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Венцислав
Чолаков

изпълнителен
директор на

“Булгартабак
холдинг”

Атаката срещу
“Булгартабак”

наподобява
начина, по който
много български

компании
загубиха своите

международни
пазари

“Изумен съм от опитите
на политици да съсипят
хиляди работни места

САМУИЛ ОГНЯНОВ

- Г-н Чолаков, защо
“Булгартабак” реши да
спре износа за държави
от Близкия изток?
- Решението да спрем

износа на продукцията
на “Булгартабак” не бе-
ше лесно, тъй като това
сатрадиционнизанаспа-
зари, на които друже-
ството оперира от 70-те
години на миналия век.
През последните 3-4

години ние успяхме дори
да увеличим с 50% обе-
мите, които се реализи-
ратвтозирегион,тъйка-
то нашите продукти са с
високо качество и на до-
бри цени.
Проблемът, който

възникна, е свързан с не-
стабилната геополити-
ческа среда и недобро-
желателната медийна
атака, която освен към
нас,бешенасоченаикъм
нашите дистрибутори и
те намалиха драстично
своите поръчки. Това са
чувствителни пазари, на
които имамного предла-
гане и много алтернати-
ви. Има и
много чужди
компании, които
имат нескрит
интерес да
разширят своето
присъствие и
продажби

инебихапропусналикак-
вито и да са възможно-
сти.
- Нима сте се уплашили
от публикации, които ви
замесват в контрабанда,
нобездапосочватдоказа-
телства?
- Разбирасе, ченямани-

какви доказателства и не
е възможно да има, защо-
то“Булгартабак”неучас-
тва в такъв тип схеми.

“Булгартабак” не участва в схеми
на контрабанда. Очаквам да видя
програмата на Радан Кънев, която
решава проблемите с тютюна

тюни както преди. А в
нашите блендове делът
на българските тютюни
е значителен.
Именно затова съм из-

умен от яростните атаки
на политици като г-н Ра-
дан Кънев спрямо “Бул-
гартабак”. Те целенасо-
чено или поради невеже-
ствосаготовидасъсипят
многоработниместаида
лишат хиляди български
семейства от техните до-
ходи, преследвайки ня-
каквитеснопартийниин-
тереси.
Всъщотовремеслеко-

тазаявява,чещенаправи
икономически модел за
възстановяване на тю-
тюневата идустрия в
България. Доколкото
знам той е юрист и
през цялата си
трудова кариера
едва ли е разкрил
повече от 2-3
работни места
Не сме забелязали и да

е участвал в нито една
дискусия, свързана със
Закона за тютюна и тю-
тюневите изделия, нито
пъкдаеучастваливмно-
жеството посещения,
които правителството
направи в последните го-
дини в Китай, а преди 2
седмици и в Иран, тър-
сейки възможности за
продажби на български
тютюни.
Но с нетърпение очак-

вам да видя икономиче-
ската програма на г-н
Кънев и как тя ще реши
този проблем.

“Булгартабак” е
осъществявал
износа си в
съответствие с
всички
изисквания на
митническото
и търговското
законодателство,
което се доказва и от

множеството митниче-
ски и данъчни ревизии,
направени на компания-
та през последните годи-
ни.
“Булгартабак” не е

променял дистрибутори-
те си в Близкия изток,
които оперират в регио-
на над 10 години - т.е. те
са наследени от периода,
в който компанията е би-
ла държавна собстве-
ност.
- Всъщност, как става
реализацията на вашите
продукти на тези паза-
ри?
- На тези пазари про-

дажбите се осъществя-
ват чрез местни дистри-
бутори, а отговорността
за продукцията се пре-
хвърля след натоварва-
нето и от фабриките,
кактоицелиятранспорт,
застраховки и т.н. са из-
цялозасметканакупува-
ча.
-Можетелидавлияете
на продажбите извън ва-

шитеофициалнидистри-
бутори?
- Ние нямаме възмож-

ност за никакъв кон-
трол, тъй като средата в
тази част на света е из-
клютелно деликатна с
оглед на военните дей-
ствия, например в регио-
на на Ирак.
Същотакатовасамно-

го отдалечени райони, а
ние не сме толкова голя-
ма компания, за да под-
държамеголемитъргов-
ски структури както на-
пример в България.
-Ималиидругикомпа-
нии, които продават на
тези пазари?
- Компаниите, които

продаватвтозирегион, са
десетки, а може би и сто-
тици. Всички познати в
България компании опе-
рират и в тази част на све-
та. И тук идва големият
проблем. Знаете, че в ус-
ловията на интензивна
конкуренция и при усло-
вия на предлагане, над-
хвърлящо търсенето по-
ради драстично спаднали-
те доходи заради войната
и ниските цени на петро-
ла, много чужди компа-
нииискатдазавладеятно-
ви пазарни дялове. Това е
естествен процес.
За мен това е и едно от

логичните обяснения за

яростната кампания, коя-
тосеводисрещу“Булгар-
табак”, а именноизтласк-
ването ни и завладяване-
то на нашите пазарни по-
зиции.
За съжаление ние кон-

статираме, че и българ-
ски политици, които
вместо да се
грижат за
отварянето на
нови работни
места в
България, се
постараха много
да ни навредят

и да дадат възможност
нашите дългодишни па-
зари да бъдат завзети от
наши конкуренти. Дали
го правят целенасочено
или поради невежество
не мога да преценя в мо-
мента. Но сценарият,
който се развива и сега,
много наподобява вре-
мето, когато много жиз-
неноспособни българ-
ски компании загубиха
своите международни
пазари,ивеченесесеща-
ме за тях - като “Балкан-
кар”, авиокомпания
“Балкан” и много други.
- Какво се случва с дру-
гите маки цигари на па-
зарите в Близкия Изток,
има ли контрабанда?
-Тъйкатонямампреки

наблюдения в региона,

не мога да твърдя подоб-
но нещо. Но е факт, че в
Европа,включителноив
България, се продават
контрабандни цигари на
производители от раз-
лични точки по света.
- Как ще се отрази на
приходитевбюджетаре-
шението ви да се отте-
глите от тези пазари?
- При всички случаи
ще се отрази на
бюджета, защото
нашите приходи
ще намалеят
драстично
Респективно служите-

лите, коитоще бъдат съ-
кратени, ще отидат на
трудовата борса за опре-
делен период от време.
Държаватаще се лиши и
от експортни постъпле-
ния, които подпомагат
търговския баланс на
страната. Не знам дър-
жава по света, която да
не се опитва да увелича-
ва износа за сметка на
вноса.
- Какво ще се случи с
тютюнопроизводители-
те, след като спрете да
изкупувате тяхната про-
дукция?
- Съвсем логично, след

като нашето производ-
ство намалее, ние няма
да бъдем в състояние да
купуваме български тю-


