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– Г-н Чобанов, защо решихте да напуснете 
Турботракс България?

– От 1 септември Георги Загоров поема упра-
влението на фирмата. Това е предварително об-
мислено и правилно планирано решение. 3–4 го-
дини са достатъчно дълъг срок една фирма да се 
„вдигне на крак“, да се реорганизира, преструк-
турира и да є се даде посока на развитие. Ако аз 
съм си свършил работата и съм подбрал правил-
ните хора, като едновременно с това съм напра-
вил правилната „сглобка“ между тях, трябва в бъ-
деще работата да върви безпроблемно.

– Какви промени можем да очакваме в 
Турботракс България от септември нататък?

– Промени, водещи само към по-добро разви-
тие на фирмата. Новият директор е много близо 

до клиентите и знае какво искат те. А сега ще раз-
полага с повече ресурс и възможности да реша-
ва проблемите им и да отговаря на нуждите им. 
Екипът на фирмата е от млади и можещи хора, 
които ще продължават да работят качествено и 
компетентно.

– Накъде сега – ще останете ли в Бълга-
рия, или ще продължите кариерата си някъ-
де по света?

– Имам предложения от DAF да остана в сис-
темата като управляващ директор в други дър-
жави, но аз предпочитам да остана в България и 
ще работя по собствени проекти. Мисля да на-
правя нещо по-различно от досегашното в нова 
сфера и ще го споделя, когато му дойде времето. 

Оставам тук, защото България е добро място 

Сунай Чобанов: 
Оставам в България

От 1 септември Турботракс България ще има нов управител – Георги 
Загоров, който към момента е търговски директор във фирмата. 
Досегашният управител Сунай Чобанов напуска фирмата, защото смята, 
че си е изпълнил задачата, с която е дошъл. Разговарямe с него за 
текущото състояние в България, за изконните български ценности и за 
бъдещите му планове в бизнеса и дълго след разговора продължавам да 
си мисля: Дай Боже, да има повече такива хора в бизнеса в България – 
принципни, можещи, знаещи какво искат и как да го постигнат

за живеене и това не е само мое мнение. Много 
чужденци, които познавам, го споделят. 

Политически игри и задкулисие има нався-
къде по света и трябва да се абстрахираме от 
тях, а банковата криза, която напоследък раз-
буни духовете, е нещо изкуствено и най-веро-
ятно нарочно създадено. В България има ду-
ховна среда, култура, изкуство – това са все 
ценности, които при увеличаването на индус-
триализацията на една държава, стават по-
трудно достъпни. Това е една от причините, по-
ради която и доста европейци остават тук. Аз 
познавам доста австрийци и германци, които 
идват у нас по различни проекти, изкарват по 
един „мандат“, понякога и по два, и решават да 
останат в България, и то извън екстрите на „ра-
бота в чужбина“. Остават заради природата – 
комбинацията от море и планини, спокойстви-
ето, климата, близките разстояния до съседни-
те страни. Ние, българите, трябва най-сетне да 
осъзнаем това, да си „подредим градинката“, 
да се възползваме от тази благодат и да си жи-
веем в България мирно и щастливо. А не да пра-
щаме децата си по чужбина, защото „камъкът 
си тежи на мястото“.

– Защо все пак не избрахте предложения-
та от DAF за работа в друга държава?

– Аз се върнах в България след 19 години ра-
бота в чужбина. И аз, и семейството ми се поиз-
морихме от странстване. Синът ми е на 9 години, 
а вече живее в четвърта държава. Той например 
е много доволен от живота си тук – има приятели, 
учи в добро училище и е щастлив. Какво повече 
му трябва на човек… Решихме, че през близки-
те години ще живеем в България, а не например 
в Италия. Ако ще търся предизвикателство, бих 
отишъл в Русия – огромна страна, огромни па-
зари и възможности… нищо че сега ситуацията 
там е малко сложна. Аз съм от търсачите на сил-
ни усещания и това е една от причините да дой-
дем и в България. Решението да остана в Бълга-
рия е по мое желание и по мой план.

– Вие сте човек с широк поглед върху по-
литическата и икономическата ситуация. Как 
оценявате сътресенията, през които минава 
сега българското общество?

– Банковата криза е създадена изкуствено 
(бел. авт. – интервюто е взето на 30 юни). Съз-
дава се паника, а след като има гаранции за вло-
говете до 100 000 евро, е много нелогично хора-
та да висят по опашки, за да си изтеглят парите. 
Колко са българите, които държат в банките суми 
над 100 000 евро? Народът се поддава на психо-
зи. Това се случва циклично и няма нищо общо 
с опит, мъдрост или образование. Според мен 
целта е едни хора да изчистят едни дългове… а 
масовите вносители ще изгубят лихвите си.

