
Въпроси за интервю към вестник "ФМИ онлайн"

зададени към мат. Евгени Недялков

11.12.2014

Визитка:
– Част от ФМИ в периода: 1990-1995 следване, 1995 -1999 асистент в кат. Алгебра, 2011 – до сега -

математик към кат. МА;
– Преподавани дисциплини: Анализ 1,2; До скоро – Линейна и Висша алгебра;
– Катедра: Математически Анализ

Едва след няколко прекарани минути в упражнение по Анализ, водено от Евгени Недялков, се забелязва,
че той е интересен човек. Залата обикновено е пълна, а той е отделил специално време за подготовка преди
упражнението. За всички слушатели е видно, че могат да чуят много любопитна информация от него,
както за материала, така и за разнообразни житейски теми извън него. Евгени Недялко говори пред "ФМИ
Онлайн" в специалния ни предколеден брой!

1. Добре дошъл, Евгени! Колко човека се събират на твоите упражнения, наистина? На кои групи водиш
в момента? Какво можеш да кажеш за нивото им?

В момента водя на 5-та и 6-та група на КА, от 1-ви курс. Прави ми впечатление, че студентите от
тази специалност имат много силна мотивация да успеят в живота си и по-специално в кариерното
си развитие. За по-голямата част от тях предполагам, че това няма да е математиката, което е
съвсем естествено с оглед специалността им. Общата им математическа култура е също доста пъстра.
Има такива, които с много голяма лекота приемат новия материал от ДИС 1, като при някои дори
това се отдава без големи усилия. Това според мен се дължи както на много голямата разлика в
общата математическа подготовка, която дават различните училища, така и на личното отношение
на студентите като математиката изцяло. Почти във всяка група имам минимум по един студент,
който дори и да не е решил да става професионален математик, математиката му е хоби и сам следи
предварително и с интерес материала, който се изучава, като ползва различни източници. Подобни
студенти помагат много на преподавателите, понеже мислят критично и задълбочено. Виждат на
момента всякакви грешки на преподавателя или предлагат алтернативни решения. Що се отнася до
посещаемостта – обикновено присъстват 70-80% от студентите, което е една доста добра посещаемост.
Относно нивото на студентите – Предполагам съм един от малкото преподаватели във ФМИ, които са
се отдръпвали задълго от преподавателския процес – при мен става въпрос за 12 години. Това, което
най-много ми прави впечатление е, че нещо се случва в средното образование, което според мен не е
добро като тенденция. Наскоро слушах и министъра на образованието, който сподели, че едно от най-
големите предизвикателства е да се промени ударението от това да се наизустяват големи количества
информация към това да се даде отговор какво и защо се случва. Виждам изключително дълбока
криза в подготовката за това да се мисли критично и аналитично. Учениците трябва да се учат преди
всичко да поемат отговорност. Когато аз бях студент беше изключено да си помисля аз или мой колега
да се оправдаем за нерешена задача с това, че асистента ни не е правил такава. Никога няма да забравя
писмения ми изпит при нашите асистенти – сега доц. Владимир Бабев и гл.ас. Росен Николов. Казаха
ни, че на изпита може да носим колкото искаме учебници и сборници и че това няма да ни помогне,
ако НЕ РАЗБИРАМЕ материала. В резултат се спукахме от подготовка и аз бях един от хората с
най-високата оценка в нашата група – 5.00!
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2. Преди колко време се върна във ФМИ и защо?

Върнах се през ноември 2011, защото исках да се чувствам полезен някъде, а тогава все още се борех с
последствията на сериозни бизнес фалити. Преподаването ми помогна да спра да мисля за негативни
събития и факти и беше един „фреш рестарт”.

3. С какво е бил свързан бизнесът ти преди да дойдеш във факултета? Защо дейността ти е тръгнала
надолу?

