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Лицата на България
В рубриката ви представяме известни личности, получили признание в България и в чужбина.
Ивайло Пенчев е сред шестимата
най-динамично развиващи се
предприемачи в света, избрани
да участват в програмата на
Accelerating Entrepreneurs на
консултантската компания Ernst
&Young(EY).
Пенчев е изпълнителен директор
и мажоритарен собственик на българската „Уолтопия“, която произвежда изкуствени стени за катерене.
Фирмата има 10 съдружника. За десет
години компанията се превръща
в световен лидер и държи над 50%
пазарен дял в САЩ и Западна Европа.
Произведените в България стени

и хватки за стените са монтирани
в над 36 държави. „Преди 5-6 години „Уолтопия“ стана най-голямата
в света в нейния бранш, имаме найхубавия продукт на света, а не само
най-голям пазарен дял“, споделя пред
Дарик радио милионерът. „10 години
ни трябваха, за да станем номер
едно. Особено в началото в Западна
Европа – Франция, Германия, Швейцария, Австрия, беше много трудно
нещо, идващо от България, да се
възприеме като качествено и добро.
България има лош имидж в Западна
Европа, в Америка е малко по-неутрален.“

Пенчев е в управлението и на други
компании – онлайн платформата за
корпоративни търгове Auxionize,
компанията за производство на
опаковки „Екстрапак“, дружеството за
недвижими имоти „Сивилия пропъртис“ и др.

Доц. д-р Венелин Герганов е един
от най-известните български
неврохирурзи.
Той работи в International
Neuroscience Institute в Хановер по
покана на корифея на неврохирургията проф. Маджид Самии. Институтът осигурява здравеопазване от
най-високо ниво при заболявания

на нервната система, използва наймодерните медицински технологии
и изключителни постижения. Доц. В.
Герганов е роден в София. Завършва
медицина в Медицинския университет – София, а след това специализира неврохирургия в Клиниката
по неврохирургия към МУ, София
и в International Neuroscience Institute
в Хановер, Германия. Провежда
субспециализации в областта на
хирургията на черепната основа,
невроендоскопия, минималноинвазивна и образно-ръководена
неврохирургия (невронавигация)
във Vienna, Австрия и в Германия.
Д-р Герганов е ученик и сътрудник на
най-известния неврохирург в света

проф. Маджид Самии. Работи като
старши лекар (Leitender Oberarzt)
в International Neuroscience Institute
в Хановер, Германия (директор проф.
М. Самии). Доцент по неврохирургия
в Медицински Университет Хановер.
Автор на 165 научни публикации и съавтор на 28 интернационални учебници/монографии, сред които и в найавторитетния Youmans Neurological
Surgery. „Не парите са това, което ще
върне младите лекари в България,
а уважението към тях и организацията на работа“, каза в интервю за Дарик
доц. Венелин Герганов. По неговите
думи българските пациенти не са
наясно с правото си да искат второ
мнение от различен лекар.

Българският музикант Теодосий
Спасов беше награден от
ЮНЕСКО със званието „Артист
на мира“,
съобщава сайтът на Организацията
на обединените нации UN News.
Признанието му е присъдено за неговия талант и иновативност, както
и ангажираността му да подчертае
музиката като сила за подобряване
на диалога между хора, култури
и общности.
Той се присъединява към списък от
международно известни личности,
които използват влиянието си да
подпомагат популяризирането на

посланията и програмите на ЮНЕСКО. На церемония в МВнР през
септември той бе обявен за „Артист
на ЮНЕСКО за мир“ за 2015 – 2017 г.
от генералния директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова, съобщават от
пресцентъра на Министерството на
външните работи. „С чест приемам
званието „Артист на ЮНЕСКО за
мир“ и ще продължа своята работа,
защото вярвам, че музиката във
всички нейни измерения, както
и творчеството на артистите, са
много близки и естествено свързани
с мира и разбирателството“, казва
нашият известен кавалджия. Те-

одосий Спасов концертира в целия
свят. Издал е над 30 албума. Носител
е на множество награди, сред които
наградата „Златен век“ и „Грами“
заедно с Мистерията на българските
гласове.

Снимки: архив

в Нов Български Университет. Преди
назначението си във Viber Райков работи 10 годни във VIVACOM, където се
занимава с търговската и маркетинг
дейност на компанията.

