екип. Той дава възможност за видеоразговори, чат, споделяне на
екрани и други функции, което го прави удобен и за електронно обучение.
Всеки студент или преподавател може
да използва университетския си имейл адрес
за достъп до платформата. В календара потребителят може да види кога има занятия и да се присъедини към тях в реално
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Училище в облака
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Дистанционното обучение изправи учители и ученици пред предизвикателствата на онлайн
платформите и създаването на адекватно учебно съдържание. В този процес ги подкрепя
АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ, официален представител на Google for Education за България

И

Извънредното положение за ограничаване на разпространението на COVID-19 затвори училищата и остави над 700 хил. ученици и близо 70 хил.
учители по домовете в търсене на начини за
дистанционно обучение. Някои имаха опит,
но мнозина се оказаха напълно неподготвени
в избора на платформи, структурирането
на уроци и преподаването онлайн. За добрите практики от последните три години и в
моменти на криза, за безплатните възможности на Google за образование и как всъщност трябва да изглежда дистанционното
обучение разговаряме с Александър Ангелов,
управител на „Център за творческо обучение“, единственият официален партньор на
Google for Education (G Suite) за България.
За първите три дни от дистанционното обучение броят на активните потребители в G Suite е нараснал с близо 60% –
от 40 хил. на 68 хил. потребители, посочва
Ангелов, който тъкмо приключва уебинар
по темата за 230 души, сред които 170 директори на училища. Търсенето е огромно
и той се надява, че този процес ще прерасне в истински напредък. „Все още сме
в началото на пътя, виждаме справяне със
FORBESBULGARIA.COM

ситуацията, но не точно напредък. Много
е важно да не застиваме пак в положение
на комфорт, както десетки години е било
в образованието“, казва Ангелов и добавя,
че уроците, които се провеждат в момента през различни платформи, не са това,
което трябва да бъде дистанционното обучение – проектно базирано, с целеполагане,
въвличане на учители и ученици в процес на

Предай
нататък:
Александър
Ангелов е
сертифициран
Google иноватор и помага на
образователни
институции
и бизнеси да
интегрират
новите технологии
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и учениците пак нямат лаптопи“, казва той.
За последните три години, в които са
партньор на Google, от „Центъра за творческо обучение“ са направили много интеграции на платформата, но без да следват
агресивна политика. Ангелов подчертава, че
винаги са се стремили да имат училища в облака, а не училища с облак. Такива, които ще
правят нещата по най-добрия начин и след
това ще могат да бъдат използвани за референция на други. „Внедряването на G Suite
не е технологичен процес, а е трансформационен процес в работа с хората.“
Екипът му подкрепя училища в използването на платформата, които да се почувстват толкова уверени, че да са готови
да споделят със следващите. Подходът се
оказва успешен и в момента всеки, който
иска да влезе в G Suite, може да се възползва от разработени насоки на български език, група с експерти, които помагат
за регистрациите, както и групи в социалните мрежи. На 13 март от „Центъра за
творческо обучение“ създават YouTube канал
„Училище в облака“ с полезно видео, което
до 17 март вече има над 30 хил. гледания.
„В нито една съседна държава нямат такава общност от експерти, която да знае как
се вкарва училището в облак, и вярвам, че
това е голяма инвестиция в обществото“,
казва Ангелов.
Пред него и екипа му предстои да преминат на „втора и трета скорост“ в интеграцията на Google за образование. Ако първа
скорост са базовите обучения и активация
на платформата, във втората е използването на устройства от всички участници в
образователния процес, качване на данните
в облака и установяване на правила за ползването му, които подкрепят дигиталната и
медийната грамотност. Трета скорост е
създаването на нов дизайн на педагогиката,
в който технологиите не просто заменят
бялата дъска и говоренето пред класа с камера (което е най-ниското ниво на използването им), а се правят истински образователни проекти, в които технологиите
участват и са адекватни на нуждите на обществото в момента. F

GOOGLE ЗА
ОБРАЗОВАНИЕ
В света има над
100 млн. активни потребители на G Suite за
образование.
Google казват,
че платформата е безплатна
и винаги ще
бъде такава,
като услугите
са неограничени, без реклами
и отговарят
на всички
изисквания за
GDPR. Мисията
на световния
гигант е технологията да
бъде достъпна
за всяко дете и
всеки учител на
планетата.
„Център за
творческо
обучение“ са
единственият официален
партньор
на Google за
образованието
в България. В допълнение – Александър Ангелов
и колежката
му Станислава
Долапчиева са
единствените
двама сертифицирани Google
иноватори на
Балканите,
които правят
обучения за учители. Досега са
сертифицирали
над 330 учители
по официалните
програми на
Google, с което
поставят
страната ни
в топ 5 сред
100 държави в
регион EMEA
(Европа, Близкия
изток и Африка).

ФИНАЛНА МИСЪЛ

„НА Й -Г ОЛ Е М И Я Т В РА Г НА
П ОЗНА НИ Е ТО НЕ Е НЕ В Е Ж Е С ТВ ОТО,
А Е И Л Ю ЗИ Я ТА ЗА П ОЗНА НИ Е .“
– Стивън Хокинг
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учене, а не гледане през камерите. „Учителите трябва да се научат да го правят сега,
да видят, че работи, и да продължат да го
правят после. Ако сега правят това, което
са правили вчера, но през камерата, няма
никаква причина утре, когато се върнат, да
правят нещо различно.“
В момента в България има осем общински училища, които са интегрирали изцяло
one-to-one подхода на проектно базирано
обучение, в което всеки ученик и учител има
устройство и е свързан към интернет. С
подкрепата на министъра на образованието Красимир Вълчев в най-кратки срокове
се изследва по какъв начин тези училища са
изградили процеса и през какви стъпки са
преминали, за да се създаде добър пример,
който може да се изпрати до всички останали училища в България. Ангелов казва, че
дори това да не са перфектни примери, ще
покажат каква може да бъде педагогиката в
дистанционното обучение, която не следва
учебния материал, а покрива и надскача държавните образователни стандарти, което
всъщност е голямата цел.
Това повдига и въпроса за качеството на
дистанционното обучение, което в периода
на извънредно положение не си поставя високи цели. Дори и да се измери колко деца са
„присъствали“, министър Вълчев обяви, че
текущи оценки и контрол няма да има, а
най-вероятно матурите ще бъдат на материала, взет до затварянето на училищата.
Платформата на Google за образование
е напълно безплатна. „Имаме достъп до
толкова високо ниво технология за никакви
пари. Това е шанс за българското образование да не бъде във втора, трета или четвърта лента в света, защото в момента
със сигурност не сме първи предвид данните от международните изследвания PISA,
а да ползваме услуги, които се ползват еднакво интензивно в топ образователните
системи по света“, казва Александър Ангелов и добавя, че сега България е само на базовата стъпка по използване на G Suite с
регистрации, обучение на учители и вкарване на данни в облака. Следващата стъпка
според него ще бъде хромбук устройствата да заместят всички негъвкави платформи, системи и хардуери в училище. “Само
за три дни цялата система разбра, че инвестицията в компютърни кабинети е била
абсолютно безсмислена, в момента те се
амортизират и хващат прах, а учителите

BrandVoice

ФИЛИП МОРИС БЪЛГАРИЯ

Бизнес лидерство по време на криза
ДЖОРДЖ МАРГОНИС, ГЕНЕРАЛЕН МЕНИДЖЪР ВЪВ „ФИЛИП МОРИС БЪЛГАРИЯ“, РАЗКАЗВА ЗА РЕАКЦИЯТА НА
БИЗНЕСА И АДАПТАЦИЯТА КЪМ ВЪВЕДЕНИТЕ ИЗВЪНРЕНИ МЕРКИ ЗА БОРБА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУС,
ОТГОВОРНОСТТА НА БИЗНЕСА КЪМ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ОБЩЕСТВОТО ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА

С цел да гарантираме тяхната безопасност и
сигурност дори и преди обявяването на ограниченията в страната ние вече бяхме отменили
всички бизнес пътувания. Взехме строги мерки
за хигиена за служителите, работещи в офиса,
и за тези, които работят пряко с клиентите.
Препоръчахме силно на нашите служители да
продължат работата си вкъщи, като им осигурихме подходящото техническо оборудване и
гарантирахме, че системите ни са напълно работещи, за да сме в постоянна връзка с колегите
си. Най-важното обаче е, че спазваме всички инструкции и препоръчани мерки за безопасност,
така че да предпазим тези около нас и себе си.
Оставаме вкъщи.

Джopдж Mapгoниc e гeнepaлeн
мeниджъp нa
„Филип Морис
България“ oт
2016 г. Имa над
18 гoдини oпит
в компанията,
като е заемал
ръководни позиции в различни държави,
включително
peгиoнaлeн мeниджъp „Cтpaтeгии зa пpoдaжбитe“ зa peгиoнa
нa Eвpoпeйcкия
cъюз.

Как компаниите трябва да дадат пример за
солидарност и каква трябва да бъде ролята
на бизнес лидерите по време на криза?
Пандемията от COVID-19 е безпрецедентно събитие в целия свят. Явления от такъв мащаб
обикновено поставят на изпитание издръжливостта на обществата. В такива ситуации
бизнесът трябва да направи всичко възможно
да бъде близо до обществото и да помогне. Ние
във „Филип Морис България“ реагирахме много
бързо в тази кризисна ситуация. На достатъчно
ранен етап предоставихме навременна информация и предприехме предпазни мерки, за да осигурим безопасността на нашите служители и
партньори, преминахме бързо на безконтактни
транзакции с нашите потребители, предоставяме сериозна подкрепа за организации, които
подпомагат обществото ни в този труден момент. Според мен компаниите винаги са играли важна роля в обществото. Бизнес лидерите
трябва да покажат солидарност и да действат
бързо, без отлагане, с непоклатима отговорност и искрена загриженост.
Как вашата компания се адаптира към промените, свързани с извънредното положение в
България? Как успявате да поддържате ангажираността и мотивацията на служителите?
Ние не чакахме да бъде въведено извънредно положение, за да предприемем предпазни мерки за
своите служители, партньори и потребители.

Какви стъпки трябва да предприемат компаниите в тази безпрецедентна криза, за да оцелеят и да продължат дейността си успешно?
Първи и най-важен приоритет трябва да бъдат
безопасността и сигурността на служителите,
клиентите и партньорите. На второ място,
трябва да се осигури непрекъснатост на бизнес
дейността в ситуация на извънредно положение. Веригата на доставките на стоки и обслужването на клиентите не трябва да бъдат прекъсвани. В нашия случай например магазините ни
за устройствата за нагряване на тютюн трябваше да бъдат затворени и трябваше бързо да
създадем гаранции с помощта на нашите партньори, че обслужването на клиентите ни ще
продължи. Трябваше своевременно да пренасочим услугите по подръжка към дистанционни дигитални канали.
В тези дни дигитализацията на услугите е от
ключово значение за всяка компания и смятам,
че тя ще промени радикално начина на правене
на бизнес в бъдеще. Благодарение на трансформацията, през която „Филип Морис интернешънъл“ преминава през последните години, ние
разполагаме с повече дигитални възможности,
така че да можем да работим ефективно в тази
среда. И не на последно място, по време на криза
компаниите имат нужда от силно колективно
лидерство и ангажимент от страна на всички
свои служители. Щастлив съм, че нашите служители отново демонстрират изключителна
издръжливост и внимание към клиента в този
критичен период, и бих искал да им благодаря от
цялото си сърце за полаганите усилия.

МАТЕРИАЛЪТ Е ПУБЛИКУВАН С ПОДКРЕПАТА НА „ФИЛИП МОРИС БЪЛГАРИЯ“

Ускоряване на дигитализацията
с фокус върху грижата за клиента
ПЛАМЕН НОНИНСКИ, МЕНИДЖЪР НА ОТДЕЛ „ДИГИТАЛНИ КОМУНИКАЦИИ“ ВЪВ „ФИЛИП МОРИС БЪЛГАРИЯ“

Г-н Нонински, вие сте ръководител на дигиталния отдел на „Филип Морис България“. В
периода на кризата, породена от COVID 19, довела до принудителна изолация и работа от
вкъщи, социалните мрежи се оказаха спасение
за хората по целия свят, а дигиталните канали – възможност за продължаване на комуникацията с потребителите. Това нова възможност ли е според вас?
В период на криза бързият достъп до информация и услуги е от изключително значение. Хората имат нужда да са уверени, че важните за тях
услуги и продукти продължават да са на тяхно
разположение. В новата реалност на социална
изолация екранът на компютъра или мобилния
телефон представлява буквално прозорец към
света и компаниите трябва да са добре подготвени да поддържат непрестанна връзка със
своите потребители през дигиталните канали.
Ако можем да мислим за някакви позитиви след
излизането от кризата, то това ще бъде ускореният процес на дигитализация на компаниите
и изградените навици у потребителите за дигитална комуникация и лесно и удобно онлайн пот
ребление.
Във „Филип Морис България“ сме изградили
системи, които позволяват на потребителите
ни да се свържат с нас от разстояние, за да получат необходимата информация и подкрепа, през
редица канали – по телефон, през Viber, Facebook,
Twitter, имейл, онлайн чат и уебстраницата ни.
От началото на кризата логично забелязваме
значителен ръст в контактите през всички канали, като фокус в момента е приоритетното
отговаряне на потребителските запитвания и
обслужването на всички наши клиенти по възможно най-добър и бърз начин.
Като ръководител на отдел как успявате да
държите ангажирани и мотивирани вашите
колеги от разстояние?
Гъвкавост, комуникация и добра координация
са ключовите елементи за изграждане на успешен процес на работата от разстояние. Служителите трябва да имат спокойствието да
работят със собствения си ритъм и да се намери формула за всеки, така че да е възможно
най-продуктивен.
Комуникацията и координацията трябва да
са на високо ниво – хората не трябва да губят

връзка както със своите колеги, така и с новостите и промените на процесите в бизнеса.
Регулярни конферентни разговори, организирани работни групи и телеконференции с целия
отдел са от ключово значение.
Някои експерти твърдят, че се наблюдава бум
на интернет трафика в България и по целия
свят. Какви действия предприе вашата компания в извънредната ситуация, за да задържи
потребителите си?
Най-важното за нас е да обърнем особено внимание на нашите потребители, които в настоящата ситуация имат лимитирани възможности да се свържат с нас. Важно е да отговорим
на всяко клиентско запитване и да обслужим потребителите, които имат въпроси или проблеми със своето устройство в този период и да
получат навременна замяна в удобен за тях момент и локация. Разбира се, трябваше да подсигурим системите си, за да могат да издържат на
повишения трафик. Обръщаме внимание и на
комуникацията с партньорите и доставчиците
ни на услуги, за да се уверим, че могат да поемат
повишения обем доставки към потребителите.
Затова е нужно и подсигуряването на подготвен екип, който може да обслужва клиентите
от разстояние без забавяне, така че въпреки повишения обем запитвания потребителят да не
усети разлика в обслужването спрямо периода
преди кризата.

„Хората имат
нужда да са уверени, че важните
за тях услуги и
продукти
продължават да
са на тяхно разположение.“
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Максимална
продуктивност
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Във време на изолация и социално дистанциране, когато фокусът на хиляди бизнеси
е насочен върху икономическите последици, С ИЛ В И Н А ФУРН А Д ЖИЕ ВА помага на
предприемачи от малък и среден бизнес да станат по-организирани

З

За Силвина Фурнаджиева, бизнес консултант и основател на
бранда „Супер продуктивност“, работата
от дистанция отдавна е начин на живот. Тя
помага на предприемачи от малък и среден
бизнес да станат по-организирани и продуктивни. Прави го по различни начини – с онлайн обучение, лични консултации, лекции и
екипни обучения. Създала е своя система за
управление на времето, задачите и приоритетите, която є позволява да се справя с
много предизвикателства. Но какво става,
когато няколко компании едновременно и
спешно търсят помощта є да направят
прехода от офисна към дистанционна работа в условия на пандемията с коронавируса.
В нормална ситуация такъв преход се
осъществява за няколко месеца, а сега имат
само два дни в уикенда. Мениджърите са
много притеснени. Те стихийно настройват комуникацията с големи групи хора и се
лутат в организацията на процесите. Добре
е да съкратят този период и Фурнаджиева
им помага да оптимизират задачите с уговорката, че няма как работата, която всеки
служител е вършил за 8 часа, да продължи в
същото темпо и ефективност. Според нея
човек може да работи дистанционно на пълFORBESBULGARIA.COM

ния си капацитет само ако е бил подготвен
предварително за това в нормална среда, но
„при положение, че вкъщи е цялото семейс
тво с децата, които учат дистанционно,
и всички са притеснени за близките си, работоспособността намалява значително“,
казва тя в телефонен разговор с FORBES.
Разбира се, има и изключения. В седмицата, преди да бъде въведено извънредното
положение в страната на 13 март, тя подписва договор за консултантски услуги със
средно голяма компания за архитектура и
строителство. Задачата є е стандартна за
нейната компетентност – да оптимизира
процесите, за да има по-голяма яснота за

Онлайн:
Силвина
Фурнаджиева, бизнес
консултант и
основател на
бранда “Супер
продуктивност“, смята,
че почти всеки
бизнес, който
не е свързан с
производство и
поточни линии,
би могъл да се
върши онлайн
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се почувстват лично претоварени, че работят по 12 часа на ден и времето не им
стига. Когато виждат, че губят клиенти и
пари. Или когато лекарите ги посъветват
да намалят работата и стреса. Само тогава „се сещат да си оптимизират работата,
вместо да го правят периодично, поне веднъж на три месеца“. „Сега е времето да разгледат важните цели и да орежат всичко излишно от графиците на своите служители.
Може да постигнат 30–40% спестяване на
работно време, в което те да правят нещо
друго“, съветва ги тя.
Нейните консултации по онлайн маркетинг преминават в теми за управление на
времето, а практиката є изобилства от
добри примери за работа от дистанция.
През 2015 г. тя управлявала дистанционно
собствена онлайн агенция за сайтове, базирани на безплатната и отворена система
за управление на съдържанието WordPress.
Всеки от екипа є получава дефинирани задачи, които да свърши в определен срок, без
да има фиксирано работно време от 9 до
6. „Повече хора се чувстват по-добре, когато не седим с часовника до тях. Бях дала
пълна свобода да работят когато и колкото искат, стига задачите им да са свършени. Идеята е да работят фокусирано, което
много рядко се случва във физически офиси.“
Още тогава Фурнаджиева въвежда основни правила за общуване – хората да не бъдат
прекъсвани от своите колеги и да се отговаря на имейлите до 24 часа. Сега съветва мениджърите да въведат правила на общуване.
Напомня им, че когато служителите са изолирани и няма възможност да се виждат,
липсва нещо много важно за поддържане на
фирмената култура – неформалното общуване. В по-дългосрочен план „това може да
убие фирмената култура“. Нейната препоръка е по време на онлайн срещите камерите
да са включени, за да не се губи езикът на
тялото. Предлага и възможности за неформални срещи. В четвъртък или петък след
работа, когато хората обикновено се събират заедно за по бира, да го правят пред камерите на масата за вечеря. „В тази смесица от формална и неформална комуникация
всеки научава доста за другия“, казва тя. Във
време на изолация и социално дистанциране,
когато фокусът на хиляди бизнеси е насочен
най-вече върху икономическите последици,
„въпросът не е само в организацията, а и да
се издържи психически.“ F
FORBESBULGARIA.COM
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мениджъра кой какво прави, кой е повече или
по-малко натоварен и докъде е с работата.
Обикновено, когато изпълнява всичко това,
тя влиза във фирмата, наблюдава работните процеси и предага решения за по-доброто
управление, но сега в развоя на събитията
всички преминават към дистанционната работа. След седмица нейната стратегия за
действие дава резултат – продуктивността
е висока. Излиза, че когато архитектите са
били заедно в едно голямо отворено прост
ранство, са работили по-бавно, отколкото
вкъщи.
Положителният є опит е подсилен от
действията на хората от една малка компания за офис кетъринг, която прави чудеса да оцелее. След като поговорили с нея и
разбрали, че не могат да предоставят старата услуга по стария начин, те започнали да слагат храната в запечатани пликове. Оставяли я пред вратите на офисите,
където са останали хора, или ги разнасяли
по домовете. Преди това не са предлагали
доставки до дома. За да издържат финансово, слагат минимална сума на поръчка – 40
лв. След седмица са направили обединение с
няколко по-малки фирми за кетъринг. Започнали са да ползват общи доставчици и обща
кухня. По този начин всяка компания намалила разходите си и всички заедно оцеляват.
„Те сами стигнаха до това решение. Тяхната
креативност е пример за подобни малки бизнеси, които могат да се спасят“, казва тя.
Други не успяват да се адаптират въп
реки усилията є да помогне. Основателите
на малка фирма за образователни събития
за деца (уебдизайн, фотография) идват при
нея отчаяни, че спират работа. Тя им казва,
че имат уникално добра възможност да се
разраснат много сега, когато родителите
търсят такъв тип съдържание, за да запълнят смислено деня на децата си. Естествено няма как да предложат същата услуга, но
могат да предложат заместител. Фурнаджиева се ядосва, че не го правят: „Не смеят
да действат, защото са много паникьосани.“
Тя смята, че почти всеки бизнес, който
не е свързан с производство и поточни
линии, би могъл да се върши онлайн и сега е
добър момент фирмите да прегледат всички
работни процеси и да оптимизират задачите на хората. Работила е с над 50 компании
и организации в България, Великобритания и
САЩ в различни фази на тяхното развитие.
Обикновено мениджърите я търсят, когато

БИЗНЕСЪТ СРЕЩУ COVID-19
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Хоум офис с LinkedIn
5 начина да оптимизирате работата на компанията си

C

Следващите няколко
седмици ще бъдат наистина извънредни за
много компании, чиято структура не е оптимизирана за дистанционна работа. Mерките срещу разпространението на COVID19 в десетки държави, включително и в
България, превърнаха работата от вкъщи
в наложителна за голям процент от населението и това създава предизвикателства
пред мениджърите.
За редица компании осъществяването на
всекидневната комуникация между служителите или придвижването на сделки в изцяло
дигитална среда ще бъде новост.
Най-голямата професионална мрежа в
света LinkedIn може да бъде от полза с достъпни и лесни за ползване функционалности,
които не изискват допълнителна инвестиция. Платформата се ползва от над 680
млн. потребители по целия свят и близо 800
хил. в България, така че за много от служителите няма да се налага придобиването на
нови умения за ползването є за дистанционна работа.
За разлика от Facebook, където има значителен шум в съдържанието, комуникацията в LinkedIn е фокусирана и с по-висок ко-

ефициент на полезно действие. Така че, ако
ви притеснява, че служителите ви ще се
разсейват, когато ползват социална мрежа
за обсъждане на ежедневните си задачи,
тук можете да сте максимално спокойни.
А и тяхното присъствие в LinkedIn е като
жива визитна картичка за вашия бизнес.

Съвети
от експерта:
Александър Кръстев, основател на
дигитална агенция
BookMark, е един
от експертите по
LinkedIn в България

Вътрешна LinkedIn група за дискусии и
важни съобщения до целия екип
Съобщения до екипа, важни теми за продължително обсъждане, списък с разпределение
на задачите за деня с възможност за допълване – немалка част от живата офисна
комуникация не може да бъде прехвърлена
активно в имейли, без да се получат продължителни поредици от писма. Тайна (unlisted)
група в LinkedIn обаче би свършила чудесна
работа. Там могат да бъдат добавяни и записките от сутрешните оперативки, важни
файлове и полезни материали за четене.
По-смелите бизнеси могат да създадат и
публични (listed) групи за директно обслужване на клиенти. Там компаниите спокойно могат да получават въпроси, а експерти
да отговарят в реално време. Разбира се,
това изисква да се пренасочи човешки ресурс, който да покрива този канал.

Бърза и удобна комуникация на малки
екипи с LinkedIn Messages
Когато става въпрос за оперативна комуникация в реално време, често търсим алтернативи на имейлите. Ако досега нямате установен такъв канал, съобщенията в
LinkedIn са достатъчно добра платформа.
Освен текстови послания могат да
бъдат разменяни прикачени файлове и видеа,
както и да бъдат споделяни свободни часове
за среща от календарите на участниците.
Ако не отговорите до няколко минути на
важно съобщение, копие от него ще бъде изпратено и до електронната ви поща.
Намиране на потенциални клиенти и затваряне на сделки през Sales Navigator
Ако в нормална ситуация разчитате на изложения, други живи събития и дори „студени обаждания“ към служебни телефони, сега
е идеалният момент да изпробвате основния инструмент на LinkedIn за продажби. С
него търговските специалисти ще имат възможност да търсят потенциални клиенти
по 30 и повече конкретни критерия – от
бизнес сектор и локация през размер на фирмата до ниво в йерархията, след което да
ги организират по проекти и да се свържат
директно.
Важно е да отбележим, че Sales Navigator
е платена услуга на LinkedIn, но сега е удобен момент да активирате 30-дневния тестов период. А ако успеете да осъществите
и първите си големи сделки в рамките на няколко седмици, нямам съмнение, че след края
на извънредното положение компанията ви
ще навлезе много по-дълбоко в дебрите на
социалните продажби (social selling).
LinkedIn събитията като алтернатива на
събиранията на живо
Събитията са нов формат на LinkedIn,
който буквално допреди броени седмици беше
в експериментална фаза. Това обаче позволява да подходите иновативно. Ако компанията ви организира бизнес събития – срещи на
живо, презентации, конференции, изложения
и др., направете минииздания в онлайн среда.
Изберете конкретен ден и час за излъчване на най-важното съдържание във видео
формат – до 10 минути. Поканете максимален брой „гости“ и създавайте възможности
за дискусия чрез подгряващо тематично съдържание. Насърчавайте присъединилите се
потребители да канят нови гости. F
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Фирмени страници за комуникация с клиентите
В ситуацията на несигурност адекватната
и прозрачна комуникация от страна на организации и компании е от първостепенно значение. Ако се налага да затворите физически
обект, да въведете промени в работното
време или специален режим на работа, фирмената страница е мястото да уведомите
клиентите си за това.
Като следваща стъпка помолете служителите да споделят информацията на
собствените си профили. Те също ще помагат посланията да достигат до значително
по-голям брой хора.
Може да ползвате достатъчно разно
образни формати – изображения, видеа до
10 минути, слайдшоу (което се качва в PDF
формат), линкове или просто текст. Акцентирайте повече върху полезното съдържание, като не пропускате в него да позиционирате дискретно и своите услуги и продукти.
Има един недостатък на фирмените
страници в LinkedIn и той е, че клиентите нямат възможност да пишат съобщения
директно на бизнесите. Това може да бъде
заобиколено, ако във всяка публикация отбележите служителите, които могат да помогнат в конкретни ситуации. Добре е те
да отговарят на въпроси в коментарите си
през личните си профили и да проверяват
редовно за постъпили покани за свързване –
там може и да се крият запитвания от настоящи и потенциални клиенти.

ПОДХОДЯЩО
ЛИ Е ЗА НАС?
Дали ще ползвате някои
или всички от
функционалностите и кои
точно, зависи
от структурата, конкретната сфера на
дейност и дори
броя на служителите. Също
и от нуждите
на вътрешната
комуникация –
за срещите и
оперативките
например ще
трябва да ползвате поне телефон или друго
приложение за
конферентни
разговори.
Често изборът
на инструменти за колаборация вътре
в екипите отнема много време,
докато дадените тук алтернативи са
наистина лесни
за ползване и в
сравнително
защитена от
разсейване
среда.