През 2000 г. създадох 1-та си фирма Сибола 2000 (cibolabg.com), която през следващите години се
превърна в най-силната и престижна консултантска компания по европейската финансираща програма
САПАРД. Продадох дяловете си през 2005 г. и за 5-те ми години начело на фирмата имахме над
2.000.000 лева оборот от консултантски услуги, което е много трудно постижимо в момента за подобна
фирма. Предимството ни беше, че бяхме от първите в тази сфера и работехме наистина денонощно.
Все още изпитвам удовлетворението да знам, че благодарение на нашите усилия, докато бях начело
на компанията защитихме инвестиционни проекти за над 50 млн. Евро. Бяхме в основата на много
положителни промени – осигурихме инвестиции чрез които в селското стопанство се вляха 60-70 изключително
скъпи комбайни и трактори на John Deere, Claas. Също така и много фабрики бяха реновирани, като
някои от тях са месокомбинатите Браво, Соларис, винпромите Розова долина и Пещера, сладоледените
фабрики Jimmy’s и Карил и Таня и други.

След това през 2002 създадохме GMPSoft–IT стартъп с основна дейност – разработка на рийдъри за
електронни книги за палм устройства – за много кратко време бяхме в топ 5 на сайтовете palmgear
и handango. Преди да се срине palm индустрията, изместена от смартфоните успяхме да направим
възръщаемост на вложените средства много десетки пъти. 2005 г. продадох дяловете си в Сибола,
защото имах нужда от нови предизвикателства. Тогава се свързах с рисков инвеститор от WallStreet и
вкарахме в България като общ първи проект Achieve Global Bulgaria. Achieve Global е една от 5-те най-
прочути фирми за корпоративно обучение. Притежават наистина изключително ноу-хау, разработвано
от над 80 години. Компаниите, които обучавахме бяха почти винаги от възторг от резултатите, които
постигахме – често над 20% вдигане на печалбите след няколко дневно обучение. Някои от нашите
клиенти бяха Actavis, Kraft Foods, C3I, Germanos, Canon, Merk, Microsoft, Porsche Leasing, Roche, Zen-
tiva, UBB, Mtel и много други.

Друга интересна компания, която създадохме беше NSN Bulgaria, която беше пионер в рекламата digital
signage – ние бяхме първите вкарали технологията за прожекция върху фолио на стъклени витрини.
Фалитите дойдоха от това, че печелехме твърде много. Тогава не знаех, че ако човек никога не е губел
сериозно, често поема по-големи рискове отколкото трябва и започнахме да инвестираме в рекламни
фючърси, т.е. изкупувахме рекламна площ, която след това се продава с добра печалба на рекламните
агенции. Кризата удари този ни бизнес и напълно спря дейността на Achieve Global, защото в трудни
времена един от разходите, които първи се режат са разходите за обучение. В резултат един по един
бизнесите затвориха. На голяма част от моите служители успях да помогна да намерят нова работа, а аз
останах да „угася лампите”. Няколко години ми отне да докажа на инвеститорите, че не съм направил
никакви злоупотреби, но през това време битката беше много тежка. Загубите се измерваха с доста
милиони. Здравето ми беше съсипано и буквално не можех да изразявам мислите си за определено
време. Към днешна дата мога да кажа, че отново малко по-малко съм възвърнал кондицията си за
бизнес и вече имам някои интересни проекти по които работя и които ми носят вече доходи.

4. Какво всъщност се случи по време на световната икономическа и финансова криза през годините 2007-
2008?

Беше много тежко за бизнесите, в които имах участие. 9 от 10 клиента на Achieve Global просто
ни се обадиха да кажат, че временно от централите са спрели средствата за обучение. Рекламата
поевтиняваше с часове, цените на недвижимите имоти падаха, а това бяха нашите инвестиции.

5. Можеш ли да посочиш няколко важни принципа, от които трябва да се ръководи човек при правенето
на бизнес?

