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Съобщение на медиите

Емил Хърсев, социо-
логът Кънчо Стойчев, 
президент на световна-
та Gallup International 
Association, и глав-
ният редактор на сп. 
“ F o r b e s ” - Б ъ л г а р и я 
Йордан Матеев.

Категориите, в които 
ще се състезават ком-
паниите, са: микро и 
малка фирма, средна 
и голяма фирма, както 
и стартиращ бизнес. 

Освен тях, както всяка 
година ще бъде при-
съдена и специална 

За поредна година 
авторитетният конкурс 
„Най-добра българска 
фирма на годината“ ще 
отличи най-успешните 
български компании. 

Инициатор на про-
екта е Fibank (Първа 
инвестиционна банка), 
а мисията на конкурса 
е да фокусира общест-
веното внимание върху 
примерите за устойчив 
бизнес, откроявайки 

добрите бизнес идеи и 
практики. Конкурсът 
цели да стимулира раз-
витието на българското 
предприемачество и 
да мотивира фирмите 
да бъдат още по - кон-
курентноспособни и 
иновативни.

 Във фокуса на жури-
то ще бъдат компании-
те, които показват въз-
можности за справяне 
в конкурентна среда, 
потенциал за навли-
зане на нови пазари, 
устойчиво развитие и 
иновативност. В кон-
курса могат да участват 
фирми, които имат бъл-
гарски капитал, бъл-
гарски мениджмънт и 
представляват българ-
ски бранд – и трите ус-
ловия са задължителни 
за кандидатите.

Членове на журито 
са водещи имена от 
бизнеса и медийни-
те среди у нас: Ва-
сил Христов – изпъл-
нителен директор на 
Fibank, Венелина Гоче-
ва – собственик и упра-
вител на Медийна гру-
па България, Лъчезар 
Богданов - управляващ 
партньор в „Индъст-
ри уоч“, финансистът 

награда на публика-
та, която ще трябва да 
избере своя фаворит 
измежду включилите се 
в конкурса.

Фирмите, които же-
лаят да се включат в 
надпреварата, е необ-
ходимо да попълнят 
кратък електронен въ-
просник, който може 
да бъде намерен на 
сайта на конкурса -  
http://naidobrafirma.bg/

Questionnaire/. Заявки 
за участие  ще се при-
емат до 15 октомври.

Убиец ли е ... “Пуйката”?

• Щастливеца
• Башибозук
• Беньо Наков
• Евстати Хад-

жибалкански
• Един от клуба на 

Моралното влияние
• Великият Войн
• Хъньо 

Интересното е, че 
Алеко Константинов 
е известен най-вече с 
псевдонима

„ Щ а с т л и в е ц а “ ,  
който е нито сме-
шен, а още по-малко 
оригинален.  Феликс 
(Щастливеца)  нари-
ча себе си римски-
ят диктатор Луций 
Корнелий Сула (138 
- 78 г. пр.н.е.), след 
като успява да стиг-
не до пари,  които 
му гарантират мяс-
то в Римския сенат,  
онаследявайки лю-
бовницата си Нико-
полис и мащехата 
си Клитумна,  които 
умират при загадъч-
ни  обстоятелства. 

Още по-интересен 

Прочитайки това 
заглавие,  повече-
то читатели биха 
си помислили, че 
става дума за ня-
кой нов „герой“ от 
подземния свят в 
най-новата ни ис-
тория.

Алеко Констан-
тинов, авторът на 
„Бай Ганьо“, е бил 
наречен като дете от 
неговите връстници 
„Пуйката”, поради 
дръпнатия си харак-
тер.  Неговите ро-
дители не са му да-
вали да играе навън 
с другите деца, за 
да не изпадне „под 
вредното вляние на 
улицата”. Големият 
писател  споделя в 
анкетата „Моята из-
повед“ на 20.07.1894 
г. в село Владая, че 
ако трябва да си из-
бира псевдоним, то 
би си избрал нещо 
смешно.  В дейст-
вителност Алеко е 
ползвал следните 
псевдоними:

е фактът, защо 
Алеко си изби-
ра псевдонима 
„Щастливеца“. 
За първи път 
той се нарича 
Щастливец след 
смъртта на по-
следния  свой 
близък  човек 
– на сестра си 
Веселина.  Спо-
мените на вуй-
на му Екатерина 
Иванова са по-
тресаващи: „На 
третия ден от 
смъртта на Ве-
селина слугиня-
та ми каза, че 
той иде у нас. Аз 
изтръпнах. Как 
ще го посрещна, 
как ще го уте-
шавам? Докато 
се съвзема, той 
вече е горе. Като 
сега го виждам 
на последното 

