
1

12 години е-магазини
(малко спомени)

Елия и Боби
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Този дневник има за основна цел да запази спомените ни и да ни 

зарадва, когато си го прочетем след време.

Този дневник е за Боби, моят най-добър приятел в живота, с който сме 

споделили всяка минута от тези спомени и сме преживели и преборили 

всяко предизвикателство по пътя им.

Не мога да си представя да обичам някого повече.
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12 години (е)магазин/и или малко избрани моменти от 
онези емоционални времена

Това е своеобразен дневник, събрал малко спомени от годините 

на първите ни две предприемачески начинания: магазин на ръчно-

изработен домашен текстил „100 овце”, отворил врати през април 2010-

та година (а от 2013-та година съществува само като блог „Ели след 

100 овце“) и онлайн платформа за мъжки костюми по поръчка „Oliver 

Wicks“ (понастоящем има други управители и собственици), стартирала 

пред 2012-тагодина под името „Dragon Inside“. Събрах малко от нашите 

спомени, за да си ги прочетем след години. Преживяванията топлят, 

трогват, разплакват, развеселяват и заслужават да запазят своето 

място в личната история на всеки човек. А когато не си ги напишеш, се 

забравят. Изображенията са рисувани с обич към всяка история, в края 

има съвсем актуални снимки (част от тях телефонни) от онези времена, 

за да бъде идилията пълна.

Първата дата, на която съм записала нещо (във файл в Google docs, 

където от време на време се сещах да напиша по нещо) е 25.11.2011 г., 

петък, това е близо година и половина след отварянето на физическия 

ни магазин „100 овце“, който се намираше до входа на Сатиричния 

театър на ул. Стефан Караджа номер 24. Имахме физически магазин на 

този адрес близо две години и половина (а общо повече от три години 

продавахме текстилни артикули „100 овце“), наложи се да затворим 

и известно време брандът „100 овце“ съществуваше само онлайн. На 

наше място отвори врати магазин за алкохол и цигари, който и до ден 

днешен си е там (десет години по-късно). Още имам дежа вю, когато 

стигна до ъгъла на ул. Стефан Караджа и ул. Раковски и понечвам да 

завия надясно в очакване да видя кръглата табела на нашия магазин 

за подаръци и уют, гласяща „100 овце“.
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Част първа: Магазин за подаръци и уют „100 овце“, ул. 
Стефан Караджа 24

Датата е 25-ти ноември, годината е 2011-та, петък е! Цитирам мислите 

си от тоз знаменит момент:

„Започвам да пиша това нещо, подобно на дневник с една единствена 

цел: когато го четем след надявам се много години, да се забавляваме 

с всичко, което се е случило, изживявайки го истински различно, много 

по-весело и по-мъдро, нещо което не винаги успяваме да направим, 

когато събитията се случват пред очите ни. Но за разлика от мен, 

времето може да гледа на нещата с чувство за хумор, затова му 

предоставям материал :-).“

Епизод 1: Кашпата!

Днес е 25.11.2011 г. Основната мисъл, която ме е вълнувала в тоз 

знаков момент през онази 2011-та е била дали ще намеря саксията на 

тротоара пред вратата на магазина ни непокътната, разбирайте без 

да е ставала обект на вандализъм през нощта (крадене на току-що 

посадените ни цветя и храсти или хвърляне на тонове нови боклуци в 

нея). 

Кашпата я преместихме от ъгъла на ул. Раковски и ул. Стефан Караджа 

(оригиналното й място беше на 20-тина метра встрани от магазина) 

няколко седмици по-рано, защото месеци наред бяхме наблюдавали 

с ужас и разочарование препъващите се и изкривени в адски пози 

софиянци, опитващи се да се набутат в десетте сантиметра, които 

текущо спрелият автомобил върху тротоара пред магазина ни така 

щедро им е оставил за преминаване. Те, разбира се, не успяваха. 
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Затова трябваше да заобикалят нахвърляните спрели по тротоарите 

автомобили и в опитите си да не бъдат блъснати и все пак да успеят 

да се придвижат, не им минаваше през ума да вдигнат вторачените си 

погледи от тротоара към магазините наоколо. Камо ли пък да влязат. А 

ние някак си имахме нужда хората да влизат в магазина.

Преместената кашпа играеше ролята на своеобразен байчо, който 

пречи на колите да се забиват директно във витрината ни и изведнъж 

преминаването по тротоара стана песен, до колкото е възможно да 

ходиш по тротоара в София и да си пееш. Бяхме тъкмо боядисали 

саксията предната нощ, искахме да е чисто и хубаво, до колкото може. 

До сега тя беше играла полу-успешно ролята на нещо между плитка 

кофа за боклук и king size пепелник. Хората все още не можеха да 

устоят на изкушението да поставят артистично опаковката от изядения 

си чипс между току-що посадените ни храстчета и цветенца, толкова 

силно нещо е това навикът! Но пък и ние не се давахме.

Искахме да е чисто, приветливо и ако може не всичко да е наплюто, а 

борбата за хигиената върху тези 2-3 тротоарни метра беше ежеминутна. 

Разбира се, повечето ни действия, особено поддръжка, боядисване и 

почистване в късните часове на деня, бяха съпроводени от множество 

полезни съвети от минувачи, леко пияни хора, които искат компания 

или просто хора, които искат да си побъбрят с някого. 

С истинска радост и едва отворили уморени учи, идвайки към 

магазина сутринта установихме, че боята е изсъхнала и храстчетата 

са на мястото си. Изглежда чисто и хубаво! Даже табелата „Внимание, 

боя!“ си стои на мястото. Явно денс ще ни върви! Минути след това 

в магазина влиза жена с питане дали можем а й изработим шапка-

мозъчко. “Много яко изглежда, особено когато се чешеш, допълва тя!”. 
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Май ѝ направихме.

Същият този ден е продължил с друга типична за София драма – 

капещо парно (в ателието, което бяхме наели за шиене наблизо), което 

се оказа, че капе от вентил, хитро скрит над окачения таван, така че да 

не може да бъде достигнат и съответно се наложи да режем тавана със 

зеге (трион). Казусът, разбира се, не се реши веднага :-)

Но да се върнем към кашпата още само за минута. Доста време се 

борихме тя да остане залесена с истинска растителност, но уви … с 

много малко успеваемост. Проблемът не беше нито в цветята, нито в 

моите ограничени способности да се справям с тях. Просто нито едно 

храстче или цвете не доживяваше достатъчно дълго ефекта от моите 

нескопосани грижи, защото биваше откраднато за дни или понякога 

даже само за часове след посаждането му.

Например, засадили сме вечерта нови храстчета и затваряме магазина 

с едно такова особено чувство на удовлетворение. На сутринта 

храстчето е изровено изцяло, тротоарът пред магазина е покрит с 

пръст, а в кашпата зее дупка. Няколко вечери наред даже дебнахме и 

причаквахме на тъмно желаещите да крадат цветя, с току-що посадено 

и така примамливо ново храстче. В крайна сметка не успяхме да ги 

хванем лично на местопрестъплението, но пък имахме безполезен 

видео запис от камерата в магазина от едната вечер, на която се вижда 

как един дядо (о, изненада!), който явно е местен, защото очевидно 

провеждаше спокойни и лежерни разговори с хората от съседните 

магазини или с хората от театъра докато държейки в едната си 

ръка найлоново пликче, отскубна новото ни храстче с бързи и ловки 

движения и го набута в пликчето си. И те така. 

Градинарските ни усилията просто надхвърлиха в пъти евентуалния 

резултат от тях. Желанието ни за истински цветя се беше изпарило 
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изцяло. И взехме радикално решение: направихме летен комплект 

от огромни текстилни лалета (наистина огромни!) и зимен вариант 

с текстилна елха, които забучвахме в кашпата сутрин в зависимост 

от сезона и прибирахме вечер преди да затворим. Докато магазинът 

съществуваше не ги откраднаха, което беше изключителен успех. А 

само като си помисля, че в началото бях скептична!

