КИРИЛ ВЪТЕВ
НА ОСЕМ
АМИНОКИСЕЛИНИ
ОТ ЦЕЛТА

Заради своите откровени и често провокативни мнения, богатия си
житейски и бизнес опит, и безспорната си интелигентност, съсобственикът на „Тандем-В“ е желан събеседник. Кирил Вътев не страни от
журналисти и това поражда убеждението, че познаваме биографията
му добре.
Изненадите обаче винаги са гарантирани, затова ви предлагаме да
отворите широко съзнанието си, защото ви предстои да научите как
месопреработвател осъществява своя мечта в полза на вегани и
вегетарианци, какви са непреклонните принципи на треньора по
борба и колко далече от печката трябва да държим едно дете.
Време е заедно да влезем в зеления двор на трийсетина минути от
столичния Център, да се порадваме на кучета и котките на домакина,
да разгледаме селскостопанските постройки, които той сам е изградил за своите три понита и да започнем разговора си.
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FBN Bulgaria: Предлагам Ви сам да се представите - както искате да бъдете
представен!
Кирил Вътев: На 63 години съм. Съосновател съм на „Тандем“ заедно с моя
брат Тодор през 1993 г. По професия съм треньор по борба, завършил съм
ВИФ, който сега се нарича Национална спортна академия. Мечтата да стана
треньор при мен се появи в 7-ми клас и от тази възраст заживях с нагласата и
амбицията как да бъда добър треньор.
FBN Bulgaria: Не състезател, треньор?
Кирил Вътев: Треньор, да. Състезател бях до казармата. Не попаднах в спортна рота, въпреки че бях медалист от републикански първенства и след две
години като танкист се приключи със състезателната ми кариера.
Две години без спортносъстезателна подготовка нямат наваксване. Направих опит, положих много усилия да се върна на тепиха, но изпаднах в тежка
преумора от претоварвания, което доведе до серия от травми. Тази участ ми
даде да разбера, че от мен олимпийски и световен шампион няма да стане.
Така избързах да започна треньорска работа. След втори курс минах задочно,
вземах две години наведнъж, просто нямах търпение да завърша. Но най-същественото е, че учех всичко с огромен интерес и с идеята как ще го прилагам
в подготовката на бъдещите ми възпитаници.
Започнах през 80-та година като треньор на подготвителни групи в Русе. През
81-ва дойдох в София, продължих работа в „Левски Спартак“ и до 91-ва година
бях в „Левски Спартак“, като от 87-ма до 91-ва включително съм работил с
юношеския национален отбор. През 87-ма бях първи помощник, от 88-ма
станах старши треньор. С удоволствие си спомням за високите резултати
през тези години. От Световни първенства постигахме по пет медала, винаги
втори отборно след бившия Съветски съюз, а на много силния за времето си
турнир «Дружба» (на бившите соц. страни) постигнахме девет медала от възможните десет. От Европейски първенства печелехме също по 5-6 медала, но
това бяха едни други години, с различно отношение към спорта у нас и много
висока вътрешна конкуренция.

Републиканско първенство за
момчета до 14 години
Шумен, 1984 г.
26-годишният треньор Кирил Вътев
(в средата) със своите млади състезатели от отбора на „Левски Спартак“ –
първи медали за бъдещите шампиони
Георги Никлин, Мирослав Сиротов,
Валентин Гергов, Горан Тодоров и
Чавдар Вълчев.
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Сега всичко е много различно, ама много различно. Страстта към борбата при
мен е неизлечима – през 2013-та се върнах отново, като старши треньор на
националния отбор за кадети, но го съвместявах и с работата във фирмата. За
три години направихме развитие –до 2013 г. на световно първенство нашите
кадети нямаха победа. През 2014 г. на Световното първенство в Словакия
трима наши състезатели играха на четвъртфинал, а един от тях се бори на
финал за 3-то – 5-то място. През 2015-та пак на Световно първенство имахме
финалист за 1-2 място и постигнахме единствения до сега сребърен медал в
свободната борба за кадети. Треньорската работа е много интересен творчески процес. Когато човек го познава добре, може да го развие, защото е
въпрос на организация, методика, психология, много техника, стратегия и тактика. Интересно занимание.
FBN Bulgaria: Имате доста ангажименти встрани от бизнеса. Каква е мотивацията Ви да им отделяте време и енергия?