Да има цели, които да следва без оглед на това, което се случва. Ако човек обръща внимание на
случващото се и е зависим от него, рано или късно ще падне. Срещал съм много фалирали хора, които
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са имали 100-ци случители и големи бизнеси и които са преживяли фалите, чрез които са загубили
всичко. Преживели крах, те са приели идентификацията на неудачници, страха ги е надвил и са
решили че са успели случайно, но никога повече няма да успеят. Дори се сещам за двмама, които са
управлявали много големи, публично известни бизнеси, но сега единия е момче за всичко в една IT
фирма, а другия е шофьор на такси. Трябва да си немалко „луд” за пред другите за да преминеш този
тест.

Тук е интересното да кажа, че съвсем логично 90% от приятелите ми ме изоставиха за да се обкръжат
с по-успешна категория хора. Те бяха и са убедени, че никога няма да се върна отново в играта. Аз
обаче ще се върна и ще ми е забавно да видя някои от реакциите, които ще видя.

6. Би ли препоръчал добра литература по въпроса?

През последните години четох много, но най-ценното за мен са биографиите на важни за мен хора.
Последните примери на книги, които дълбоко ме докоснаха бяха книгите на Стив Джобс и Шерил
Сандбърг. Следя много сериозно и какво се пише в Harvard Business Review. Много хора си мислят,
че България се е провалила, защото от 25 години се лутаме да намерим възходящ път, който да ни
издигне над руините оставени от мрачната епоха на социализма. Истината е, че малцина си дават
сметка, че цяло поколение беше унищожено, като реализация, предприемачество и опит. В историите
на успешните инвеститори от WallStreet се вижда как при трудности те отиват при някой близък
ментор, който да им помогне от позицията на своя опит. Когато аз бях във „вихъра на фалита” около
мен бяха основно хора, които или бяха наскоро успели, или не бяха виждали друг близък човек освен
мен, който да е успял за някакво време. Единсвтвения съвет, който скромните ми родители от своя
опит можеха да ми дадат е да си намеря някоя добре платена държавна работа и да си гледам живота.

7. Правенето на бизнес предполага и познанството с влиятелни и интересни хора. Можеш ли да изброиш
няколко такива личности, с които се познаваш лично, и да разкажеш малко за тях?

Познавам наистина интересни хора, които много ценя и се гордея с това че ги познавам. Няколко от
тях са изпълнителни директори на големи банки и застрахователни дружества и са публично известни
имена. Други са IТ специалисти, работели по сериозни проекти в NASA, НАТО, известни лекари и
много други, но няма да цитирам имена, защото имам и приятели, които не са така публично известни и
понеже са също важни за мен, не бих искал да ги деля набаза известност :) Мога да дам обаче няколко
поучителни примера, които биха били полезни и интересни за някого. Единият от моите приятели е
един от хората с най-солидна, безукорна и безспорна репутация в банковите среди на България. За него
знам и дори мога да се обзаложа, че е изключително честен и некорумпиран. Много хора си мислят, че
връзките и познанствата са най-важни, но тук ще разкажа нещо за този мой приятел. Когато той беше
студент в УНСС, програмата им беше много лека и ако някой иска просто да завърши финанси с около
5-ца не се искат много усилия и дори ще има много време за дискотека и купони. Помня как когато
и да мина покрай неговата стая, винаги го намирах да поглъща жадно учебници от по 1000 страници,
по които учеха неговите колеги в САЩ. Неслучайно той стана изпълнителен директор изцяло на база
неговите знания и умения. Друг пример, който мога да дам е на мой-приятел, който е много добър
програмист и същевременно много търсен. До 25-тата си година почти не беше пипал компютър, но
това не го спря да започне от нулата и да стане превъзходен програмист. Примерите са много и аз
мисля, че съм много благословен откъм приятели.

8. Какъв съвет би дал на студентите от факултета, които биха искали да започнат свой бизнес или имат
интерес към участие в стартъп?

- Да са готови да приемат идентичността на предприемач, защото трудности винаги ще има и ако не
решат в себе си, че ще са предприемачи каквото и да става, рано или късно ще намерят причина да се
откажат – било от страх или от добра заплата някъде.