Епизод 2: Любопитната баба

Във всяка сграда в центъра на София има поне по една любопитна 

баба. Не съм сигурна на кой етаж живееше бабата в сградата, в 

която бяхме наели ателието, в което шиехме. Но това, което знам със 

сигурност е, че тя много, ама много искаше да разбере точно с какво 

се занимаваме. Някак си не ѝ вдъхвахме доверието, което е имала 

към онези адвокати преди нас – хора, които си тежат на мястото и е 

ясно какво работят. Ние не ѝ помагахме особено в разузнавателните 

усилия. Всеки път, когато ни питаше, демек всеки възможен ден, 

отговаряхме че се занимаваме с „онлайн търговия“ и „ако искате, 

можете да ни разгледате сайта“. Това я оставяше безмълвна и тя не 



10

успяваше да зададе последващ въпрос. Все пак през далечната 2012-та 

година не всяка баба беше усвоила чудото на интернет комуникацията. 

Представях си, че ако ѝ обясня, че шия по 15 часа на ден, веднага ще 

реши, че много ѝ шумя и ѝ преча, затова просто не ѝ казвах нищо. По-

добре да не даваш никаква информация, отколкото да дадеш грешната. 

Тя така ѝ не разбра нищо за повече от двете години, в които бяхме 

наели това ателие/апартамент. Това не я отказа, разбира се. Десетки 

пъти съм я виждала със залепено ухо за външната ни врата на офиса/

студиото/ателието/скривалището, или което определение най-много 

му отива. Понякога я съжалявах, а понякога отварях вратата рязко, за 

да ѝ стане поне малко неудобно и да ни остави на мира за няколко дни. 

Шерлок-бабата през останалото време също не бездействаше. Тя беше 

хвърляна в ежедневен ужас и държана нащрек без прекъсване и от 

местния пощенски служител, който носеше десетки писма, адресирани 

до клиенти на адвокатската кантора или други фирми, регистрирани 

в сградата, които получаваха кореспонденцията на клиентите си, а тя 

щателно преглеждаше писмата и ги връщаше отново долу на лавицата 

под пощенските кутии с прилежно и подробно написани бележки 

на ръка върху всяко писмо, с химикалка, за всеки получател или за 

пощальона. Бележките гласяха неща от сорта на „лицето не е живяло 

никога тук“ или „лицето сигурно е омряло“.  Да, правописът не беше 

сред силните страни на Шерлок-бабата.
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Епизод 3: Обувките

Едно от най-големите ми „достижения” за пестене на време през 2011-

та година беше, че ходех с обувки, които се закопчаваха с велкро 

(умишлено си избирах такива модели), бях сметнала колко време 

на ден ми пести, когато се събувам и обувам по 100 пъти, сновейки 

между ателието и магазина. В ателието, на което така модерно викахме 

студиото, макар доста битово, държах да съм по чисти пантофи и 

всички одеяла и възглавници да се произвеждат във възможно най-

чистата среда. Всичко беше точно до момента, в който поредните ми 

обувки с велкро се скъсаха и трябваше да си купя нови. Времето за 

търсене не се увенча с успех и успях да се сдобия само с кецове в 

връзки. Така ме осени поредната „гениална“ идея да ходя без връзки, 

което практикувах с месеци. Сега като се сетя и леко се притеснявам.

Епизод 4: Крум

Когато се прибираш в малките часове на нощта, често ставаш свидетел 

на среднощни екшън сцени или такива с елемент от филм на ужасите. 

Например една нощ като тръгвахме към къщи установихме, че съседът 

ни по врата до ателието е оставил вратата си отворена. Човекът беше 

на поне 80 години и се носеше мълвата, че е напълно глух, но ние се 

притеснихме. След известно колебание решихме, че най-вероятно 

никой не е влизал. Изчакахме, отвътре се чуваше спокойно хъркане 

и затворихме вратата. По същия този начин, друга вечер като се 

прибирахме установихме, че вратата на съседа до нас в къщи също е 

отворена. Беше около 2 през нощта, а вътре беше тъмно. Решихме да 

извикаме полицията. Живеехме под наем на пряка на ул. Раковски на 

100 метра от Първо районно. На полицията ѝ отне 25 минути да дойде 
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след сигнала, което го считах за бързо, защото много ми се спеше и се 

бях приготвила да висим с часове. Оказа се, че новият ни съсед е пиян 

и полу-напълно припаднал в банята си. Поне си легнахме спокойни. 

Така също в малките часове на нощта сме срещали кого ли не. Веднъж 

намерихме коте, което или беше току-що блъснато от кола или паднало 

от висок етаж. Въпросната вечер работният ден продължи в Централна 

ветеринарна клиника, където коте с кодовото название „Крум” (от улица 

Хан Крум, до която се развиваше действието) се бореше отчаяно за 

живота си с почупени зъби и перфориран бял дроб. Всъщност котето 

се намираше повече на улица „6-ти септември“, отколкото на Хан Крум, 

но някак си „Септемврийчо“ или „Шести септемврийко“ не ни звучаха 

така удачни и когато ни попитаха в Централна ветеринарна клиника 

как се казва котето, ние се спогледахме и Боби заяви: “Крум! Аааа, от 

улица Хан Крум, там го намерихме :-)”. Въпреки, че не му даваха почти 

никаква надежда, Крум не само че оцеля, но благодарение на приятели, 

които поеха грижите за него в последствие, той преодоля излива в 

белите дробове, панлевкопения (котешка чума), всякакви възпаления и 

се превърна в голям и щастлив див котарак. До ден днешен, десетина 

години по-късно е все така.

Епизод 5: Цветето, което не можете да убиете

Ние с Боби не можем да гледаме истински цветя, или по-правилното 

е да кажа, че все още не сме се научили. Винаги сме имали домашни 

животни, които се постараваха да обезсмислят опитите ни. Затова 

ни е изглеждало като добър сейл-пойнт за нашите текстилни цветя 

в магазина това, че не могат да увехнат. Мммм, има логика, нали? 

Изработвахме и предлагахме два типа цветя. Единият представляваха 

големи стръкове цветя, с дължината и формата на истински букети 
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от лалета, рози или калии. Те бяха опаковани с текстил и целите от 

текстил като в дръжките имаха здрав метал (най-често мостов кабел), 

облечен в зелен памучен плат. Вторият вид цветя бяха малки цветя в 

дървена саксия с дървени стебла и кръгли плюшени шарени цветове 

отгоре, с копчета. Една вечер, преди постановката в Сатиричния театър, 

в магазина беше пълно с разглеждащи очи, както обикновено преди 

постановка. Беше хубаво място за прекарване на време докато чакаш 

постановката да започне. Боби отговаря на стандартния въпрос „Какво 

е това?“, зададен от жена на средна възраст, дошла с дъщеря си. „Ами 

това е цвете в саксия от плат, което както и да гледате не можете да 

убиете … защото …”. В този момент жената грабва с едната си ръка 

саксията, а с другата върха на цветето и огъва стеблото докато се чува 

едно звучно „Хрус!“ И след секунда пауза, Боби ведро продължава с 

тембър и интонация на спортен коментатор изречението с „... нооооо 

ето че вие някак си успяхте :-)“.

За протокола: жената много се притесни, подаде счупеното цвете на 

Боби и със скоростта на светлината излезе от магазина, не помня даже 

дали успя да измърмори някакво извинение.
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Епизод 6: Джобарник така, джобарник иначе

Една жена получи подарък джобарник по поръчка от дъщеря си. 

Джобарниците ни представляваха големи текстилни платна с джобове, 

които се закачат за стената – ставаха за детска стая, кухня или както 

ги направим. По тях най-често имаше апликации на всевъзможни неща 

във всевъзможни цветове. Жената дойде известно време след като 

беше получила подаръка си и каза, че цветовете не й харесват, защото 

не отиват на кухнята ѝ. Остана много учудена, че сме съгласни да й 

направим нов джобарник, очакваше, че трябва да се кара с нас или да 

се примири някак си със съдбата си. Казахме ѝ, че ще ѝ направим нов 

джобарник, записахме всички желания и подробности, принтирахме 

поръчката ѝ, връчихме ѝ лист хартия с всичко обсъдено, както и дата, 

на която да дойде да си вземе новия джобарник. Това все още не беше 

убедило жената, че няма някак си да успеем да я подведем и излъжем. 

Каза ни, че ще задържи първия докато не получи новия, гледайки със 

съмнение през вежди. Изминаха две седмици, настъпи заветния ден 

за вземане на готовата поръчка. Жената дойде, за да получи така 

желания джобарник за кухнята си, носеше оригиналния такъв за 

размяната, застана пред Боби с една протегната ръка и когато получи в 

нея новия си продукт, протегна пакета със стария и чак тогава го пусна. 