Кирил Вътев: Привличат ме обществени каузи, защото съм дълбоко убеден, че
личното благополучие е възможно само когато и другите около теб са удовлетворени. Вероятно това е причината да отделям толкова време и енергия
на Асоциацията на месопреработвателите в България – три мандата като
председател; на учредяването и управлението един мандат на Сдружението
за традиционни сурово сушени месни продукти; на Българската хранителна
банка – в учредяването й, участието в настоятелството и сега като негов председател; на учредяването и участието в Управителния съвет на Бизнес университетска асоциация по хранителна индустрия и туризъм. Става нескромно да
изреждам още ангажименти в обществени каузи.
Но основното, което мога да кажа за себе си е, че обичам съзиданието. По-рано изграждах състезатели, сега произвеждам продукти. Ако изграждаш състезатели, задължително изграждаш хора и това е най-важното. Горд съм, че
от моите възпитаници нито един не попадна в криминалните хроники, защото
понятието «борба» и «борци» има много негативна окраска от 90-те години.
За мен най-важното нещо е доверието и достойнството. Човек никога не
трябва да прави компромис с достойнството си, а доверието е по-важно от
здравето, защото от недоверие човек се разболява, а с доверие може да се
излекува. А и доверието прави живота приятен, въпреки че са изключение
хората, на които можеш да имаш пълно доверие.
Та това е за доверието, за достойнството и за съзиданието - три любими думи
с ценно съдържание.
FBN Bulgaria: Треньорската работа е много отговорна. Особено, когато става
дума за юноши.
Кирил Вътев: Отговорността към самите момчета е много голяма, защото ти
дялаш върху тяхното развитие. Много е важно как дялаш– дали ще ги изградиш или ще ги осакатиш. Това е въпрос на знание и морал, най-вече. Както и
производството на храни. За мен производството на хранителни продукти е
първо морал и след това бизнес, защото човек ежедневно има нужда от храна
и е много важно, когато произвеждаш хранителен продукт да си наясно как
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този продукт въздейства върху човека. Може би, оказват влияние моите обременености от треньорската работа, в която съм имал грижа да възстановявам
състезателите и да правя натоварвания, след които да знам как ще бъдат възстановени.
Храненето има изключително важна роля. Спортният режим е на първо
място, а част от него е храненето. Защото ако се храним правилно, но няма
спортен режим, нищо не правим. Те вървят заедно. Та навика да мисля как
храненето възстановява организма на спортиста след натоварване, вече не
ми позволява друго отношение към един хранителен продукт, освен това как
той възстановява силите на човек, независимо от това с какво се занимава.
Примерно, много се говори за здравословно хранене. За мен здравословно
хранене няма. Има здравословен начин на живот, част от който е пълноценното хранене. Това е тема, която много ме занимава и сега, когато вече имам
малко повече време за себе си, за някои други занимания, и не съм ангажиран пряко с оперативната работа във фирмата, у мен се пораждат разни идеи.
Слава Богу, дъщеря ми Богдана пое управлението на фирмата и се справя
много добре, много по-добре от мен, независимо от крехката й възраст и
фигура. Тя е човек с огромна духовна и морална сила. Затова казвам – има
значение, когато управляваш един бизнес, дали си завършил университета
„Брунел“ в Лондон или ВИФ в София. Да, опитът през годините има значение,
казва си думата, но опита не е всичко, защото той може да бъде и грешен. Ако
някой с опит не приема нищо ново и твърди - „Аз двайсет години съм правил
това така“, реагирам, че една работа може и двайсет години да се върши
грешно. Така че, опитът е важен, но образованието и подготовката за различни ситуации, както в живота, така и в бизнеса, така и в спорта, абсолютно
навсякъде на първо място е образованието. Образованието, с идеята как ще
го прилагаме, а не образованието, за да вземем изпита или да вземем диплома. Има огромна разлика човек как учи. За мен най-важното нещо, което
човек трябва да научи в училище е да научи да се учи. Когато един човек умее
да учи, защото това е необходимо цял живот, той бързо се ориентира, бързо се
адаптира и бързо намира правилните решения или, ако се затруднява, знае
къде да прочете или кого да попита. Нагласата да се учиш означава да знаеш
къде да прочетеш или кого да попиташ, за да се научиш, както и от собствените грешки, разбира се.
FBN Bulgaria: Здравословното хранене ли е това, от което се интересувате
напоследък?