СИЛАТА НА КОМУНИКАЦИИТЕ
От Д-р Александър Христов

Извънредна комуникация
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Време е да се отървем безмилостно от старозаветната глупост, че кризата е и
възможност. Кризата си е криза, хора и бизнеси ще страдат

И

Извънредната ситуация изисква извънредни решения. Категорично е, че те трябва да бъдат съпътствани от
комуникация към клиенти, партньори, служители и към държавата, която да поддържа нивото от
преди, но и да са съобразени с новите условия. Така че хората да са
максимално информирани, без да
се създава излишна паника, като в
същото време да се трупа капитал за по-нататък. Как да се случи
FORBESBULGARIA.COM

това? Преди да очертаем силуета
на извънредната комуникация, нека
насочим прожектора към няколко
важни предварителни условия.
Първо, парадоксално или не,
свръхинформираността може да
предизвика по-лошо познаване на
действителността. Хората имат
ограничен капацитет за възприемане на информация, който не се
разтяга, когато се случи нещо с
глобална значимост. В тази ситуация бизнесът може – и трябва –

да бъде гласът на разума, източник
на безценното експертно говорене.
Второ, време е да се отървем
безмилостно от старозаветната
глупост, че кризата е и възможност. Кризата си е криза, хора и
бизнеси ще страдат, някои от нас
може да открият нови възможности, други ще забавят плащания, за
да спасят екипите си. Говоренето
в розово не помага, дразни, защото ни трябва отговор на въпроса
как, а не далекоизточни заклинания.
Д-рa ПР специалист и преподавател

На всичкото отгоре тази мантра
дойде от там, откъдето и коронавирусът, което е още едно сериозно основание да не я разпространяваме повече.
И трето, което е следствие от
второто. Бюджетите за ПР, реклама, а и за обучения ще намалеят – просто трябва да го приемем.
Няма смисъл да продължаваме да
убеждаваме, че комуникациите
трябва да се случват както досега. Или че трябва да инвестираме
двойно повече средства в точно
този курс за извънредни маркетингови умения в свят на коронавирус,
защото, нали, темата е гореща.
То е като да продаваш маски на
тройна цена. Не е незаконно, но е
грозно. И ако е продуктивно, то е
само в краткосрочен план.
А какво е важно да се случи в настоящата ситуация? Извънредното положение изисква извънредна
комуникация и тя трябва да бъде
добре планирана и организирана. И
да бъде с еднакъв интензитет към
всички страни.
Социална дистанция, придружена с partner intimacy – това е накратко новият комуникационен
подход, който е важно да предприемем. В нормални времена сме затрупани от оперативна работа и
изграждането и поддържането на
взаимоотношения е функция на
самия професионализъм в работата. Сега трябват специални усилия
и извънредни мерки за това – и то
ще се отплати в бъдеще, вероятно
при първите симптоми на нормализиране на ситуацията.
Едно от най-важните неща
– взаимоотношения с клиенти и
партньори. Вероятно ще продължава да има прилични нарушения
в ритъма на доставките, както
и въвеждане на някои извънредни
мерки. Точно тези мерки трябва
да бъдат комуникирани навреме
и добре, така че неудобствата за
всички да бъдат сведени до минимум. Нещо по-важно – има и ще
продължава да има забавяне на плащания, което може да прерасне в
АПРИЛ, 2020

ИЗВЪНРЕДНИТЕ ВЪТРЕШНИ
КОМУНИКАЦИИ ОЗНАЧАВАТ
И ОБЩУВАНЕ ПО ТЕМИ, ПО
КОИТО НЕ СМЕ СВИКНАЛИ
ДА ГОВОРИМ ИЛИ ГИ
ПРИЕМАМЕ ЗА ДАДЕНОСТ.

прилична междуфирмена задлъжнялост. Но в тази ситуация дори и
по този въпрос всички страни е необходимо да проявят известна толерантност и разбиране – в крайна сметка всички сме в една лодка,
всички поставят на първо място
заплатите.
И още: импулсът да пуснем кампания, която да обере каймака на
вгледаните във всичко, свързано с
коронавируса, потребители, бързо
трябва да отстъпи място на принос към това да се поддържат
стратегически отношения с клиентите. В консултантския бизнес и
въобще в сферата на b2b сега поне
ще има възможност да обърнем
подобаващо внимание на всеки клиент поотделно. По телефон.
И, както се казва, сега е добър
момент компаниите да покажат
ценностите, зад които стоят,
като подкрепят кауза или инициират своя. Не е неприемливо,
ако тя не бъде свързана с преодоляването на коронавируса – в настоящата ситуация заради това
много други съществени социално
отговорни инициативи остават на
по-заден план. Подкрепата за тях

освен безценния принос към хората
и към обществото като цяло дава
още малко имиджов капитал.
През цялото време държим
пулса на екипа. Извънредните вътрешни комуникации означават и
общуване по теми, по които не
сме свикнали да говорим или ги
приемаме за даденост. Хората са
стреснати, вероятно изнервени, а
когато са такива, работниците се
превръщат в калпазани. Извънредните мерки е важно да се обявяват
веднага, дори когато става въпрос
за намаление на заплатите или за
допълнителна натовареност.
Директната комуникация винаги е била най-доброто средство за
елиминиране на слуховете, в ситуация на криза това е още по-валидно. Хората в екипа са тези, които
ще дадат енергия и скорост на
бизнеса, когато нещата се нормализират. Едно вестникарско заглавие е чудесна метафора на това.
То гласи „Банда пилета убиха лисица във френска ферма“. Силата
на колективния дух е огромна, само
трябва да я съхраним.
И не на последно място, комуникациите към институциите.
По-горе стана въпрос, че когато
са стреснати, служителите стават калпазани. Същото се случва
и с някои от хората във властта.
Дали от паника, дали от незнание
се приемат решения, които не биха
довели до нищо хубаво. Скорошен
пример: идеята за таван на цените. В такива ситуации бизнесът
трябва да говори повече, много повече – за да бъде необходимият коректив на едно или друго недомислено действие. Може би някога ще
наречем това корпоративно съзнание – по подобие на гражданското.
Една доста по-смислена мантра
повелява, че комуникацията е
това, което комуникацията прави.
В ситуация на криза доброто общуване не просто носи ползи, то е
важна отговорност, ангажимент
от най-високо ниво. И, да, комуникацията е капитал, който може да
се отплати в бъдеще. F
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Жажда за
иновативност
Как НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ, новият управляващ партньор
на „Пенков, Марков и партньори“, ще интерпретира
амбициозните и непреходни цели на влиятелната
адвокатска кантора

О

т януари тази година Николай Цветанов
е новият управляващ съдружник на Адвокатско дружество „Пенков, Марков
и партньори“. „Привилегия, но и огромна отговорност“, както самият той казва, защото
следва да работи креативно и упорито, за да съумее
да затвърди и развива високите стандарти на правните услуги в едно от първите адвокатски дружест
ва в България. А отговорността е наистина голяма,
защото всяка стъпка се случва под зоркия поглед на
Владимир Пенков.
Владимир Пенков е добре познато име в юридическата гилдия. Веднага след демократичните промени
в личния си апартамент на бул. „Цариградско шосе“
той заедно с още трима юристи, изпълнени с много
вяра, страх за бъдещето и ентусиазъм, учредяват
първообраза на това, което днес бизнесът в страната познава като една добре организирана и стремяща се към перфекционизма правна кантора. Тридесетгодишната история на дружеството е свързана

с множество саможертви и някак позволява асоциации с модела на създаване на някои софтуерни компании – идеалисти и силно мотивирани експерти в
областта си, обединени от желанието и вярата в успеха на работата си.
Всъщност до 2011 г. екипът все още се помещава
в няколко апартамента на същия адрес и това е създавало уникално усещане за „семейното“ и общността. Когато фирмата се премества в новия си офис,
в голяма бизнес сграда и впечатляващ офис, именно
изградената фирмена култура и ценности сближават
екипа още повече. Затова и колегите са мотивирани
да работят десетки часове на ден като екип – като
„семейство“.
Водени от идеята, че хората са най-ценният ресурс, част от пространството е преобразувано в
зала за почивка с тенис маса, футбол на маса, дори видеоигри. Организирана е ежедневна доставка на храна
и затова се хранят като семейство, на една маса.
Част от това „семейство“ е и Николай Цветанов.
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ПЕНКОВ, МАРКОВ И ПАРТНЬОРИ

АУРАТА НА МЕНТОРА
Като малък той обичал да рисува и се вдъхновявал от
архитектурата на старите сгради. В училище често се
застъпвал за правата на съучениците си (прякорите Адвокатчето и Философчето логично го застигат). Годините в средното училище с профил изобразително изкуст
во обаче някак убиват интереса му и към рисуването, и
към архитектурата. Тези в софийската Търговско-банкова гимназия от своя страна го отказват и от финансите. Така, както сам казва, „по метода на изключването“ се
връща към детското си увлечение да защитава правата
на другите и зaвършва право в Софийския университет.
Когато пристъпва прага на офиса на „Пенков, Марков
и партньори”, Цветанов вече чака конкретна оферта
от друга кантора. Между него и Владимир Пенков обаче
се усеща „едно съвпадение на темперамент, на енергийно
ниво“. „Аз съм освободен и директен в общуването си –
казва Цветанов. – Посрещна ме същият тип човек.“ Пенков разбира, че има конкуренция за привличането на току-що завършилия студент. Пита го какви са условията,
при които би започнал работа при него.
Тук можем да отворим скоба за едно от важните качества на Владимир Пенков – Цветанов нарича ментора
си „експерт в преговорите“ – а това, което следва, е перфектен пример. Опитният юрист приема условията на
младежа („не бях и максималист“, казва днес Цветанов), без
да преговаря, но само при условие, че договорът се под
пише на момента. Цветанов веднага казва „да“ и започва още следващия ден. „Всичко тогава се разви толкова
стремглаво, колкото и от там насетне“, казва той днес.
Цветанов преминава в йерархията на адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори” – младши, после
старши адвокат, младши и старши съдружник – и това на
сравнително равни интервали от време.
Това, което остава константа през тези 12 години, е
отношението на основателя на фирмата към него – „винаги се опитва да ми даде полезен съвет. Бих казал, че аз
съм негово отроче, защото се идентифицирам с принципите и философията му за правния бизнес, със създадените от него уникални не само за България фирмени стандарти и фирмена култура“, казва той. И допълва: „Става
въпрос за индивидуалната грижа за клиентите, колективен начин на мислене и взимане на решения и грижата за
екипа, който е уникалният ни ресурс.“
Адвокат Пенков е стожер на тази фирмена култура,
която той изгражда във времето. И до днес е в офиса,
често по над 12 часа на ден, продължавайки да работи по
различни казуси, а това се случва основно заради настояване от страна на клиентите, с които има изградени
дългосрочни отношения на доверие и професионализъм.
Макар да отличава и други хора, които са му помогнали
много за личностното развитие, Николай Цветанов подчертава особената роля на Владимир Пенков в съзряването до днешната му функция. „Първите ни дискусии целяха
да осъзная, че рядко животът е само в черно или бяло –
казва Цветанов. – Полагаше огромни усилия да ми помогне
да гледам на всеки един казус през призмата на морала, но
да виждам света такъв какъвто е.“
Моралът и идеализмът стоят в основата на филосо-

фията на адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори”. Николай Цветанов говори за „пазарна доминация с
правни похвати“. „На адвокат Пенков му отне не повече
от шест месеца от запознанството ни, за да ми цитира
древноримския юрист и философ Целз с неговата непреходна дефиниция за правото като „изкуство за доброто и
справедливото“. „Във времената, в които живеем, ние сме
искрено горди, че имиджът ни ни поставя в категорията
на непримиримите борци срещу съмнителните житейски
практики”, казва Цветанов.
Следват и други останали в съзнанието на „младия
юрист“ съвети и концепции за правото и мястото на
юриста в обществото. „Бях много впечатлен, когато получих за пръв път кратка лекция за значението ни като
хора, които имат силата и могат да променят България.
Да я направят по-добро място със справедлива правна
система, смислени закони, работещи за развитието на
гражданското общество и оттук привлекателна бизнес
дестинация и прекрасно място за живот.“
В едно с тези ценности идва и огромната експертиза на
екипа на кантората по отношение на консултирането на
бизнеса. Всъщност, въпреки че „Пенков, Марков и партньори” предоставя услуги във всички области на правото,
фокусът пада именно върху гражданското и административното право. „Ние сме възникнали и съществуваме
като правен офис, съветващ непосредствено предприемачите и международните компании в страната“, казва
Николай Цветанов.
В това отношение той трудно може да намери по-доб
ро вдъхновение от кариерата на Владимир Пенков. „Ако се
върнем в самото начало на частния бизнес в България, приватизационните договори, които Пенков е консултирал,
осигуряват десетки хиляди работни места и до днес.“
Тук Цветанов цитира сделките, които стоят в основата на икономиката от онова време. Първият клон на
чуждестранна банка – „Линдербанк“, първото търговско
представителство на банка – „Македония Трейс банк“,
първото придобиване на банка от страна на Райфайзен
банк в БЗК, консултациите по придобиването на ОББ от
Европейската банка и Опенхайм, както и последвалата
приватизация от националната банка на Гърция, стъпването на българския пазар на „Кока Кола“ чрез създаване на
съвместно предприятие между ЦКС и „Триа Епсилон“, и то
преди наличието на Търговски закон и при противоположни становища относно законността от уважавани професори, приватизацията на първото застрахователно
дружество Булстрад чрез използван за пръв път инструмент на плащане чрез компенсиране на дълга към Испания. Всички те стават реалност благодарение на екипа на
„Пенков, Марков и партньори”.
В по-новата част от историята, след 2005 г., кантората структурира и подпомага старта на бизнеса на
първата компания, предоставяща финансови услуги от
разстояние, и то в момент, когато съмнението и недоверието от страна на регулатора са огромни. Днес това е
един добре работещ бизнес модел с традиции.
Важна за визитката на „Пенков, Марков и партньори” е и
правната защита на немска компания, която завежда дело
в арбитраж – един от най-големите по размер искове за

над милиард, което дружеството печели и е наградено за „Дело на годината“. Фирмата печели
награда „Адвокатска кантора на годината“, адвокат Пенков е награден за „Адвокат на годината“, а адвокат Цветанов е номиниран в същата
категория.
През годините кантората работи по множество законопроекти и подзаконови нормативни актове, като в повечето случаи работата е
насочена към това да даде една различна перспектива на нормотвореца – тази на бизнеса, и
да направи правото живо и адекватно на реалните обществени отношения. Примери са
някои изменения в Търговския закон, Закона за
търговския регистър, Закона за мерките срещу
изпиране на пари и пр.
НЕКРИЗИСНИЯТ МОМЕНТ НА „ЩАФЕТАТА“
В края на 2019 г. Николай Цветанов представя
пред останалите съдружници своята стратегия за развитието на „Пенков, Марков и партньори”. Част от десетстраничния документ е
и план за справяне с кризисни ситуации. „Може
да се каже, че съм бил добър лош пророк – казва
с усмивка Цветанов. – Аз очаквах просто икономическа криза. Не съм вярвал обаче, че тя може
да бъде в такива размери и че ще бъде основно
последица от пандемията...“
Кантората, чието управление официално
пое в края на януари 2020 г., „има ресурса, знанието и опита, необходими, за да преодолее предизвикателствата“, казва той. Връща се 12 години
назад към предишната криза – точно когато
се присъединява към „Пенков, Марков и партньори”. Адвокат Цветанов припомня, че тогава фирмата бързо се адаптира и се справя много
добре, още повече че по това време вследствие на кризата някои международни правни офиси напускат България,
а други се отказват от навлизане на българския пазар.
Планът на Цветанов включва преструктуриране на
бизнеса – „за жалост ще трябва да излезем извън нашата
рутина. Ние сме създадени и работим да подкрепяме позитивните бизнес инициативи, а аз очаквам като последица фалити, несъстоятелност, разпродажба на активи
в страната“. Все пак той добавя, че клиентите на „Пенков, Марков и партньори” са компании с ясен план, визия и
опит, достатъчни за справяне с кризисните условия. Отделно, изтъква, че екипът му работи с много компании от
фармацията, транспорта или хранителната индустрия,
които няма да бъдат в такава степен засегнати от кризата. „Такава е била стратегията ни винаги – казва той.
– Да работим с дружества от различни сектори, за да не
може едно подобно сътресение да ни се отрази крайно.
Разбира се, консервативните ни принципи за избягване на
конфликт на интереси ни подтикват допълнително към
тази диверсификация.“
Надали 36-годишният Николай Цветанов си е представял, че още в първите си месеци като управляващ съдружник на една от най-влиятелните правни кантори в Бълга-

ЕКИПЪТ НА „ПЕНКОВ, МАРКОВ И
ПАРТНЬОРИ“ ВЕЧЕ 30 ГОДИНИ
ДИКТУВА НОВОСТИТЕ В ПРАВОТО
И Е В ОСНОВАТА НА
„МНОГО ПЪРВИ НЕЩА“.
рия ще трябва да се сблъска с криза от подобен мащаб.
Той обаче е подготвен – и дълго време е бил обучаван и
тестван дали е подходящ за новата си роля.
Номиниран е за нея още в средата на 2018 г., когато Владимир Пенков го кани на формална среща. „Той е немски
възпитаник – казва Николай Цветанов. – При него всичко
се случва по много стриктен ред. На срещата ми показа
подписана от него номинация за избирането ми за управляващ съдружник.“ Това обаче е само началото на един
дълъг процес, в който повече от година Пенков, адвокат
Иван Марков и останалите партньори наблюдават всеки
детайл от работата на Цветанов. „Искаха да разберат
дали съм готов да нося тази отговорност, как би се отразила на самочувствието ми, мога ли да се самозабравя, мога
ли, вместо да съм полезен, да навредя на дружеството.“
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да е ангажиран и като че ли умението правилно
да представя предимствата и експертизата на
офиса са качествата, за които получава признание.

„НИЕ СМЕ ИСКРЕНО ГОРДИ, ЧЕ ИМИДЖЪТ НИ НИ ПОСТАВЯ В КАТЕГОРИЯТА НА НЕПРИМИРИМИТЕ БОРЦИ
СРЕЩУ СЪМНИТЕЛНИТЕ ЖИТЕЙСКИ
ПРАКТИКИ.“
Явно минава теста, защото в края на 2019 г. адвокат
Пенков, отново писмено, заявява, че поддържа кандидатурата на Николай Цветанов. Следва одобряване на
стратегията му и формалното решение от съдружниците да поеме щафетата в управлението.
Концентрацията и целенасочеността, упоритостта
в работата са сред причините да му бъде гласувано от
съдружниците това доверие. Лоялността със сигурност
е значима причина. Предвид фирмената политика, умението да работи в екип, способността бързо да вниква в
проблемите на клиентите, но и в тези вътре във фирмата, да предлага проактивно решения за важните въпроси,

ДА ЖИВЕЕШ С ПРОБЛЕМИТЕ НА КЛИЕНТИТЕ
В разговора ни новият управляващ партньор на
„Пенков, Марков и партньори“ дава много примери за това, включително и със съвсем пресни
казуси. Организирането на продукта, работата
в проекти като имплементиране изискванията
на GDPR, IV директива в областта на превенция
срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма са един вече над четиригодишен труд. В
тези проекти екипът е бил изключително успешен, тъй като натрупва експертиза преди
конкурентите и доказва на съществуващите и
много нови клиенти, че е правилният и най-добър избор на правен консултант по проекта.
Трайна следа в съзнанието на Николай Цветанов оставя също и една сделка по продажба
на голямо българско предприятие на италиански
консорциум. „След дълги и детайлни преговори
по договора, подвластен на българското право,
а същевременно концепиран като договор по
англосаксонската правна система, вместо договорът да обхване свободите, дадени от българския закон, и да бъде сравнително кратък, бе
предвидено той да разглежда всички възможни
хипотези, аспекти, дори уредени с императивни норми, във връзка с покупко-продажбата.“ По
основната част от договора – над 150 страници, преговорите продължили в няколко фази над
половин година. Накрая като кулминация се провеждат седем дни преговори по 14 часа на ден,
а чуждестранните адвокати на купувача, които
имат водеща роля, не се вслушват в българския
си колега. „За щастие всичко завърши добре. Тази
сделка никога няма да забравя. Прибирах се за душ и няколко
часа сън, а след това отново в офиса и всичко отначало.“
Това преживяване е перфектното доказателство за
думите на адвокат Цветанов: „Ние живеем за бизнеса,
за проблемите на клиентите и сме готови да жертваме
много, за да удовлетворим техните нужди и собственото ни желание да дадем най-доброто за професията
– казва той. – Знаем посоката и сме готови да потърсим
всички решения на един казус, за да изберем най-доброто.“
За услуга от най-висока класа обаче компанията има
нужда и от силен екип, който да се идентифицира напълно
с ценностите на основателите на кантората и да е част
от семейното усещане, с което започнахме. „При назначаване на нови хора, включително и самия мен, адвокат Пенков е търсил съмишленици. Аз се стремя да правя същото,
когато подбирам екипа си“, казва Николай Цветанов.
Цветанов се самоопределя като амбициозен ръководител, който се стреми да предава тази амбиция на своя
екип. Опитва да е лидер и да зарази колегите си с енергията и кредото да са активни, защото според него това е
тайната на успеха и в правото, и в живота: „Адвокатът

трябва да е деен, зареден с енергия човек, способен да намира прагматични решения, докато живее с проблемите
на клиентите си“, казва той.
КАЧЕСТВО, ИЗДИГНАТО В КУЛТ
Цветанов не смята да се променя и в новата си роля. „В
България често новият управленец идва с амбициозна
програма, която сякаш е базирана на отричане на досега съществувалото, казва той. „Не съм последовател на
такъв деструктивно-градивен подход. Аз се идентифицирам с фирмената култура на нашето дружество. Целите ни са достатъчно амбициозни и непреходни. Например
няма как да искам да създаваме по-качествена от най-висококачествената услуга или да не искам да сме по-адаптивни в динамичната икономическа и правна среда, в
която живеем.“
Подходът на съдружниците в „Пенков, Марков и партньори“ така или иначе и досега е достатъчно иновативен
и различен, по думите на Цветанов. „Те вече 30 години са
диктували новостите и процесите в правото, били са в
основата на „много първи неща“.
Кантората наистина е уникална във философията и
целите си. Тя се стреми да надскочи всички установени
стандарти в България и развива тези на международно
ниво посредством участието си в Lex Mundi, най-голямата асоциация на независими адвокати в света, на която
е ексклузивен представител за България. В унисон с тези
цели е и първата кантора, изградила и приела ISO стандарти в страната. Всеки адвокат, който е част от екипа,
трябва да бъде със съзнанието, че консултира бизнеса, и
да е готов ежедневно да мисли за нуждите му, да има обществена позиция и да е готов да я изразява публично, т.е.
да е активен в публичното пространство с експертиза,
обоснован, надежден и с прагматичен съвет.
Ръстът на кантората е наложен от пазара с нарастването на обема на работата. Качеството на услугата „е
издигнато в култ“, както казва адвокат Цветанов. Затова дружеството прилага различни подходи на работа,
така че крайният правен продукт да е преминал през няколко различни погледа – подготвителният, иновативният, педантичният и накрая опитният. Всеки от тях има
добавена стойност и прави съвета уникален.
Николай Цветанов е горд, че работи в екип с безупречен имидж. „Във времената, в които живеем, особено
предвид вътрешните и външните критики към държавата за корупционни практики на различни нива, екипът адвокати искрено се гордее с имиджа на непримирими борци
срещу съмнителните житейски практики. Зная, че нашите клиенти избират да работят с нас и заради това,
а това на свой ред мотивира екипа в пъти повече да се
бори за правдиви каузи, макар да се налага да полага повече
труд и да има по-добра квалификация. Няма дори да споменавам какво е удовлетворението тогава, когато един
адвокат, вярващ в правдата, успее да защити една справедлива кауза на свой клиент.“
А списъкът с компаниите, с които от „Пенков, Марков
и партньори“ работят и до днес, е наистина дълъг, 80%
от тях са международни бизнеси. Николай Цветанов поддържа тезата, че клиентът и адвокатът се избират вза-

имно. „Затова и ние сме адвокати на компании, активни
на българския пазар, които работят, за да изградят лоялни отношения със своите бизнес партньори и потребители, тоест работят, за да останат на пазара“. „Наред с
екипа клиентите са нашият основен актив. Ние се учим
от нашите клиенти ежедневно и те спомагат много, за да
бъдем ние по-добри адвокати, професионалисти и хора.“
Това, което клиентите на кантората получават в замяна на гласуваното доверие, са една всеобхватна грижа,
професионализъм и отдаденост. Нещо повече – той се
опитва да убеждава колегите, че макар да не са бизнесмени, те следва да мислят за развитието на бизнеса на клиентите си. „Трябва да виждат възможностите да свържат например двама клиенти, които могат да имат общи
интереси. В това е добавената стойност на добрия адвокат, но за да го постигнем, трябва добре да познаваме бизнеса на нашите клиенти, да изградим доверие и да
осъзнаваме ясно, че тяхното развитие на пазара е в пряка
връзка с нашето.“
Дава и друг пример за нужния прагматизъм в професията. „Ние познаваме законите и виждаме техните несъвършенства. Усещаме кога настъпва тяхната неадекватност с развитието на обществени отношения и
модернизация на обществото. Затова трябва дейно да
се борим за адаптирането им, за да стимулират предприемчивостта или новите инвестиции.“
ДИНАМИЧНА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ
Именно тази всеобхватност на мисленето на Николай
Цветанов дава увереността у останалите партньори,
че той е подходящият човек за „горещия стол“ на управ
ляващ съдружник. Питам го дали смята, че това е награда
за труда му. „Аз гледам на това като на отговорност и
една щафета – отговаря Цветанов. – Дошъл е моят ред
да водя отбора и да го държа пред останалите. Разбира
се, имам си „треньори“ и отбор, така че всичко е наред.“
Плановете за дигитализация са ключови за него – заедно, разбира се, с адаптирането към новата бизнес среда,
която ще се оформи около неизбежната икономическа
криза в България и по света. „Дигитализацията ни трябва да бъде по-динамична, защото това ще ни даде сравнително предимство пред останалите, особено по отношение на оптимизацията на качеството на услугите
ни“, казва той. Цветанов акцентира върху добри практики като анализ на документация, проверка на съдържание
и правни анализи, които могат да се правят дигитално.
„Не смятам обаче, че скоро ще има компютър, който да
замести непосредствената комуникация между адвокат
и клиенти и взаимното доверие – това е научна фантастика – казва той. – Но разбира се, може да спомогне за
бързо изчистване на неточности, повишаване на доверието например, чрез избягване на грешки и оптимизация на
продуктивността на нас, адвокатите.“
Заедно с това и напълно в традициите на кантората
Николай Цветанов иска да помага на бизнеса да изгражда
своите дигитални инициативи, а и да помага на държавата да създава необходимите условия за тях. С други думи,
доминантен консултант на бизнеса и нормотворец, също
като ментора си.
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I U VO GROUP , компания на 2020 г. в категория „Финанси“ на FORBES Business Awards,

развива платформа за споделено инвестиране в кредити и вече има над 19 хил.
потребители. Инвестираните чрез платформата средства са почти 114 млн. евро.