Сцената напомняше на сцените с предаване на откуп срещу заложник 

от филмите, в който доверието между двете страни е на доста ниско 

ниво. Явно това беше преломният момент в личните ни отношения с 

клиентката, защото от тогава доста пъти ни звъня да правим калъфи 

за различни неща у тях, но аз деликатно отказвах вземане на мерки с 

домашни посещения само при мисълта, че иска да й правя калъфи за 

банята, тоалетната и още какво ли не. 
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Епизод 7: Въпроси всякакви

Въпроси всякакви си казвам аз, когато чуя жизнерадостни реплики 

от клиенти от сорта на: „Ауууу! Много хубаво тука де! С таз декорация 

ми решавате проблема с мисленето за всичко!“ Хубаво е да знаеш, че 

има някаква полза от действията ти. Или „Извинете, канела насипно 

продавате ли?“, последвано от „Това са чайове, нали?“, „А дали случайно 

са ви останали два билета за постановката в събота?“

Епизод 8: Битово-романтични

Събота срещу неделя е, 3-ти декември 2011-та година. Рязко е 

застудяло последните няколко часа, температурите навън гонят 

минус 15 градуса. На път за работа все още е било поносимите минус 

5 градуса и съм имала чувството, че съм на разходка просто в студен 

зимен ден, но сега съм напълно уверена, че когато излезем навън и 
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понечим да се приберем към къщи по пътя ще се натъкнем на поне 

една полярна мечка. Климатикът на ателието не работи на под минус 5 

градуса, защото сме взели от бюджетния вариант. В тоз най-възможно 

подходящ ден получихме пратка – нов резервен мотор за моята 

любима вентилаторна печка, известна още като печката-духалка. Ще 

кажете – тази се занимава с пълни глупости и тези печки струват само 

около 10 лева. И двете твърдения са напълно верни, но ако сте имали 

уред така близък до сърцето си, ще ме разберете.

На една от първите ни Коледи заедно Боби (години, години преди това), 

той ме попита какво искам за Коледа, а аз отговорих „Нещо за душата”. 

Получих най-романтичния подарък за човек, на когото винаги му е 

студено – печка-духалка Rowenta, сива и леко закръглена. Вълшебна! 

Е, десетина години по-късно изгоря термостатът и после моторът. 

Не можех да си представя с лека ръка да заменя тази безценна вещ 

и се обадих в официалния сервиз, за да поръчам мотор. Бях я вече 

разглобила. Останах във възторг като ми отговориха, че могат да ми го 

доставят. На път за офиса се бях сдобила с термостат от Щайнбергер 

(любим магазин за тези, които ще ме разберат). В пристъп на еуфория 

и крайна необходимост, която може да породи такъв екстремно студен 

момент и с поялник в ръка, фиксирах новите части на местата, където 

реших, че трябва. Е, местата не бяха съвсем точни, защото помня, че 

се наложи да си помагам с пружинка от шивашка ножица клъцка, 

известна още и като кръцка, която падна жертва за каузата. Сигурна 

съм, че и на нея не ѝ беше съвсем там мястото, но за всеобщо учудване 

печката тръгна и си работи така в квазимодо режим и с пружинката от 

клъцката още 2-3 години. За протокола, а и също така за мое и всеобщо 

учудване, в тази си конфигурация печката не е предизвиквала пожари и 

битови бедствия идните години докато не дойде моментът на нейното 

безвъзвратно и окончателно пенсиониране в офиса на следващата ни 
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компания „Oliver Wicks“. Тогава все пак я сменихме с нова, за по-голяма 

безопасност.

Епизод 9: Дезодорант Fa

Навън е топло, от по-топлите пролетно-летни дни, в които слънцето 

е започнало да залязва осезаемо по-късно. Любим момент. Работя 

по индивидуални поръчки и се радвам на дневната светлина докато 

смятам квадрати, частите за одеялата и намествам апликациите 

по тях. Принтирала съм изображение на поръчано от клиент детско 

одеяло, закачила съм принтираната поръчка на корковата дъска 

пред машината (пред всяка машина си бях закачила коркова дъска 

и имах принтирана визуализация на всяка поръчката, по която 

текущо работех). Работя и гледам втренчено частите на детското 

одеяло докато го сглобявам, да не взема да объркам и да сложа 

някоя част с апликирана жаба на мястото на очаквания апликиран 

таралеж. Направили сме си мега импровизирани пердета от един 

от старите ни платове в цвят екрю, който нямаше да използваме, 
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защото ни бяха продали плат, който не беше 100% памук. Машините 

са пред прозорците, а между тях стоят плътно един до друг шкафове 

с материали, ширити, панделки и копчета. Слушам си на безжичните 

слушалки TED лекции (тогава все още нямаше аудио книги). Боби 

работи на бюрото в другата част на стаята, някъде около чувалите 

със силиконов пълнеж за кукли и пълнежите за възглавници. В един 

момент на прозореца до мен се чува силно „ДАН!“ За миг подскочих. 

Но продължих да си работя. След малко пак „ДАН!, ДАН!“ Оф, какво 

става пък сега, помислихме си ние! Обуваме се набързо, слизаме долу, 

разбира се стъпвам накриво, почти се пребивам, а долу ме гледа от 

упор една леля с дезодорант Fa в ръка. Да, дезодорант Fa! Боби я пита 

„Какво става, госпожо?!“ Отговорът беше еднозначен и необорим: 

„Търся баща ви, Емил Димитров!“ 

За протокола, не познаваме човек с такова име, никой от нас не е с 

фамилно име Димитров, нямаме бащи на име Емил, наемателят ни 

също не е с фамилно име Димитров и на бас се хващам, че баща му не 

е Емил. Съмнява ме и адвокатите-наематели преди нас да са си били 

близки с човек, който не успява да си служи с домофон. В този момент, 

тя някак си все още не осъзнала, до сега е тропала именно на нас, се 

обърна и продължи да замеря прозореца ни с този мити дезодорант. 

Спогледахме се пак и след мигновената диагноза „Айде, поредния луд!“, 

казахме на жената, че ако продължава в същия дух, ще се наложи да 

повикаме полиция. Това някак си я мотивира да продължи да търси 

Емил Димитров някъде другаде.
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Епизод 10: Дантелата

Не знам дали сте се опитвали някога да намерите един и същи 

материал, с еднакъв вид и качество в по-големи количества, няколко 

пъти подред. Е, това на моменти е детективска мисия. Повечето 

кинкалерии например едно време преди 10тина години нямаха онлайн 

магазини, камо ли пък снимани неща. Всичко се гледаше на място 

и ако не ти се ходи часове до мястото, където се продава, направо 

си оставаш без. Можете да си представите еуфорията ми, когато 

установих, че Binovri (хората, които години ни намираха всякакви 

шивашки материали като копчета, ципове и точно много важно еди 

какви си катарами за чанти), могат да ни доставят цели макари от по 

няколко стотин метра от една конкретна памучна дантела в екрю, която 

използвах за много от артикулите ни. Плетката много ми харесваше, 

бях и свикнала с нея до степен, до която не исках да работя с друга. 

А когато Ирена Анастасова ни поръча да облечем почти цял тираж 

от нейната готварска книга, вече наистина беше наложително да 

поддържаме едни и същи материали дългосрочно. Проектът ми беше 

много любим, а и ние се сдобихме с едно копие от книгата, на което 

също направихме текстилна опаковка, надписано за нас, което си пазя 

до ден днешен.

Епизод 11: Пикадили точки

Имали сме много крайни моменти. Но мисля, че самото дъно сме 

стигали на два пъти. Първият път беше, когато бяхме изразходвали 

всички средства за материали и наеми, още от самото начало и 

разгледах брошурата на тогавашния магазин Пикадили, който 

предлагаше и продукти само с бонус точки. Години наред си бяхме 
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пазарували хранителни продукти от там на седмичните ни пазарувания, 

а след като отбелязахме щателно всички предлагани бонус продукти, 

които правят смисъл, като например консерви, маслини и сухари, 

отидохме в магазина им, който тогава беше на ул. Ангел Кънчев и си 

купихме само безплатните бонус продукти със събраните през годините 

точки. Понеже това беше самото дъно, после нещата се пооправиха.