Кирил Вътев: Размечтал съм се да направим пълноценни продукти от растителен произход. Не защото е толкова модерно веганството и вегетарианството. За мен, всяка крайност е отклонение от нормата, както и „Яжте само месо“
по Пиер Дюкан, което е опасно за здравето, така и въобще не яжте продукти
от животински произход. Вече влизаме в една философия, която граничи с
патологията. Истината е в баланса. В природата никой не може да наруши
равновесието, а всъщност в живота най-трудно е да постигнем баланса в
отношенията с хората, в храненето, в редуването на работа с почивка. Много
е сложно и много трудно се постига. Така че идеята е да успеем да направим
микс от растителни компоненти, които набавят всички аминокиселини, които
дават месото, рибата, яйцата, млякото, животинските продукти. Защото по
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принцип човешката клетка се храни с три неща – белтъчини, въглехидрати и
мазнини. Да, обаче протеините са безброй видове, въглехидратите са безброй
видове, мазнините са безброй видове. Кои, колко, от къде да си ги набавим?
Това са много важни въпроси с много сложни отговори. По принцип това,
което съм учил по биохимия във ВИФ е, че на нашия организъм, за да синтезира собствен белтък, са му необходими едновременно налични 20 аминокиселини. Тези аминокиселини се получават след хранене, когато в нашия организъм даден белтък се разпада на съставните си аминокиселини. Единствено
животинските продукти съдържат тези 20 аминокиселини. Най-високопротеиновите растителни храни съдържат 12, липсват 8, които се наричат есенциални. В крайна сметка вегетарианството и веганството водят до много
анемии в зависимост от това кои аминокиселини липсват на организма и той
не може да синтезира пълноценен собствен белтък. Това е физиологичен
закон.
FBN Bulgaria: Тези осем са само животински?
Кирил Вътев: Всичките 20 се съдържат в продуктите от животински произход.
Както вече споменах масово високопротеиновите растения съдържат 12.
Търсим растения, които съдържат и другите 8.
По никакъв начин не агитирам някой да яде само месо – в никакъв случай.
Или пък да избягва месото на всяка цена – също в никакъв случай. Има един
много интересен руски лекар, лекциите му са в YouTube на руски език – Константин Заболотний. Та неговите лекции на тема хранене са много интересни.
Той казва – да, бъдете си вегетарианци или вегани, щом така сте си избрали няма проблем, но не обричайте на геноцид децата си, защото подрастващия
организъм има нужда от пълноценно хранене, за да се развие добре и правилно, затова не ги лишавайте. Той дава пример, че ако от 20-те липсва само една
аминокиселина, нашия организъм вече не синтезира пълноценен собствен
белтък. А представяте ли си да липсват 8 и то за едно дете, което расте. Той
казва: „Запишете и подчертайте дебело – лишаването на децата от храни с
животински произход е геноцид!“.
За мен производството на хранителни продукти е отношение към здравето на
човека и е огромна отговорност. Хранителният продукт трябва да набави на
организма онези вещества, които се очакват от него. А когато подменяш,
заменяш, за да направиш по-ниска цена, ниските цени на храните обичайно
водят до скъпи лекарства.
FBN Bulgaria: Разбирането е, че храната е лекарство или отрова за организма
според вида и?
Кирил Вътев: Според дозата, защото дозата е водеща. Затова говорим за пълноценно хранене. Пълноценното хранене включва необходимия състав на
хранителния продукт, но и необходимата доза. Любимият ми пример е с пчелния мед. Безценно творение на природата е пчелният мед – изключително
полезно, но ако сега изядем по един буркан пчелен мед на екс – какво ще
стане? Ще получим гликолитичен шок и трябва да викаме Бърза помощ,
защото организмът не е в състояние да усвои толкова много въглехидрати
наведнъж. Затова и при лекарствата има строго регламентирани дози.
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FBN Bulgaria: Защо искате да направите продукт, който е изцяло растителен
като произход и да съдържа всичките 20 аминокиселини? Това мисия в
полза на веганите и вегетарианците ли е?
Кирил Вътев: Не, това е мисия в полза на човека.
FBN Bulgaria: На каква фаза сте?
Кирил Вътев: На много начална. В момента се прави литературен обзор в световната наука, занимават се сериозни български учени- биохимици, биолози,
генетици, микробиолози. За мен общуването с такива хора е много полезно.