K

Когато говори за компанията, нейната дейност и за това какво
се е случило в последната година, очите на
Ивайло Иванов, изпълнителен директор на
iuvo Group, блестят. Той е ентусиазиран да
FORBESBULGARIA.COM

На нови пазари:
Iuvo Group продължава своята
експанзия на международната сцена,
като най-новият
пазар, на който
се позиционира, е
Испания

сподели какво е за него компанията, която
е съосновал и ръководи, както и нейните успехи. Тази енергия несъмнено е допринесла за
успеха на iuvo Group, която е компания на
2020 г. в категория „Финанси“ на FORBES
Business Awards. Компанията е разработила платформа, която дава възможност на
инвеститори да влагат средства в кредити, отпуснати от компании от небанковия
финансов сектор (наричани оригинатори на
кредити). Процесът е популярен като PeerАПРИЛ, 2020
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та на iuvo надхвърля 19 хиляди души от 141
държави. „Най-голям е броят на инвеститорите от Германия, като те вече са повече
от тези от България и като брой, и като
обем на инвестициите“, казва Ивайло Иванов. Той допълва, че все още преобладават
индивидуалните инвеститори (около 90 на
сто), които правят около 70 процента от
оборота и това ще продължи да бъде така.
В последните няколко месеца при тях се регистрират по около 1000 нови клиенти на
месец.
За да може да се похвали с тези числа,
Ивайло Иванов преминава през няколко
етапа в развитието си. Той започва професионалната си кариера като одитор в Ernst
& Young, работил е и в Leinonen Group и
PriceWaterhouseCoopers в областите одитиране, сливане и поглъщане и управленско консултиране. Още докато работи в тези компании, се интересува от финтех и конкретно
от споделено финансиране. По време на обучението си в MBA програмата към хърватското бизнес училище Cotrugli през 2013 г.
се запознава със словенски колега, който е
предприемач и има идеи за бизнес подобни на
неговите. Ивайло е от сферата на финансите, а словенският му колега има идея да направят борса за стартъп компании. Идеята
е била за платформа за споделено финансиране, чрез която стартъпи да получават финансиране, а веднага след това тези дялове
да могат да се търгуват на стартъп борса
още преди бизнесът на компаниите да е започнал да оперира.
За съжаление идеята им изпреварва времето си. Тогава все още няма регулации,
които да позволяват реализирането є. Проектът не се осъществява, но на него му харесва тази област на развитие. Сферата
на финансиране на малки компании му е интересна, в същото време консервативният
корпоративен свят – не чак толкова. Винаги е искал да гради нещо, да тества нови
неща, да е по-гъвкав. Не иска да влиза в рамките на една конкретна област и професия
– само финанси или само технология. Този
пръв експеримент макар и неуспешен му показва, че му харесва да работи по съчетаването на финанси и технология. Интересите
му в тази сфера му дават възможност да
бъде един от основателите на Европейската асоциация за справедливо споделено финансиране. Още преди няколко години с тази
асоциация започват диалог с ЕС по няколко
FORBESBULGARIA.COM
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to-Peer (P2P) инвестиране, или споделено инвестиране.
Уникалното в бизнес модела на iuvo в
сравнение с традиционните и по-стари Р2Р
платформи е, че инвеститорите не дават
заеми директно на кредитополучателите
– били те физически или юридически лица.
Инвеститорите си партнират с лицензирани небанкови финансови институции, които
отпускат кредитите и дават гаранция за
обратно изкупуване на всеки от тях. В традиционните Р2Р платформи инвеститорът
носи риска от неплатежоспособност на
всеки индивидуален кредитополучател, докато при модела на iuvo инвеститорът носи
риска от неплатежоспособност на финансовата институция. Този риск е много по-нисък, но все пак съществува.
Всяка сделка на платформата генерира
договор между инвеститора и финансовата институция с конкретизиране на кредита, от който се купува някаква част. Iuvo е
само посредник на тази сделка и дори платформата да изчезне по някаква причина, договорите са абсолютно валидни и страни по
тях са инвеститор и финансова институция. Тези договори се съхраняват в сметката на инвеститора, както и при юристите
на компанията, които при евентуален банк
рут на платформата ще съхраняват тези
документи.
Основните приходи на iuvo идват от
комисиони за привлеченото финансиране,
които се плащат от финансовите институции. За инвеститорите единственият
разход са малки такси за странични услуги
като превалутиране.
През 2019 г. iuvo Group удвоява потребителите на платформата и утроява оборота. Компанията навлиза и на нови пазари,
като през миналата година започва да работи в Испания с обслужване на клиентите изцяло на испански език. Освен на български се
предлага и обслужване на немски и английски,
като по този начин се позиционират като
една от многоезичните платформи. Според
данни от сайта на компанията инвестираните средства от август 2016 г. досега са
почти 114 млн. евро, а общият размер на
публикуваните заеми е 243 млн. евро. Обявената средна годишна възвращаемост на инвестициите е 9.2 процента. Максималният
лихвен процент на качените на платформата заеми е 15.22 на сто.
Броят на регистрираните на платформа-

аспекта, единият от които е облекченият
проспект.
Покрай работата си в Европейската асоциация за споделено финансиране консултира
два проекта – единият в Лондон, другият в
Испания. Търсейки възможности за реализация на идеите си за споделено финансиране,
се запознава със сегашните си партньори и
основни акционери в iuvo Неделчо Спасов и
Станимир Василев. Те са и основните акционери в Management Financial Group (MFG),
българска компания с кредитни бизнеси в няколко европейски страни. Тя управлява портфолио от успешни бизнес модели в областта
на потребителските кредити, финансиране
на микро- и малкия бизнес, кредитни карти,
дигитален бизнес и други алтернативни финансови модели. Сред брандовете на компанията влизат Изи кредит, Бяла карта, Вива
кредит, Проспект капитал и др.
Когато Спасов и Василев срещат Ивайло
Иванов, според него двамата вече са обърнали поглед към P2P финансирането на заеми и
как може то да се използва, за да подпомогне техния бизнес. „Те винаги са били отворени към нови неща, към новите тенденции в
техния бизнес“, казва Ивайло Иванов.
И тъй като той вече има опит в подобни начинания, успяват да намерят общ
език и през 2016 г. стартират iuvo Group.
Работата по проекта започва поне шест
месеца по-рано. През това време се правят
FORBESBULGARIA.COM

Победител:
Iuvo Group спечели
приза за компания
на 2020 г. в категория „Финанси“
на Forbes Business
Awards през януари

разработки на платформата и юридическите действия по създаването и регистрирането на компанията. „Най-голямо усилие ни
отне да установим къде е най-правилно да
я регистрираме“, казва Ивайло Иванов. След
задълбочено проучване с помощта на консултанти решават да я регистрират в Естония, защото в тази страна вече има история
на подобни бизнеси и местният регулатор
вече има процедури по регистрацията. Iuvo
е член на Finance Estonia като платформа за
споделено финансиране и също така е лицензиран кредитен посредник. Лицензът е издаден от Estonian Financial Supervision Authority
(Finantsinspektsioon Estonia) през 2017 г. В
момента капиталът на iuvo Group e 1.7
млн. евро и е изцяло внесен. Мажоритарен
собственик на компанията е MFG.
При стартирането на iovo Group за дружеството работи само Ивайло Иванов, а
в момента дейността се осъществява от
20 души. Имат офис в Естония, като там
са основно счетоводство и юридически дейности. Поддръжката на платформата и комуникацията с клиенти се осъществяват в
България.
От създаването є досега платформата
постоянно се развива, като през миналата
година стартират нови функционалности
като превалутиране. Това е тяхна разработка и курсовете се формират така, че да
бъдат максимално изгодни за клиентите. По
този начин инвеститорите могат да влагат средства в кредити в различни валути.
На платформата има регистрирани кредити в левове, в евро, в леи и в злоти, като
предстои и увеличаване на предлагането на
кредити в нови валути след одит и оценка
на желаещите да се включат компании.
Предлагането на нови възможности от
iuvo е необходимо, защото според Ивайло
Иванов пазарът на P2P финансиране ще се
развива глобално и България ще следва тенденциите. „Има доста българи, които инвестират и чрез чужди платформи, защото този тип инвестиране не е ограничено
като юрисдикция“, допълва Иванов. Досега
по-активни са били рисковите играчи, но
вече се очаква и средната класа да започне
да влага средства в този тип инструменти.
Подобен пример е Германия, където средната класа вече се насочва към този тип
инвестиции. В България ситуацията засега
е по-различна, защото инвеститорите по
принцип са по-консервативни, а за част от
АПРИЛ, 2020
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ПРОМЕНИ
ПРИ COVID-19
Извънредното
положение,
породено от
пандемията
COVID-19, изисква допълнителна енергия и
решения, които
трябва да се
вземат много
бързо. „Водим
постоянна
комуникация с
отговорните
лица за бизнеса
на партньори
те ни и това
ни помага да
сме близо до
развитието на
ситуацията“,
каза Ивайло
Иванов. От
началото на извънредното положение някои
от компаниите
изпитват леки
колебания в събираемостта,
но не критично.
Всички партньорски компании отпускат
кредити само
на доказали
се и проверени длъжници,
докато трае
ситуацията.
Освен това кредитодателите
водят разговори за удължаване на срокове на
плащане в някои
индивидуални
случаи, когато
клиентът се
е доказал в
миналото като
добър. Всички
компании са потвърдили пред
iuvo, че имат
здравословна
ликвидност към
момента.

доста голям интерес от компании от финтех екосистемата, защото, когато имаш
един портфейл, е добре да се добави и стойност в него и така се привличат хората да
го ползват“, казва Иванов.
Предпочитаните кредити за инвестиране все още са тези с по-кратък срок и
по-висока доходност. Ивайло Иванов казва,
че в последната година обаче се наблюдава
преминаване към по-обезпечени кредити с
по-дълъг срок. „По-голяма част от инвеститорите вече се насочват към по-дългосрочно инвестиране на своите средства, макар и
с по-ниска доходност“, допълва Иванов.
По отношение на предлагането на кредити, в които да се инвестира, досега са били
насочени основно към европейски страни и
компании. Все по-голям интерес има вече
и от по-далечни дестинации – Филипини,
Виетнам и Индонезия. Интересът идва в
по-голяма част отново от европейски компании, които имат големи бизнеси в тези
страни. Според Иванов обратната връзка
от техните инвеститори показва, че би им
било интересно да има подобни предложения
на пазара.
Една от важните инициативи в последните години у нас според Ивайло Иванов е
създаването на Българска финтех асоциация,
на която iuvo Group е член, а той самият е
в нейния борд на директорите. „Финтех
секторът в България е един от най-развитите в Европа и това е показателно, особено в последните три години, когато бяха
създадени много стойностни компании“,
казва той. За него лично друга полезна инициатива е обявеното в края на февруари
създаване на Sofia RegTech Sandbox. Това ще
даде реално голям шанс на компании да реализират своите идеи. Технологиите, насочени към индивидуалния клиент, са изключително
регулирани
в
Европа
и
е
предизвикателство въобще да се стигне до
старт на компания, която предлага подобна
технология. Според Иванов българският
Sandbox ще помогне много на компаниите с
ориентирани към индивидуални клиенти финансови услуги. F

ФИНАЛНА МИСЪЛ

„АКО МИСЛИШ, ЧЕ РИСКЪТ Е ОПАСЕН,
ОПИТАЙ ЕДНООБРАЗИЕТО
– ТО Е СМЪРТОНОСНО.“
–Паулу Коелю
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тях и онлайн инвестирането действа като
спирачка. По тази причина и стратегията
на iuvo Group е насочена към външните пазари и там се очаква ръстът да продължи.
32-годишният Ивайло Иванов казва, че
продължават с ускорения растеж и присъединяване на нови компании, които осигуряват предлагане на кредити на платформата.
В момента според него има голям интерес
от компании, които искат да се присъединят към тях, и работата по тяхното отсяване е много сериозна. Това е и една от
основните насоки в дейността за 2020 – повишаването на сигурността на платформата в процесите по допускане на кредитни оригинатори на пазара. Тя е абсолютно
обезпечена технически, но ще се работи по
процесите за допускане на кредитни оригинатори. „Смятам, че и в момента нашето
звено за одит и контрол на риска е едно от
водещите, но трябва да стане най-доброто на пазара“, допълва Иванов, чийто професионален път е започнал също в одита.
Компанията освен това обявява, че всички
кредити на платформата имат 100% гаранция за обратно изкупуване от оригинатора.
Ако кредит, в който е инвестирано, спре
да се изплаща, оригинаторът трябва да изплати оставащата неизплатена главница
на инвеститора. Основният буфер за евентуална кризисна ситуация е сериозният дю
дилиджънс процес преди допускане на кредитен оригинатор на платформата. Този процес продължава няколко месеца. Вътрешните процеси и практики за контрол на риска
на iuvo са одитирани от Grant Thornton, една
от големите мрежи от независими счетоводни и консултантски фирми в света.
Интересна посока в развитието на iuvo
Group според Ивайло Иванов е, че тя вече
се установява добре на пазара на спестовни
инвестиционни продукти. Визията на компанията е да разширяват и предлагането с
кредитни продукти, за които оригинацията
ще я прави самата компания. Имат идеи и
за разработване на технология за интеграция с различни мобилни портфейли (еквивалент на физическия портфейл със сметки и
карти, качен на мобилно устройство). Това
ще даде възможност на клиентите с няколко клика да отделят някаква част от мобилния си портфейл, да го инвестират на
платформата на iuvo, а след това при желание също с няколко клика да върнат обратно средствата си в портфейла. „Има
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GUTTER CREDIT

ЗАСЕГА COINBASE ПРИЛИЧА НА КАЗИНО, НО НЕЙНИЯТ
ОСНОВАТЕЛ, МИЛИАРДЕРЪТ БРАЙЪН АРМСТРОНГ,
ПРОГНОЗИРА, ЧЕ ТОВА Е САМО НАЧАЛОТО НА
ФИНАНСОВОТО ОСВОБОЖДЕНИЕ НА ПЛАНЕТАТА

ОТ У И Л Я М Б ОЛ ДУ И Н И М А Й К Ъ Л Д Е Л К АС Т И Л Ь О
FORBESBULGARIA.COM
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Франциско се издигат величествени
КЛАСАЦИЯ

66

каменни колони на банка от XIX век.
Малко по-нататък са разположени офисите на най-голямата американска борса за
криптовалути – Coinbase. Тя е същински
кошер от софтуерни инженери и млади специалисти по маркетинг, в който се сблъскват два свята – законово регулираното банкиране и криптоанархизмът.
По философия и начин на живот 37-годишният Брайън Армстронг – милиардер,
съосновател и изпълнителен директор на
Coinbase, се намира по-близо до лагера на финансовите анархисти. Той седи рамо до рамо
със служителите си в офиса, който с наредените в редици тесни бюра прилича на библиотека. Армстронг носи черна тениска, черни
панталони и искрящо бели спортни обувки.
Говори за един удивителен нов свят, в който
ние ще бъдем освободени от оковите на гигантските банки и правителствата няма
да контролират разпределението на средствата. В хода на продължителното интервю този обикновено сдържан и неразговорлив бизнесмен обяснява защо се е захванал
с разработването на криптовалути: „Исках
да има една глобална, отворена финансова
система, която да стимулира иновациите и
свободата.“

Но, описвайки разработения от
него бизнес модел, Армстронг заГлавният
почва да прилича повече на белите
оперативен
директор Емили
якички в делови костюми, които
Чои (вляво) и
финансовият
работят в съседните сгради. Осем
директор Алесия
години след създаването на неговаХаас в Coinbase във
финансовото сърце
та фирма тя е открила 35 млн.
на Сан Франциско
сметки, управлява активи на стойност над 21 млрд. долара и според
оценки на FORBES е напът да реализира постъпления
в размер на 800 млн. долара през настоящата година.
Този успех се дължи на факта, че компанията работи като банка. Coinbase привлича средства на клиенти чрез банкови преводи и ги съхранява в сейфове (защитени от цифрови кодове, които само могат
да разблокират токените). Coinbase ползва услугите
на застрахователния пазар Lloyd’s of London. В отдела по сигурността на компанията работят 41 специалисти, включително ветеран от войната в Ирак,
Агенти на
промяната:
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ФИНТЕХ ТОП 50
ИНВЕСТИТОРИТЕ ВЛОЖИХА ПРЕЗ 2019 Г. НАД
53 МЛРД. ДОЛАРА В СТАРТЪПИ В ОБЛАСТТА НА
ФИНАНСОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, СОЧАТ ДАННИТЕ
НА ACCENTURE. ТЪЙ КАТО ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ
ПРЕДПРИЕМАТ ФРОНТАЛНИ АТАКИ НАД
ВЕКОВНИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ, ГОЛЯМА
ЧАСТ ОТ ЗАЛОЗИТЕ ОТИВАТ КЪМ ДИГИТАЛНИ
БАНКИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ
КОМПАНИИ. СТОЙНОСТИТЕ ВЪРВЯТ НАГОРЕ – 13 ОТ
ПОПАДНАЛИТЕ В КЛАСАЦИЯТА ТАЗИ ГОДИНА СЕ
ОЦЕНЯВАТ НА НАД 2 МЛРД. ДОЛАРА В СРАВНЕНИЕ С
ОСЕМ ПРЕЗ ПРЕДХОДНАТА. СЪЩОТО СЕ СЛУЧВА И
С ИНОВАЦИИТЕ. 19 КОМПАНИИ ОТ 50-ТЕ ПОПАДАТ В
КЛАСАЦИЯТА ЗА ПЪРВИ ПЪТ. ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ
СА ЧАСТНИ ФИРМИ И РАЗВИВАТ ДЕЙНОСТ ИЛИ
ИМАТ КЛИЕНТИ В САЩ. ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ ЗА
КЛАСАЦИЯТА МОЖЕ ДА БЪДАТ НАМЕРЕНИ НА
FORBES.COM/FINTECH50

ACORNS

ФИНАНСИРАНЕ: $240 млн.;
актуална оценка $500 млн.

КАЛИФОРНИЯ

ДОБЪР ЗНАК: през платформата се проследяват активи
на стойност $1.7 трлн.

ЛИЧНИ ФИНАНСИ

За по 1 долар на месец приложението за микроинвестиране закръгля нагоре
сумите на покупките, осъществявани с вашите кредитни и дебитни карти, и
насочва допълнителните
центове към борсово търгувани фондове. За 3 долара
на месец към портфейла се
добавят пенсионни сметки
и допълнителна карта.
ФИНАНСИРАНЕ: $257 млн.;
актуална оценка $860 млн.

Движение на парите през 2020 г.

ДОБЪР ЗНАК: 6.2 млн.
потребители в сравнение с
4.5 млн. предната година

ТУРБОДВИГАТЕЛ ЗА ПАРИТЕ В БРОЙ
Благодарение на разцвета на финансовите технологични компании и небанковите алтернативи вече не е необходимо да се борите за мизерната възвращаемост от банковите депозити.
Дигиталната банка на Goldman Sachs – Marcus,
и двата участника в класацията Финтех 50 –
Betterment и Credit Karma, осигуряват 1.7%, или
по-голяма възвращаемост върху сметки, които
са покрити от Федералната агенция за гарантиране на влоговете (FDIC). Дори финансовите
технологични компании могат да разпределят
парите ви сред множество банки, увеличавайки
стойността на гарантираните от FDIC влогове от 250 хил. долара до 1 млн. долара. Или пък за
0.08% на година компанията MaxMyInterest.com
се свързва към вашата банкова сметка, пренасочвайки допълнителните средства в брой към
най-високодоходните онлайн сметки с гарантираното покритие.



НОВ УЧАСТНИК В КЛАСАЦИЯТА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Ноа Кърнър, 42 г.

ADDEPAR
КАЛИФОРНИЯ
УОЛСТРИЙТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Базиран на облачни технологии софтуер позволява на
финансовите съветници, семейните офиси и частните
банки да следят и да анализират фондовете на клиентите.

1

По данни на PitchBook

СЪОСНОВАТЕЛ И
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Джо Лонгсдейл, 37 г.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Ерик Пойриър, 37 г.

AFFIRM
САН ФРАНЦИСКО
ЛИЧНИ ФИНАНСИ

Предлага незабавни кредити в магазините при ГРП
между 10% и 30%, като се
извършват онлайн проверки сред 4000 търговци, членуващи в платформата.
Ново приложение позволява на потребителите повторно да кандидатстват
за финансиране и да пазаруват навсякъде.
ФИНАНСИРАНЕ: 800 млн.
долара; актуална оценка 2.9
млрд. долара
ДОБЪР ЗНАК: 4 млрд. долара са
отпуснатите кредити през
2019 г.
СЪОСНОВАТЕЛ И
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Макс Левчин, 44 г., който е
също така съосновател на
PayPal

FORBESBULGARIA.COM
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който оценява рисковете на средата, и един
доктор по криптография, който подсигурява
защитата срещу математическите атаки.
Сигурността е конкурентното предимство на компанията на Армстронг, което
обикновено липсва при другите борси за
криптовалути. Например японската борса
Mt. Gox фалира през 2014 г., след като хакери
източиха токени на нейни клиенти на стойност 480 млн. долара. Клиентите на една от
най-големите канадски борси – QuadrigaCX,
не успяха да възстановят достъпа си до 150
млн. долара в криптовалути, след като бе
съобщено, че основателят на борсата внезапно е починал през декември 2018 г., а единствено той е имал ключ към техните пари.
Сега вложителите настояват за ексхумиране на тялото.
За да спечели доверието на клиентите, на
Армстронг му се наложило да се откаже от
антиправителствената риторика, която
навремето е осигурила възхода на биткойна. Той например сътрудничи на държавните
регулатори.
В Coinbase 55 служители отговарят за
спазването на правилата и до края на първото тримесечие се очаква броят им да достигне 70. Те се ровят в потока от транзакции в търсене на сигнали за пране на
пари. Освен това отговарят за спазването
на едно ново правило, което получи широк
обществен отзвук – документалното проследяване на преместването на токени от
една криптоборса в друга. Coinbase спазва задължението и изпраща на данъчните отчети от типа 1099-K, съдържащи имената на
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търговците, които на година правят по 200
или повече сделки и реализират оборот от
над 20 хил. долара.
При цялото това „душене наоколо“ как
Coinbase успява да се хареса на консервативните фенове на криптовалутите? От една
страна, стартъпът е готов да им предложи широк асортимент от инвестиционни
възможности, включително 26 нови валути,
някои от които осигуряват повече дискретност в сравнение с биткойна. От друга
страна, през август 2018 г. бе въведена услуга, която позволява на потребителя да прехвърли токени в лична сметка, за която не се
прилага задължението „да познаваш клиента
си“, нито пък важат правилата срещу прането на пари.
„Ако частно лице иска да съхранява
собствена криптовалута, това не трябва да
се нарича финансово обслужване – казва Армстронг, без да се страхува, че служителите
на мрежата за борба с финансовите престъпления може да го чуят. – Някои компании,
включително и нашата, осигуряват инструменти, за да могат хората да съхраняват
собствена криптовалута и да я използват.“

НЮ ЙОРК
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Използва блокчейн технология, за да промени инфраструктурата на финансовите пазари, най-вече услугата Trade Information
Warehouse на Депозитарно-тръстовата клирингова корпорация на САЩ
(DTCC), която съдържа информация за кредитни деривати на стойност 10
трлн. долара по цял свят.

Продукт, който онлайн
прави предварителна оценка на ипотеката на един
имот за кандидат-купувачите и им я предоставя за
по-малко от три минути.
Използва специален софтуер, за да продава заеми на
институции като Chase и
Fannie Mae.

ФИНАНСИРАНЕ: $59 млн.;
актуална оценка $171 млн.1

ДОБЪР ЗНАК: приходите
нараснаха петкратно през
2019 г. до $115 млн. заради бума
в рефинансирането

ДОБЪР ЗНАК: 15 банки
използват приложението,
включително Goldman Sachs
и Citigroup, които неотдавна
приложиха създадената от
Axoni инфраструктура за
енергийни суапове
СЪОСНОВАТЕЛИ: изпълнителен
директор Грег Швей, 33 г.,
и технологичен директор
Джеф Швей, 35 г. – двама
братя, които са основали и
TradeBlock

А

ФИНАНСИРАНЕ: $254 млн.;
актуална оценка $610 млн.

ОСНОВАТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР: Вишал Гарг, 42 г.,
който е основал също един от
първите онлайн кредитори
– MyRichUncle, закрит през
2009 г.

BETTERMENT
НЮ ЙОРК
ИНВЕСТИЦИИ

BEHAVOX
НЮ ЙОРК
УОЛСТРИЙТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Предлага система, която
да следи за търговия с вът
решна информация и манипулиране на пазара. Нейните алгоритми преглеждат
имейлите и данните от
разговорите онлайн, а биометричните є функции проследяват телефонните разговори на търговците.

Движение на парите през 2020 г.

ТРИК ЗА ПЕНСИОННИТЕ ДОХОДИ

ФИНАНСИРАНЕ: $20 млн.;
актуална оценка $300 млн.

Пионер в предоставянето на роботизирани съвети за управление на портфейли от борсово търгувани фондове срещу такса
0.25% от активите на година, или 0.4%, когато се
използват и специалисти по
планиране.
ФИНАНСИРАНЕ: $275 млн.;
актуална оценка $800 млн. 1
ДОБЪР ЗНАК: активи под
управление на стойност $22
млрд.
СЪОСНОВАТЕЛ И
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Джон Стайн, 40 г.

ДОБЪР ЗНАК: използва се
от над 40 компании, като
приходите ù през 2019 г.
нараснаха със 130%
ОСНОВАТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР: Еркин Адилов, 36
г., роден в Киргизстан, бивш
анализатор в Goldman Sachs
и мениджър на портфейл в
хедж фонд

НОВ УЧАСТНИК В КЛАСАЦИЯТА
1
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НЮ ЙОРК
БЛОКЧЕЙН И БИТКОЙН

рмстронг е роден край Сан
Хосе в семейство на инженери и още в началното
училище проявява предприемачески нюх. Помни как
веднъж са го викнали в кабинета на директора, за да го мъмрят, че препродава сладки в двора на училището. Предприемачес
ките му начинания продължават със схе-

Намирането на начин най-добре да се възползвате от различните сметки при пенсиониране
може да ви се стори доста объркваща задача.
Но нови хибридни услуги, в които се предоставят съвети от роботи, като услугите, предлагани от Personal Advisor на Vanguard, Intelligent
Income на Schwab, United Income на Capital One и
на участника в класацията Финтех 50 – Kindur,
улесняват тази задача. Приложенията съставят индивидуален план за разпределение на активите и за оптимизиране на доходите (дори
изпращат месечен отчет и дават съвет кога потребителят да се възползва от социалната си
осигуровка) и всичко това може да се случи под
контрола на консултанти. Разходите варират,
но обикновено са далеч по-ниски, отколкото на
традиционните експерти по планиране на пенсионните осигуровки.

AXONI

По данни на PitchBook

Джон
Стайн
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BREX

C H A I N A LY S I S

САН ФРАНЦИСКО

НЮ ЙОРК

B2B КРЕДИТИРАНЕ

Издава корпоративни кредитни карти, предназначени за стартъпи. През октомври предложи корпоративна сметка за управление на пари в брой.

ДОБЪР ЗНАК: над 10 хил.
клиенти, включително Airbnb
СЪОСНОВАТЕЛИ И
ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:
Енрике Дубуграс, 24 г.; Педро
Франчески, 23 г.

CADRE
НЮ ЙОРК
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Компанията е разработила
онлайн платформа, която
позволява на институционалните и богатите инвеститори да се включват в
партньорства при закупуване на търговски площи при
по-ниски такси.
ФИНАНСИРАНЕ: $133 млн.;
актуална оценка $3.1 млрд.

ФИНАНСИРАНЕ: $45 млн.;
актуална оценка $266 млн.1
ДОБЪР ЗНАК: 250
клиенти, включително
правителството на САЩ
СЪОСНОВАТЕЛ И ДИРЕКТОР:
Майкъл Грьонегер, 49 г.

CHIME
САН ФРАНЦИСКО
ЛИЧНИ ФИНАНСИ

Предлага дигитални банкови услуги като проверка на
сметки с безплатна защита на овърдрафта, достъп
до работната заплата два
дена преди получаването є
и възможност за закръгляне
на сумите при пазаруване
и прехвърляне в спестовни
сметки.

СЪОСНОВАТЕЛИ: изпълнителен
директор Райън Уилямс, 32 г.;
братята Джаред Кушнер, 39
г., и Джошуа Кушнер, 34 г.

ФИНАНСИРАНЕ: $805 млн.;
актуална оценка $5.8 млрд.

CARTA

СЪОСНОВАТЕЛИ: изпълнителен
директор Крис Брит, 47 г.,
технологичен директор
Райън Кинг, 43 г.

САН ФРАНЦИСКО

ДОБЪР ЗНАК: сметките под
управление надвишиха 7 млн.
през януари 2020 г.

УОЛСТРИЙТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Събира и обработва таблици с корпоративна информация (акции, имена на
собственици, стойност,
размиване на стойността на акциите и опции) за
частни компании, техните
инвеститори и служители.
ФИНАНСИРАНЕ: $448 млн.;
актуална оценка $1.7 млрд.
ДОБЪР ЗНАК: в момента
управлява информация за 13
хил. компании (включително
най-скъпата финтех
компания – Stripe) на обща
стойност $575 млрд., с 800
хил. инвеститори.
СЪОСНОВАТЕЛ И
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Хенри Уард, 44 г.

АПРИЛ, 2020

COINBASE
САН ФРАНЦИСКО
БЛОКЧЕЙН И БИТКОЙН

След като се утвърди като
сигурна и спазваща регулациите криптоборса,
Coinbase започна да предлага разнообразни допълнителни услуги.
ФИНАНСИРАНЕ: $525 млн.;
актуална оценка $8.1 млрд.
ДОБЪР ЗНАК: Управлява
активи на стойност
$8 млрд. в полза на 200
институционални клиенти
СЪОСНОВАТЕЛИ: Брайън
Армстронг, 37 г.; Фред Ерсам,
31 г.

Движение на парите през 2020 г.

КУПУВАЙТЕ СИНИ ЧИПОВЕ ЗА КРЕДИТИ
Компанията FICO, наричана навремето Fair Isaac
Company, предлага страхотен начин да се възползвате от дигитализацията на кредитите.
Технологията на компанията за определяне на
кредитния рейтинг препоръчва множество възможности за използване на кредитни карти. Тя започва също така да използва изкуствен интелект
с психометрични и финансови данни, за да създаде свръхнадеждни профили за поведението на потребителите. Дуополистичната организация
Mastercard залага сериозно върху разрастването на електронната търговия. В рамките на едно
десетилетие, прогнозира Mastercard, машините
ще започнат да предлагат дигитални плащания,
като например колонките на бензиностанциите
ще се свързват с компютрите в автомобилите.
Всички уреди ще споделят кодирана лична финансова информация, която ще се съхранява в облачното пространство, а Mastercard ще бъде неин
естествен пазител. И двете компании – Fair Isaac
и Mastercard, отчитат бурен растеж с високи съотношения P/E, но те са напълно заслужени, като
се има предвид, че десетгодишната възвращаемост на всяка е в размер на около 30%.
FORBESBULGARIA.COM
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ФИНАНСИРАНЕ: $315 млн.;
актуална оценка $2.6 млрд.

БЛОКЧЕЙН И БИТКОЙН

Създава инструменти, с
които позволява на властите да залавят престъпници в сферата на криптовалутите, а на финансовите
институции – да спазват
регулациите.

ма за препродажба на използвани компют
ри, а след като завършва магистратура в
Rice University през 2006 г., създава стартъп, свързващ преподаватели и студенти.
С този образователен проект се занимава, докато живее в Буенос Айрес. „Реших,
че никога преди не съм бил в Южна Америка. Исках да пътувам една година и да се
опитам да работя от разстояние в това
приключение. Надявах се да взема решение
какво да правя с живота си. Беше много интересно да видя как работи финансовата
система в страна, която е преживяла хиперинфлация.“
След това Армстронг се връща да работи като програмист в Airbnb и тогава прозира какви са перспективите пред криптовалутите. Неговият работодател пращал
пари в Латинска Америка на собствениците
на имоти. Самият Армстронг описва процеса така: „високи такси… големи закъснения…
безизходица. Например, ако се опитвахме да
изпратим пари до някого в Уругвай, не знаехме точно каква сума ще стигне до другата
страна.“
През 2010 г. той прочита манифест, публикуван от някой си (или някои) под тайнствения псевдоним Сатоши Накамото,
който призовавал биткойнът да се използва
като подземна, алтернативна валута. Транзакциите с биткойни се записват във ведомост, наречена блокчейн, поддържана върху
дублирани компютърни файлове от група са-
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моопределили се пазители, наречени възли.
Споровете относно операциите и правилата на работа се решават от мнозинството чрез гласуване. Възлите могат да бъдат
само потребители с безупречна репутация.
За потвърждаване на някоя транзакция
участникът в мрежата е длъжен да изпълни определени аритметични задачи. Възелът, който изпълнел аритметичната задача,
получавал възнаграждение от няколко нови
токена.
Трудната работа, наречена добив на
криптовалута, не интересувала Армстронг,
но той съзрял възможност да направи бизнес с опазването на ключовете към токените и създаването на инфраструктура за
транзакциите. Всеки може да копае, ако
разполага с необходимото софтуерно обезпечение, но при неправилно управление на
протокола средствата могат да бъдат откраднати или загубени.
Армстронг залага на биткойните и купува валута за 1000 долара при цена 9 долара
на токен. Впоследствие тя се понижава до 2
долара, но той не се разколебава.
Работейки непрестанно през уикендите
и до късно през нощта, Армстронг създава
програма на езиците Ruby и JavaScript, за да
купува и складира токени. Той прави за бит
койна това, което предишното поколение
програмисти били направили за интернет,
създавайки браузерите.