Епизод 12: Отложеният старт или най-важната функция за нас 
по онова време

В онези първи години на предприемачески усилия използвахме 

много уреди, почти не готвихме в къщи, но пък на всеки уред, който 

притежавахме използвахме отложения старт (уредът печелеше по 

точки, ако опцията за задаване на отложен старт достига 24 часа). 

Например, прибираш се вечер и простираш пералнята, която си пуснал 

с отложен старт вчера вечерта или тази пък сутрин, така че дрехите да 

не престояват мокри в нея цял ден (особено ако е студено), а да са току-

що изпрани като си дойдеш. Или ако не ти е ден за точна математика, 

поне да са престояли само 2 часа в пералнята преди да ги простреш, 

а не 12. Единствено ставаше проблем зимата, защото пералнята беше 

на единственото възможно за нея място в миниатюрния и недобре 

разпределен апартамент, който обитавахме – остъклен балкон и 



21

зимата се налагаше да ѝ пускаме печка за да работи (не се шегувам!). 

В противен случай се оплакваше, че е твърде студено и програмата 

спираше :-). 

Хлебопекарната (безценен на онзи етап от живота ни уред), пускахме 

вечер с отложен старт, така че хлябът да е готов, когато звънне 

алармата на часовника сутринта. Бонусът е, че миризмата на току-

що изпечен хляб ти помага да станеш по-ефективно от всяка позната 

аларма, независимо дали си спал 4 – 5 или колко изобщо часа. Ставате 

с усмивка и вадите хляба, докато се опитвате да си спомните къде 

се намирате, кой ден е днес, колко време имате преди да трябва да 

излезете и какви спешни поръчки имате за днес. И така, блажено 

събирайки мислите си, мажете едни бързи филийки за обяд, слагате 

ги в кутията за обяд с нарисувана на нея лисица и това някак си ви 

зарежда за всичко. Понякога кутиите за обяд носят повече спомени от 

толкова много други вещи. По това време започнахме да използваме 

и тогавашния писък на домакинството, crock-pot-а (тенджера за бавно 

готвене). Беше хит онези години! А на мен ми изглеждаше още по-

велико нещо, та нали имаше и отложен старт! Слагаш яхнията със 

зеленчуци сутрин набързо, настройваш я кога да започне да готви, на 

каква степен и колко време, а ти се прибираш по никое време и те чакат 

топли сготвени зеленчуци. Сега, години по-късно керамиката от crock-

pot-а я ползвам за печене на хляб с квас (новият хит в ежедневието ни) 

и с умиление си спомням за времената, в които хлябът беше само със 

суха мая и само от хлебопекарната и през ум не ми е минавало да се 

притеснявам от използването на мая. Но традицията е традиция и от 

домашния хляб по-уютно нещо няма <3. 

И котката ни тогава беше в режим отложен старт, винаги ще съм й 

благодарна за това. Оставяхме ѝ храната на веднъж, а тя я ядеше през 

целия ден и даже си оставяше и за вечеря.
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Епизод 13: Ода за топлата вода

Онези ледено студени и мразовити зими на „100 овце“ ще запомня 

освен с прибирането и мръзненето по пътя към къщи, и с любовта ми в 

онези моменти към миенето на чинии и гладенето. Нямаше нищо по-

хубаво от миенето на чиниите с гореща вода късно вечер, защото ако не 

друго поне се стопляш. Беше истинско блаженство. Още доста години 

след това нямаше да открием чудото на миялната машина в живота 

си, но по-добър начин да си стоплиш премръзналите ръце през януари 

няма.

Епизод 14: Инвентарът
Записала съм си датата 5-ти декември 2011 г. като паметна. Имали 

сме магазин от началото на 2010-та и същият този ден за пръв път 

някои е влезнал в магазина и се е усъмнил, че лампите ни са инвентар 

и може би не ги продаваме. Почти всеки ден за тези почти две години 

хората се бяха опитвали да си купят от нас лампи. На моменти съм 

се притеснявала, че не става достатъчно ясно, че магазинът ни е за 

домашен текстил, а не е за осветителни тела например. Явно сме имали 

повече от стандартния брой осветителни тела, за да предизвикваме 

този всеобщ смут. Мислехме си, че ако магазинът е светъл, което 

ни изглеждаше особено важно, няма да изглежда като тъмна и тиха 

пещера, в която хората се притесняват да влизат, защото се чудят 

дали е затворено или не и се чувстват като обект-натрапник, в който 

почти полуделият от скука продавач впива  недоверчив поглед още с 

влизането докато тихо си помрънква „добър ден“. Ако е в настроение 

де. Можете да си представите добре тази сцена, предполагам: с години 

не-ремонтиран магазин, две лампи горе на тавана, задължително 

крушки-тръби като в училище или в канцеларията на някоя държавна 
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институция, едната неработеща отдавна, почерняла. Вътре целодневно 

и целогодишно е сумрак и на всичкото отгоре е и пълна тишина … и 

някак си те е страх да влезеш. Ние искахме да сме възможно най-

далече точно от това усещане, затова имахме доста осветителни тела, 

макар и най-бюджетните такива, тогава купени от Como, за между 5 

и 15 лева бройката, ИКЕА още не ни беше завладяла по онова време. 

Редовно обяснявахме на хората, които искаха да си купят лампите, че 

много бихме се радвали да им помогнем и да им продадем лампи, но 

за съжаление и ние по някакъв начин трябва да си осветяваме и ги 

пращахме към Como. От време на време се питахме, дали не сбъркахме 

като го направихме толкова светъл тоя магазин, може би щеше да 

става по-ясно, че не продаваме лампи.

Епизод 15: Историята с Коледния базар в Американското 
посолство

Поканиха ни да участваме в Коледния базар в Американското 

посолство. Аз не бях стъпвала никога там и бях много ентусиазирана. 

Приготвих 4-5 огромни кашона с коледни артикули – от големи 

висящи играчки, възглавници, елхи и какво ли още не. Стигайки 

до бариерата на посолството, установих че за да могат да пуснат 

автомобила на паркинга, трябва предварително да сме се обадили 
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и да сме предупредили с какъв автомобил пристигаме и какъв ни е 

регистрационният номер. Разбира се, не се бяхме сетили. Казах си, 

няма проблем. Успях да паркирам относително наблизо след четвърт 

час. Кашоните бяха доста по-големи и високи от мен, но пък за сметка 

на това бяха леки и си ги пренесох. Когато ме видяха на бариерата 

явно ме съжалиха, защото се втурнаха да ми дават товарна количка 

за багаж. Носех си лаптопа и всякакви материали за презентиране на 

сайта и дейността ни и все още се надявах на ползотворни предстоящи 

часове. Нищо подобно. Още преди да съм влезнала ме провериха на 

няколко пъти и ми взеха абсолютно всичката възможна техника, която 

носех и изобщо почти всичко, без кашоните. Та, аз и товарната количка 

с огромните кашони се запътихме навътре. Е, и вътре нямах много по-

големи успехи, защото не продадох почти нищо. 

Епизод 16: Отива да спи

Магазин със средна площ от около 20 квадратни метра (задно с 

работната част), иска чистене поне 3 пъти да ден, ако си в центъра на 

София. До тогава не си давах сметка колко е прашен този град през 

прашния сезон и колко е кален през калния. Но не всичко е прах и кал. 

Борбата с трохите е още по-ожесточена. Влизат хора с деца. Което е 

голяма радост и за тях и за нас, разбира се. Но децата винаги носят със 

себе си солети, бисквити, кроасани или банички. В 9 от 10 случая точно 

в магазина те изпускат кроасаните, баничките или солетите. В 10 от 10 

случая в последствие ги настъпват или падат върху тях. 