- Да са готови да променят стратегията си по няколко пъти на седмица, ако е нужно. Упоритостта в
грешната посока не е повод за гордост.

- Никога, ама никога да не се вземат насериозно. Така ще могат да се съвземат, ако претърпят провал.
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- Да знаят, че предприемачеството е наука само по себе си и си струва да се чете в тази сфера и то
много!

9. В какво се състои специалната ти подготовка за упражненията? Защо е толкова важно за теб как ще
бъде представен материала?

За мен е много по-важно да мотивирам някого за нещо, отколкото да го науча на нещо. Силата на
всеки е в неговата мотивация в много по-голяма степен, отколкото в неговите знания.

10. 3 предложения, които би дал за подобряване на живота и обучението във ФМИ.?

- Мисля, че програмата на обучениета е все още твърде теоретичнаи изостава от предизвикателствата
на съвременния свят.

- Стажовете и работа по реални проекти да имат ключово значение за успешното дипломиране

- ФМИ трябва да има активна роля в привличането на „индустрията” към себе си, а не само „индустрията”
да се опитва да има достъп във ФМИ. Относно горните предложения искам да кажа, че това е процес
и не става за една или две години и считам, че сегашното ръководство на ФМИ е доста отворено за
положителна промяна в тези направления.

11. Смяташ ли за перспективна идеята факултетът да обособи нещо като собствена софтуерна фирма, в
която студентите да имат възможност да работят почасово?

Аз мисля, че идеята ти е супер! Какво ще кажеш да направим една среща и да поговорим по въпроса!
Също така като минимум трябва да има предприемачески център във ФМИ.

12. Знам, че се интересуваш и от шахмат. Имаш ЕЛО над 2000 единици. Как започна интересът ти към
този спорт? Имало ли е период, в който си бил активен състезател?

Интересът ми започна твърде късно – бях 8-ми клас, но бързо напреднах и повратен момент в живота
ми беше, когато заместник директора на математическата гимназия в Добрич – Пламен Пенчев, който
освен мой учител по математика е човекът, който най-много ми е помогнал да развия мисленето си, ме
извика в кабинета си и там беше и моя треньор по шах – мм Мирослав Тончев. Имаха спор и ми казаха,
че трябва да избирам дали да отида на републиканска олимпиада или да отида на републиканско
първенствто по шах на 1-ва дъска на отбора на града. Беше малко трудно и болезнено решение,
но избрах математиката и един месец по-късно бях в разширения състав на националния отбор по
математика и имах призната оценка 6.00, която можех да използвам, във всяко висше учебно заведение,
където изпита беше математика.

13. С какво са свързаните другите ти странични интереси?

Обичам тениса, обичм да шофирам, класическата музика и напоследък все повече времето прекарано
със семейството

.

14. Наближава празникът Рождество Христово. Какво значение има той за теб?

За мен вярата в Бог заема централно място в живота ми. Отношението ми към него и към Исус е
като към членове на семейството ми. Знам, че много хора се опитват наистина да са по-добри на този
празник и аз вярвам, че това желание за добро идва от духа на самия Исус, който от неговото раждане
не е спрял да се излива към всички нас – както към тези, които го приемат, така и към тези, които го
отхвърлят.

15. Какво би казал на хората, които няма да го празнуват и на тези които са скептично настроени към
християнството?

Първо бих се радвал да са щастливи на този ден. Също така мисля, че скептични са тези, които не са
го срещнали през живота си. Срещнеш ли го веднъж, няма как да си скептик.
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16. Имаш възможност да поздравиш своите студенти, както и всички наши читатели преди наближаващите
празници.

Много бих се радвал да знам, че моите студенти ще намерят време поне за една седмица да забравят,
че са студенти, да се отпуснат и да прекарат щастливи мигове с хората, които обичат. Да им остане
време и да помечтаят, че след това може да няма много време за това - идва сесия!

– Беше полезно да имаме това малко по-различно интервю с теб! Редакцията ти пожелава успешна
Нова Година!
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