САН ФРАНЦИСКО

САН ФРАНЦИСКО

ЛИЧНИ ФИНАНСИ

ФИНАНСИРАНЕ: $869 млн.;
актуална оценка $4 млрд.
ДОБЪР ЗНАК: над 100 млн.
потребители в САЩ, Канада
и Великобритания
СЪОСНОВАТЕЛИ: изпълнителен
директор Кен Ли, 44 г.;
финансов директор Никол
Мустард, 47 г.; технологичен
директор Брайън Грациано,
38 г.

DAVE
ЛОС АНДЖЕЛИС
ЛИЧНИ ФИНАНСИ

Мобилно приложение, което
за по един долар на месец
предлага на потребителите
да проверяват сметките
си без минимални или такси
за овърдрафт, предоставя
аванс в брой до 100 долара,
автоматично бюджетиране, както и възможността
за изграждане на кредитен
рейтинг на база на плащането на наемите и режийните разходи към кредитните бюра.

ПРЕВЪРНЕТЕ ОСИГУРОВКИТЕ
В ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

FORBESBULGARIA.COM

DIVVY HOMES

Безплатното приложение
за проследяване и оценка
на кредити разшири своите услуги, като включи безплатно онлайн деклариране на данъци и такси и информация по спестовни
сметки с висока доходност.
Приложението печели солидни такси, когато потребителите последват отправените им препоръки за
кредитни карти, заеми или
автомобилни застраховки.

Движение на парите през 2020 г.

Една от най-добре пазените тайни за здравните осигуровки е, че те могат да бъдат използвани като сметки за инвестиции. Някои програми
за здравни застраховки позволяват внесените
през 2020 г. 3550 долара под формата на лични
здравни осигуровки или 7100 долара за семейни осигуровки да бъдат приспаднати от облагаемия доход. Разбира се, тегленето на пари от
здравните сметки не се облага с данък, ако парите се използват като разходи за здравеопазване. Но здравите или богатите собственици
на такива сметки би трябвало да инвестират
в тях и да увеличават необлагаемите си средства, които да използват за здравеопазване при
пенсионирането си. Fidelity и участникът във
Финтех 50 Lively предлагат изгодни за инвеститорите здравни сметки. Fidelity дава възможност за осъществяване на необлагаеми сделки
с американски акции и борсово търгувани фондове. Lively осигурява необлагаем достъп до TD
Ameritrade, която предлага също така възможност за онлайн търговия без облагане с данъци.

CREDITKARMA

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Divvy купува домовете,
които са си избрали клиентите, и става техен наемодател срещу предварителна такса 2% и частична първоначална вноска по
наема, която впоследствие
се превръща в начална сума
за изплащане на имота. В
момента работи на шест
пазара.
ФИНАНСИРАНЕ: $66 млн.;
актуална оценка $163 млн.1
ДОБЪР ЗНАК: получава по 10
хил. кандидатури на месец
СЪОСНОВАТЕЛ И
ИЗПЪЛНТИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Адена Хефетс, 33 г.

ETHOS
САН ФРАНЦИСКО
ЗАСТРАХОВКИ

Използва способна да прог
нозира технология, за да
определи за около 10 минути срока на застраховките
живот. Сверява данните в
медицинските картони, без
да е необходимо посещение
на лекар от страна на потребителите.
ФИНАНСИРАНЕ: $107 млн.;
актуална оценка $450 млн.1
ДОБЪР ЗНАК: има лиценз
за работа във всеки
американски щат с
изключение на Ню Йорк
СЪОСНОВАТЕЛИ: изпълнителен
директор Питър Колис, 30
г.; технологичен директор
Лингке Уонг, 29 г.

ФИНАНСИРАНЕ: $76 млн.;
актуална оценка $1.2 млрд.
ДОБЪР ЗНАК: приходи през
2019 г. в размер на $90 млн.;
над 5 млн. потребители
СЪОСНОВАТЕЛИ: изпълнителен
директор Джейсън Уилк, 34
г.; технологичен директор
Парас Читракар, 41 г.;
директор по дизайна Джон
Уоланин, 37 г.

НОВ УЧАСТНИК В КЛАСАЦИЯТА
1

По данни на PitchBook

Питър Колис

АПРИЛ, 2020

EVERLEDGER



ЛОНДОН
БЛОКЧЕЙН И БИТКОЙН

Разработила е блокчейн
технология, която да проследява стоките от доставчика на суровините до
местата за продажби на
дребно.

ФИНАНСИРАНЕ: $55 млн.
ДОБЪР ЗНАК: над 50 клиента,
включително канадската
компания Lightspeed, която
обработва на година
плащания на стойност $17
млрд.
СЪОСНОВАТЕЛИ: изпълнителен
директор Ричи Серна, 32 г.,
Шон Донован, 37 г.

HIPPO

ДОБЪР ЗНАК: първото
приложение на компанията
проследява движението на 2
млн. диаманта

КАЛИФОРНИЯ

ОСНОВАТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР: Лиън Кемп, 47 г.

FAT T M E R C H A N T 
ФЛОРИДА
ПЛАЩАНИЯ

Обвързва резултатите от
обработване на плащанията с кредитни карти, извършвани онлайн и в магазините, и анализа за продажбите и предоставя данните срещу месечен
абонамент, който според
фирмата струва на малките компании с 30–40%
по-евтино, отколкото традиционните такси за обработка на плащанията.
ФИНАНСИРАНЕ: $18 млн.;
актуална оценка $140 млн.
ДОБЪР ЗНАК: обработени 2.3
млрд. транзакции през 2019 г.
СЪОСНОВАТЕЛИ: изпълнителен
директор Сънеера Мадхани,
32 г.; президент Сал
Рехметулах, 30 г. (брат на
Мадхани); технологичен
директор Джак Фън, 34 г.;
директор по стратегията
Линди Ланг, 27 г.

FINIX
САН ФРАНЦИСКО
ПЛАЩАНИЯ

Предоставя на компаниите повече контрол върху
обработването на данните за техните плащания,
като им позволява да задържат по-голяма част от
таксите, които търговците дават.

ЗАСТРАХОВКИ

Като използва публично
достъпни данни, снимки от
сателити и показания от
„умни“ домакински устройства като детектори за
засичане на движение, компанията за имуществени
застраховки Hippo регулира
процеса на кандидатстване и позволява да се намали
броят на претендираните
щети. В момента компанията има лиценз за работа в
21 щата и планира до края
на годината да бъде представена в цялата страна.
ФИНАНСИРАНЕ: $209 млн.;
актуална оценка $1 млрд.
ДОБЪР ЗНАК: През миналата
година премиите се увеличиха
петкратно
СЪОСНОВАТЕЛИ: изпълнителен
директор Асаф Уанд, 45 г.;
технологичен директор Ейал
Нейвън, 39 г.

Т

ова, към което се стреми
Армстронг, може да бъде
описано с думата defi от
decentralized finance (децентрализирани финанси) или ако
предпочитате – defiance of authority (противопоставяне на регулаторите). Очаква
се defi да засегне всички аспекти на богатството. Предполага се, че един ден блокчейн

ICAPITAL NETWORK
НЮ ЙОРК
ИНВЕСТИЦИИ

Платформата позволява на
клиентите с големи нетни
активи да инвестират по
25 хил. долара във фондове
от областта на дяловите
инвестиции, дълговите инструменти, рисковия капитал и хедж фондове.
ФИНАНСИРАНЕ: $80 млн.;
актуална оценка $700 млн.1
ДОБЪР ЗНАК: през
платформата са направени
инвестиции на стойност $47
млрд.
СЪОСНОВАТЕЛ И
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Лорънс Калкано, 57 г.
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ПРЕМИНЕТЕ С ПОМОЩНИ КОЛЕЛА ПРЕЗ
ФОНДОВИЯ ПАЗАР
Познавате ли някой, който може да инвестира
само 50 долара? Мобилното приложение Stash
предлага частични покупки на акции, а приложението Acorns – закръглящо нагоре сумите на
сделките, изпраща надвнесените центове от
сделките, извършвани с кредитни и дебитни
карти, в борсово търгувани фондове (ETF). Няма
такси, няма и минимални прагове за пенсионните сметки от типа Roth IRA, които Schwab и
Fidelity предоставят на младоци. Пенсионните
сметки Roth могат да нарастват, без да се дължат данъци, а вноските могат да бъдат изтегляни по всяко време, също без такси и данъци. И
все пак един съвет: не е препоръчително тази
схема да се използва, ако децата на собственика на сметката смятат да кандидатстват
за финансово подпомагане за следване в частен колеж.

FORBESBULGARIA.COM

71
ФИНТЕХ ТОП 50

ФИНАНСИРАНЕ: $20 млн.;
актуална оценка $100 млн.

Било забавно. Но струвало ли си Армстронг да загуби основната си работа?
Отговорът на този въпрос идва през 2012
г., когато акселераторът за стартъпи Y
Combinator налива 150 хил. долара в Airbnb
и други обещаващи стартъпи. Бившият служител на Goldman Sachs Фред Ерсам се присъединява към проекта на Армстронг, което
осигурява на Coinbase доверието на банките,
с които впоследствие компанията започва
да си сътрудничи.
Инвеститори на рисков капитал начело с
фонда Andreessen Horowitz наливат още половин милиард долара в Coinbase. „Все едно
Google създава Gmail за биткойни. Така го
описват те“, отбелязва Крис Диксън, партньор на Andreessen, който работи в съвета
на директорите на Coinbase.
В последния кръг на финансиране стартъпът е оценен на 8.1 млрд. долара. Трийсет и
една годишният Ерсам напуска компанията,
но запазва дял в нея. Той продължава усилено
да насочва рисков капитал към стартъпи,
които се стремят да използват криптовалути и блокчейн технологии, за да създадат
мрежа за разплащания между корпорациите.
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технологията ще навлезе в търговията, кредитирането и обезпечаването на заеми, без
да е необходимо посредничеството на традиционните финансови институции. Интересното е, че Coinbase притежава лиценз за
брокер и дилър. Дали криптоборсата няма да
създаде своя фондова борса някой ден?
Въпреки че в дългосрочен план Coinbase ще
се стреми да се утвърди като важен свързващ пункт за всички видове децентрализирани финансови потоци, приходите на стартъпа за момента идват от по-маловажни
дейности като комисионите от търговия.
Платформата позволява на аматьорите да
влизат или да излизат от света на криптовалутите или да обменят една валута за
друга срещу такси и спредове, които достигат до около 2%. При конкурента Binance
таксите са близо 90% по-ниски, но тази компания е известна като пристанище на офшорни средства със съмнителен произход.
Базираната в Малта Binance не е особено
популярна в САЩ.

С

ериозните търговци разполагат с по-добра възможност. Те използват
Coinbase Pro – друга платформа, която прилича повече на традиционна фондова борса. Общата комисиона за купувача и продавача там
варира от 1% за малките сделки до 0.07%
за тези на стойност над 100 млн. долара.
Над половината от оборота на Coinbase
Pro идва от алгоритмични сделки. Като че
ли агресивната търговия не носи ползи за
обществото, но тя служи като смазка за
капиталовите пазари. Разликата между цената купува и цената продава при биткойна,
който в момента се търгува за около 9300
долара, е не повече от долар. В процентно
изражение спредът при криптовалутите е
съпоставим със спреда на високоликвидния
борсово търгуван фонд SPDR S&P 500.
Проблемът с приходите от комисиони е, че те са силно зависими към курса
на криптовалутата. Когато биткойнът се
срине, както стана през 2018 г., обемът на
търговията намалява, както и доходите в
доларово изражение от всеки токен.
Coinbase се стреми да си осигури други
стабилни източници на доходи, за да компенсира нестабилността на постъпленията
от комисиони. Такава възможност според
финансовия директор Алесия Хаас предоставя съхраняването на средства в полза на институционалните клиенти. В дигиталното
хранилище, чийто капацитет Coinbase знаFORBESBULGARIA.COM

INSURIFY

KINDUR

КЕЙМБРИДЖ

НЮ ЙОРК

ЗАСТРАХОВКИ

Сайт, който използва изкуствен интелект, за да
прави сравнения и да продава автомобилни, жилищни и
застраховки живот онлайн,
без да се налага купувачите
да разговарят със застрахователни агенти.

ИНВЕСТИЦИИ

Хибридна услуга примамва
с безплатни съвети за пенсионни планове, изготвяни
от роботи, след което се
предлага оферта за управ
ление на парите от човек
срещу такса 0.50% от активите по сметката при
суми над 5000 долара и
0.25% за суми над 500 хил.
долара.
ФИНАНСИРАНЕ: $11 млн.;
актуална оценка $35 млн.1

Снежина
Закариа

ФИНАНСИРАНЕ: $30 млн.
ДОБЪР ЗНАК: сключени
са 130 хил. автомобилни
застраховки, за 67% от
които не се е прибягвало до
застрахователен агент
СЪОСНОВАТЕЛ И
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Снежина Закариа, 43 г.,
родена в България

KABBAGE
АТЛАНТА
B2B КРЕДИТИРАНЕ

Автоматизираната система одобрява кредитни
линии в размер до 200 хил.
долара само за няколко минути. Новата услуга помага на малките фирми да управляват фактурите и плащанията си.
ФИНАНСИРАНЕ: $489 млн.;
актуална оценка $1.2 млрд.
ДОБЪР ЗНАК: отпуснати са
над $9 млрд. заеми през 2019 г.
на 220 хил. малки фирми
СЪОСНОВАТЕЛИ: изпълнителен
директор Роб Ерохвайн, 52 г.;
президент Катрин Петралиа,
49 г.

НОВ УЧАСТНИК В КЛАСАЦИЯТА
1

По данни на PitchBook

ДОБЪР ЗНАК: 21 хил.
потребители със
спестявания за пенсия
в размер на $14 млрд. са
направили безплатни
планове с Kindur, откакто
платформата бе пусната на
пазара през април миналата
година
ОСНОВАТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР: Райън Хорган, 42 г.

LEMONADE
НЮ ЙОРК
ЗАСТРАХОВКИ

Компанията продава застраховки от над 5 долара на месец за наематели и над 25 долара на месец
за собственици на имоти,
като използва изкуствен
интелект, за да потвърди обхвата на застраховката в рамките на 90 секунди и да изплати претенциите за щети за по-малко от
три минути. Стреми се да
ограничава фалшивите претенции, като дарява за благотворителност остатъка от сумата след покриване на щетите, разходите и
таксите. В момента работи в 26 щата, в столицата
Вашингтон и в Германия.
ФИНАНСИРАНЕ: $480 млн.;
актуална оценка $2.1 млрд.1
ДОБЪР ЗНАК: над 500 хил.
потребители, които
осигуряват годишни приходи
с повтарящ се характер на
стойност $115 млн.
СЪОСНОВАТЕЛИ: изпълнителен
директор Даниел Шрайбер, 49
г.; оперативен директор Шай
Уинингер, 46 г.
АПРИЛ, 2020
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САН ФРАНЦИСКО
ЛИЧНИ ФИНАНСИ

ФИНАНСИРАНЕ: $42 млн.;
актуална оценка $112 млн.1

НЮ ЙОРК
ЛИЧНИ ФИНАНСИ

Дигитална банка, която
предлага на потребителите безплатна проверка на
сметки, авансово използване на средства по дебитни
карти и чекове със заплати (с директен депозит)
и портфейли от борсово
търгувани фондове.

ДОБЪР ЗНАК: потребителите
почти удвоиха активите по
сметките си до $200 млн.
в сравнение с предишната
година
СЪОСНОВАТЕЛИ: изпълнителен
директор Алекс Сириак, 37
г., и оперативен директор
Шобрин Уралил, 38 г.

MAKERDAO
НЮ ЙОРК
БЛОКЧЕЙН И БИТКОИН

Децентрализирана финансова платформа, която позволява на кредитополучателите да използват нестабилна криптовалута
като обезпечение за стабилни заеми.
ФИНАНСИРАНЕ: $63 млн.;
актуална оценка $500 млн.
ДОБЪР ЗНАК: през 2019 г. са
генерирани лихви в размер на
$10 млн.
ОСНОВАТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР: Рун Крисчънсън,
29 г.

MARQETA
КАЛИФОРНИЯ
ПЛАЩАНИЯ

Компанията за обработване на транзакции, извършвани с дебитни карти, дава
на фирмите, които издават карти на служителите
си, по-голям контрол кои
транзакции да одобряват.

Дий Чоубий

ФИНАНСИРАНЕ: $207 млн.;
актуална оценка $630 млн.
ДОБЪР ЗНАК: над 6 млн.
потребители
СЪОСНОВАТЕЛИ: изпълнителен
директор Дий Чоубий, 38 г.;
информационен директор
Пратиуш Тивари, 43 г.;
технологичен директор Чи
Мун Фонг, 42 г.

NEXT INSURANCE
КАЛИФОРНИЯ
ЗАСТРАХОВКИ

Застрахователна компания, която продава дребни застраховки (за злополука, автомобилни или за
служители), съставени съобразно специфични индуст
рии (като например в ресторантьорския бизнес).
Развива дейност във всички щати с изключение на
Ню Йорк и е лицензиран застраховател в 26 щата.
ФИНАНСИРАНЕ: $381 млн.;
актуална оценка над $1 млрд.

ФИНАНСИРАНЕ: $378 млн.;
актуална оценка $1.9 млрд.

ДОБЪР ЗНАК: обслужва 79 хил.
малки компании

ДОБЪР ЗНАК: над $300 млн.
приходи през 2019 г., според
оценки на FORBES

СЪОСНОВАТЕЛИ: изпълнителен
директор Ги Голдщайн, 52 г.;
технологичен директор Алън
Хъри, 43 г.; вицепрезидент по
научноразвойната дейност
Нисим Тапиро, 50 г.

СЪОСНОВАТЕЛ И
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Джейсън Гарднър, 59 г.

чително разшири с придобиването на институционалния бизнес на Xapo през август миналата година, се съхраняват 8 млрд. долара
в биткойни и друга криптовалута.
Нов източник на доходи е т.нар. стейкинг (подкрепяне), при който притежателят на определена криптовалута като tezos
и EOS, получава такса от потвърждаването
на транзакциите с тази валута в мрежата.
При това не се изисква такова голямо пот
ребление на електроенергия за извършване
на математическите изчисления, както при
биткойна, но е необходима голяма точност,
защото всяка грешка лишава потребителя
от възнаграждение. Coinbase обработва детайлите и разпределя дохода между потребителите. Целият процес прилича на това
как борсовият брокер насочва маржин акциите към продавачите на къси позиции.
Друг продукт на Coinbase, наречен USD
Coin, разработен в партньорство с криптоборсата Circle, позволява на потребителите
да обменят долари срещу криптовалута при
курс 1:1, която може да се продаде по-бързо
от токените. Доларите носят лихви, които
Coinbase споделя с клиентите си.
Coinbase твърди, че през миналата година са обработени сделки на стойност 80
млрд. долара. (Binance се хвали с дневен оборот, който в годишно изражение достига 1
трлн. долара.) Достатъчно ли е това, за да
се генерира печалба? Финансовият директор
Хаас признава, че всеки месец балансът на
Coinbase е ту положителен, ту отрицателен. Но тя добавя, че ако се изключат непаричните активи като репутационните
загуби и хипотетичната стойност на опционите на служителите, криптоборсата е
изцяло на зелено през последните няколко години.
При всяка компания, която се стреми
към растеж, парите могат да дойдат и да
си отидат еднакво бързо. Откакто преди
две години нае Емили Чои като оперативен
директор, Coinbase увеличи персонала си до
1000 души. Служителите в администрацията трудно успяват да насмогнат на новите
назначения. Борсата вече има офиси в Ню
Йорк, Дъблин и Токио. А плановете є за бъдещето са още по-амбициозни.
Чои, която преди това се е занимавала с
разработването на бизнеса на LinkedIn, увеличи рисковия капитал в Coinbase от нула до
60 фирми, сред които са Bison Trails от Ню
Йорк и Alchemy от Сан Франциско, стремящи се да стимулират компаниите да използват блокчейн, и Amber Group от китайския
град Шънджън, която внедрява изкуствен
FORBESBULGARIA.COM
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Дигиталната платформа за
спестовни сметки за здравеопазване предлага на работещите възможност безплатно да инвестират парите си, за да финансират
бъдещи здравни разходи.

MONEYLION
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интелект в търговията с криптовалути.
„Много от проектите, по които работим
заедно с инвеститорите на рисков капитал,
са такива, които не бихме развили като основно направление на бизнеса, но които смятаме за доста интересни“, разказва Чои.
Армстронг добавя: „Инвестициите на
рисков капитал в бизнеса са големи, но ние
не знаем дали въобще нещо ще се получи. Обикновено при тях съществува висок
риск от провал. В противен случай няма да
можем да мислим достатъчно мащабно.“

К

риптовалутата беше заклеймена от Уорън Бъфет
като отрова за мишки, а
Джейми Даймън и икономистът, предсказал глобалната
криза през 2008 г. – Нуриел Рубини, я смятат за измама. Има ли наистина икономическа полза от нея?
Според Армстронг отговорът е положителен. Той чертае бъдеще, в което хиляди
стартъпи ще използват криптовалути, за
да финансират бизнеса си на един глобален
пазар, който вече няма да бъде под контрола
на компаниите на Уолстрийт. В рамките на
десетилетие, прогнозира Армстронг, броят
на хората, които ще работят в блокчейн
икономиката ще нарасне от 50 млн. до един
млрд. Обречени сме да се радваме на финансова система, която ще бъде „по-глобална,
по-честна, по-свободна и по-ефективна“.
В стремежа към финансова свобода се
вплита и един личен емоционален елемент.
Новоназначеният продуктов директор Суроджит Чатержи разказва какво се е случило, когато Индия девалвирала паричната

PAYONEER
НЮ ЙОРК
ПЛАЩАНИЯ

Миша Есипой

NOVA CREDIT
САН ФРАНЦИСКО
ЛИЧНИ ФИНАНСИ

Събира информация от кредитните досиета в осем
държави, за да създаде кредитен рейтинг, който позволява на хората, влезли
неотдавна в САЩ, да кандидатстват за заеми и
наеми на апартаменти на
база на кредитните им рейтинги в техните държави.
ФИНАНСИРАНЕ: $65 млн.
ДОБЪР ЗНАК: American Express
използва данните на Nova,
за да одобрява незабавно
имигранти за получаване на
кредитни карти в САЩ
СЪОСНОВАТЕЛИ: изпълнителен
директор Миша Есипой, 32 г.;
оперативен директор Ники
Гулимис, 32 г.; Лоик Янсен, 30 г.

OPENDOOR
САН ФРАНЦИСКО
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Движение на парите през 2020 г.

ВТОРИ ЖИВОТ НА ПЕНСИОННАТА ОСИГУРОВКА
Считано от януари 2020 г., Конгресът на САЩ
направи редица промени в правилата за управ
ление на пенсионните сметки. Например, ако
вече сте реализирали някакъв доход, можете да
започнете да влагате в пенсионната си сметка независимо на каква възраст сте (предишната граница беше седемдесет години и половина). Това е страхотно, ако продължите да
работите на непълна заетост след пенсиониране. Друго предимство за бейби бумърите е,
че възрастта за задължително изплащане на
пенсионните сметки бе увеличена от седемдесет години и половина на 72 години. Но има
и една нова уловка: ако оставите пенсионните си сметки на наследници без брак, в повечето случаи те ще трябва да изтеглят парите в
рамките на 10 години.
FORBESBULGARIA.COM

Позволява трети страни, които са продавачи, и
собствениците на платформи за продажби като
Amazon, Walmart.com и
Airbnb да приемат плащания в чуждестранна валута.
Неотдавна започна да предоставя кредити на продавачите в Amazon и Walmart.

Продавачите на жилища
в 21 града могат да поискат оферти в брой от
Opendoor online, да получат
предложенията в рамките на 24 часа и да сключат
сделка за по-малко от три
седмици. Ново приложение
позволява на купувачите
да дават оферти за всички жилища, които се предлагат на пазара в шест
града, включително в Далас
и Феникс.
ФИНАНСИРАНЕ: $1.3 млрд.;
актуална оценка $3.8 млрд.
ДОБЪР ЗНАК: през 2019 г. са
купени 19 хил. жилища
СЪОСНОВАТЕЛ И
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Ерик Ву, 37 г.
НОВ УЧАСТНИК В КЛАСАЦИЯТА
По данни на PitchBook
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Ювал Тал

ФИНАНСИРАНЕ: $270 млн.;
актуална оценка $1 млрд.1
ДОБЪР ЗНАК: четири милиона
потребители в 150 държави;
нетната норма на печалба
– 5%
ОСНОВАТЕЛ И ПРЕЗИДЕНТ:
Ювал Тал, 54 г., изпълнителен
директор Скот Галит, 49 г.

PLAID
САН ФРАНЦИСКО
ПЛАЩАНИЯ

Появява се за пети и вероятно за последен път в
класацията FinTech 50, ако
се осъществи предстоящото поглъщане от Visa. Plaid
свързва приложенията за
плащане като Square Cash
и приложенията за управ
ление на личните финанси като Acorns към банковите сметки на клиентите
с цел прехвърляне и проследяване движението на средствата.
ФИНАНСИРАНЕ: $310 млн.;
Visa ще плати $5.3 млрд.
ДОБЪР ЗНАК: 2600
потребители, включително
Venmo, Robinhood и Coinbase
СЪОСНОВАТЕЛИ: изпълнителен
директор Зак Перет, 32 г.,
и бившият технологичен
директор Уилям Хокей, 30 г.
АПРИЛ, 2020

PLASTIQ

ROOFSTOCK

STATESTITLE

TALA

САН ФРАНЦИСКО

КАЛИФОРНИЯ

САН ФРАНЦИСКО

КАЛИФОРНИЯ

ПЛАЩАНИЯ

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Дигитален пазар на недвижими имоти, който позволява на инвеститорите да купуват еднофамилни имоти за отдаване под
наем в 25 щата.

ФИНАНСИРАНЕ: $140 млн.;
актуална оценка $800 млн.

ДОБЪР ЗНАК: продадени са
имоти на стойност $2 млрд.

ДОБЪР ЗНАК: над 50 хил.
потребители; обработва 4
млрд. транзакции годишно

ОСНОВАТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР: Гари Бийзли, 54 г.

СЪОСНОВАТЕЛ И
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Елиът Бученан, 30 г.

ФИНАНСИРАНЕ: $133 млн.;
актуална оценка $550 млн.

ROOTINSURANCE
ОХАЙО

PROPEL
НЮ ЙОРК
ЛИЧНИ ФИНАНСИ

Приложението Fresh EBT
позволява на тези, които
получават купони за храна,
да проверяват баланса им,
магазините, които ги приемат, и обявите за работа.
ФИНАНСИРАНЕ: $18 млн.;
актуална оценка $55 млн.1
ДОБЪР ЗНАК: през 2019 г.
потребителите се удвоиха
до 2 млн.
ОСНОВАТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР: Джими Чен, 32 г.

RIPPLE
БЛОКЧЕЙН И БИТКОЙН

ФИНАНСИРАНЕ: $293 млн.;
актуална оценка $10 млрд.
ДОБЪР ЗНАК: $12 млрд. в XRP
в специализирани ескроу
сметки
СЪОСНОВАТЕЛИ:
Крис Ларсен, 59 г.; Джед
Маккалъб, 45 г.; Артър Брито,
и изпълнителен директор
Брад Гарлингхауз, 49 г.

ФИНАНСИРАНЕ: $107 млн.
ДОБЪР ЗНАК: приходите
достигнаха $185 млн. през
2019 г., след като придоби
част от застрахователния
бизнес на Lennar
СЪОСНОВАТЕЛ И
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Макс Симков, 38 г.

ЗАСТРАХОВКИ

Автомобилен застраховател, който определя застрахователните ставки, като първо наблюдава
шофирането на клиентите
си чрез смартфон, измервайки 200 показателя (например натискане на спирачки, изминати километ
ри и др.)
ФИНАНСИРАНЕ: $528 млн.;
актуална оценка $3.7 млрд.
ДОБЪР ЗНАК: $307 млн. от
директни премии през
първите три тримесечия на
2019 г.
СЪОСНОВАТЕЛИ: изпълнителен
директор Алекс Тим, 31 г.;
технологичен директор Дан
Мейнджс, 34 г.