Междувременно куклите една по една трябва да отидат да спят, заедно 

с кроасана, защото той вече е паднал и сега не може да се яде, може 

само да отиде да спи. Онзи настъпеният преди малко кроасан. Или пък 
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само той, имайки злочеста съдба, трябва да отиде да спи сам някъде, 

където мигновено да бъде забравен. Или пък по погрешка бива скрит 

зад някой артикул. Или пък куклите и кроасанът трябва да се скрият 

зад възглавниците. Или … хм, най-добре между одеялата. Гарантиран ти 

е успех, ако си добър в онази игра, където под някоя чаша някой скрива 

пред теб топче и ти трябва да проследиш под коя чаша е останало 

топчето докато той ги мести със скоростта на светлината. Единствената 

разликата тук е, че трябва да следиш къде е отишъл кроасанът. Онзи 

стъпкания и в последствие сложен да спи на множество локации, 

оставил там частица от себе си за спомен – някоя и друга троха. На 

целия този изискващ почистване и максимална концентрация фон, току 

се появява някой клиент, който те застрелва от нищото със следния 

въпрос: „Така гадно ли ви е като ви пипам продуктите?“ „А бре, ти луд ли 

си, питам се аз на ум! Освен ако не оставиш някоя баклава дискретно 

зад възглавницата, всичко е точно.“

Епизод 17: Пижами

Един от първите ни артикули, които направихме в самото начало беше 

текстилната калъфката за книга. Аз си я наричам калъфка. И до ден 

днешен използвам текстилните си калъфки за книги, макар и доста по-



26

рядко, защото електронните книги вече са завзели живота ни (и моят 

включително). Изработвахме и предлагахме и калъфки за киндъли и за 

какво ли не. Но нещото, което изпълнявахме до края и се радваше на 

еднакво голям интерес през всички години, бяха калъфките ни за книги. 

Хората ги наричаха по всякакъв начин: подвързия за книга, облечка за 

книга, облекло за книга, корица за книга, пуловер за книга, пижама за 

книга и любимото ми: „прелест за опаковане на книга“. Синонимите не 

са това, което бяха.

Епизод 18: Септември ми е Коледа

Докато имахме магазин за домашен текстил Коледата ни траеше 

месеци. И по-точно, Коледа започваше в деня, в който махнеш от 

витрината текстилните тикви и прилепи, приготвени за Вси Светии и 

сложиш първите еленчета и възглавници с апликирани снежни човеци. 

Ти така и така вече си изработвал Коледни артикули от месеци и 

когато настъпи моментът с ваденето и подреждането им по рафтовете 

имаш усещането, че Коледата на следващата година е дошла, а хората 

миналата Коледа някак си са я пропуснали. Всичко рязко приключва на 

24.12 в 20:00 вечерта, когато последният премръзнал човек се опитва 
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да спаси вярата на децата си в Дядо Коледа като отмъква последния 

Коледен чувал преди да затворим. След което настъпва няколко 

седмична пълна тишина. Строго дефиниран времеви диапазон. 

А пред-Коледната част? Тя е започнала още август-септември. Тъкмо 

съм свалила от стената пред едното от бюрата си списъка с неща, 

които трябва да се правят за Вси Светии, за да забуча онзи списък, за 

Коледа. Правя план – бройки, видове артикули и отбелязване от кое 

какво и по колко ще са нужни: скица, как трябва да изглежда всеки 

артикул, платове, материали. Започвам да правя примерни кройки 

и тестови бройки. Планът се прави по следния начин: представяш 

си напълно реалистично точно колко работа може да се свърши за 

определения период от време, слагаш отгоре щедро едни 50% и през 

цялото време вярваш безусловно, че можеш да свършиш всичките 

тези 150%. Навън още е слънчево и горещо, по улиците все още тук-

таме се разхождат хора по сандали и къси гащи, а около мен светът 

се превръща в Коледни ябълки, камбанки и ръкавици с надписи – 

късмети, индивидуални поръчки за какви ли не Коледни артикули, 

елени и шарени елхички.

Епизод 19: Облечи ме

На предметите им е студено или просто имат нужда от дрехи. През 

двете години на магазина сме обличали какво ли не: велосипеди, 

художнически папки, та даже и черпаци! Да! Една клиентка дойде с част 

от кухненското си оборудване, като поставката за черпаци (заедно с 

черпаците и бъркалките), за да може Боби да я измери и да ѝ направим 

похлупак-къща. Така в кухнята ѝ след време всеки уред можеше да си 

има калъф-къща и кухнята да се превърне в един малък Амстердам! 

Колко яко би било това :-)
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Някои поръчки не ги приемахме. Една клиентка много настояваше да 

й облечем цялата тоалетна, но ние отказахме домашни посещения 

за вземане на мерки. Горе-долу в онзи съдбовен момент поставихме 

границите на това, което твърдим, че е възможно, а именно: ако нещото 

може да „дойде при нас“ лично, най-вероятно можем да го облечем! 

Инак не можем :-). 

Епизод 20: Първата Коледа на магазина и токът

Първата Коледа на магазина ни на ул. Стефан Караджа 24 беше 

емоционална. Бяхме преминали доста трудното първо лято, бяхме 

преминали и през какви ли не физически, психически и емоционални 

изпитания, а сега магазинът ни беше пълен с шарени и уютни текстилни 

артикули, елени, ръкавици, чорапи, текстилни коледни играчки, 

чували на дядо Коледа, възглавници с дядо Коледа и какво ли още 

не. Погледнат от студения ден навън, магазинът ни, макар и много 

малък, светеше със силна уютна топла светлина и поне нас ни радваше 

безкрайно. 

На фона на цялата тази идилия, седмиците преди онази първа Коледа 

редовно спираха тока, така че от светъл и уютен режим преминавахме 

рязко към режим на пълна тъмнина и студена пещера, в която пишат на 

ръка касови ордери вместо касови бележки и се чудят с какъв фенер 

да осветяват артикулите, за да ги показват на влизащите в магазина 

вероятно объркали се хора. 

Хората се опитваха всячески и съвсем добронамерено да помагат, 

носеха ни фенери, а някой даже ни подари газова лампа (видя ни се 

опасна и не я използвахме). Но кулминацията със спиранията на тока 

беше, когато един клиент дойде да ни запали свещи из магазина, за 

да ни помогне, съвсем добронамерено наистина, но едва не направи 
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пожар, като остави запалени свещи и до билковите пълнежи за 

ароматните възглавници. Имахме късмет, че все пак никой не направи 

пожар. Важното е, че не ни беше никак скучно.

Една вечер след дългия работен ден, в спокойствието на тихата късна 

нощ, докато подреждахме и чистехме, пред витрината се чу какво 

говорят минаващите по улицата хора и доловихме само момичето да 

казва: „тези хора денонощно работят“. Стана ни много смешно :-)

Епизод 21: Пази ми ги за малко

Опитвали са се във времето да ни оставят в магазина всякакви неща, 

ей така на склад. И само за малко. Или само за лятото, защото при 

тях място нямало?! Да им ги пазим. Разни неща. Една жена ни гони 

многократно да ѝ пазим на съхранение шейната. Шейната не била 

голяма и само за лятото да сме я пазели, защото тя нямала място. Ами, 

не се съгласихме – нито знаехме дали ще оцелеем до следващата зима, 

нито имахме място за каквото и да било излишно нещо, камо ли пък 

шейна.
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Един ден в магазина влезе клиентка с две деца. Нищо необичайно, 

всеки ден ни посещаваха клиенти с деца. Но няколко минути след това 

клиентката я нямаше, а двете деца си бяха все още в магазина, стояха 

си съвсем кротко в единия ъгъл, не пипаха нищо, но и не можеха да ни 

обяснят кои са и какво правят там, камо ли пък най-важното – къде е 

мама. Ние не познавахме майка им. След известна паника и може би 

20-тина минути, които ни се сториха доста дълги, жената се появи и ни 

каза, че ги била оставила за малко, защото имала работа.

 

Епизод 22: Ъъъ, как се прави ръчно стоп моушън

От известно време ни се искаше да направим стоп моушън с нашите 

продукти. На онзи етап не разполагахме с дистанционно управление 

към фотоапарата, за да нагласяме всеки кадър и да снимаме от 

разстояние и нямахме точна идея как се снима ефективно стоп 

моушън. Трябваше да процедираме по най-базовия начин. Стартирахме 

вечерта с бисквити и две големи чаши кафе. Приключихме снимките 

в 6 без малко сутринта, прекарали 10 часа в прибутване на туй-онуй 

насам-натам (най-вече части на възглавница) върху масата и нашият 

първи стоп моушън беше аха-аха готов :-). Около две минути и 20 

секунди готов материал беше крайният резултат, по 20тина кадъра 
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в секунда или около 2800 кадъра. С други думи – за 10-11 часа се 

създава материал за 2.20 минути. Продуктивност около 12 секунди 

готово видео на час работа. Яко, а! За следващите пъти подобрихме 

процеса до неузнаваемост, както и мястото на апарата, начина на 

заснемане, купихме си джаджа за дистанционно натискане на спусъка 

на фотоапарата и вече не се налагаше да се качваме на стълба по 2800 

пъти за едно видео. И да, след първия стоп моушън имах мускулна 

треска :-).