стъпало на стълбата, 
повтаряйки маши-
нално: „Щастливец, 
щастливец,  щастли-
вец“.   Трябва да 
съм била изплаше-
на до смърт, защото 
той побърза да се 
усмихне. Аз се ужа-
сих още повече от 
тази неестественост, 
от спокойствието му 
и една  светкавична 
мисъл проряза съз-
нанието ми: „Дали 
не се е побъркал?“  
Но за да ми покаже, 
че напълно владее 
себе си, той възкли-
кна иронично:  „Да 
жаля? За кого? За 
себе си? О, не заслу-
жава... Аз останах 
сам, ще му наме-
ря леснината.  Сега 
няма вече за

кого да се грижа.” 
Екатерина Иванова 

продължава потреса-
ващите си спомени 
от този ден: „Оста-
нах учудена, вкаме-
нена от тази несъ-

крушима сила на не-
говата воля, от този 
чуден стоицизъм на 
неговите мисли, от 
тази трагична фи-
лософия. Той, сла-
бият човек, поиска 
да бъде по-велик от 
най-неумолимото - 
смъртта, и с усмивка 
отговаряше на злата 
си съдба. Това е на-
истина една рядка 
победа.”  

При всички случаи 
реакцията на Але-
ко Константинов е 
повече от странна.  
Дали става дума за 
несъкрушима сила 
на неговата воля или 
по-скоро реакция на 
психопат-убиец?

Може би в шего-
бийския си стил,  
наричайки себе си 
Щастливец,  писа-
телят с безспорен 
огромен талант дава 
сигнал за тъмната 
страна на своя ха-
рактер и съпричаст-
ността към смъртта 
на сестра си?  На 
този въпрос  биха 
отговорили най-до-
бре специалистите 
от Института по 
криминология при 
евентуална ексху-
мация.  Гробът на 
Веселина обаче не е 
запазен, както ме ин-
формираха от отдел 
„Обреди” на Общи-
на Свищов. 

А може би взема 
псевдонима на Сула, 
защото и двамата 
са родени на една и 
съща дата (1 януари 
по стар стил) и за-
щото двамата са лю-
бители на ...мъжки 
компании?   

Берлин, 
22.10.2016 г. 

Д-р Димитър 
СТАНКОВ

доктор на поли-
тическите науки

Стартира шестото издание на 
конкурса “Най-добра българска 

фирма”

БИБЛИОТЕКА при НЧ 
”П.ХИЛЕНДАРСКИ-1870”- БАЛЧИК

ЮНИ       ЮЛИ       И    АВГУСТ
ПОНЕДЕЛНИК

10.00 ч.- “Приказки разказвам” - с Румяна  Калчева
ВТОРНИК

10.00 ч.- Творческа работилница  -”Сръчко”- с 
Димка Малева

 СРЯДА
10.00ч.-”Четенето –лесно и забавно” с писатели от 
читанката на българчето - с Пенка Димитрова

ЧЕТВЪРТЪК
10.00 ч.-”На екскурзия из моята красива Родина”-
четене, презентации за природни забележителности 
и населени места в България

ПЕТЪК
10.00 ч.-”Драматизация на приказка” -със Стела Дакова

ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН
15.00 ч.-Филмов маратон-прожекция на детски филм  
 
ДА СЪБЕРЕМ ЛЯТОТО,ЧЕТЕНЕТО И 
ЛЮБОПИТСТВОТО НА ЕДНО МЯСТО

ИНИЦИАТИВАТА Е БЕЗПЛАТНА
Начало -19 юни-в Детския отдел на библиотеката 

Телефон - 7 26-11

Димитър Станков, доктор на полити-
ческите науки, Берлин

ОМАЖ ЗА БАЛЧИК  /ДИОНИСОПОЛИС/
(омаж = от френски език почит, 

боготворение)

Балчик, градът на виното 
и на веселието ,
един огромен наш амфитеатър,
със сигурност творение на боговете,
а долу в ниското е легнал заливът
една величествена сцена.

Водата на морето е кристално чиста, 
обагрена в зелено-изумрудено
до тъмносиньо и дори златисто, 
издига се оловно-сива и зловеща, 
a после бързо и внезапно пак утихва.

Игрите на морето са цветни  дионисии, 

един безкраен празник в чест на бога, 
aктьорът тук не е облечен в дълга роба, 
не носи маска и не е обут в котурни.

Антракти няма, драмите не се 
повтарят, 
защото всеки ден си е различен, 
редуват се комедии с трагедии, 
а ветровете пеят дитирамби.

Прибоят морски, публиката вярна,
е гост на всяко представление
и запленен от виртуозната игра
изпада той в афект, екстаз и еуфория.

(Д-р Димитър Станков, февруари 
2017 г.)