Това са хора, които събират много информация. Те непрекъснато следят
какво се случва по света в научната област, научните постижения. Няма как
една компания или една страна да се развива нормално и успешно ако не прилага научни постижения. Ако науката се развива само като фундаментална,
да фундаменталната наука е много важна, защото без нея не може да има приложна наука, но ако има само фундаментална наука, а няма приложна, какъв
е смисълът от фундаменталната наука? Тоест, тя има смисъл, когато е трамплин за приложната наука. Обществото има нужда от приложна наука и колкото повече наука се прилага в абсолютно всички области, толкова то ще бъде
по-зряло, по-пълноценно, защото ще има поведение, обосновано от информираност. Липсата на информираност е пагубна, защото ражда егоизъм. Наблюдаваме го и в купуването на избори, наблюдаваме го и в движението по пътищата, наблюдаваме го и в движението по тротоарите на пешеходците и в
магазина – абсолютно навсякъде. Невежеството е най-сигурният начин за
самоубийство на едно общество.
Не познавам образован, способен човек, който да лъже и да краде. Способният човек е уверен във възможностите си и знае, че чрез своите умения може
да постига удовлетворение в живота.
FBN Bulgaria:
Изследователите и
научните дейци са доста
по-различни от хората в
бизнеса, нали?
Питам защото Вашата
мечта в момента е при тях.
Кирил Вътев: Така е – при тях
е. Аз смятам, че хората на науката в момента са много подценени и пренебрегнати. Истинските научни работници, без значение с каква научна степен са,
носят в себе си потребност и любопитство да разчовъркат клетката или
микроорганизма, за да стигнат до
най-дълбоки нива на познанието и те правят
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наука без значение как се отнасят към тях. То е призвание, неустоима вътрешна потребност. Като слушам какви български учени – образовани и завършили тук, какви постижения правят по света, просто се чудя, ако 10% от тях се
върнат в България при подходящи условия, колко биха допринесли за развитието ни. Сега допринасят за развитието на други страни.
FBN Bulgaria: Те нямат лаборатории, където да работят.
Кирил Вътев: Могат да имат – въпрос на компетентност на държавното управление и на държавническо поведение. Не може за всяко елементарно нещо
да търсим лаборатории в Германия, в Гърция, дори и в храните. Например, ние
нямаме лаборатория, която може да замери колко растителен протеин има в
месни продукти. Можем да измерим качествено – има или няма, но не и количествено - колко. Когато бяха набедили четири фирми, неоснователно, че в
продуктите им «Стара планина» има соя, ние нямаше къде да ги замерим и
пратихме продуктите в Германия. Така се доказа, че няма соя в тях. Просто
един доцент, който се напъваше за държавен пост бе открил с невалидиран в
Европа микроскопски метод следи от соеви гени. В много области нямаме
лаборатории. Оправданието е, че пазара е малък, скъпо е… Скъпо и евтино са
много условни понятия, защото по старото английско правило – евтиното
излиза скъпото. За мен развитието на приложна наука в България е неизбежно, необходимо. Фундаментална има. Тя е подценена, но връзката между
практика и наука има място абсолютно във всяка една човешка дейност, като
започнем от да пометем улицата и стигнем до най-високите нива в държавата. Затова много ценя хората на науката.
FBN Bulgaria: Как напредват проучванията? В науката скоростите са други.
Кирил Вътев: Скоростите са други, но и тези процеси не могат да се случат
бързо. Примерно, аз се изумявам от най-фините детайли в разсъждението на
един човек на науката за разлика от човек на бизнеса. Човекът от бизнеса е
човек на действието. Той иска да действа веднага, всичко да стане бързо и да
стане по най-добрия начин. Човекът на науката иска да провери всички
най-дребни детайли, за да се увери, че неговото твърдение е неоспоримо.
FBN Bulgaria: Това не е ли влудяващо на моменти?
Кирил Вътев: На моменти може да изглежда бавно, но като виждам, че тези
хора влизат в такава дълбочина, в такива детайли, не трябва да им се дразним. Трябва просто да проявим разумно търпение.
Уважението към знаещите и можещите хора за мен е култура на нацията, а у
нас основно ги пренебрегваме или ги отричаме, което е пагубно. Мисля, че ако
оттук-нататък България не се обърне към науката – да прилага наука във
всяка една сфера на живота - е обречена. Да не говорим за конкурентоспособност. Ние се намираме на едно райско кътче от земята. Тук има всичко.