А ето го и въпросния първи стоп моушън (https://www.youtube.com/

watch?v=LZCDYFilTos).

Епизод 23: Спасителната математика

Много пъти сме имали поръчки за повече бройки от нещо: 100 калъфки 

за книги, 100 кукли, 300 текстилни ябълки и подобни. Най-добрият 

начин за справяне психически с много еднообразни повтарящи се 

действия съм установила е броенето. Ако през цялото време си 

представяш какъв процент от работата е свършена, нещата изглеждат 

далеч по-добре.

Математиката е особено важна и по принцип. Във всеки един момент 

се налага нещо да броиш, като например: колко човека минават на час 

по улицата в натоварено време докато се чудиш кой обект да наемеш, 

колко калъфки за книги, зайчета и мечета трябва да продаваш на ден от 

еди кой си рафт, за да си плащаш наема. А когато бизнесът е дигитален, 

броенето става жизненоважно. За да решиш как да привлечеш повече 

потребители на продукта или услугата си, трябва да имаш числа, с които 

да измерваш успешните и не толкова успешните си опити, например да 

знаеш колко човека посещават сайта ти на ден, по колко минути или 

секунди прекарват на всяка страница и още доста, доста важни числа. 
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Добрата новина е, че и познания по математика от малките класове 

също вършат работа, не е нужно да владеете висша и диференциални 

уравнения, нужно е просто да мислите за числата като такива и да се 

грижите те да се движат в правилната посока.

Епизод 24: Пръстът

Работя си аз в ателието по поръчка на клиент – бебешко одеяло, фото 

албум и още нещо. Боби продава в магазина. Идилия. Говорим си през 

цялото време, за да не ни е скучно. Ето как: целият звук в магазина е 

включен към високоговорителите, като има колонка отделно за музика 

пред магазина. В магазина върви музика през компютъра на Боби, 

където е и нашият общ google hangout чат (понастоящем google meet), 

т.е. в магазина на високоговорителите, когато говоря се чува и моят 

глас. Работя с безжични слушалки в ателието и се разхождам между 

кроялната част и шивашката част и си говорим. Когато в магазина 

влезе клиент, Боби жизнерадостно го поздравява от вратата и това е 

знак за мен да си спра микрофона и да пазя тишина, за да не уплашим 

клиента. А когато „клиентът“ беше някой приятел, обикновено се 

забавлявах рязко да се включа в разговора и човекът да се шокира, 

защото очевидно не ме вижда и се чуди как съм се скрила в тавана 

например. В момент на невнимание, както си режа с ролковия нож за 

текстил върху дъската за рязане геометричните части на одеялото, 

ножът минава през половината ми пръст. Поглеждам с ужас, но все 

още имам пръст, макар и понарязан. Прилошава ми. В магазина в този 

момент влиза клиент. Изчаквам го. Не си купува нищо, но стои по мое 

мнение твърде дълго време и говори много ненужни неща. Вече ми е 

причерняло, поседнала съм си на пода, държа пръста си в салфетка и 

не смея да мръдна, камо ли пък да понеча да го погледна. Клиентът 
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излиза. Пускам си микрофона и съобщавам на Боби, че … „ъъъ съм 

направила нещо много глупаво“. Боби затваря магазина и идва. Аз 

ставам и с темпото на бабата от горния етаж или даже още по-бавно 

и се замъквам един етаж надолу. Посядам си на стълбите на улицата. 

Боби идва, вземаме такси като му съобщаваме, че отиваме в Пирогов 

и че е спешно. Поне на мен ситуацията ми изглеждаше спешна, макар 

че в Пирогов имаше къде-къде по-спешни случаи от моя. Шофьорът 

не показва признаци на притеснение, но тръгва в грешна посока. 

След няколко минути завива в друга, отново грешна посока, и с ужас 

установяваме, че той няма никаква представа къде е Пирогов. Аз вече 

се бях съвзела.

Проектът, по който работих като се порязах, т.е. който отново правих 

след като се прибрахме от Пирогов, ми го върнаха за замяна след 

няколко дни, нещо което никога не ни се беше случвало. Въпреки 

премеждията, наново направеното детско одеяло беше супер, не беше 

криво! Мисля, че цветовете в крайна сметка не им харесаха, но като 

цяло на поръчката не й вървеше така и така.  

За сметка на това хирургът каза, че и целия сантиметър да си бях 

отрязала, щял да си порасне за няколко седмици, да не се притеснявам 

:-). Освен това ме предупреди да не режа с тъпи ножове, той никога не 

правил така! В манипулационната сестрата решаваше кръстословица, 

ядеше мазна баничка и имаше сирене между зъбите, но пък за 

сметка на това супер чаровно ми се усмихваше. По онова време за 

допълнително занимание все още превеждах техническа литература 

вечерите след работа. Същият този злополучен ден ми се падна съвсем 

тематичен превод – ръководство за работа със самобръсначка марка 

Braun. И сега кажете, че няма свръхсили някъде там, които те гледат 

какви ги вършиш и от време на време ти се смеят :-)
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Епизод 25: Мини всичко

За конфигуратора на продукти ни трябваше мини легло, а на него да 

снимаме мини одеяло, което да имитира истинско голямо такова. Това 

всичкото се случваше, защото нямахме къде и как да заснемем върху 

легло в студийна среда истинско наше одеяло. Самото одеяло беше 

изработено от специално подбран плат, на който сенките, шевовете 

и контрастът се виждаха най-добре, работехме и с конкретен цвят, 

емпирично потвърден. За целта в поредния ден, в който навън се 

разхождаха познатите ни вече бели мечки на завидните минус 21 

градуса, прекарахме съботата в магазин Практикер в търсене на 

неща, които да могат да свършат някаква работа. За табла на леглото 

използвахме стиропорена плочка от 50 см на 50 см, която по принцип 

се продаваше като облицовка за таван (комплект по 10 броя, разбира 

се). Нямам представа какво съм направила с останалите 9 бройки, 

помня само, че имахме тонове крепежни и строителни елементи 

(заедно с цели кофи с винтове още от правенето на рафтове за 

магазина, които години наред си пренасяхме от работно място на 

работно място). И такива разни неща. 

До сутринта имахме готова мостра и снимани мини одеяла върху мини 

легло, които доста реалистично имитираха големи такива. Направихме 

и още миниатюрни 50 на 70 см одеяла, с основните разновидности на 

апликациите, които предлагахме, например с мъфини или корабчета, за 

да могат хората в магазина по-лесно да си представят какви цветове 

и комбинации от платове им харесват. Съботите нощем винаги са били 

най-ползотворните часове, в пълната тишина на притихналия град, 

когато всички клиенти спят и с евентуалната надежда като си свършиш 

планираните и отлагани от седмица задачи, тъкмо да е отворила някоя 

баничарница.
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Епизод 26: А може ли да пее?

Често са ни питали дали текстилните ни цветя в саксия пеят по 

аналогия начин на онези китайските, пеещи пластМАСОВИ цветя, които 

не може да не са ви до болка познати. Та те даже и танцуват, понякога 

наистина съм се питала, с моите „нищо не правещи“ текстилни цветя, 

къде съм тръгнала! Нашите, разбира се, не пееха. И не само това, но 

и нищо друго наше, което предлагахме, не пееше и не танцуваше. 

Когато ни питат, а това пее ли, можехме да отсечем само едно „Не“, 

без да предложим веднага друг артикул, който по случайност пее. 

А клиентите ни до края не се умориха редовно да ни питат. Веднъж 

в магазина дойде жена, която поиска картичка по поръчка. Дотук 

добре – нищо особено. Трябвало да е пееща/свиреща. Има много 

такива, не мога да си представя, че при достатъчно добро желание от 

моя страна няма да успея да внедря механизъм за пееща/свиреща 

картичка, където поискаха или където се налагаше. „Сигурно може 

да стане!“, казвам ентусиазирано аз докато вече си представям как 

подлепям частите с горещ силикон. В следващия миг и клиентката, 

също толкова ентусиазирана обяви: „Значи, не става дума просто за 

картичка с мелодия, трябва да вградите в нея високоговорители, които 

да изпълняват мелодия, която съм писала аз самата!“ 

Еми, не успяхме да го изпълним това.
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Епизод 27: Опити за измама

Опитите за измама са всякакви, свиква им се бързо и то до степен да 

станеш неестествено подозрителен даже и към безобидни клиенти. 