САН ФРАНЦИСКО

Глобалната мрежа за сетълменти, която е базирана на блокчейн технология,
се използва от близо 300
институции. Тя позволява
на компаниите да правят
плащания в създадената от
основателите на компанията криптовалута – XRP.

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Чрез използването на данни
за собствеността, които
са налични онлайн, и анализ за прогнози, компанията позволява за по-малко
от минута да се сключат
застраховки за 80% от домовете.

STASH
НЮ ЙОРК
ИНВЕСТИЦИИ

Срещу фиксирана такса
между 1 и 9 долара на
месец приложението предлага закупуване на определени акции и борсово търгувани фондове, безплатна
проверка на сметка и дебитна карта с бонуси.

STRIPE
САН ФРАНЦИСКО
ПЛАЩАНИЯ

Платформата є позволява на компании – от малки
уебсайтове до гиганти
като Amazon и Facebook,
да приемат онлайн плащания. През миналата година Stripe започна да издава корпоративни кредитни карти и малки бизнес
заеми, които автоматично
се възстановяват от получаваните от заемополучателите плащания, които
приложението обработва.
ФИНАНСИРАНЕ: $1 млрд.;
актуална оценка $35 млрд.,
превръщайки Stripe в найскъпата частна компания
в сектора на финансовите
технологии в САЩ
ДОБЪР ЗНАК: обработва
транзакции на стойност
стотици милиарди долари
СЪОСНОВАТЕЛИ:
изпълнителен директор
Патрик Колисън, 31 г., и
президент Джон Колисън, 29 г.

ЛИЧНИ ФИНАНСИ

Отпуска заеми от 10 до
500 долара на клиенти от
третия свят, които имат
слаба или нямат никаква
кредитна история, като използва данните от смартфоните, за да преценява
кредитния риск. (За по-надеждни се считат кандидатите, които навреме
плащат сметките си към
ютили компании, както и
за използваните телефонни услуги.)
ФИНАНСИРАНЕ: $200 млн.;
актуална оценка $800 млн.
ДОБЪР ЗНАК: отпуснала
е над $1 млрд. заеми на
4 млн. потребители;
реализира печалба в Кения
и Филипините; бързо се
разраства в Танзания,
Мексико и Индия
ОСНОВАТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР: Шивани Сироя,
38 г., стартирал Tala, след
като проучил по поръчка на
ООН какво влияние оказва
микрокредитирането в
субсахарска Африка

T A L LY 
САН ФРАНЦИСКО
ЛИЧНИ ФИНАНСИ

Приложение, което следи
какви са задълженията по
кредитните карти и какви
са предстоящите плащания
и търси начин да разшири
съществуващата кредитна
линия (при по-ниска лихва,
отколкото по кредитна
карта); извършва месечните плащания на своите
клиенти по съществуващите им кредитни карти, за
да се избегне начисляване
на високи такси за закъснение, както и следи първо да
се покриват задълженията
с по-високи лихви.

ФИНАНСИРАНЕ: $192 млн.;
актуална оценка $585 млн.1

ФИНАНСИРАНЕ: $92 млн.;
актуална оценка $285 млн.1

ДОБЪР ЗНАК: над 4 млн.
потребители

ДОБЪР ЗНАК: през миналата
година постъпленията
нараснаха четирикратно

СЪОСНОВАТЕЛИ: изпълнителен
директор Брандън Крейг, 45
г.; президент Ед Робинсън,
36 г.

Патрик
Колисън

СЪОСНОВАТЕЛИ: изпълнителен
директор Джейсън Браун,
40 г.; Джейспър Плац, 40 г.
FORBESBULGARIA.COM
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ФИНТЕХ ТОП 50

Срещу такса 2.5% позволява на малките фирми да използват кредитна карта,
за да покрият разходите, за
които не се приемат кредитни карти. Клиентите
обикновено са ресторанти,
и лекарски кабинети.

FORBES ФИНТЕХ ТОП 50
си единица и с това унищожи авоарите на
населението. Тогава 80-годишният є баща
се редил пет часа на опашка, за да изтегли
спестяванията си, които вече били равностойни на едва 30 долара.

КЛАСАЦИЯ
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TRUMID
НЮ ЙОРК
ДЕЙНОСТ НА УОЛСТРИЙТ

М

ного държави, включително Мексико, Аржентина, Русия и Кипър, са осъществявали подобен тип
конфискации на парични
активи, при които част от стойността
е била замразявана или насилствено обръщана в активи с далеч по-ниска стойност.
САЩ не са безгрешни в това отношение
– през 1933 г. администрацията изтеглила
златото от населението и го заменила с
книжа, които загубили 95% от стойността си.
Биткойнът също като златото е неудобен инструмент за обмен. Механизмът,
изискващ одобряване на транзакциите, отнема 10 минути, което означава, че в една
секунда могат да се осъществят само по
четири трансфера. Глобалната икономика не
може да работи с подобно темпо.
Вече се търсят решения на този проблем,
казва Армстронг. Едно от тях е биткойнът
да се смята като средство за спестявания и
да се разширят функциите за осъществяване на транзакции, както на практика това
се прави в банковата система, където неактивните средства по валутните сметки и

Аман Наранг

TOAST
БОСТЪН
ПЛАЩАНИЯ

Софтуерът на компанията,
който се продава на ресторанти, може да обработва
плащания, резервации, онлайн поръчки и ведомостите. Сега вече предоставя
заеми и на ресторантите.
ФИНАНСИРАНЕ: $498 млн.;
актуална оценка $2.7 млрд.
ДОБЪР ЗНАК: обработва
продажби на стойност
десетки милиарди долари на
година
СЪОСНОВАТЕЛИ: съпрезиденти
Аман Наранг, 37 г., и Стив
Фредет, 36 г.; технологичен
директор Джонатан Грим, 34
г.; изпълнителен директор
Крис Компарато, 52 г.

ЛОНДОН
ПЛАЩАНИЯ

ЗАПАЗЕТЕ НАВИЦИТЕ СИ
ПРИ СДЕЛКИТЕ С КРИПТОВАЛУТА
Новата таблица в бланка 1040 за деклариране на доходите задава въпроса дали през пред
ходната година са били извършвани някакви
транзакции с виртуални валути, така че хората, които не искат да попаднат в затвора, вече не могат да си позволят да не декларират осъществените от тях сделки. Всъщност
честността може да спести пари – също като
останалите видове собственост данък върху
капиталовите печалби от инвестициите с
криптовалути се дължи само в случай на продажба. Продажбата на губещите позиции генерира загуби, които може да се използват, за да
компенсират печалбите от други активи (например ценни книжа и облигации). Още повече
че сделките с криптовалути са изключени от
правилото, което ограничава възможността
загубите да се приспадат от позиции в ценни
книжа, които бързо могат да бъдат възстановени.

FORBESBULGARIA.COM

ФИНАНСИРАНЕ: $200 млн.
ДОБЪР ЗНАК: търгуваните
на месец обеми достигнаха
$17 млрд.
ОСНОВАТЕЛ: Рони Матео, 46 г.

UNISON
САН ФРАНЦИСКО
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Дава възможност на купувачите и собствениците на
жилища да продадат част
от бъдещите подобрения
в имотите си. В случай че
Unison и нейните инвеститори вложат 10%, те ще
получат 33% от цената,
когато къщата се продаде.
ФИНАНСИРАНЕ: $40 млн.

TRANSFERWISE
Движение на парите през 2020 г.

Компанията притежава
електронна платформа за
търговия с облигации с инвестиционно качество и
джънк облигации. Стартирала е с анонимни блокови
сделки, но сега позволява на
търговците да отправят
анонимни заявки за покупки
или продажби.

Изпълнява международни трансфери на пари за
потребители при средна
такса 0.7% в сравнение с 4
до 5%, начислявани от банките в САЩ, като се съобразява с разликите във
валутните курсове. Новата дебитна карта, издавана от компанията, позволява навсякъде по света да се
финансират покупки и да се
теглят пари от банкомат,
без да се начислява такса.
ФИНАНСИРАНЕ: $689 млн.;
актуална оценка $3.5 млрд.
ДОБЪР ЗНАК: 6 млн.
потребители в 71 държави,
които правят преводи на $5.5
млрд. на месец

ДОБЪР ЗНАК: купени са дялове
в жилища за $4.4 млрд.
ОСНОВАТЕЛ: Томас Спонхолц,
53 г.

UPSTART
КАЛИФОРНИЯ
ЛИЧНИ ФИНАНСИ

Платформата на компанията за онлайн заеми използва изкуствен интелект и
алтернативни данни като
образование и отношение
на предишни работодатели
за кредитната история на
клиента и данни за заплатата му.
ФИНАНСИРАНЕ: 165 млн.
долара; актуална оценка 750
млн. долара
ДОБЪР ЗНАК: отпуснати са
над 6 млрд. долара кредити

СЪОСНОВАТЕЛИ: изпълнителен
директор Кристо Кьорман,
40 г., и председател Таавет
Хинрикус 39 г.

СЪОСНОВАТЕЛИ: изпълнителен
директор Дейв Жируар, 54
г.,; продуктов директор Пол
Гу, 29 г.

НОВ УЧАСТНИК В КЛАСАЦИЯТА
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По данни на PitchBook

по влоговете във Федералната резервна система се използват за обезпечаване на чекове и извършване на електронни разплащания.
Друг начин е създаването и разработването
на нови криптовалути с по-висока скорост
на операциите. Coinbase поддържа наличнос
ти от лайткойни и биткойни.

П

рез декември миналата година компанията получи
първото по рода си разрешение от Visa да издава дебитни карти, които да позволяват на държателите да правят покупки в 46 млн. локации (включително и
тегления от банкомат), приемащи карти
Visa, както и да теглят пари от сметка
на Coinbase в криптовалута. Първоначално
тези дебитни карти ще бъдат достъпни
за жителите от 29 държави, макар САЩ
да не са сред тях. А с времето Coinbase
може да разшири разрешението, получено от Visa, и да включи в него емитирането на кредитни карти от името на други
криптоборси.
Междувременно банките не пропускат
възможността да усъвършенстват системите си за плащания със старомодните долари. Платформата за незабавни плащания
– Zelle, управлявана от консорциум от големи банки, обработи през миналата година
транзакции на стойност 187 млрд. долара –
значително повече от системата Venmo на
PayPal. Zelle е насочена най-вече към обслужване на търговците на дребно, но извършва и мащабни операции на стойност до 3.2
млн. долара.
Без съмнение революционните технологии
навлизат в банковата система и Coinbase
смята да участва в тези промени. Борсата
е единствената компания, която присъства и в двете нови класации на FORBES –
Финтех 50 и Блокчейн 50. Армстронг обаче
има доста конкуренти, като се започне с
централните банки, които също създават
собствени дигитални валути. А и Facebook
все още не се е отказала от разработването на Libra, която има амбицията да се превърне в световна дигитална валута, обезпечена с активи като долари и евро.
Но Армстронг не се страхува от растящата
конкуренция.
„Когато
създадох
Coinbase, повечето хора смятаха, че [блокчейнът] е безумие. Сега правителства и големите компании, също инвестират в тази
технология. Така че нека да признаем – това
е нещо много добро.“ F
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Снимка от Елена Ненкова за Forbes

Да изпълниш
поставените цели

Бивши кадри на „Телерик“ виждат възможност в милиардния пазар за OKR софтуер.
И без много шум успяха да наберат 9 млн. долара капитал за своя стартъп GT MH UB

Облечен в черен суичър с логото на Gtmhub, Радослав Георгиев
не дава вид на човек, който управлява екип
от над 70 души. Но той много добре разбира
какъв е проблемът с управлението на хора.
„Модерните компании работят с над 70–80
различни системи, които следят задачите
и процесите – казва Георгиев, на 33 години.
– Тези данни остават фрагментирани и мениджмънтът не знае какво се случва.“
За пръв път той се сблъсква с този проб
лем, докато управлява екипи в софтуерната компания „Телерик“. Пак по това време
той научава за системата за поставяне на
цели OKR (Objectives and Key Results). Тя се
използва от някои големи компании като
Google и дава възможност на мениджърите
да разберат колко ефективно работят служителите във фирмата.
Gtmhub, на която Георгиев е съосновател
и главен технически директор, създава софтуер, който използва OKR методологията.
Той изсмуква показатели за ефективност
от информационните системи в една фирма
(като Salesforce, MailChimp, Asana и т.н.) и
ги предоставя в реално време на мениджмънта.
Със софтуера, който се предлага като
услуга (SaaS), се работи сравнително лесно.
След първоначалната регистрация с няколко
клика можете да създадете цел (например:
искаме да удвоим продажбите на продукт в
рамките на тримесечие) и да посочите служител, който е отговорен за изпълнението
є. След това можете да следите в реално
АПРИЛ, 2020

ТЕЗИ БЪЛГАРСКИ КОМПАНИИ ЗАПОЧВАТ ОТ
НУЛАТА И УСПЯВАТ ДА НАБЕРАТ МИЛИОНИ
ОТ ФОНДОВЕТЕ ЗА РИСКОВ КАПИТАЛ. КАКВО
ТОЛКОВА ВПЕЧАТЛЯВА ИНВЕСТИТОРИТЕ?
Български еднорог (компания с пазарна оценка
от поне 1 млрд. долара) може скоро да не видим.
Но това не означава, че в България няма успешни
стартъпи, някои от които успяват да привлекат
осемцифрени суми от инвеститори.
FORBES представя някои от младите български компании с най-много набрани средства от фондове за
рисков капитал. Повечето се занимават с разработка на софтуер, но има и представители на
други сектори като търговия, отдаване на офисни
площи и дори разработка на наносателити.
Класацията не претендира за изчерпателност.
Тя показва някои от по-значимите примери за успешни стартиращи компании, които са спечелили
доверието на инвестиционната общност.

GTMHUB
ФИНАНСИРАНЕ: $10.3 МЛН.
ИНДУСТРИЯ: СОФТУЕР

Какви показатели следи
една компания, за да знае
дали изпълнява поставените си цели? Т.нар. KPI (key
performance indicators) са
добро начало, но не са достатъчни. Показателите
може да се покачват, но
мениджърите не разбират
какво стои зад този растеж.
Измерването на постигането на цели е проб
лем, с който много компании се сблъскват от десетилетия. Същия казус имa
и софтуерната компания
„Телерик“, в която работят
Иван Осмак, Радослав Георгиев и Йордан Ангелов. Тримата решават, че могат
да предложат софтуерно
решение за този проблем.
Продуктът им Gtmhub анализира данните, предоста-

вени от десетки информационни системи (например
CRM платформа, софтуер за имейл маркетинг, или
инструмент за уеб аналитика) и ги показва в реално
време. Така мениджмънтът
може да види кой служител
за кои процеси е отговорен
и какъв е прогресът му.

REMIX GLOBAL
ФИНАНСИРАНЕ: 8 МЛН. ЕВРО
ИНДУСТРИЯ: ТЪРГОВИЯ

Remix Global е онлайн търговец на дрехи втора ръка
с български корени. Двама
от основателите на компанията, Надежда Ганчева и Любомир Кленов, вече
имат физически магазини за
дрехи втора употреба, когато през 2012 г. решават
да качат бизнеса в интернет. Към тях се присъединяват Геновева Петрова и
Илиян Грозев.
FORBESBULGARIA.COM
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време какво се случва с всяка зададена цел.
Пазарът за OKR софтуер е сравнително нов. През 2017 г. размерът му е бил 550
млн. долара (по оценка на Coherent Market
Insights), но прогнозата е да расте средно с
по 14% годишно и да достигне 1.5 млрд. долара през 2026 г.
Това вероятно обяснява интереса на инвеститорите към компании като Gtmhub.
През 2019 г. компанията набра 9 млн. долара
финансиране от американския инвестиционен фонд CRV. Преди това в Gtmhub инвестираха и българските фондове Launchub и
Eleven, с което общият размер на набраните капитали достигна 10.3 млн. долара.
Радослав Георгиев работи в „Телерик“ от
2009 г. През годините той извървява пътя
от техническа поддръжка до старши директор на софтуерните инженери. В пика
на кариерата си той отговаря за 10 екипа,
които работят върху един софтуерен продукт.
По същото време един от другите съоснователи, Иван Осмак, е вицепрезидент и
отговаря за работата на всички продуктови дивизии в компанията. Работейки като
мениджъри, двамата виждат, че има много
голяма информационна дупка между стратегията за развитие на компанията и нейното
изпълнение.
Дори ако мениджърите виждат, че основните показатели за ефективност се покачват, те не могат да обяснят на какво се
дължи покачването. „Като тръгнем надолу по веригата и стигнем до хората, които
са отговорни за изпълнението, връзката се
къса и информацията не стига – казва Георгиев. – Хората на по-ниските нива нямат
представа каква е стратегията, защо е такава и какво е тяхното място в нея. Не
могат да видят как нещата, които правят,
допринасят за успеха на компанията.“
Георгиев и Осмак основават Gtmhub заедно с колегата си от „Телерик“ Йордан Ангелов в края на 2015 г. Първите си клиенти
намират основно чрез лични контакти.
Един такъв е Spotahome: испански стартъп, който разработва подобно на Airbnb
приложение за отдаване на имоти под наем
за периоди над 30 дни. Spotahome е един от
първите клиенти на Gtmhub. През 2016 г.
компанията расте експоненциално и привлича 4.7 млн. евро финансиране. Екипът є се
удвоява в рамките на 6 месеца.
Това създава хаос сред мениджърите,
FORBESBULGARIA.COM

Четиримата успяват да
яхнат един нов тренд. Потребителите вече предпочитат да си купуват
луксозни дрехи на старо,
вместо да дават много
по-големи суми. Всички веднага забелязват, че онлайн
продажбите растат много
по-бързо от продажбите
във физическите магазини.
Бизнесът им буквално експлодира. През 2014 г. започват да продават стоките
си в чужбина. Насочват се
към близки до България пазари, за да може доставката на продуктите да
става по-лесно.
Приходите растат в
пъти всяка година. През
2016 г. компанията получава
8 млн. eвро от австрийската инвестиционна компания Mezzanine Management,
за да разширява бизнеса си. За 2018 г. акционерното дружество „Ремикс
Глобъл“ има общо приходи
54.7 млн. лв. и загуба почти
10 млн. лв.

и Кристофър Хътчисън
се казва ProsFit. Двамата я регистрират в България през 2014 г., а клиентите є са клиники от цял
свят. PandoFit е техният
флагман продукт, но това
е само началото. Следващата им цел е да развият
собствен франчайз от помещения за медицински услуги, свързани със създаването и слагането на протези.

PAYHAWK
ФИНАНСИРАНЕ: 3.65 МЛН. ЕВРО
ИНДУСТРИЯ: ФИНАНСИ

Да контролираш разходите
на служителите не е толкова лесно. Ако фирма изпрати служител в командировка, финансовият отдел
трябва да изчака извлечения или касови бележки,

PROSFIT
ФИНАНСИРАНЕ: 4 МЛН. ЕВРО
ИНДУСТРИЯ: СОФТУЕР

Когато след инцидент краката на Кристофър Хътчисън са ампутирани, той
и баща му Алан пристигат
в България, за да започнат
собствен бизнес. Продуктът им е PandoFit: софтуер за триизмерно принтиране на протезни гилзи.
Протезната гилза е
частта, която свързва ампутирания крайник с останалата част от протезата. Намирането на подходяща гилза често отнема много време и пари.
PandoFit дава възможност
на лекарите да проектират подходяща за пациента гилза, която след това
може да се материализира
от 3D принтер.
Компанията на Алан

Христо Борисов

преди да разбере колко пари
са били изхарчени по време
на пътуването.
С тази мисъл в главата Христо Борисов създава
през 2018 г. Payhawk. Компанията разработва софтуер, с който компаниите
могат да следят в реално
време разходите, направени от служители с фирмени банкови карти.
Преди да се захване с
Payhawk, Христо Борисов в
продължение на години работи в „Телерик“. Впоследствие компанията е купена
от американската Progress
Software, а Борисов и колегата му Бойко Караджов
АПРИЛ, 2020

TRANSMETRICS
ФИНАНСИРАНЕ: 3.3. МЛН. ЕВРО
ИНДУСТРИЯ: СОФТУЕР

Аспарух Коев, един от четиримата съоснователи на
Transmetrics, в продължение
на години работи като консултант на транспортни
компании и познава добре
едно от болните им места.
Значителна част от превозните средства пътуват с полупразни контейнери, защото спедиторските
фирми не могат да прогно-

Аспарух Коев

зират добре натовареността им и съответно това
им носи загуби.
Коев осъзнава, че може
да направи нещо по въпроса. Заедно с Анна Шапошникова, Александър Петков
и Радослав Николов съосновават Transmetrics, която
разработва софтуерен проАПРИЛ, 2020

дукт за оптимизация на логистичните процеси. С него
транспортните компании
могат да прогнозират подобре какво ще превозват,
вземайки предвид детайли като празници или географски и климатични особености.
Работата по Transmetrics започва като проучване за DHL, но през 2013 г.
четиримата съоснователи я отделят като собствен бизнес. Последната си финансова инжекция
Transmetrics получи в края
на 2019 под формата на
грант за 1.67 млн. евро от
Европейската комисия.

BIODIT GLOBAL
TECHNOLOGIES
ФИНАНСИРАНЕ: $2 МЛН.
ИНДУСТРИЯ: СИГУРНОСТ

Ключалките са отживелица! Или поне в това вярва
Юлиан Софрониев, основател и главен изпълнителен
директор на Biodit Global
Technologies. Компанията
разработва устройства за
заключване с биометрични
данни, които могат да заменят стандартните ключалки и системите за достъп с чип карти.
Софрониев има опит в
застраховането, но през
2016 г. решава да инвестира в собствена компания за
сигурност. Биометричните данни изглеждат като
добър залог. Те са уникални за всеки човек и се фалшифицират трудно. Biodit
предлага различни устройства за достъп с биометрични данни. За да добиете
по-добра идея, представете
си брава за врата, която се
отключва с пръстов отпечатък и може да се монтира без пробиване на стени
и окабеляване.
Инвеститорите харесват идеята. Досега Biodit е

привлякла около 2 млн. долара от фондовете NEVEQ
и Impetus Capital.
Амбициите на Софрониев не спират дотук. Той
иска да изкара стартъпа си
на българската борса. През
2019 г. Biodit подаде документи в КФН за първично публично предлагане, но
беше отхвърлен. Този ход
обаче показа, че Софрониев
мисли с размах и има смели
планове за бизнеса си.

MAMMOTHDB
ФИНАНСИРАНЕ: $1.8 МЛН.
ИНДУСТРИЯ: ГОЛЕМИ ДАННИ

Големите данни означават
големи пари. Обработката
и анализът на бази данни
създадоха цяло поколение
от милиардери като съоснователя на Oracle Лари
Елисън.
Но софтуерът за работа с големи бази данни е
скъп и често не се вмества в бюджета на малки и
средни предприятия. Вземайки предвид този факт,
Александър Алдев, Ангел
Митев и австралиецът
Стив Кайл създават през
2012 г. MammothDB. Можете да мислите за нея като
за нискобюджетен софтуер за обработка на данни.
С MammothDB цената зависи от обема на функциите, които използвате –
така, както нискотарифните авиокомпании таксуват
пътниците според услугите, които ползват.
Стив Кайл, който от
години живее в България, се превръща в лицето на MammothDB. Компанията успява да набере 1.8
млн. долара от 3TS Capital
Partners и Empower Capital.
През 2018 г. финландската Maria DB купи
MammothDB за неизвестна сума и сложи край на
шеметното развитие на
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Антон Стратиев

стартъпа.
и Тибо Тетинджер (вдясно)

PUZL COWORKING
ФИНАНСИРАНЕ: $1.7 МЛН.
ИНДУСТРИЯ: СПОДЕЛЕНИ ОФИСИ

Още когато през 2015 г.
Антон Стратиев и Тибо
Тетинджер инвестират
в собствено споделено
пространство, те имат
мащабни планове. Искат да
отворят обширни споделени офиси в България и в
чужбина.
Началото е обещаващо.
Наемат изоставена фабрика, даваща им предимства
като близост до спирка на
метрото, търговски център, Южен парк и централната градска част.
Постепенно отварят три
споделени пространства,
които се наемат основно
от малки ИТ компании.
Следващата им цел е
експанзия в чужбина, като
първото избрано място е
Будапеща.

ENDUROSAT
ФИНАНСИРАНЕ: 1.2 МЛН. ЕВРО
ИНДУСТРИЯ: САТЕЛИТИ

През май 2018 г. една любопитна новина обиколи медиите: в земната орбита
е изстрелян сателит, създаден в България. Всъщност сателитът е с размери приблизително колкото
кубче на Рубик. Разработен
е от българския стартъп
EnduroSat, който произвежда наносателити и техFORBESBULGARIA.COM
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решават, че е време да
стартират нещо свое.
С помощта на двама от
съоснователите на „Телерик“ (Васил Терзиев и Светлозар Георгиев) те започват с начална инвестиция
150 хил. евро. После набират още 500 хил. евро от
инвеститори.
Последният им успешен
инвестиционен рунд беше
обявен през март 2020 г.
Инвестицията е 3 млн.
евро, а основният инвеститор е германският фонд
Earlybird. Парите са предвидени за разширяване на
бизнеса в Германия.
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които дотогава следят някои основни показатели за ефективност, записвайки ги на
таблици в Excel. В един момент проследяването става много трудно. Алехандро Артачо, който създава и управлява Spotahome,
обяснява проблема по следния начин: „Това е
пълна лудница. Виждаме, че показателите ни
растат, но не знаем защо.“
Това е типът проблеми, които Gtmhub се
опитва да реши. Първоначално основателите искат да продават софтуера си на малки
и средни предприятия. Много скоро обаче
осъзнават, че трябва да насочат усилията
си към привличане на големите корпорации
като клиенти.
Логиката е проста: ценообразуването на
Gtmhub зависи от размера на организацията и броя потребители. Гoлемите компании
позволяват на Gtmhub да генерира повече
пари от по-малко клиенти. Така стартъпът се насочва към гиганти като френската банка Societe Generale и американската
платформа за имоти Zillow, които се превръщат в нейни клиенти.
Приходите започват да растат. По думите на Георгиев компанията отчита средно по 15% месечен ръст през 2019 г. Но органичният растеж не е достатъчен, за да
захрани експанзията на Gtmhub. Компанията планира да вложи набраните 9 млн. долара основно в разработка на продукта, наемане на нови хора и маркетинг.
Георгиев определя САЩ, Германия и Великобритания като най-бързо растящите пазари за OKR софтуер. Но всъщност всяка
компания, която използва OKR, за да измерва успеха си, е потенциален клиент на
Gtmhub.
Въпреки че компанията е открила своята
ниша и има финансово гориво, за да продължи напред, тя трябва да покаже, че може да
е печеливша в дългосрочен план. Следващата
є цел е да покаже, че може да удържи на
собствения си растеж, без да го губи. Георгиев го знае добре. “През 2019 г. отчетохме
добър растеж предвид ресурсите, с които
разполагаме – казва той. – Но ще става
по-сложно да го задържим.“ F
ФИНАЛНА МИСЪЛ

„Н Е Е Д ОС ТАТЪ ЧНО САМО ДА
С ЪЗД АВАШ С Т ОЙНОСТ. ТРЯБВ А ДА
ПРИЕМЕШ Ч АСТ ОТ СТОЙНОСТТА,
КОЯТ О СЪ ЗДАВАШ.“
– Питър Тийл
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нологиите, необходими за
функционирането им.
Изстрелването и управ
лението на сателити е
скъпо удоволствие. Не
такъв обаче е случаят с
наносателитите. Миниатюрен изкуствен спътник може да се изстреля в земната орбита за няколко десетки хиляди долара. Това дава възможност
на университети и бизнеси
с малък бюджет да разполагат със собствени сателити, създавайки пазар за
компании като EnduroSat.

METRILO
ИНДУСТРИЯ: СОФТУЕР

ФИНАНСИРАНЕ: $1.1 МЛН.

Колко добре познавате клиентите си? Metrilo е платформа, която позволява на
онлайн търговците да съберат ценна информация за
поведението на потребителите на сайта им. Това
пък им дава възможност
да ги таргетират с по-подходяща реклама, промоции,
които ги интересуват, и
като цяло да увеличат продажбите си.
Мъри Иванов и Петър
Илиев, които създават
Metrilo, веднага привличат вниманието на фондо-

вете за рискови инвестиции. Досега компанията е
получила финансови инжекции от имена като Eleven,
Launchub и австрийския
Speedinvest.

EBAG
ФИНАНСИРАНЕ: $1.1 МЛН.
ИНДУСТРИЯ: ТЪРГОВИЯ

Онлайн търговията с бързооборотни стоки все още
не е добре развита в България. Повечето вериги, търгуващи с храни и напитки, въобще не предлагат
възможност да си купите
стоки онлайн.
Основателят на eBag Иван
Александров вижда възможност да запълни нишата. Компанията му предлага онлайн покупка и доставка до врата на хранителни стоки. Започва в
партньорство с веригата „Фантастико“. Продава продуктите на същите
цени като във физическите магазини, а eBag печели
от отстъпките, които получава от „Фантастико“.
eBag инвестира в собствени автомобили за доставки и складова база, а през
2018 г. обявява, че прекратява партньорството си с
„Фантастико“.