Един от сериозните проблеми е с енергийна-
та система. Има много подписани договори, за 
които е спорно доколко са в полза на държава-
та, но който и да дойде на власт, не може да ги 
промени лесно. Още повече, че те са гарантира-
ни от държавата, а инвеститорите не се интере-
суват от това кой ги е подписал, а кога ще си по-
лучат парите… 

В България проблемите идват от факта, че ние 
нямаме енергийни ресурси или поне ценни ме-
тали или нещо от този род. Технологиите не са 
силната ни страна и затова трябва да наблегнем 

на услугите или да работим в кооперация с голе-
ми международни компании в сферата на софту-
ера или например медицинска апаратура. Обаче 
в същото време младите хора, които могат да на-
правят нещо повече, напускат България.

– Не смятате ли, че младите напускат Бъл-
гария, защото тук не получават достатъчно 
пари и нямат възможност за развитие?

– Да, донякъде, но тези хора трябва да разбе-
рат, че парите не са всичко. Няма голяма разли-
ка, ако получаваш 5 хил. или 10 хил. лева на ме-
сец. Вярно е обаче, че разликата между 200 и 
2000 лв. е съществена. Човек трябва да има по-
крит един финансов минимум, за да е щастлив. 
Едно изследване в САЩ показва, че там човек 
е щастлив, ако получава над 50 хил. долара го-
дишно. Не знам колко е тази сума за България, 
но ние имаме една друга приказка: „На богатия 
му е лесно да бъде благороден.“

Все пак щастие не се купува с пари, но хора-
та забравят тази важна истина. Човек е много по-
щастлив истински, ако помага и може да разда-
ва пари. Благотворителността е кауза, а не „пер-
чене“. Има много възможности да се помага, и то 
конкретно – детски домове, училища, при траге-
дии като наводнението във Варна и т.н. Аз вярвам 
в тези ценности…

– Как виждате развитието на конфликта в 
Украйна?

– Живял съм в Русия 4 години и многократно 
съм пътувал в Украйна. Знам какво ги свързва и 
какво ги разделя хората там. Този конфликт е из-
куствен и в него няма победители, а само стра-
дащи. Но защо трябва да гледаме само в тази по-
сока, след като и в Европа непрекъснато има и 
„конфликти“ и „драми“ между различните дър-
жави. Примери много. Най-важното е, че в тази 
ситуация ние трябва да имаме национално отго-
ворни политици, а не послушковци на големите 
от Запада или Изтока. Точно заради това трябва 
да има истинска мандатност, нови лица, промя-
на в рамките на някакви разумни срокове. Власт-
та е опиат и много хора са толкова пристрасте-
ни към нея, че не искат на никаква цена да изля-
зат от нея.

– Вие самият не се ли блазните от власт-
та?

– Аз искам да дам пример с това, което пра-
вя, че трябва да има и приемственост, и разви-
тие. И гений да си, не можеш да ръководиш веч-
но една компания и тя да се развива непрекъсна-
то. Аз работя по проекти за по 3–4 години, защо-
то съм преценил, че това е период, в който човек 
може да даде позитивен принос за развитието на 
една фирма. Има хора, които работят до пенсия 
на едно място, но това е възможно, в редки слу-
чаи, за мениджъри на големи корпорации като 
Кока Кола, IBM и т.н. Но там става дума за огро-
мни пазари, които почти винаги могат да бъдат 
разширявани. При пазар от 1200 товарни авто-
мобила аз не мога да направя нещо кой знае как-
во повече…

Снежина БАДЖЕВА

Очаквайте в септемврийския брой специ-
ално интервю с Георги Загоров, новия упра-
вител на Турботракс България.

Sunai Chobanov: 
I Stay on in Bulgaria

From September 1st Tur-
botrucks Bulgaria will have 
a new Managing Director – 
Georgi Zagorov, who is cur-
rently Commercial Director 
of the company. The former 
Managing Director Sunai Cho-
banov leaves the company be-
cause he thinks he has com-
pleted what he came for. I talk 
to him on the current situation 
in Bulgaria, original Bulgari-
an values and future plans in 
business and long after the in-
terview I keep on thinking: let’s 
hope there are more such busi-
ness people in Bulgaria – ad-
herent to principles, capable, 
knowing what they want and 
how to achieve it.

ABSTRACT IN ENGLISH

„Ние, българите, 
трябва най-сетне 

да си „подредим 
градинката“ и да 

живеем в България 
мирно и щастливо.“

„Ако аз съм си 
свършил работата 
и съм подбрал 
правилните хора, 
трябва в бъдеще 
работата да върви 
безпроблемно.“

„...трябва да има 
и приемственост, 
и развитие...  
И гений да си, не 
можеш да ръководиш 
вечно една компания 
и тя да се развива 
непрекъснато...“