Режисьорът Георги Балабанов
получи на 7 септември т. г. наградата за режисура на 39-тото
издание на Световния филмов
фестивал в Монреал за филма „Досието Петров“.

Лентата е първият игрален филм на
документалиста Георги Балабанов.
Неин сценарист е тазгодишният
носител на „Оскар“ за цялостно
творчество Жан-Клод Кариер. Копродуцент на филма е Българската
национална телевизия и Германия.
„Досието Петров“ откри 19-ия София
Филм Фест през март тази година.
Наградата получи и финландския
режисьор Мико Купаринен за филма
„Две нощи до сутринта“. „Досието
Петров“ се състезава с още 25 филма
от всички континенти. Лентата разказва историята на българския преход и показва как бивши агенти на

Държавна сигурност все още манипулират живота в страната. Балабанов
признава, че „този филм не дава отговори, а е един много голям въпрос“.
Георги Балабанов е роден в София, от
1986 година живее във Франция. Завършва режисура във ВИТИЗ, работи
по разпределение в Пазарджишкия
театър. Бил е част от трупата на Театр
Дьо Солей на Ариан Мнушкин в Париж, работи за европейския ТВ канал
АРТЕ. Награди получава и за филмите
си „Соло за английски рог“ и „Сянката на ловеца“за млад режисьор от
Източна Европа (по случай падането
на берлинската стена).

Актьорите Самуел Финци и Волфрам Кох бяха удостоени с една от
големите театрални награди
в немскоезичните страни– Пръстена Гертруд Айзолд.
Финци е отличен в престижната
анкета на списанието „Театър днес“,
в която участват 42-ма авторитетни критици и журналисти, съобщи
БНТ. Според журито Самуел Финци
и Волфрам Кох са една от „най-добре
сработените театрални двойки през
последното десетилетие, в чийто теа-

тър присъства както отчаянието, така
и невероятният комизъм“. Наградата
им се присъжда за няколко постановки, включително и за ролите на
Владимир и Естрагон във „В очакване
на Годо“ от Самуел Бекет в „Дойчес
театър“. Режисьор на постановката
е Иван Панталеев. Пръстенът Гертруд
Айзолд включва и парична награда
в размер на 10 хиляди евро. Самуел Финци е получил и наградите
„Най-добър млад актьор“ през 1993г
. в Германия и театралната награда

на Берлин през 2011 г. Той е роден
в Пловдив, завършва актьорско майсторство в НАТФИЗ. Играе на немските театрални сцени.

Световноизвестните български
оперни певици Соня Йончева и Кра-

симира Стоянова са носителки на
престижните награди за класическа музика в Германия – ЕCHO Klassik.
Соня Йончева е отличена като дебютантка на годината, а Красимира Стоянова е част от артистичния състав
на „Кавалерът на розата“ от Рихард
Щраус с Виенската филхармония под
диригентството на Франц ВелзерМьост и режисура на Хари Купфер

– заглавието е отличено като найдобра музикална продукция на DVD.
Германската звукозаписна академия
учредява през 1994 г. ежегодните
награди ЕCHO Klassik за най-високи
постижения в областта на класическата музика. Тази година призовете са
в 58 категории и ще бъдат раздадени
официално на 18-и октомври в Концертхаус Берлин.
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в България, Гърция, Сърбия и Унгария. Viber е „вид демократизиране на
комуникацията, защото за първи път
създадохме мобилно приложение,
което да работи лесно, безпроблемно и напълно безплатно на смартфони. Освен това няма да пуснем
банери и дразнеща реклама в рамките на тази лична комуникация между
хората“, обещава Атанас Райков.
Райков се дипломира като бакалавър
по Бизнесадминистрация в Софийския университет и като магистър по
Международни бизнескомуникации
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Атанас Райков е новият генерален
мениджър на Viber за Централна
и Източна Европа.
Той отговаря за развитието и популяризацията на приложението в 13
държави. В момента Viber има повече
от 600 милиона потребители в света,
като 27 млн. потребители са в 13-те
страни с население от над 80 млн., за
които Райков отговаря. Централна
и Източна Европа е един от топ 3
пазари за Viber, а задачата на новия
генерален мениджър е да увеличи
успеха на месинджъра първоначално

(М.З.)
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