Още проявявам подобни елементи на прекомерна недоверчивост в 

ежедневието си, мисля че ми е останало от онези времена.

Понякога ти става просто криво за човека. Имаше една жена, която 

две години идваше през два месеца с една и съща история. Твърдеше, 

че бебето ѝ е малко, на три месеца и има нужда от специално мляко. 

Давахме ѝ, въпреки че сме напълно наясно, че за да бъде вярно 

твърдението ѝ, тя ражда на всеки 3 месеца в продължение на две 

години. 

Поне трима други редовно събираха средства за някакъв дом, църква 

и т.н, поне двама на месец идваха с молба да им помогнем, защото 

са си изгубили всичките си пари и документи и са паркирали някъде 

и са им заскобили колата и спешно за до утре имат нужда от 10 лева, 

които имат намерение да ни върнат. От време на време имаше хора, 

нуждаещи се от билет за градския транспорт. Имаше и един разранен 

човек, който също идваше на регулярни периоди от време.  

„Чужденците“ пък правеха посещения веднъж на няколко месеца. Ето 

как протичаше това: в магазина влиза добре облечен мургав господин. 

Чист и спретнат, понякога даже с костюм. Често се мъчи да говори на 

„английски“, научил е няколко думи, колкото да демонстрира, че не е от 

тук и не говори български. Българските думи умишлено се произнасят 

със западен акцент. Той няма левове, но иска спешно да си купи нещо 

от нашите текстилни неща (хм, да бе да!), много иска да му ги обмениш 

тези евра, които има, както намериш за добре, ти си добър човек и от 
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теб ще стане добро бюро за обмяна на валута, стига само да пискаш! 

Ако не си се съгласил, не губи кураж, човекът ще намине пак след 5 

месеца и ще имаш втори шанс.

Най-забавни бяха измамниците с едрите банкноти. Уедряването беше 

изпитана схема, която рязко навлезе на пазара по едно време. Протича 

по следния начин: в магазина влиза леко подтичващ, забързан, слабо 

препотен и видимо притеснен господин. Първо се оглежда и се уверява, 

че не е сам, т.е. че в магазина има поне още един друг клиент, на 

когото да трябва да обръщаш внимание и да има шанс да не си така 

концентриран, както би ти се искало в тоз момент. Този притеснения 

успява да направи няколко почти шпагатни забързани крачки, за да 

бутне другия клиент в магазина и да създаде някакъв вид смут. Ако не 

успее да бутне никого, ще събори нещо. Разбира се, междувременно 

много се извинява. Пак се извинява. И на теб много ти се извинява. 

Прави го от секундата, в която е влезнал в магазина, поне 6-7 пъти 

„много се извинява“. Държи банкноти на ветрило, няколко. Отново 

ужасно много се извинява и те моли да му ги уедриш. Казваш, му че за 

съжаление нямаш такава голяма банкнота и просто няма как да стане. 

Нямаш нищо и да си ходи. Тук не става дума за фалшиви пари, а за 

бързи пръсти. Целта на играещия го забързан и притеснителен човечец 

е следната: дава ти той няколко банкноти, очаква от теб една. Докато 

ти ги подава рязко решава, че може „да ти ги даде“ още по-дребни, за 

да ти направи услуга и започва бързо и чевръсто да сменя банкнотите с 

още по-малки докато „много ти се извинява“ и те оставя почти с жълти 

стотинки. Излиза по най-бързия начин, в идеалния вариант докато 

другият клиент в магазина иска да бъде обслужен или има въпрос, за 

да не можеш да го подгониш. Ако успее, ще излезе от магазина с повече 

пари отколкото е влезнал, а ти ще имаш дребни, но някак си крайно 

недостатъчно :-)
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Епизод 28: Имейл с поръчка на силиконов пух и пълнежи за 
възглавници

Привет,

Искаме да направим следната поръчка:

1. Силиконов пух – 2 чувала

2. Юталин 80 гр./m2, 1.4 м – 1 топ

3. Възглавници 20 x 20 НТМ, Силиконов пух 80 гр. – 90 броя

4. Възглавници 40 x 40 НТМ, Силиконов пух 250 гр. – 50 броя

5. Възглавници 40 x 30 НТМ, Силиконов пух 210 гр. – 30 броя

Поздрави!

Борислав

Като допълнение трябва да отбележа, че вече повече от 10 години 

след като затворихме магазина, когато се обаждам на същия завод, 

за да поръчам вата, силиконов пух или юталин за продуктите за някоя 

благотворителна инициатива и звъня от мобилния си телефон, отсреща 
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ми отговарят сърдечно с „Елия, здравей!“

Епизод 29: В епицентъра на лудостите

Обожавам центъра на всеки град. И на София също. Но на моменти 

усещането да работиш в магазин в центъра на града е като да си в 

епицентъра на всички лудости. Това, разбира се, би могло да е супер 

забавно, понякога леко изтощително, но при всички случаи води до 

пристрастяване. Искаш още и още от ежедневните истории. 

Предлагат се от всички възможности: празнуваш ромския празник 

Банго Васил като ожесточено ръкомахаш в желанието си да възпреш 

празнуващите роми, които искат да ти пожелаят много хубави неща 

срещу левче и да се намъкнат в магазина, за да може после да трябва 

да го проветряваш поне час. За толкова години така и не разбрах на 

коя дата се празнува Банго Васил, защото местните обикалящи го 

празнуват стриктно поне 6 пъти годишно и са напълно уверени, че е 

точно днес, ако тръгнеш да спориш. Трябва да ги черпиш всеки път. 

Ежедневната комуникация в центъра на София развива различни по 

сила и диапазон качества, едно от които е силно периферно зрение! То 

ще ви е само от полза. Добре е да сте засекли приближаващ се много 

пиян човек или клошар достатъчно отдалече, за да спасите въздуха в 

магазина, останалите си потенциални клиенти вътре, както и разбира 

се, себе си. Вадите стълба, стол или подобен артикул с чевръсти 

и акробатични движения, на които също сте привикнали добре 

напоследък и ръкомахайки викате „Затворено е!“ докато опасността 

премине. Стараете се да не правите очен контакт.

С вече тренираното ви търпение и проницателност, за няколко 



40

месеца бихте могли да минете поне за посредствен психоаналитик. 

Тренировките са ежедневни. Има едни тихи хора, които идват просто, 

за да си говорите с тях. Или по точно, за да ги слушате. Няма значение 

дали имате много работа или не, те идват, за да ви кажат нещо, просто 

ей така. И да ви хвърлят в размисъл. Понякога монологът е дълъг и 

се застояват с часове. Вие се правите на много заети, пишете мейли, 

етикирате повторно половината инвентар, бършете рафтове за 10-ти 

път днес, вече е чисто като в аптека. Обслужвате клиенти, пращате 

пратки. А те са си там и още ви говорят.

Епизод 30: Имейли всякакви

Попаднах на един случаен имейл докато търсих из имейлите от онези 

времена. Даже не мога да си представя за каква поръчка е бил. Може 

би за декорация за магазин, аз очевидно съм отговаряла…

Привет,

супер, че сте нахранили смърфовете :-))).

120 см звучи добре – това ще е цялата дължина, нали? Не съм 

измислила как ще се закача отгоре, ако има нещо специфично и 

накрая може да решим. Ако нещото, на което висят е въже (възможно 

най-естественото), това ок ли е за вас? Може да е сплетено на плитка 

отделно, за да изглежда по-плътно.

Ако виси на 120 см, някъде на средата да са по-големите животни, а 

около тях по-малките, как ви се струва?
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Ако бройките са три, предлагаме следното:

1. един охлюв по средата, обувка долу и около тях малки текстилни 

цветя

2. един слон по средата, друг вид обувка долу и малки цветя между тях

3. един заек, по средата на въжето, трети вид обувка долу и малки 

цветя между тях

За цената: 

Ако поръчате трите, всяко за вас би било 29 лв. 

Ако поръчате две, цената за вас би била 33,90 лв.

Поздрави и до скоро,

Ели
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Епизод 31: Сверяване на час на касов апарат A300 S

ССред хилядите имейли от онова време попаднах на този по-долу. Явно 

толкова често е спирал токът в магазина, че Боби е трябвало да задава 

наново дата и часа на касовия апарат ежедневно.