Имаме интелект, изключително разнообразие от почви и климати, на което се
дължи и биоразнообразието. В тази богата природна среда, да живеем като
най-бедните в Европа, най-болните в Европа и най-неграмотните – това е
тежко невежество в управлението.
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FBN Bulgaria: Как ще се случат нещата, ако тези проучвания напреднат?
Всъщност, идеята е, когато имате необходимата информация, «Тандем» да
произвежда продуктите?
Кирил Вътев: Да, моята идея за аграрна фирма беше тя да произвежда суровината, а «Тандем» да я преработва, затова започнахме с месодайно, пасищно
говедовъдство, био и т.н. Синът ми Дамян още в началото прояви желание и
голям интерес да се занимава със земеделие, въпреки че е роден в София,
израснал е в София, не е живял и един ден на село.
FBN Bulgaria: От колко време той се занимава с това?
Кирил Вътев: Вече 16 години.
Завършил е Стопанско управление
в УНСС веднага след гимназията,
но завърши задочно Аграрния университет.
Решението му за второ образование беше осъзнато в резултат от
практиката в земеделието. Коментирали сме с него каква е разликата между първото и второто образование. Казва, че няма нищо
общо- в УНСС е ходил на училище
като ученик, а в Аграрния университет е търсил какво ще му е полезно
в работата.
FBN Bulgaria: Така и дваматаДамян и Богдана - ще са заети в
проекта съвместно, семейно.

семейство Вътеви за
сп. Мениджър
февруари – март 2021 г.

Кирил Вътев: Те имат изключителна връзка като брат и сестра –
непрекъснато се подкрепят и си
помагат. Това ме прави безкрайно щастлив като техен баща. Много се
радвам, че и двамата работят здраво. Никой не чака нищо наготово, както и
никой не е получил нищо наготово. Всеки си е извоювал позицията с работа.
FBN Bulgaria: Въпрос на възпитание ли е?
Кирил Вътев: Какво е възпитанието? Приказката «Не ме гледай какво върша,
слушай ме какво ти говоря» не върши работа. Важно е какво вършим.
FBN Bulgaria: Обаче има и родители, които цял живот са работили и продължават да работят, но това не е било достатъчен пример за наследниците им.
Кирил Вътев: Сещам се за разказа «Катерин» на Николай Хайтов - за едно
куче, което са хранили много и когато дойдат вълци, то не е ставало да ги
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гони, защото няма мотивация. Махнали го, взели друго, кръстили го също
Катерин и решили да го държат гладно, докато го видели да души овце – толкова било гладно. Та, отново стигаме до сложния въпрос за мярката. Много
хора се скъсват от работа, но дали обръщат някакво внимание на децата си?
Дали не са им презадоволявали потребностите до степен те да нямат никакво
желание, всичко да им е станало безразлично, поради това, че всичко им се
поднася наготово. Както е важно в училище децата да се научат да учат, така
в семейството е важно децата да се научат да се борят в живота.
FBN Bulgaria: Защото родителите са с нагласа да спестят на детето си нещо,
което са преживели.
Кирил Вътев: Най-грубата грешка е да пазиш детето да не пипне печката.
Остави го! Нека я пипне. В най-широк, метафоричен смисъл го казвам. Детето
трябва да се остави да пипа печката, защото ако го пазиш да не пипа печката,
да не настине, да не се удари, да не се разочарова, ти отглеждаш едно саксийно растение, което първия полъх на вятъра ще прекърши. Това имам предвид
като казвам, че трябва да ги научим да се борят – трябва да ги оставим да
пипат печката във всеки смисъл.

FBN Bulgaria: Говорихме си за съзидание, видяхме понитата, кокошките, кучетата и котките. При Вас изглежда като любов към Живота, и
към живото, и към новото начало в живота. Какво Ви дават грижите за
тези животни?
Кирил Вътев: Приятно ми е да се грижа за тях. Доставя ми удоволствие.
Чисто стопански понито нищо не дава, но общуването с него те разтоварва, грижата за него за мен също е удоволствие. Не ми тежи нито да ги
храня, нито да им изчистя, нито да им набавя храна, макар че да, на пръв
поглед са безполезни. Кучетата също са безполезни, котките също
изглежда, че са безполезни. Може да имаш едно куче и една котка, но на
мен не ми харесва да са единствени. Трябва да си имат своята компания.
Друг е въпросът, че за мен е приятно да съм тяхна компания и те искрено
се радват.
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