МЕТОДОЛОГИЯ:
За да отсее най-успешно финансираните български стартъпи, FORBES анализира данните на
Crunchbase и CB Insights. Компаниите са подредени по общия обем на парите, които са набрали до
момента. За да избегнем ефектите от промени в
курса на долара и еврото, избрахме да оставим
сумите във валутите, в които са обявени инвестициите.
• В списъка са включени компании, които отговарят на следните условия:
• Създадени са след 2010 г.
• Първоначалната им фирмена регистрация е в
България
• Набрали са поне 1 млн. долара
АПРИЛ, 2020
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И З П О Л З В АТ Б А К Т Е Р И И О Т
Х РА Н О С М И Л АТ Е Л Н АТА С И С Т Е М А , З А
Д А С Ъ З Д А Д АТ Н Е П О З Н АТ И Д О С Е ГА
Л Е К А Р С Т В А З А Ш И Р О К О Б Х В АТ
ОТ ЗА Б ОЛ Я ВА Н И Я , С Р Е Д КО И ТО
П А Р К И Н С О Н , РА К И АУ Т И З Ъ М .
Р Е З УЛ ТАТ ЪТ Б И М О Г Ъ Л Д А Б Ъ Д Е
С Ъ В С Е М Н О В И Л Е К А Р С Т ВА , КО И ТО Щ Е
П Р Е О Б РА З Я Т Ж И В О ТА Н А М И Л И О Н И

ОТ С Ю З А Н А Д А М С И У И Л Я КО В И Ч

С Н И М К И ОТ М А Й К Ъ Л П Р И Н С З А F O R B E S
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болки прорязват корема на
→ Остри
пациента, който страда и от постоянно
разстройство. Единственият резултат
от седемте цикъла на лечение с
антибиотици през последната година и
половина е, че сега се чувства още по-зле.

Младият, двадесет и няколко годишен, мъж, който
желае да остане анонимен, казва, че по-рано бил съвсем здрав. Но след като през 2012 г. му отстранили
жлъчката, се заразил с клостридиум дифициле, или C.
diff, които му причиняват постоянен колит. Лежащите в болница пациенти са податливи на клостридиум дифициле, тъй като лечението им с антибиотици
срещу други техни болести намалява способността на
организма им да се бори срещу инфекции на така наречения от учените чревен микробиом – трилионите
клетки, които обитават храносмилателната система на човека. „Не засегна само червата ми – оплаква
се пострадалият. – През цялото време се чувствах
изтощен. Съзнанието ми беше замъглено. Не можех
да се съсредоточа.“
Отчаян от състоянието си, той търсел различни терапии и попаднал на статии за фекални транспланти, които премахват инфекцията. Но неговият
гастроентеролог отказал да извърши процедурата. Затова взел нещата в свои ръце. Помолил съквартиранта си да го снабди с проба от изпражнения, купил си
от онлайн аптеката CVS комплект за клизма, вкарал
пробата в блендер, прецедил я през филтър за кафе и
я напомпал в правото си черво. И като по магическо
заклинание само за няколко дни оздравял напълно.
Добре дошли на най-обещаващата нова граница в
медицината: акото. Съсредоточавайки вниманието
си върху онова, което излиза от пациента отзад, непрекъснато увеличаващият се обем от научни изследвания през последните 15 години освети решаващата
роля, която микробиомът играе за човешкото здраве.
Това ново разбиране за него би могло да доведе до пробив в лечението на огромен обсег от болести – от
някои съвсем очевидни като заболявания на храносмилателната система и хранителни алергии, до напълно
FORBESBULGARIA.COM

неочаквани като рак и аутизъм. Вече се работи върху
лекарство, извлечено от микробиома, за предотвратяване на астма в детството.
Казано по-разбираемо, идеята е чревни микроорганизми да се използват като лекарства. Над 50 хил.
научни доклада през последните пет години изследват въздействието на микробиома. Оказва се, че различни видове чревни бактерии могат да стимулират
или да потискат имунния отговор в тялото, докато
други се борят с болестотворните микроби. Мощната вълна от авангардни изследвания има потенциала
да произведе взрив от нови терапии, които в значителна степен ще намалят човешкото страдание, а и
ще генерират огромни печалби за пионерите, работещи в тази област.
Когато учените пренесли клетки от чревния микробиом на мишки със затлъстяване върху слаби мишки,
реципиентите наддали на тегло. В едно изследване пациенти с най-разнообразни микробиоми, страдащи от
меланома, реагирали изключително добре на имунотерапията. А мишки, инжектирани с чревни бактерии
от маратонци, можели да пробягват по-дълги разстояния. Ново лекарство само срещу затлъстяването би
могло да струва над 20 млрд. долара.
Най-впечатляващата досега, извлечена от микробиома, терапия е трансплантацията на жива фекална
микробиота срещу клостридиум дифициле, от което
страдат половин милион американци годишно, а 15
хил. умират. New England Journal of Medicine публикува
през 2013 г. научен доклад, който изненада научната
общност и отприщи инвестиции в разработването
на лекарства на базата на микробиома. В рандомизирано клинично изпитание 94% от пациентите с неотшумяващ C. diff били излекувани, след като им били направени фекални транспланти. Значимостта на тези

сиазъм към микробиомните компании отслабва, тъй
като „няма консенсус по отношение на това какво
може да направи микробиомът“.
Амуса е по-оптимистичен. „Науката се обръща –
казва той. – Когато представи доказателство, всичките тези биотехнологични компании ще струват
вече не стотици милиони, а милиарди долари.“

Б

азираната в Съмървил, Масачузетс,
Finch Therapeutics е една от най-обещаващите стартиращи компании сред
разработващите микробиомни лекарства. Тридесет и три годишният съосновател Марк Смит бил студент по микробиология
в Масачузетския технологичен институт, когато
двадесет и няколко годишният пациент със C. diff се
обърнал към него за помощ. „Трябваше да му кажа, че
не съм лекар, а микробиолог“, разказва Смит.
Тежкото състояние на пациента го мотивирало
да създаде OpenBiome, еквивалент на публична кръвна
банка, но за човешки фекалии. Това станало през 2013
г., още докато учел в университета. Организацията
с нестопанска цел в Кеймбридж, Масачузетс, първа-

Дъждовна гора вътре в нас:
Съоснователят на Finch Therapeutics Марк Смит в централата в Масачузетс. „Едва през последните 15 години започнахме да разбираме
невероятното разнообразие на микробиома. Той е нещо като дъждовна гора вътре в тялото ни. Там има сто пъти повече бактериални гени,
отколкото човешки гени.”
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резултати се откроява при сравнението им с одобрявани от FDA лекарства за рак с коефициент на ефективност от порядъка на 10%.
В лекарствата, създадени на базата на микробиома, се наливат милиарди долари. Гбола Амуса, лекар
и съдружник в нюйоркската инвестиционна банка
Chardan, която е фокусирана върху здравеопазването,
определя общата сума, инвестирана от 2014 г. насам,
на над 5 млрд. долара. Милиардери от технологиите, сред които Бил Гейтс, основателят на Salesforce
Марк Беньоф и рисковият инвеститор от Силициевата долина Винод Косла, финансират стартиращи
компании, работещи върху микробиома. Гейтс, Беньоф и Зукърбърг са направили дарения на институции, работещи върху изследване на микробиома, сред
които „Станфорд“, университетът „Вашингтон“ в
Сейнт Луис и Калифорнийският университет в Сан
Франциско.
Вече е в пълен ход надпреварата кой ще получи
одобрение от FDA за първото лекарство, направено от чревни бактерии. Но науката в тази област
е млада и още недоказана. В Oppenheimer в Ню Йорк
Марк Брейдънбах казва, че инвеститорският енту-
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та такава в света, е доставила от тогава насам изпражнения за над 53 хил. транспланта в 1200 болници
и клиники.
Вдъхновен от голямото търсене на транспланти,
Смит станал през 2016 г. един от основателите на
търговската компания Finch (кръстена така на разнородната група чинки, открити от Чарлз Дарвин на
островите Галапагос), която да произвежда одобрено
от FDA C. diff хапче. Към момента повечето лекари
извършват фекални транспланти чрез колоноскопия,
която може да струва почти 5 хил. долара. Процедурата не е одобрена от FDA, нито е надеждно покрита от застраховка.
Смит и неговите 80 служители заемат два етажа
в сграда в индустриален парк, в която преди това се
помещавали административни офиси и складово помещение на Harvard Art Museums. Висок и слаб, с пронизващи сини очи, той приема неизбежните шеги, свързани с това, че е предприемач на човешки фекалии. На
Хелоуин отишъл в офиса, маскиран с костюм, представляващ poop-emoji (навито на ако емоджи). Копирните машини там са кръстени с имена като Squatty
Potty (Тоалетно столче) и Magic Stool Bus (Магическата фекалка автобус).
Шегата настрана, но Смит е набрал сериозен капитал. Фондове за рисков капитал са вложили 130
млн. долара в компанията му. Finch е в партньорски
отношения с базирания в Токио фармацевтичен ги-

гант Takeda за разработване на лекарства за улцерозен колит и болестта на Крон, от които страдат
общо 10 млн. души в света. Finch работи също така и
върху лекарство за аутизъм.
Учените по традиция започват с анализиране на
данни от опити с мишки. Finch е възприела подхода
„хората първо“ и, прескачайки гризачите, анализира
изпражненията на хора пациенти, които са оздравели
след фекални транспланти. „Гледаме какво дава резултати в пациентите и преценяваме как да правим
лекарствата, тръгвайки от горе надолу – обяснява
Смит. – Това се нарича обратен превод.“
За едно от своите C. diff лекарства Finch извлича
„пълния спектър“, както се изразява Смит, на бактериите от човешка фекална проба от пациент, преминал успешно лечение. После ги изсушава чрез замразяване (лиофилизация) и така фекалният трансплант се
свежда до най-обикновено хапче. Компанията работи
също така и върху по-прости лекарства, направени
от пет до десет основни бактерии. Тя очаква към
края на второто тримесечие на 2020 г. резултатите
от първото си изпитание на втора фаза (на която
се демонстрира ефективност) на пълноспектърната
капсула C. diff.
„Дори само някои от микробиомните терапии,
върху които работят учените, да бъдат доведени докрай – казва Смит, – въздействието върху общественото здраве ще е огромно.”

Лекарства от микроорганизми:
Бернат Оле, съосновател и главен изпълнителен директор на Vedanta Biosciences, в една от
лабораториите в Кеймбридж, Масачузетс. „Не смятам, че има друга област в медицината
днес, която предлага толкова голямо обещание за бъдещето на медицината, както
микробиома.”
FORBESBULGARIA.COM
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руг със степен
Ph.D от Масачузетския технологичен институт,
който
ръководи
компания за разработване на базирани върху микробиома лекарства,
е 40-годишният Бернат Оле. Компанията му Vedanta Biosciences е
създадена преди девет години в
Кеймбридж, Масачузетс, със 112
млн. долара финансиране, включително 10 млн. долара от Bill &
Melinda Gates Foundation. Инвестицията на Гейтс е за предклинични изследвания във Vedanta за
разработване на лекарство от
чревни бактерии, което би спасило децата в развиващите се страни от последиците на недохранването. Близо 200 млн. деца под
петгодишна възраст страдат от
изтощение или спиране на растежа, което води до 1.5 млн. починали годишно. „Недохранените деца
трудно наддават на тегло дори
когато започнат да се хранят
достатъчно – казва Оле. – Причината е, както показват изследваАПРИЛ, 2020

И всичко това въпреки съществуващия сред учените
консенсус, че все още не е възможно от анализ на изпражненията на човек да се правят полезни препоръки
за начина му на хранене. За да избегнат контрола от
страна на FDA, от който не могат да очакват нищо
добро, продавачите на тези китове внимават да не
правят никакви специфични обещания за диагностициране или лечение на конкретни болести.

П
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реди четири години 60-годишният
бивш милиардер Навин Джаин, основател на вече несъществуващата
InfoSpace, създаде Viome със седалище
в Белвю, Вашингтон, която срещу 119
долара продава онлайн „интелигентен тест за червата“. След анализ на проба от изпражнения с размерите на грахово зърно тя изпраща на клиентите
персонализирана справка от 60 страници с препоръки
за хранене, „насочена към балансиране на общия ви
микробиом“. В нея би могло да се препоръчва например увеличаване консумацията на „суперхрани“ като
кълнове от люцерна и аншоа или да се избягват зелен
фасул и комбуча. Джаин казва, че Viome е продала миналата година над 100 хил. кита и е прибрала повече
от 15 млн. долара печалба.
„Твърденията на Viome не са подкрепени от никаква научна литература“, казва Джонатан Ейсин,
доктор, професор по микробиология, който ръководи
изследванията на микробиома в Калифорнийския университет в Дейвис. „Това, което те твърдят, е всъщност измама.“ Десетина бивши служители на
Viome са убедени, че
компанията е продавала продукт със съмнителна стойност. Шестима от тези бивши
служители определят
„препоръките за хранене“ като псевдонаучни.
„Всеки, който казва това, не разбира как работи
нашата наука и въз основа на какво правим препоръките си – възразява Джаин. – Не ми е работа да
убеждавам когото и да било. Работата ми е да продължавам да помагам светът да стане едно по-добро
място.“
Джаин, неспасяем дърдорко, предразположен към ентусиазиран брътвеж и самореклама в стил поток на
съзнанието, имигрирал през 1982 г. в САЩ от Индия и
от 1989 до 1996 г. работил в Microsoft. След като напуснал, основал InfoSpace, също в Белвю, която доставяла интернет съдържание на първите мобилни телефони. Нетното му богатство набъбнало до 8 млрд.
долара, след което се сринало на 220 млн. долара, когато се пукнал първият интернет балон. Последвал
порой от заведени от акционери дела и в края на 2002
г. бордът на InfoSpace го уволнил от поста му главен
изпълнителен директор. Преди да напусне InfoSpace,

Това изследване ме накара да
преосмисля какво означава да си
човек. Ние не сме просто про
дукт на генома на Homo sapiens.

АПРИЛ, 2020
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нията напоследък, че чревната им микробиота развива абнорменост и щамовете на добрите чревни
бактерии могат да помогнат да се коригира този
дисбаланс.“
Vedanta е също така в партньорства с две големи
фармацевтични компании, едната от които BristolMyers Squibb – за разработване на лекарства за засилване на ефективността на имунотерапията при лечение на меланома и рак на дебелото черво и стомаха.
Подобно на Finch и Vedanta работи върху лекарство за
лечение на рецидивна C. diff. Сред лабиринта от лаборатории и складове на Vedanta се намира много голям
фризер, в който се съхраняват фекални проби от 275
донори от четири континента, включително от туземно племе от Папуа-Нова Гвинея. Vedanta първо изолира и след това тества бактериите от всяка проба
с надеждата да определи от кои щамове ще излязат
най-ефикасните лекарства.
Оле, жилав каталунски имигрант с много късо подстригана прошарена коса, който ходи на работа с
велосипед, пристигнал в САЩ през 2002 г. да учи химическо инженерство в Масачузетския технологичен
институт. Вниманието му там било привлечено от
нововъзникващата наука за използване на живи организми като бактериите за производство на лекарства. През 2007 г., след като получил докторска степен от MIT и магистърска от Sloan School, отишъл
да работи в бостънската биотехнологична фирма
PureTech Health.
През 2010 г. PureTech го подкрепила, когато решил
да основава Vedanta заедно с още пет души,
всички
учени,
сред
които и големи имена,
като Кеня Хонда, професор по микробиология в медицинския
университет Keio в
Токио. Хонда бил публикувал новаторско изследване върху връзката между
чревните бактерии и регулаторните Т-клетки, за
които се знае, че предотвратяват възпалителни заболявания. „Представете си ги като умиротворителни сили на ООН в тънките черва – казва Оле. – В изследването на Хонда се изказва предположението, че
кодираните в човешкото ДНК клетки се влияят от
бактериите, които живеят вътре във вас.“
„Това изследване ме накара да преосмисля какво означава да си човек – продължава Оле. – Ние не сме
просто продукт на генома на Homo sapiens.“
Всяка златна треска привлича и немалко шарлатани и самозванци. Над половин дузина стартъпи използват микробиома като маркетингова примамка,
за да продават тестове за анализ на изпражнения.
Техните китове, с които потребителят трябва да
изпрати на лаборатория по пощата малка проба, му
гарантират, че ще му бъде дадена ценна персонализирана информация за здравето и съвети за хранене.
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той купил имот за 13 млн. долара на брега на езерото Вашингтон, недалеч от именията на Джеф Безос
и Бил Гейтс.
Макар че никога не се е занимавал нито с научна
работа, нито с медицина, Джаин успял да набере 75
млн. долара от инвеститори, включително от Беньоф и Косла. И двамата отказаха да коментират
за инвестициите си в микробиома. Но Алекс Морган,
директор на Khosla Ventures с магистърска и докторска степен от „Станфорд“, смята, че решението на
Косла да подкрепи Viome няма нищо общо със съветите за хранене. Той казва, че фирмата му е инвестирала, тъй като Viome наела екип от учени от Националната лаборатория „Лос Аламос“ на Министерство
на енергетиката на САЩ. Освен това Viome била
сключила споразумение с лабораторията да лицензира ценна технологична платформа, която има уникалната способност да секвенира биохимичната активност в микроорганизмите.
Така че Джаин, дори змийско масло да продава,
Viome пак би могла да има съществена стойност.
Между другото британският фармакологичен гигант
GlaxoSmithKline сключи през ноември 2019 г. сделка с
Viome да използва технологията є за разработване
на произлизащи от микробиома ваксини. Инвеститорите на Джаин могат да реализират много хубави
печалби.

В

Caltech (Калифорнийския институт по
технологии) в Пасадина 47-годишният
микробиолог Саркис Мазманян е смятан за един от най-значимите гуру в
изследването на микробиома.
През 2012 г. фондацията MacArthur му дала
500 хил. долара „грант
за гениалност“ заради
работата му върху
ролята на микробиома в болестите. От
тогава насам той изследва една от най-интригуващите връзки в човешкото здраве – „оста черва
– мозък“. Работната теза е, че микроорганизмите
в корема ви имат пряко въздействие върху неврологичното ви здраве, което пък е с дълбоки последици
за аутизъм, Паркинсон и Алцхаймер.
През 2008 г., две години след като постъпва в
Caltech, Мазманян публикува голям материал в Nature,
който документира успешно проведено от него лечение на възпаление на червата в мишки с бактерии
от човешки чревен тракт. Пол Патерсън, негов колега в Caltech, който изследвал аутизъм при мишките,
видял възможна връзка с проблеми в храносмилателната система, каквито имат почти 60% от децата
с аутизъм.
Те започнали заедно да изследват дали човешки
чревни бактерии могат да предизвикат и подобрят

подобни на аутизма симптоми в мишки. Но в разгара
на началния етап от работата им Патерсън бил диагностициран с фатален рак на мозъка. В болничната
стая в UCLA, където Патерсън чакал през май 2014
г. да му бъде направена операция, Мазманян подписал
документи, даващи на колегата му дял в бъдещата
компания, която ще разработва лекарства на базата
на общите им експерименти. „Исках Пол да получи
признание за своя принос“, казва Мазманян. Патерсън
починал следващия месец.
Мазманян продължава научните изследвания в приземната си лаборатория в Caltech, където 1000 мишки
без микроби, родени чрез цезарово сечение в стерилни
условия, за да е сигурно, че не носят никакви бактерии, живеят в облицовани с пластмаса правоъгълни
балони. Студенти бакалаври насищат храната на животните с различни чревни микроби, за да се види кои
бактерии допринасят за тремор и моторно-двигателни проблеми в мишките, съпоставими със симптомите на Паркинсон в хората.
През 2016 г. Дейвид Донабидян, с докторска степен
по химия, по това време съдружник в бостънската
фирма за рисков капитал Longwood Fund, сам предложил да набере нужния капитал, за да се даде тласък
в по-нататъшните научни изследвания на биотехнологичната фирма на Мазманян. Axial Biotherapeutics,
базирана в Уолтам, Масачузетс, компания, разполага
сега с 55 млн. долара и има 30 служители. Под ръководството на Донабидян като главен изпълнителен директор Axialе е сега в ранния етап на разработване на
направени от малки молекули синтетични лекарства с
надеждата, че те ще абсорбират конкретни странични продукти на чревните бактерии (наречени метаболити),
които, изглежда, изострят
симптомите
на аутизма. Тя работи
също така и върху лекарство за лечение на
храносмилателни проблеми, от които страдат много хора с Паркинсон.
В САЩ над един милион души страдат от аутизъм, а няма никакви лекарства за лечението му. Един
милион освен това имат Паркинсон. Каква ще бъде
стойността на одобрено от FDA лекарство за тези
болести? „Не мога да ви кажа какъв ще е пазарният
дял – казва Донабидян. – Но което и от тях да е успешно, ударът ще е голям.“
Крис Хауъртрън, анализатор на биотехнологиите в
нюйоркската инвестиционна банка Jefferies, не скромничи в оценката си като Донабидян. „Ако всяко изследване върху микробиома се превърне в доказана терапия, би могло да повлияе върху пазарите на
лекарствата за всички по-значими категории болести,
които заедно възлязоха на 350 млрд. долара през 2018
г. само в САЩ – казва той. – Мащабите на потенциала на микробиома са наистина вълнуващи.“ F

Ако всяко изследване върху
микробиома се превърне в тера
пия, ще повлияе върху пазари на
стойност 350 млрд. долара.
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Шоу в медицината:
Основателят на
Viome Навин Джаин
в централата на
компанията в Белвю,
Вашингтон. „Целта
е научно да покажем,
че това не е вуду или
плацебо.”

АПРИЛ, 2020
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От Вероника Шербанова

ПРЕДПРИЕМАЧИ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Снимки от Елена Ненкова за Forbes

Бъдещето на клетки
разстояние
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С помощта на специално разработен 3D биопринтер – Ева, и биомастило –
Адам, PRINTIVO създава жива костна тъкан, която може да се използва
за тестване на нови лекарства

Амбиция:
Спас Керимов изоставя
плановете си да бъде
лекар заради мечтата
един ден с екипа му да
принтират живи органи

FORBESBULGARIA.COM

Допреди няколко години идеята да
се принтират живи тъкани и дори
органи изглеждаше като научна
фантастика, а днес това вече не
звучи толкова далече от реалността. Напротив, по света вече има
много компании, които принтират
в лабораториите си живи тъкани.
Свикнали сме да мислим, че в повечето случаи България е някъде в
задните редици и иновациите достигат трудно до страната ни. Затова е трудно да се повярва, че
в лаборатории в София тех парк
АПРИЛ, 2020
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група млади хора с помощта на 3D биопринтер създават жива костна тъкан и са амбицирани един ден да принтират и цял орган.
В лабораторията на Printivo е светло и
просторно, макар че помещението не е голямо. Впечатлението е донякъде такова, защото съоснователят на компанията Спас
Керимов е запазил време, в което лабораторията да е празна специално за срещата
с нас, и дори се шегува, че са се постарали
да подредят в чест на FORBES. Пространството изглежда обикновено, въпреки че на
няколко метра като фон на разговора ни се
чува как работи машината, в която се кул-

тивират костните тъкани.
Разговорът ни върви леко въпреки сложната материя, а Керимов обяснява целия процес с увереността на преподавател. Всъщност именно такъв е бил първоначалният
му план – да е практикуващ лекар и да преподава. Всичко се преобръща на 180 градуса
по време на последната му година като студент в Медицинския университет в София
през 2016 г. Заедно с група негови състуденти се запалват по възможността да се
принтират живи тъкани. По това време е
добре познато класическото 3D принтиране, но вече все по-уверено се говори за възможността един ден да се принтират живи
органи. Запалени от идеята, те създават
Асоциация на студентите изследователи и
организират биомедицински конгрес, който
сега всяка година събира около 1000 души.
Започват да правят и първите стъпки
към по-задълбочена изследователска работа
в областта на биопринтирането. Поставят си за цел да сформират успешен екип, но
първите опити се оказват неуспешни. Първоначално решават, че екипът трябва да е
изцяло от академици и професори, но те са
изключително заети и нямат време за футуристичните им идеи. След това обръщат
погледа си към ентусиазирани млади хора, но
на тях им липсва опит. Едва на четвъртия
път успяват да сформират точно екипа, от
който се нуждаят, като намират баланса
между опит и ентусиазъм.
За да осъществи идеята си, Керимов започва да търси специалист по биотехнологии и бързо разбира, че за начинанието,
което носи със себе си голяма доза несигурност, няма да намери подходящи хора в научните среди, а трябва да обърне поглед към
„малките бунтарски структури“, каквито са
споделените работни пространства. Точно
на такова място – в betahaus, се запознава
с Радостин Стефанов, който тогава е начело на лабораторията за прототипиране,
а през 2015 г. беше включен в селекцията на
FORBES „30 под 30“. Така през 2017 г. са съб
рани всички компоненти и екипът е готов
да започне работа.
В началото компанията функционира изцяло със средствата на съоснователите, но
понеже липсва по-сериозно финансиране, решават да не купуват технологията, която
им е необходима, а сами да я създадат. Стефанов създава 3D биопринтера. „Имаше
проблеми по принтера, но работеше, имахме

вече разработени две биомастила и бяхме
започнали да принтираме първите базисни
конструкти с клетки, които можеха да преживяват около седмица в лабораторни условия“, разказва Спас Керимов.
Printivo стартира със създаване на кожа
с идеята тя да се използва за тестване на
козметични средства, но се оказва, че коз
метичните гиганти залагат на по-обикновени аналози за тази цел. Тогава Керимов и
екипът му вземат решението да се насочат към костна тъкан – тя им се струва
по-лесна за създаване, тъй като не се налага да наподобяват много клетъчни типове. Костната тъкан е и силно ангажирана с
раковите заболявания, защото в костните
структури често има метастази в късните етапи на заболяването и това я прави
подходяща за тестване на нови молекули за
онколекарства.
Процесът по създаване на костна тъкан
започва от стволови клетки, които могат
да се диференцират до костни. Стволови
клетки си набавят от биобанки. Подготвя
се принтерът, който трябва да има необходимите характеристики да принтира подобна структура. Химикът разработва хидрогел или биомастило, в което да постави
FORBESBULGARIA.COM

клетките. Първият етап отнема няколко седмици. Самото принтиране се случва за няколко часа. Получава се жива
структура.
След това започва процес на
култивация и наблюдение в продължение на няколко седмици
или месеци. В рамките на този
период се наблюдава превръщането на стволовите клетки в
костни – отлагане на костно
вещество, създаване на каналчести структури, които се кръвоснабдяват. Върху така създадената жива костна тъкан
може да се проучва влиянието
на нови лекарства или да се
персонализират вече съществуващи медикаменти, така че
да са подходящи за конкретни
пациенти, например болни от
диабет, такива със сърдечно-
съдови заболявания и т.н.
За да стане това тестване, готовите тъкани се поставят в микрофлуиден чип. Ако
в този чип се добави лекарствена молекула и с нея се облеят биопринтираните тъкани, се получава информация за влиянието
на молекулата. Тъканите могат да се наблюдават толкова време, колкото е необходимо за тестването на молекулата – каква
е реакцията след първия час, след 12 часа,
след третия ден, след една седмица или след
няколко месеца. Целта е биопринтираните
тъкани да заменят частично или изцяло
тестването на нови молекули върху животни. Това ще съкрати времето за тестване
и ще направи процеса по-евтин и прецизен,
тъй като ще се работи с човешки, а не с
животински тъкани.
Въпреки че в Printivo сами си създават
биопринтера, който наричат Ева, и биомастилото, за което избират името Адам,
иновацията не е в тях, а в самия процес на
създаване на костна тъкан, който е различен за всяка компания в сферата. В рамките
на този процес има и други иновации – как
изглежда използваният микрочип, каква информация може да дава, както и каква ще
е употребата на биопринтираната тъкан.
Всичко това дава незаменима информация
на фармацевтичните компании, които разработват нови лекарства.
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Спас Керимов и колегите му от Printivo
не са се отказали и от целта си един ден
да принтират жив орган. „Проектът ни е
футуристичен и амбициозен, казахме, че до
10 години ще принтираме човешки орган и
все още мислим така“, подчертава съоснователят на Printivo. За да се случи това, са
необходими още проучвания и научни открития в областта, така че осъществяването
на тази идея е все още далече. Въпреки това
съоснователите на стартъпа вече мислят в
тази посока.
За да направят първите стъпки, ще
трябва да увеличат екипа си до поне 100
души, като се добавят хора със специфичен опит в областта – например такива,
които през цялата си кариера са се занимавали само с една клетъчна линия или с определени протеини. „Трябва да се случат големи научни открития, за да превърнем малки
структури от 1.5 см, каквито в момента
могат да се биопринтират, и да изпринтираме един бъбрек. Прогресът трябва да се
случи на много нива – как се създават кръвоносни съдове, които са много комплексни на
микрониво, всички клетъчни типове в един
орган да бъдат синрегично подредени, трябва да повишим прецизността на принтиране
и тъканно инженерство, да наблюдаваме как
се държи всяка клетка, за да можем да направляваме процеса на изграждане на структурите в органа“, обяснява Спас Керимов.
Работата на Printivo не спира въпреки ситуацията с коронавируса. За да продължи работата, е създадена нова организация. Всички, които могат да работят дистанционно,
не пътуват до София тех парк. За останалите е създаден нов график и се работи на
ротационен принцип, така че да не се събират повече от двама души в лаборатория.
Въпреки продължаващата работа Керимов и
колегите му се притесняват за бъдещето на
стартъпа в тази несигурна ситуация. Те са
убедени, че в краткосрочен план ще успеят
да се справят, но дългосрочното развитие
ще зависи до голяма степен от състоянието
на икономиката в България и света след
края на кризата. F

ФИНАЛНА МИСЪЛ

„М Е ЧТИ ТЕ ТРЯ Б В А ДА С А
ТОЛ К ОВ А Г ОЛ Е М И , ЧЕ ДА М ОЖ Е М
ДА РА С ТЕ М В ТЯ Х .“
– Джоузи Бисет
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Създателите на Printivo гледат първоначално на дейността си като на изследователски проект, но всичко се променя с решението им да участват в Betapitch Sofia
в края на 2017 г. Компанията печели състезанието и заема трето място на финала на международната надпревара Betapitch
Global. Малко след това получава и първата
си голяма инвестиция от съоснователя на
„Телерик“ Светозар Георгиев. „Включването
на Светозар Георгиев беше голям етап от
развитието на компанията, той ни открехна, че сме стартъп, той е един великолепен
ментор“, казва Керимов.
Освен от Георгиев получават финансиране и от Фонда за рисков капитал Eleven.
Общата инвестиция е в размер на 900 хил.
лв. срещу миноритарни дялове в компанията. До момента Спас Керимов и колегите
му са успели да съберат и още около 900 хил.
лв. благодарение на различни проекти. Финансирането помага да се ускори процесът
по създаване на принтера и биомастилата и
да започне успешното принтиране на живи
тъкани.
Благодарение на инвестициите през есента на 2018 г. се преместват в лаборатория
в София тех парк и работата започва да
върви на бързи обороти. За година удвояват
екипа си, който сега се състои от 15 души –
инженери, биолози и химици, както и хора с
бизнес познания, и заемат втора лаборатория в същата сграда. От една година Printivo
работи вече с общо четири вида тъкани. За
момента Керимов пази в тайна кои са новите тъкани, но се очаква тази информация да
бъде съобщена официално през май. Екипът
възнамерява да публикува откритията си в
научни журнали. Подготвят и няколко патента, свързани с целия процес на създаване
на костна тъкан, които за момента също
се пазят в тайна.
Усилията на съоснователите на компанията за момента са насочени към валидация
на технологията им и сключване на сделки
с фармацевтични компании, за да си осигурят стабилен доход. Очакванията са през
първото тримесечие на 2021 г. да имат няколко бетаклиента и да са започнали пробни
тестове. „При нас една сделка е решаваща.
Това са големи, многомилионни сделки и преговорите стават бавно“, обяснява Керимов.
Компанията е и в етапа, в който търси
нови инвестиции, като оценява нуждите си
на около 3 млн. долара.

От Мирослав Майер
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Снимка от Иван Коловос за Forbes

Високо напрежение
в Колите на греха
Инженерът състезател

РО С Е Н Д АС К А ЛО В променя

автомобилната индустрия
у нас. От бутиковите
суперавтомобили се насочва
към серийно производство
на електромобили. Ще го
финансира с пари от БФБ

АПРИЛ, 2020

Тези дни в София е
доста пусто. Улиците на града са празни,
хора не се забелязват дори на някои от емблематичните места в центъра. Няма ги
музикантите в градинката на Народния театър „Иван Вазов“, които със своите евъргрийн ритми зареждаха с настроение столичаните. Няма ги децата да щъкат в краката
ти с викове „Пази се, ще ме хванат, играем на гоненица“. Сякаш градът е потънал в
тих следобеден сън. За съжаление сънят не е
просто сън, а кошмар, наречен коронавирус.
И в този пуст град, в сърцето на София,
на стълбите пред Народния театър, се откроява мъж на средна възраст. Облечен е в
костюм, черни ръкавици и предпазна маска.
Седи и чака, чака мен да си говорим за автомобили, бизнес и мащабни планове за бъдещето. „Тези дни е много трудно, но ще оцелеем. Това е поредното предизвикателство,
което трябва да преодолеем“, казва 48-годишният Росен Даскалов, пилот инженер,
създател на спортни автомобили и собственик на Sin Cars („Колите на греха“ в превод
от английски).
Компанията произвежда състезателни и
бутикови спортни автомобили в Русе. В завода работят около 70 души, а през 2019 г.
оборотът от продажба на автомобили надхвърля 2 млн. евро. Оценката на Sin Cars
по данни на Търговския регистър е 19 млн.
лв. Фирмата на Росен Даскалов се готви
за голяма промяна – производство на електрически коли, а новият бизнес ще бъде до
АПРИЛ, 2020
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голяма степен финансиран с пари от Българската фондова борса. Първичното публично
предлагане трябваше да се случи през април,
но заради коронавируса ще бъде отложено.
Посредник по сделката е „ЕЛАНА трейдинг“.
Разбираемо, разговорът ни тръгва в посока разрастващата се пандемия и извънредните мерки, които освен свободното
движение на хората удрят сериозно икономиката. Росен Даскалов е категоричен, че
бизнесът не трябва да спира в условията
на криза. „Ако бъдат затегнати още повече рестрикциите, ще изчезнат дребният и
част от средния бизнес. Големите предприятия също ще пострадат. Смятам, че превенцията трябва да бъде насочена изцяло
към възрастните хора. Трябва да намерим
баланса между това да се грижим за здравето на всеки един от нас и да продължим да
живеем. Светът не може да спре, трябва да
се храним, да си плащаме сметките, бизнесът трябва да работи“, казва той.
Росен Даскалов вярва, че кризата у нас
ще бъде овладяна най-късно до септември, а
бизнесът ще се възстанови бързо след това.
„Автомобилната индустрия ще претърпи
загуби, тъй като всяка една криза удря първо
този бранш. При оптимизирането на разходите първото нещо, което се спира, е покупката на коли“, казва Росен Даскалов, който
говори за автомобилите и сектора като за
нещо много свято.
И няма как да е иначе. Той е закърмен
с тях. Баща му и чичо му са мотоциклетни и автомобилни състезатели, печелили не
малко награди. Разказва, че едва проходил и
вече е помагал на баща си в гаража в Русе
да поправят колите и моторите. Още като
е на седем години, баща му го качва за пръв
път зад волана на картинг. „От този ден
нататък не мислех за друго – казва Росен
Даскалов. – Единственото в главата ми
беше картингът.“
В онези години този вид спорт е много
развит в България. „Във всяко училище
имаше картинг клуб и писта.“ Започва да се
състезава. Първо в местни ученически надпревари, а после влиза в националните шампионати за юноши. Тогава е едва на 11 години. На 15 печели националния шампионат.
Вдига трофея и през следващите две години.
Победите му носят едно от големите отличия по онова време – майстор на спорта.
Влиза в националния отбор и през 1989 г. започва да кара в най-популярния картинг тур-
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нир „Мир и Дружба“, в който участват национални отбори от всички социалистически
страни.
„Бях много ентусиазиран и с големи амбиции“, казва Росен Даскалов. Но промените в
страната през 1989 г. променят живота му.
По това време е студент в Техническия университет в Русе, специалност „Технология и
организация на автомобилния транспорт“.
„Следващите години бяха на оцеляване, едва
свързвах двата края“, казва той. Започва да
кара такси, за да се издържа. Заедно с баща
му решават да отворят малък сервиз. Занимават се основно с поправка на западни
коли, а по онова време монтьорите са специализирани в предимно масовите соцавтомобили. Това се оказва печеливша ниша.
Сервизът започва да се разширява и да има
все повече клиенти, което кара Росен Даскалов да остави таксито и да се съсредоточи
главно върху бизнеса. Любимото му занимание е да поправя силно ударени коли. „Доставяше ми истинско удоволствие да направя
една неузнаваема кола като нова.“
Бързо става известен в Русе и в региона
и до 1995 г. в сервиза вече работят 10 души.
Поръчките са толкова много, че едва смогват. През следващите две години бизнесът
се разраства още и през 1997 г. вече сервизът става един от най-големите в региона.
Тогава обаче настъпва кризата и започват
проблеми с доставките за части. Росен Даскалов вижда огромен потенциал и започва
нов бизнес – с доставки на части, който се
оказва много печеливш. „В региона на Русе
имаше доста заможни хора, караха западни
коли, които се нуждаеха от части.“ Започва
да вкарва части без посредник директно от
производителя. Сключва договор с две германски компании, инвестира 10 хил. марки
и със собствен транспорт извозва пратката до България. Новината, че има части, се
разчува бързо и повечето сервизи в Русенско
започват да се обръщат към него. „Ако от
сервиза изкарвахме 5 лева, от търговията
правехме по 50“, спомня си той.
През 2000–2001 г. вече има три фирми за
внос на части, а през 2005 г. компанията
му „Даскалов груп“ се превръща в третата по големина в България в тази област.
Правят голям склад в Русе, през който годишно вкарват части за по няколко милиона
евро само от Германия. Правят и търговска
мрежа с магазини в почти всички големи градове в България.
FORBESBULGARIA.COM

Паралелно със сервиза и вноса на авточасти се завръща към любимата си страст
картингите. „Това беше една незатворена
страница. През 2002 г. и след поредния сън, че
се състезавам, реших да го направя наистина“, казва Росен Даскалов. Избира си картинг
и заедно с двама-трима съмишленици създава отбор. Купува дори камиони, с които да
извозва болидите и частите за тях. Оказва
се обаче, че този спорт не е такъв, какъвто го помни. Няма интерес, няма публика,
няма пари. „На състезанията присъстваха
стотина души, от които повечето семейства и приятели на пилотите. Не можех да
си рекламирам бизнеса и отбора на такова
място, защото нямаше възвращаемост.“
Росен Даскалов е реалист и решава да се
откаже от картингите, но не и от състезанията. Но този път с пистов автомобил. С
колеги от сервиза преобразуват едно старо
BMW M5 в състезателна кола. Правят го
за месец, тъй като искат да се включат
в „Писта Русе”, кръг от Националния шампионат по автомобилизъм. В състезанието
завършва трети. Росен Даскалов отново
се чувства жив, отново горивото разпалва
кръвта. „Апетитът идва с яденето. Започнах да печеля. Първата година бях трети, на
следващата втори. Исках да стана първи.“
Решава обаче да смени колата. Заминава за
Англия, за да си купи малък състезателен
автомобил Radical. Докато е на Острова,
посещава изложение на пистата Донингтън
парк, което променя цялото му мислене, а и
живота му. „Имаше всякакви състезателни
коли, от различни епохи и конструктори. Тогава си казах защо и аз да не опитам да направя собствен автомобил“, спомня си Росен
Даскалов и допълва, че това е още една негова детска мечта.
Започва да проучва пазара, да търси
хора, които да повярват в идеята му, и да
осъществи плановете си. През 2011 г. намира най-правилния човек, по думите му.
Това е англичанинът Фил Матс, който има
над 30-годишен опит в автомобилната и
по-конкретно в състезателната индустрия.
Неговата компания Pro Formance Metal изработва метални конструкции за състезателни коли. Росен Даскалов основава компанията Sin Cars. Името е заимствано от
песента на Pet Shop Boys „It’s a Sin“, както и
от чувството му за вина към семейството,
че непрекъснато е в гаража. „Това е моят
грях. При някои е хазартът, при други – алАПРИЛ, 2020

лязани и Росен Даскалов започва да получава
запитвания от различни отбори за производство на състезателни коли. Автомобилите
на българската компания стартират по пистите на някои от най-известните състезания, а доброто им представяне сред конкуренти като BMW, Porsche, McLaren, Aston
Martin вдига рязко интереса към Sin Cars.
Голямото предимство на българските автомобили е цената, която стартира от около
160 хил. евро. Досега компанията е продала над 100 суперколи. Феновете на марката
растат с всеки изминал ден и започват да
идват поръчки за шосейни автомобили, като
цената им може да достигне двойно на състезателните.
Бизнесът на русенския предприемач се
развива много добре през следващите годи-
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кохолът, при мен са колите“, казва той.
Минават години, докато Росен Даскалов
и екипът му създадат автомобила. Прототипът R1 GT е представен в началото на
2014 г. на изложението Autosport International
в Бирмингам, Англия, второто по значимост в моторните спортове след това в
Индианаполис в САЩ. Кола с двигател на
General Motors, с мощност 360 конски сили
събира овациите. И българинът предприема
следващия ход – участие в състезание. Sin
Cars се включва в сериите GT4 със SIN R1.
Следват много добри постижения с отбора
Sofia Car Motorsport. През 2014–2015 г. печели
трето място на пистата Зандворт в Холандия, второ на RED Bull Ring в Австрия и
второ на Мисано, Италия.
Добрите резултати не остават незабе-

Визия:
Предприемачът
Росен Даскалов се
готви за голяма
промяна – производство на електрически коли. Част
от инвестицията
на новия бизнес ще
дойде от Българската фондова борса

СНИМКИ: ЛИЧЕН АРХИВ
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ни, но пазарът е нишов и тенденциите се
променят. Говори се все повече за край на
автомобилите с двигатели с вътрешно горене за сметка на електрическите. Дори във
Формула 1 болидите започват да използват
хибридна система. Росен Даскалов е решен
да не изостава от тренда, дори иска да го
изпревари. През 2018 г. Sin Cars представя
първия хибриден български автомобил, наречен S1. „Направихме колата за изложението в Женева с предно електрическо предаване, която да се кара в градски условия, без
да замърсява. Справихме се много бързо и
резултатът беше впечатляващ – безшумна
спортна кола.“ Новият прототип е посрещнат с овации на изложението и Росен Даскалов започва да работи върху нови концепции.
Така се ражда идеята компанията да създаде универсална платформа за електрически
автомобили, на която могат да се вграждат
различни елементи и купета. Тя е наречена
L City, а целта е да бъде пусната в серийно производство, да се произвежда в Русе, а
купетата и компонентите да се сглобяват
в различни точки в Европа. „По този начин
ще имаме капацитет да продаваме повече
автомобили, като целта ни е да минем 5000
бройки. Но дори и при 500–1000 коли бизнес
моделът е печеливш и възвращаемостта на
вложените средства е достатъчна, за да
привлече интереса на всеки инвеститор“,
казва Росен Даскалов.

Новата платформа е представена пред
широката публика през 2019 г. и е забелязана от френската Mondial Tuk Tuk. Тя сключва договор с българската компания за ексклузивно производство на 50 електрически
триколни рикши, които ще бъдат използвани за туристически обиколки на Париж.
Моделът е готов, а доставките трябва да
започнат през втората половина на 2020 г.
Паралелно с рикшите компанията Sin
Cars е готова и с друг електрически автомобил за серийно производство. Това е L City
Sun, чиято цел е превоз на туристи от и
до хотели, разглеждане на градски забележителности или просто за разходка. Моделът
е с 8+1 места и по думите на Росен Даскалов българската компания ще е една от
малкото в света, предлагащи такъв автомобил. L CITY Utility също е електромобил,
но товарен, предназначен да зарежда и обслужва магазини, заведения и институции,
които се намират в центровете на големите градове.
За да стартира серийно производство,
Росен Даскалов ще се нуждае от инвестиции. Голяма част от тях иска да набере
през Българската фондова борса от пазара за растеж на малки и средни предприятия. Първичното публично предлагане има
за цел да набере 6 млн. лв., които да бъдат
използвани за машини и преустройство на
фабриката в Русе. Посредник по сделката е
„Елана“. Излизането на БФБ трябваше да
стане в началото на април, но заради коронавируса и общата несигурност се отлага.
„Амбициите и плановете са ни големи,
но случващото се в момента ни накара да
забавим темпото. За мен, както за много
хора около мен, това е едно голямо предизвикателство. Със сигурност много хора ще
бъдат засегнати, надявам се у нас да са
сравнително малко. И скоро да отмине
тази вълна. Убеден съм, че ще оцелеем и ще
продължим напред по-силни. Тази криза ще
промени хората, ще ги накара да преосмислят ценностите си. Моите ценности са децата и семейството. Мисията ми е да дам
най-доброто за поколенията след нас и да
оставя нещо позитивно на света.“ F
ФИНАЛНА МИСЪЛ

„ ТА Й НА ТА ДА И ЗЛ Е ЗЕ Ш
НА ЧЕ Л О Е ДА ЗА П ОЧНЕ Ш .“
– Марк Твен
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РАЦИОНАЛНО ЗЕЛЕН
От Боян Рашев

Големите сметки за климата
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10 000 евро на българин в трудо
способна възраст, или общо 42.7
милиарда евро – това е бюджетът
за изпълнението на Интегрирания
план в областта на енергетиката
и климата на Република България
2021–2030 г.
В „нормални времена“ тази новина би заела медийното пространство. Докато обаче целият свят
се занимава с коронавируса, българското правителство успя напълно
незабелязано да изпрати в Брюксел
план за невиждани в историята на
страната ни инвестиции, с който
да опита да задоволи малка част
от изискванията на Европейската
зелена сделка.
Всъщност новината е доста
по-лоша, защото тези пари са само
за първите 10 години от прехода към „климатично неутрална“
България. Включват само инвестиционните разходи. Няма да доведат до спад на цените на енергията за осветление, отопление,
транспорт и индустриални процеси, а точно обратното – ще ги
вдигнат, и то доста. Няма да доведат до повишаване на енергийната ни сигурност и независимост, а
точно обратното – ще ни направят по-зависими от внос.
А ето и кратък списък на найважните подробности.
Строим АЕЦ „Белене“: Не, в
текста не го пише ясно, но в детайлната таблица с инвестициите
има заделени едни 10 млрд. евро за
„нови ядрени мощности“.
Закриваме мини „Марица-изток“ и ТЕЦ на лигнит: Силно намаляваме добива на лигнити и производството на ток още през 2030
г., през 2035 г. са на една трета от
днес, а към 2040 г. вече напълно отБоян Рашев, denkstatt

състват от микса. Това означава
икономическа катастрофа в региона и затова не се учудвам, че правителството не го казва ясно в
Стара Загора.
Горим още повече дърва: Планът правилно залага на изграждане
на когенерации на биомаса и отпадъци, но изненадващо държи и на
ръст на употребата на дърва в домакинствата.
Проспиваме газовата революция: Планът залага изграждането
на мощности на газ, които са неизбежни за интеграцията на повече ВЕИ, но напълно игнорира далеч
по-ефективното и чисто приложение на газа, което е особено масово в ЕС (битовото отопление),
както и всякакви възможности за
проучване и добив на неконвенционални находища. Светът се къпе в
газ, цените са и ще останат ниски,
а ние просто отказваме да се възползваме.
Планираме гигантски инвестиции в енергийна ефективност (12
млрд. евро) и електромобилност (9
млрд. евро, към 20% от всички продадени нови коли), които се очаква да дойдат основно от домакинствата. Явно правителството се

надява от утре средният българин
да има покупателната способност
на норвежец и мерака за енергийни
спестявания на германец!
Планираме нова силна фаза на
инвестиции във фотоволтаични
и по-малко във вятърни централи: Разбира се, те ще се случат
само при запазване на най-голямата възможна субсидия в енергетиката – задължителното изкупуване
на тяхната енергия по всяко време
без значение дали системата има
нужда от нея или не + плащане на
неустойки, ако се налага да бъдат
спирани. За съжаление напълно игнорираме хидроенергийния потенциал на река Дунав и така си оставаме единствената дунавска
страна, която не го използва.
Открехваме се за най-новите
технологии: Планът залага създаването на първите инсталации за
съхранение на енергия в батерии и
водород. Те обаче са предимно за
украса – всъщност най-много разчитаме на повишаването на капацитета на ПАВЕЦ „Чаира“ с изграждането на язовир „Яденица“,
което е разумно.
Разбира се, накрая мечтаната
„климатична неутралност“ пак ще
остане недостижимо далеч, защото малко ще са лудите, които ще
ползват скъп ток за отопление и
транспорт. Електричеството ще
остане с 25–30% дял в крайното
потребление на енергия, а за всичко останало директно ще изгаряме
нефт, газ, въглища и дърва, тоест
въглеродните емисии ще останат.
За да завърша с добра новина:
Стратегиите, програмите и плановете в тази страна се пишат, за
да имаме бъдещ материал за смях
и статуси в социалните медии. F
FORBESBULGARIA.COM
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От Алекс Конрад
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Снимка от Eлиън Рафъл

Да живее имейлът
Пощенската кутия бе изоставена и приета за мъртва. Сега се възкресява от двамата
основатели на FRONT – стартираща компания, която има подкрепата на големи имена
и мисия да направи старомодния имейл отново супермодерен

M

Матилд Колин въртеше нервно в ръце раницата си, докато влизаше в сграда срещу Лондонската кула. Притесняваше се, че може да се стори „твърде
санфранциска“ на шефовете, управляващи
брокерската фирма за морски превози, която
FORBESBULGARIA.COM

неотдавна бе отпразнувала 134-ия си рожден
ден. Колин – главен изпълнителен директор
на стартъпа Front, бе дошла да им представи софтуер, който превръща стандартната
имейл кутия в споделено работно пространство – идеално решение за занимаващ се с
логистика екип, който трябва да отговаря
на несекващ поток от ценови котировки за
налични товарни кораби по цял свят.
За нейна изненада, вместо тя да разказва,
брокерът Симпсън Спенсър Янг я изпреварил
и започнал на нея да є обяснява. Компанията
извършила преди време анкета сред служителите си и установила, че средствата им за

Сървайвъри:
Съоснователите
Матилд Колин
(вляво) и Лоран
Перин преживяха
премеждия от личен
характер, докато
вдъхваха нов живот
на корпоративните
пощенски кутии. На
него му бе поставена диагноза рак, с
който той успя да
се пребори. Тя преживя срив, предизвикан донякъде от
неизбежния стрес
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щали отговорите, докато стигнат до обща
позиция. Сега с Front потребителите получили достъп до споделен имейл, третиращ
постъпващите съобщения като живи документи, към които прикрепват бележки, общуват с колегите и подготвят отговорите
си, без да си разменят никакви имейли.
Съоснователите, с привлечени вече десетина компании за изпробване на системата, отлетели за Калифорния за интервю с
цел участие в лятната програма за 2014 г.
на престижния акселератор за стартъпи Y
Combinator. Колин трябвало да представи
проекта пред партньорите, сред които създателите на Gmail и Yahoo Mail. Очаквала да
получи от тях много съвети, но посланието
им било съвсем просто: Продължавайте да
се развивате.
Компанията вече е доста напред в развитието си благодарение на инвеститорите,
но също така и на лоялните последователи. Президентът на Edge Logistics в Чикаго
Уилям Кер казва, че преди да открие Front,
му трябвал служител на пълен работен ден,
който да обработва имейлите. Сега компанията може автоматично равномерно да
разпределя входящите запитвания за котировки между своите представители.
Крайната цел на Колин и Перин е да подбият Gmail и Outlook, като свържат повече приложения за производителност с
Front. Анализаторите остават скептични:
„Много стартиращи компании откриха за
себе си възможности под носа на Microsoft
и Google – казва изпълнителният директор
на Wedbush Securities Дениъл Айвс. – Аз обаче
гледам на имейла, както повечето клиенти
гледат на салфетките в ресторанта: Не
плащат за тях.“
Колин е убедена, че ще се справи. С нея в
последно време се свързали главните изпълнителни директори на едни от най-големите компании, сред които Сатя Надела на
Microsoft и Марк Беньоф на Salesforce. Тя
казва, че мотивите им са є ясни, и добавя,
че не проявява никакъв интерес да продава.
„Ние сме на 0.001% от онова, което можем
да направим.“ F

ФИНАЛНА МИСЪЛ

„ НА НА Ш И Я В И С ОК ОТЕ Х НОЛ ОГ И ЧЕ Н
С В Я Т М У ТРЯ Б В А Т П ОНЯ К ОГ А
НИ С К ОТЕ Х НОЛ ОГ И ЧНИ РЕ Ш Е НИ Я .”
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комуникация, по-подхождащи на телеграфите от предишната епоха, подлежат на цялостно подновяване. Силно се нуждаели от
помощта на Front. Но се оказва, че и много
от по-старите фирми, които разчитат предимно на имейли, с нетърпение чакат Front
да им помогне. „Един нов инструмент решително ще промени живота им“, казва
30-годишната Колин. По-нови технологични
фирми като Shopify и лидерът в частните
разплащания Stripe също са се абонирали за
услугата на Front и плащат между 9 и 79 долара на потребител месечно (по-голямата
сума дава повече споделени пощенски кутии
и функции). Създадената преди седем години
фирма има общо 5500 клиенти, а приходите
є са нараснали четири пъти от 2017 г., като
достигнали близо 32 млн. долара миналата
година.
Тя е съвсем малка, но елитните є поддръжници, сред които Sequoia Capital и основателите на водещите в софтуера Atlassian,
Qualtrics и Zoom, дори убиецът на имейла
Slack, залагат на нея. Досега те са налели
близо 140 млн. долара в базираната в Сан
Франциско компания, а съвсем неотдавна –
през януари, вдигнаха оценката є на над 800
млн. долара.
За разлика от някои, които бяха побързали да обявят „смъртта“ на имейла – Slack
поведе кампания за заместването му и тя
продължи чак до пускането на акциите є
миналата година – Колин и другият съосновател на фирмата, 38-годишният Лоран
Перин, смятат, че проблемът със създадения преди години протокол, доминиран от
Microsoft Outlook и Gmail на Google, е в пакетирането му, а не в продукта.
Двамата французи, съоснователи на
Front, се запознали през 2013 г. чрез стартъп
студиото в Париж eFounders. Колин, която
учила математика и предприемачество в
бизнес училището HEC Paris, била напуснала
работата си, разочарована от атмосферата. Инженерът Перин си търсел нова работа след четири години като главен технологичен директор на френско онлайн радио.
След като се опознали и обменили идеи, те
решили, че споделената корпоративна пощенска кутия ще им служи като билет за
влизане в работния поток на компанията.
Преди появата на Front запитване от
клиент можело да отприщи потоп от имейли вътре във фирмата, тъй като колегите
си го препращали един на друг, после си връ-

От архива:

ПРОВЪРВЯВА, ГУЛД,
ПРОПИЛЯ СЕ
В края на XIX
век Джей Гулд
натрупва
състояние,
надхвърлящо
милиард долара
по сегашен
курс, с разни
машинации с
телеграмите
(еквивалентът
на днешните имейли) и
железниците,
където успява
да установи
контрол върху
Western Union.
В началото на
XX век синът
му Джордж
Джей спира „да
се катери към
върховете на
бизнес успеха”
и „се хвърля с
главата надолу
в света на
развлеченията”
и пропилява
парите на баща
си за понита,
имения и яхти.
–15. 09. 1917

– Кристофър Мур
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От Ейнджъл Ау Юнг
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Снимка от Тимъти Арчибалд за Forbes

Възраждането на Roku
АН ТЪН И У УД се превърна в милиардер с помощта на евтини стрийминг устройства.

Сега залага своето бъдеще на един модел, стар колкото телевизията – рекламата

Ц

Цифровите видеорекордери и Netflix научиха цяло едно поколение да мрази рекламите. Това би трябвало да е добре известно на Антъни Ууд, та
нали именно той създаде едни от първите
устройства, които позволиха на зрителите
FORBESBULGARIA.COM

да пропускат рекламите, и за кратко дори
работеше в Netflix. Но в разгара на стрийминг революцията в медиите той смени
курса и заложи бъдещето на своята компания за стрийминг устройства Roku именно
на това, което се смяташе, че потребителите ненавиждат – рекламата.
Смяната на курса бе принудителна. Първоначалният бизнес на Roku с продажбата
на евтини електронни периферни устройства, наречени донгъли, които позволяват
на телевизионните зрители да изтеглят
от интернет 500 хиляди филма и сериала от Netflix, Disney и други производители на съдържание, е ниско рентабилен бизнес, който не носи печалба. И още по-лошо,

Повелителят на
промените:
Серийният предприемач Антъни
Ууд в централата
на Roku в Лос Гатос,
щата Калифорния.
Името на компанията на японски означава „шест“ – намек
за броя на неговите
бизнес начинания до
момента
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продукт е пуснат на пазара през 1999 г. под
марката ReplayTV на цена около 1000 долара. Но това е голяма грешка. Неговият конкурент TiVo продава своите устройства на
цена под 500 долара и завладява внушителен
пазарен дял.
След като изчерпва парите в наличност,
през 2001 г. Ууд продава ReplayTV на компанията за електронни стоки SonicBlue, но
остава в нея, за да помага в нейното управ
ление. За да се разграничи от TiVo, Ууд създава нова версия на ReplayTV с устройство,
което позволява да се пропускат рекламите.
Това е още по-голяма грешка. Срещу компанията започват да валят съдебни искове
отвсякъде и SonicBlue фалира. Без да губи
присъствие на духа, през 2002 г. Ууд основава компанията Roku. Обажда се на Рийд
Хастинг от Netflix, който го кани за вицепрезидент. Ууд отговаря за интернет телевизията и ръководи проекта на телевизията
с кодово име Project Griffin. След 10 месеца напуска. По същото време Netflix отделя
Project Griffin в Roku и се превръща в един
от първите инвеститори в компанията.
Roku започва да продава първите приставки през 2008 г. Този път Ууд държи цените ниски и завладява 41% от пазара на приставки за медии – повече, отколкото имат
Amazon Fire TV, Google Chromecast и Apple TV.
Продажбите продължават да нарастват, но
конкуренцията се усилва. За да остане актуална, Roku започва през 2014 г. да си партнира с няколко производителя на телевизори в Китай и Япония. Според Roku нейният
софтуер се намира на един от всеки три
смарт телевизора, продавани в САЩ през
първите девет месеца на 2019 г. Но в играта
бързо се включват и други – Samsung обяви,
че всичките му смарт телевизори ще имат
вградено приложение Apple TV. Roku има конкуренция и в света на рекламата в лицето
на медийните конгломерати Viacom и NBC.
Ууд твърди, че приветства всички нови
участници на пазара. Но не е изключено да
реши да натисне бутона за пауза и да обмисли поредната смяна на курса. F

НЕВОЛИТЕ
НА TIVO
„Планът ни е
да се движим
колкото можем
по-бързо“,
смяташе
Майкъл Рамси,
съосновател и
изпълнителен
директор на
TiVo. Близо година след пускането на пазара на
записващото
устройство на
компанията по
време на шоуто
за потребителска електроника във Вегас TiVo
стана публична
компания, достигна пазарна
капитализация
в размер на 1.4
млрд. долара и
загуби почти 32
млн. долара, докато реализира
няколко хиляди
долара приходи
от първите си
клиенти.
FORBES, 29
ноември 1999 г.

ФИНАЛНА МИСЪЛ

„ П О П РИ НЦ И П ОС ТА РЯ Л А ТА
ТЕ Х НОЛ ОГ И Я Е ОС ТА РЯ Л А П ОРА ДИ
НЯ К А К В А К ОНК РЕ ТНА П РИ ЧИ НА .
М ОНОК Л И ТЕ НЕ С А И ЗК Л Ю ЧЕ НИ Е .”
– Нийл Блументал
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видеостриймингът се превърна в масова
стока – в наши дни стрийминг приложенията са интегрирани във всичко, което може
да се включи в интернет – от конзоли на
PlayStation до таблети и смарт телевизори.
54-годишният Ууд вярва, че Roku ще
успее да излезе извън рамките на хардуерния си бизнес и да се заеме с по-рентабилния
софтуерен бизнес, като измерва обхвата и
ефективността на рекламите в потока от
видеосъдържание. „Обикновено единственият начин да измерите една телевизионна
реклама е чрез рейтинга на Nielsen, който
може да ви ориентира приблизително колко
хора са я гледали – разказва Ууд. – Нашето
измерване е много точно и ние можем да
кажем на компанията, че от всички, които
са гледали нейната реклама, 5% са отишли
на сайта є и са купили нещо. Ние внедряваме в света на телевизията технологии,
които от известно време се използват в
интернет.“ Roku го постига, като използва вътрешни инструменти за измерване, но
също така си сътрудничи с 11 партньора, за
да информира рекламодателите колко ефективни са били техните рекламни кампании в
различните демографски сегменти.
Промяната в курса на Roku се отплаща
напълно. През 2015 г. 84% от приходите на
компанията, възлизащи на 320 млн. долара,
идват от хардуер, а останалите 16%, или
50 млн. долара, са от реклама и съдържание.
Сега рекламата е най-бързо разрастващият се бизнес, като двата сегмента почти
разменят местата си в разпределението на
приходите. През октомври 2019 г. Roku съобщи, че придобива за 150 млн. долара бостънската компания dataxu, която помага на
клиентите да планират и да купуват рек
ламни видеокампании.
На инвеститорите това им хареса. Акциите на Roku поскъпнаха главоломно – с
над 34% от началото на 2019 г., като увеличиха нетното богатство на основателя на
компанията с 2.6 млрд. долара до 3.3 млрд.
долара. В края на годината акциите се търгуваха 17 пъти над стартовата им цена.
Планът на Ууд да предоставя услуги на
рекламодателите се корени в миналите му
бизнес начинания, които са претърпели провал. В началото на 90-те години на миналия
век, търсейки по-добър начин да записва новите епизоди от любимия си сериал „Стар
Трек“ от видеокасети, той измисля цифровото записващо устройство DVR. Първият
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Възрастта
има значение
22-ГОДИШНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ ВАС И Л РА ЛЧ Е В И
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДОКАЗВАТ, ЧЕ МЛАДЕЖКИЯТ
ЕНТУСИАЗЪМ МОЖЕ ДА БЪДЕ В ПОЛЗА НА БИЗНЕС
ИДЕИТЕ И РАЗВИТИЕТО В БЪЛГАРИЯ И В ЧУЖБИНА

Смело напред:
Георги Димитров (вляво) и Васил
Ралчев помагат на младите хора в
България да видят нови възможности
пред себе си
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преди няколко месеца получихме
→ Когато
номинацията на Васил Ралчев за селекцията

„30 под 30”, много се колебаехме в коя категория
на проекта трябва да влезе.

От една страна, той се занимава с образование, личностно развитие и подкрепа на
ученици, от друга – развива собствен бизнес
с етерични води и земеделие. Образованието
надделя и Ралчев стана част от селекцията
на FORBES за млади лидери за 2019 г., но
се радваме, че в това интервю имаме възможност да научим повече за бизнес подхода
и предприемаческия му дух, които го водят
през различните му идеи и начинания.
Срещаме се с него и с бизнес партньора му Георги Димитров, за да ни разкажат
повече за проекта „Не бъди посредствен“,
който има над 100 хил. последователи в социалните мрежи, за новите начини на учене
и какво помага на тези 22-годишни момчета
да управляват бизнеса си в България и да го
разрастват в чужбина.
Васил и Георги се познават от 16-годишни, когато търсенията им на нови приятели, вдъхновяваща среда и мотивиращи
извънкласни занимания ги срещат в пловдивския клуб „Интеракт“. Това е програма за
ученици, по време на която реализират проекти в обществена полза, като развиват лидерските си качества и социалните си умения. Още по време на обучението много си
пасват – и двамата носят предприемачес
ки дух и нагласа да променят света около
себе си, но трябва да минат няколко години,
преди да започнат да реализират проектите
си заедно.
След завършването на средното си образование Васил Ралчев заминава за Англия,
където учи бизнес и мениджмънт в земеделието. „Там попаднах в съвсем друга среда.
Всеки ти казва: Можеш да успееш! Много
се говори за предприемачество и личностно
развитие“, казва той. Това го вдъхновява да
се задълбочи в темата – започва да чете,
да гледа видеа. Веднага му хрумва, че трябва повече хора в България да имат досег до
FORBESBULGARIA.COM

подобни ресурси и мотивация да се развиват. И както сам подчертава няколко пъти,
когато му хрумне идея, не се замисля и на
момента започва да работи по реализацията є. В края на 2016 г. прави страница във
фейсбук, създава кратко анимирано видео по
книгата „Седемте навика на високоефективните хора“ на Стивън Кови и го качва
в мрежата.
Видеото достига до много от приятелите му, включително и до Георги Димитров,
който още същата вечер му пише с идеи за
подобрение и препоръки. Разговорът продължава с часове, обсъждат много планове, надграждат се един друг, установяват, че всеки
знае нещо, което може да е полезно на другия, и решават да развиват проекта заедно.
Целта на „Не бъди посредствен“ е „да промотира предприемачеството, личностното
развитие и да мотивира хората да искат
повече от себе си“, обобщава Ралчев.
Стартират с ревюта на книги и анимирани видеа, с които да привлекат младите
хора. Месец след началото пускат по-различно и емоционално видео, което за една нощ
удвоява броя на последователите им, а към
днешна дата има над 5 млн. гледания. Само
за месец страницата им събира 30 хил. последователи, което им дава силен сигнал, че
правят нещо смислено и значимо. Продължават още по-уверено – създават канал в
YouTube, правят видеа, качват снимки, анализират статии, решават да пишат книга,
да отворят онлайн магазин и още, и още.
Идеите валят и макар да нямат никаква
представа как ще реализират много от тях,
са толкова нахъсани, че учат постоянно и
тестват нови неща.
Но тогава се появява и първото предизвикателство по пътя им. Васил Ралчев отключва автоимунно заболяване, което го
срива физически и психически. Докато търси
АПРИЛ, 2020

ПРОМЕНИ
ПО ВРЕМЕ НА
COVID - 19
С настъпването на извънредното положение Васил
Ралчев споделя,
че поръчките на
флорални води
са намалели с
40%, но пък за
по-малко от
месец бизнесът
в Германия се
е разраснал
лавинообразно
и в момента
германският
пазар е основният им пазар.
Поръчките там
се увеличават,
като в рамките
на кризисната
ситуация срещат предизвикателства при
осигуряването
на достатъчно
бързи доставки.
Междувременно
с подкрепата
на областната управа в
Пазарджик Ina
Essentials насочва усилията
си към производство на дезинфектанти,
като осигурява
безплатни
опаковки за институциите в
областта и над
1000 безплатни
бройки в онлайн
магазина.

те пари за рождени дни от баби и дядовци“
и от работата лятото на морето. Така,
в средата на 2018 г. излиза книгата „Пет
стъпки към по-добър живот“, която година
и половина по-късно вече има издадени над 18
хил. бройки и е на своя пети тираж.
С отпечатаната книга в ръка момчетата много бързо навлизат в дебрите на маркетинга, разпространението и управлението
на бизнес процеси. За по-малко от седмица
регистрират официално фирма, сключват
договор с куриерска компания и създават
целия логистичен план. В момента имат два
канала на разпространение – през книжарници, откъдето идват около 10% от продажбите им, и чрез сайта на „Не бъди посредствен“, където получават онлайн заявки.
Развитието на дигиталния маркетинг се
оказва ключово за тях, тъй като инвестират голяма част от бюджета си в онлайн
реклама. „В началото имахме доста грешки
в маркетинга, но те бяха витални, за да нишираме таргет групата си“, казва Димит
ров. Първоначално авторите започват да
инвестират в реклама, насочена към тийн
ейджъри – основните читатели на книгата,
и макар да получават положителни отзиви,
нямат желаната финансова възвращаемост.
Докато в един момент не започват да се
появяват коментари от майки – „моето
дете чете вашата книга, това е първата
книга, която някога е чело“, разказва Ралчев. Това открива изцяло нова перспектива в
маркетинг плана им и започват да насочват
рекламите си към майки на тийнейджъри.
„Превърна се в истински бум. Всяка реклама
ставаше като магнит. Книжарниците от
150–200 книги на месец започваха да поръчват по 500, а на сайта имахме стотици заявки“, казва Ралчев. През 2018 продават над
10 хил. книги, а възходящата тенденция се
запазва и през следващата година – споделят, че през ноември 2019 г. са продали 600
книги, през декември – 900, през
януари 2020 г. – 1200, а за февруари вече са на първо място в цялата издателска къща.
С този темп на разрастване
е изключително важно да измислят логистика и система, която
да улесни процесите, тъй като
споделят, че в началото са прекарвали по цели дни единствено в обработка на доставките.
В момента са автоматизирали

„Искаме да дадем идеи и
алтернативи на младите
хора, да ги подбудим
сами да потърсят
какви възможности им
предоставя средата.“
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информация за възстановяването си и изготвя новия си режим на живот, работата
по „Не бъди посредствен“ е поставена на
пауза. Минават месеци, преди отново да се
вдъхновят да развиват проекта. Разказват,
че мотивацията се връща заради последователите им в социалните мрежи, които им
пишат с благодарност за споделените съвети и разказват какви успехи са постигнали. „Това прекъсване се оказа много важно,
защото ни показа колко е значимо това,
което правим, и колко е смислена мисията
ни. Хората ни пишат, питат, имат нужда
от това и съответно ние трябва да бъдем
там“, допълва Георги Димитров.
Когато Ралчев „изплува от болестта“, е
твърдо решен да реализират идеята си за
книга със съвети за личностно развитие.
Първоначално обмислят 18–24-годишна аудитория, която да подкрепят със съвети за
бизнес и предприемачество, но проучванията им показват, че много по-голям дефицит има в групата на 12–16-годишните ученици, които нямат представа какво искат
да правят и в каква посока да се развиват.
Авторите само преди година са завършили
гимназия, тъкмо са минали по този път и
чувстват темата много близка. Затова решават да споделят личните си истории и
нещата, които са им помогнали.
Поставят си краен срок, започват да
пишат и приключват ръкописа много бързо.
Макар да нямат никаква идея какво следва след написването на книгата, непоклатимите им ентусиазъм и вяра в проекта ги
движат напред. Свързват се с няколко издателства, които им предлагат „скандални
оферти“, непосилни за 19-годишните тогава млади автори. По това време приятелката на единия следи българска влогърка, издала сама книга, и те решават да є пишат
с молба за насоки. Тя им изпраща подробна
информация какво да направят стъпка по
стъпка. Следвайки указанията, Ралчев и Димитров се свързват с
издателска къща за самоиздаващи се автори,
която ги подкрепя с редакция и разпространение и получава процент
за консултантски услуги.
Първоначалната инвестиция за проекта поемат сами „от спестени-
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процеса, като книгите дори не стоят при
тях, а в офис на „Еконт“, където изпращат
заявките, а от куриерската фирма пакетират и изпращат книгите. Разработват и
допълнителна софтуерна интеграция, която
да оптимизира още повече процеса.
Мисията на „Не бъди посредствен“
става все по-разпознаваема и с Ралчев и Димитров започват да се свързват учители
и родители, които ги канят да разкажат
пред ученици за опита си. Навлизат по-сериозно в сферата на образованието, като правят участия в училища, по време на които
вдъхновяват тийнейджърите да мислят за
личностното и професионалното си развитие. „Искаме да дадем идеи и алтернативи

„Технологиите ни позволяват
много неща. Създадох целия бизнес
с гледане на видеа онлайн. Можеш
да намериш и да научиш всичко.“
FORBESBULGARIA.COM

на младите хора, да ги подбудим сами да потърсят какви възможности им предоставя
средата и да следват мечтите си. Не искаме да бъдем нито коучове, нито мотиватори, не се опитваме да даваме съвети, кои
сме ние да даваме съвети?! Мисията ни е да
помогнем на някого, който има нужда да чуе
това, което сме казали. Ние също сме имали
нужда от това“, казва Димитров.
Въпреки огромния успех на книгата авторите са категорични, че не гледат на това
като на бизнес начинание, а целия доход,
който получават, го инвестират отново в
развитие на проекта. Следващата стъпка,
която виждат пред себе си, е превод на книгата и разпространението є в Румъния, където вече са намерили логистичен партньор.
Ралчев и Димитров говорят с толкова
много ентусиазъм и енергия за проекта си,
че неусетно преплитат емоциите, личните
истории и бизнес експертизата в своето
приключение. Докато ги слушам, няма как да
не се запитам откъде две 22-годишни момчета имат толкова много знания и опит в
управлението на разнородни бизнес процеси.
АПРИЛ, 2020
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поръчките на флорални води, които стигнали до 1000 на ден. Много бързо се наложило
младият предприемач да направи фабрика, да
изгради производствена база с машини и да
наеме още хора.
Да се научат да делегират е един от основните трамплини за развитието на младите предприемачи. „До септември 2019 г.
правихме месечен оборот 15 хил. лв. с водите, но като наех още хора, вече стигаме до
150–160 хил. на месец. Такава огромна е разликата, когато имаш време да мислиш как
да се развиваш“, добавя Ралчев. От средата на февруари Ina Essentials вече се развива
и на немския пазар. Първоначално Васил се
опитва сам да превежда и проучва ситуацията, но бързо разбира, че трябва да делегира,
за да се фокусира върху голямата картина.
Така открива момиче, което живее в Германия, което превежда рекламите и статиите
в блога и поема обслужването на клиентите
на място, а той се фокусира върху изграждането на логистичния център и пускането на
нови продукти.
Димитров, който от своя страна помага
на счетоводно-консултантската компания
на баща си, посочва още една важна бариера, която бизнесът трябва да преодолее, ако
иска да расте – да прави нещата формално и
на светло. „Мислиш как да си спестиш 10%
данък, вместо как да си разраснеш компанията двойно“, казва младият предприемач,
който стои зад систематизирането на процесите и документацията на „Не бъди посредствен“.
Ралчев и Димитров вярват във възможностите, които средата тук им предоставя, и се опитват всеки ден да го доказват с
личния си пример. Фокусират се върху това,
върху което имат влияние и върху което
могат да окажат положителна промяна, работят за изграждането на правилната си
нагласа и преодоляване на бариерите пред
себе си. И макар на пръв поглед успехът им
да изглежда като поредица от щастливи случайности и късмет, зад него стоят много
работа, непоклатима вяра и системен подход. F

ФИНАЛНА МИСЪЛ

„ И ЗП ОЛ ЗВ А Й НА С ТОЯ ЩЕ ТО ТА К А , Ч Е
НА С ТА РИ НИ ДА НЕ С Е УП РЕ К В А Ш З А
НА П РА ЗНО И ЗЖ И В Я НА ТА М Л А ДОС Т . “
- Джовани Бокачо
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И двамата са израснали в семейства на
предприемачи и към момента помагат на
семейните бизнеси – родителите на Васил
се занимават с производство на етерични
масла, а на Георги – със счетоводно-консултантски услуги. Макар да признават колко
важна е била предприемаческата среда
вкъщи, докато растат, и двамата все още
повече се доказват пред семействата си,
отколкото да черпят бизнес знание и опит
от тях. Отговорът на въпроса ми се крие
другаде – YouTube, казват младите предприемачи. „Технологиите ни позволяват много
неща. Създадох целия бизнес с гледане на
видеа онлайн. Можеш да намериш и да научиш всичко“, казва Ралчев и допълва, че всеки
ден след работа в продължение на няколко
часа гледа видеа и уроци на предприемачи в
YouTube, а всяко нещо, което чуе, го прилага веднага.
Натрупал увереност в дигиталния маркетинг и окрилен от развитието на „Не бъди
посредствен“, Ралчев си задава въпроса какво
още може да постигне. Решава да подкрепи семейния бизнес с етерични масла, като
предлага на родителите си да отворят онлайн магазин. Идеята е приета с подигравки
и недоверие, но това не го отказва. Забелязва, че при производството на етерични
масла се получават флорални води, които
майка му често приготвя за третиране на
проблеми с кожата. Създава онлайн магазина Ina Essentials и качва няколко флорални
води. След две седмици започват да получават първите положителни коментари, а
оборотът скача в пъти с всеки следващ ден.
Казва, че за началото на 2020 г. са вторият
най-голям онлайн магазин за биокозметика в
България. Въпреки че образователният проект и бизнесът с етерични води на пръв поглед нямат общо помежду си, те са изцяло
преплетени в подхода на Ралчев и Димит
ров. Всичко, което научат и проработи в
единия проект, веднага пренасят като опит
и добра практика в другия.
Така например след видео на Джеф Безос,
което Ралчев гледа онлайн и в което се говори за доволните клиенти, момчетата изцяло променят маркетинговата си стратегия. „Вместо да правим реклами, в които да
продаваме, започнахме да правим реклами с
цел да образоваме клиентите, да разказваме нашите истории и историята на нашия
бизнес.“ Ралчев казва, че това се е отразило както на поръчките на книги, така и на

ТЕАТЪР НА ДРУГА ПЛАНЕТА

СНИМКИ: РОСИНА ПЕНЧЕВА

В СЪБОТНИЯ ДЕН НА 14 СЕПТЕМВРИ 2019 ЕДНА ГОЛЯМА ГРУПА ХОРА ИЗКАЧВАТ
ПЛАНИНСКИЯ ВРЪХ БУЗЛУДЖА, НО НЕ ЗА ДА ТЪГУВАТ ПО МИНАЛОТО, А ЗА ДА
ГО ПРЕМИСЛЯТ И ИЗЖИВЕЯТ ЗАЕДНО. ТЕАТЪРЪТ Е ВЕЧЕ В ДРУГО ИЗМЕРЕНИЕ

Оле Фрам и Стефан А.Щерев

„Днес Нонументът Бузлуджа се разпада материално. Духовно се е изпарил още в момента на изграждането му. Ярката
му звезда вече не се вижда на север и на юг. Този „дом“ на идеологията днес е руина. Дом на руинизма? На бузлуджанизма?
На песимизма? Графити артисти, авантюристи, пътешественици и любопитни нахлуват през всеки възможен процеп
на този надупчен „параклис“ на измисленото бъдеще. Кацнал като забравена от друга галактика летяща чиния на този
връх, монументът пита какво значение ще му сложим? Или колко динамит ще му поставим.“
- Стефан А. Щерев

В

еднага може да се забележи, че
това не е просто поредната партида туристи, отправили се на
лов за селфита с „чинията“. На
върха са се събрали над 200 души.
Групата се оглежда, върви бавно, от време на
време всички заедно вдигат ръце към небето
или правят някакви странни, за наблюдаващите отстрани, движения. Като че ли невидим
глас командва действията им. Какво ще стане
с тях, ако се приближат? Ще станат ли част
от паметника и неговата идеология? Единият
глас приканва да се приближат:
„Съзнателно! Една крачка след друга. Напред, не назад! Напред, не назад!“ Можем ли
да се върнем върнем назад във времето или
историята? – Не можем, можем само да я преглътнем. Хората се изправят пред силуета
на чинията, всъщност пред нейните останки. Визуалното въздействие е подсилено с
текст, музика и оригинален запис от историческото откриване, който се чува от слушалките на собствените им телефони. Сетивата, съзнанието и телата на участниците са
погълнати. Срещата с „Нонумент“ започва.
Така изглежда за нищо неподозиращия наб
людател представлението „Нонумент – перформативен подход към Бузлуджа“. Тук публиката е главното действащо лице. Стефан А.
Щерев и немската театрална група ЛИГНА
създават това представление в артистичната форма на радиобалета, развита от немския медиен и пърформанс колектив ЛИГНА.
Състои се в хореографско–звуково взаимодействие на текст, музика и жестове.
Преживяването е лично. То преминава през
индивидуалните възприятия на всеки един, но
в същото време е и групово, защото изследва възможностите да действаме като един

организъм със своите малки съставни части.
Създадени като места за възхвала и памет,
нонументите се оказват в забвение, занемарени и оставени на влиянието на времето,
напомняйки за непостигнати утопии, за принуда и съучастие.
Участниците се отправят към паметника, изпълнявайки поредица от ежедневни и
ритуални жестове, които извадени от контекста им, напомнят на „невидимия театър“
на Иржи Кованда в Прага от 1976 или на акцията на Ердем Гюндюз в парка „Гези“ в Истанбул от 2013 г. Това ги провокира да помислят
за съучастието и възможността за съпротива, която обикновеният човек би могъл или не
би могъл да упражни спрямо тоталитарната
власт. Сред руините на една идеология и „летяща“ чиния, която не достига нито до хората, нито до Космоса, се появяват мисли за
нов театър, който чакахме твърде дълго.
Представлението получи и номинация за
национални театрални награди ИКАР 2020. Церемонията за връчването им трябваше да се
проведе на 27 март (Международния ден на
театъра), но беше отложена поради пандемията от COVID-19.
„Нонумент“ отбеляза и началото на голяма изложба, която се проведе между септември и януари 2019 в Дома на хумора и сатирата
в Габрово. Тя представи примери за т.нар. нонументи – монументи, които са загубили или
променили значението си. Изложбата представя документални материали, фотографии
и филми от проектирането, планирането,
строежа, функционирането, затварянето,
разграбването и разрухата на монумента,
както и карикатури и вицове с познати метафори и скорошни исторически събития.

НОНУМЕНТ е
Продукция на
Информбюро и Музей
на хумора и сатирата
– Габрово
Автори и концепция:
Стефан А. Щерев и
ЛИГНА-Германия (Оле
Фрам, Торстен Михаелсен, Михаел Хюнерс)
Текст: Оле Фрам
(ЛИГНА)
Музика: Емилиян Гацов-Елби
С гласовете на: Ирмена Чичикова, Биляна Петринска, Сава
Драгунчев, Александър Митрев и специалното участие на
Илка Зафирова
Представлението
е част от проекта
M.A.P.S. и проекта ПаметНО – финансиран
от Национален фонд
Култура и Програма
„Творческа Европа“
на Европейската комисия.

МИСЛИ ЗА

„Давай все така.“
Уинстън Чърчил
„Думата дух изобщо не
се използва, освен когато
става въпрос за войници
или за хора в аналогично
положение като служители в големи корпорации или
лишени от свобода в зат
ворите. Никой никога не
говори за духа на страстно
влюбените.“
Патрик О’Рурк

„Надеждите ми бяха сринати до нула, когато бях
на 21 години. Всичко от
тогава насам е бонус.“
Стивън Хокинг
„Военната сила печели
битки, но силата на духа
печели войни.“
Джордж Маршал

„В по-голямата си част
нашето щастие или нещастие зависи от предразположението ни, а не от
обстоятелствата.“
Марта Уошингтън

„Ние или се правим на нещастни, или се правим на
силни. И за едното, и за
другото влагаме еднакво
усилие.“
Карлос Кастанеда

„Около една трета от
моите случаи не страдат от никакви клинично дефинируеми неврози, а от безсмислието и
празнотата на живота

„Никой войник не преживява хиляда шанса. Но всеки
войник вярва в шанса и се
уповава на късмета си.“
Ерих Мария Ремарк

им. Това може да се определи като присъща на нашето време невроза.“
Карл Юнг

„Най-добър дух съществува, когато изобщо не чувате да се споменава за него.
Когато много се заговори
за духа, той обикновено е
нисък.“
Дуайт Айзенхауер
„Фрази като екипен дух
винаги се използват, за да
се обхванат индивидуализ
мът, любовта и личната
преданост.“
Мюриъл Спарк
„Ако ви тормози нещо,
което е извън вас, болката не се дължи на самото
нещо, а на начина, по който го възприемате, и във
вашата власт е във всеки
един момент да го промените.“
Марк Аврелий
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„Духът е добър. Войските
са уверени. Военачалниците са способни.“
Джон Абизаид

Гамбитът на Джимбъл
1 януари 1948 г.

Д

обрият шеф трябва да знае как да се
държи уважително с хората, за да получава максимални резултати – гръмогласно обяснява 62-годишният президент на универсалните магазини
Gimbel Bros. Бърнард Ф. Джимбъл. Този 95-килограмов мъж, висок 1.83 м, някогашен борец и бивш фулбек на Penn, управлява семейната търговска верига
от скромните є корени във Филаделфия до сегашното є стъпване на превъзходно място в Ню Йорк,
воювайки през цялото време със съседния конкурент Macy’s. Теорията му за управление на бизнес
е: „Като човек начело на Gimbel работата ми е да
градя нагоре, да укрепвам духа на моя екип, никога
никого да не порицавам публично, да давам на всички
ясна и изпълнима концепция какво трябва да се направи.“ Джимбъл ще се оттегли пет години по-късно, когато продажбите на неговите магазини ще са
нараснали 40 пъти и ще са достигнали 600 млн. долара (6 млрд. долара по днешния курс) по време на
управлението му.

„Щастието при интелигентните хора е почти
най-рядко срещаното нещо,
което знам.“
Ърнест Хемингуей

ФИНАЛНА МИСЪЛ

„По кой път да бъдат
насочени работниците
– по този, който води
към съзидателни усилия,
амбиция и удовлетвореност, или по онзи, който
отвежда към ментално
бездействие, неудовлетвореност и болшевизъм?“
–Б. Ч. Форбс

АПРИЛ, 2020

ИЗТОЧНИЦИ: „ДАЙТЕ НА ВОЙНАТА ШАНС“ ОТ ПАТРИК О’РУРК; „КЪМ СЕБЕ СИ“ ОТ МАРК АВРЕЛИЙ; „НАУКАТА ЗА „ВТОРИЯ АКЪЛ” В NEW YORK TIMES MAGAZINE, 12 ДЕКЕМВРИ, 2004 Г.;
„РАЗЦВЕТЪТ НА ГОСПОЖИЦА ДЖИЙН БРОУДИ“ ОТ МЮРИЪЛ СПАРК; „НА ЗАПАДНИЯ ФРОНТ НИЩО НОВО“ ОТ ЕРИХ МАРИЯ РЕМАРК; „РАЙСКАТА ГРАДИНА“ ОТ ЪРНЕСТ ХЕМИНГУЕЙ.
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Духа

ОТГОВОРНОСТ
И НАВРЕМЕННИ
РЕШЕНИЯ В
МЕДИЦИНСКАТА
АПАРАТУРА ЗА
ВСЯКА СИТУАЦИЯ

/ Интуитивни респиратори с максимална
защита на белите дробове
/ Ултразвукови апарати, подпомогнати
с изкуствен интелект за бърза реакция
/ Прецизни мобилни рентгенови
апарати за диагностициране и
определяне на мястото и степента
на инфекция в белия дроб
/ Компютърни томографи за оценка
и анализ на заболяванията с високо
качество

Професионално пакетно
обслужване – персонализирани
конфигурации, оторизиран
сервиз и апликационно обучение
на място и в тясна колаборация
с ексклузивните ни партньори
General Electric Healthcare и
Carl ZEISS