From: Bobby

Subject: Сверяване на час на касов апарат A300 S

Дата: Сряда, 8-ми февруари, 2012 г.

On

11111111

2

4/8

2

3/7

total

нов час

total

on

...
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Епизод 32: НАП (Национална Агенция за Приходите) – 
Подаръци и уют

Не, това не е шега! Този текст стоеше върху рекламната ни табела, 

която беше закачена точно, ама точно пред входа на НАП на ул. „ 6-ти 

септември “. Имахме общо три табели, закачени на общинските улични 

стълбове около магазина, съгласувани с общината. Много мило ми 

ставаше всеки път, когато мина покрай НАП и ни видя табелката. 

Имаше и стрелка, която указваше, че до въпросните подаръци и уют 

трябва да минеш още 100 и няколко метра, завивайки надясно, а не 

просто да влетиш в сградата на НАП и да търсиш подаръците и уюта 

си там. И на други хора им е ставало мило предполагам, защото някой 

читател на вестник Дневник беше снимал табелата ни пред НАП за 

рубриката „Новини от вас“.

Епизод 33: За табелите с любов

Много време искахме да сложим рекламни табели. Тогава това беше 

модерно, все още се раздаваха брошури и офлайн рекламата не беше 

толкова демоде, колкото е сега. Онези години имаше малко позволени 

опции, въпреки че центърът на града вече беше осеян с всякаква 

рекламна еклектика. Правеха се усилия за естетика и синхронизиране 

поне на новопоставените табели. Беше приета нова наредба и вече 

не можеше всеки да си закичи където иска каквато табела му е на 

сърце. Малко след като бяхме направили и монтирали кръглата ни 

табела над вратата на магазина, въведоха наредба за узаконяването на 

всяка табела над конкретни размери. Нашата нова прекрасна табела, 

разбира се, беше ъъъ… съвсем малко сантиметри над минимума за 

табелите, за които не се изисква такова узаконяване. Една сутрин 
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табелите в центъра на града бяха осъмнали увити в найлонови пликове 

и олепени с тиксо. Е, заради тази нова наредба беше. Всичките се 

оказаха изведнъж незаконни. Мъчихме се да узаконим нашата малка 

кръгла табелка над вратата на магазина с месеци, но до самия край 

на съществуването на магазина ни така и не успяхме да изпълним 

всички стъпки. Мисля, че стигнахме до цялостно архитектурното 

заснемане на фасадата на сградата, защото сградата била паметник на 

културата. Всичката налична документация и архитектурният проект 

за въпросната миниатюрна табела не бяха достатъчни и на този етап 

се отказахме. До края на съществуването на магазина, поне година и 

нещо след въвеждането на новата наредба, да не кажа и повече, ние 

все още не бяхме готови с тоз процес.

С уличните табели имахме доста по-голям късмет. Не се възползвахме 

от опцията за платена рекламна табела на ъгъла на ул. Раковски и ул. 

Стефан Караджа (имаше рекламни табели под имената на улиците, 

ако помните), защото „наемът“ на това рекламно пространство беше 

безумно скъп за възможностите ни тогава и се държеше от една 

единствена фирма. Насочихме се към друга опция – поставяне на 

табели на уличните стълбове. Това се предлагаше от общината, 

трябваше да направим визуализации на това как ще изглеждат 

табелите, да ги сложим в среда, да ги монтираме на конкретна 

височина и да извадим още някакви документи. Такава беше и 

табелата ни пред НАП. Боби успя да се сдобие с всички необходими 

документи, което явно не се случваше често, защото помня, че в 

магазина веднъж влязоха петима забързани човека от общината и след 

като с учудване установиха, че имаме цялата необходима документация 

за въпросните табели, единият започна да показва папката ни с 

документи и разрешителни на останалите и внимателно да обяснява 

какво представлява всеки документ. Те си записваха и кимаха. Явно за 

пръв път виждаха цялата документация на куп и нашата скромна папка 
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беше модел за подражание и обучение.

Забавно беше и, че общината не беше гласувала таксата за наем на 

табелките и поне няколко месеца не успявахме да си платим наема за 

тях :-). 

Та, „Магазин 100 овце – подаръци и уют, 160 метра в дясно.“

 
Епизод 34: Ей, така за тръпката или защото са ценители

В навалицата са ни крали артикули, най-вече калъфки за книги. Не 

мога да си представя човека, понечил да извърши това действие, да 

е стандартен крадец, това  е невъзможно, та той едва ли може да я 

продаде. Явно е за тръпката. Или, както се успокоявах по онова време, 

когато случаите зачестяваха – той ще да е някой ценител на нашите 

хубави неща. Ядосвахме се само, ако в този момент не сме внимавали 

достатъчно и някой е поръчал междувременно през сайта същата тази 

единична ръчно-рисувана калъфка за книга например и сега не можем 

да му я изпратим, а наистина би искал да си я купи. Е, не се ядосвахме 

много за дълго.

Епизод 35: Практикер 

Месеци след отварянето на магазина, можехме да отидем в Практикер 

със затворени очи, толкова често го посещавахме. Като обобщение, 

искахме в магазина да е супер светло и удобно за работа. Докато 

шиехме в магазина зад касата, постоянно доковавахме рафтове. 

Искахме и да ни е красиво, затова доста време се борихме да 

залесяваме кашпата пред витрината. Ето и списък, който съм си 

запазила за едно от редовните ходения до магазин Практикер:
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- Няколко крушки

- Винтове за ПДЧ – 15 мм

- Дюбели, ако ще слагаме още рафтове?

- 16 носача за рафтовете

- Още един пластмасов кош?

- Сгъваеми столове – един за магазина и един за студиото?

- Храстче

- една дървена дъска за изрязване на табелки

Епизод 36: Проклятието на „естествените“ и „арт“ неща

Почти всеки ден, или поне веднъж на няколко дни, без да 

преувеличавам, е имало случай, в който хора ни предлагат творбите си 

за продан. Да, такъв ни е бил бизнесът, правим неща и ги продаваме. 

Хора, опитващи се да съчетаят качествата на правещи и на продаващи 

и то напористо, няма как да не се появяват рано или късно. Работили 

сме с много автори през годините, най-вече такива, които сме 

намерили ние. Щеше да е хубаво, ако имаше общовалидни критерии 

за качеството или състоянието на предлаганите „ръчно-изработени“ 

неща или например ако имаше поне някакво общовалидно разбиране 

за естетиката като цяло. Факт е, че ако нещо е „ръчно-изработено“, това 

не го превръща по дефиниция в ценно за купувачите. Имаше моменти, 

в които значението на „арт“ и „ръчно-правено“ граничеше или беше 

синоним на думи като „грозно, но единствено по рода си“, „направено 

на ръка от малко дете“ или „уникално – всеки друг ще го направи 

по-добре, гаранция!“ Знам, че звучи малко грубо, но е факт. Виждали 

сме всякакви ръчно изработени артикули на живо. По едно време 

бях стигнала до там, че се притеснявах, да не кажа даже срамувах 

да използвам думата „арт“, предпочитах думи като „по стандарти“, 

„изработено с качествени материали и оборудване“ и даже „изработено 
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с модерни  машини“. Всички тези определения ми звучаха повече 

като нещо, което бих предпочела да купя аз самата. Исках нещата 

ни да са здрави и да се използват с години, а не да са направени как 

да е, с какви да е материали и да се разпадат при първата употреба 

или пране. Връщали са ми неща на други автори, за да ги оздравявам 

и прешивам. Подозирам, че промяната на значението на тези думи 

идва от увереността на хората, че могат да правят всичко с високо 

качество, без реално да имат критерии за него, както и тоталната им 

липса на съобразителност, че предлаганите за продаване неща трябва 

да отговарят на някакви стандарти. Двуцифрен брой са случаите, ако 

не и много повече за двете плюс години съществуване на магазина, в 

които хората с влизането си заявяват, че и те са искали да направят 

точно, ама напълно същия магазин и ето на – някой им е взел “идеята”. 

Една жена даже гордо и разбирачески заяви „и какво, надраскахте си 

го и си го направихте?“. Казах й, „да, точно така стана, как познахте :-)“. 

Разбират ги тези хора нещата, ей! Та – думата се промени и значението 

се промени. Това кара хората да вярват в собствените си способности, 

когато срежат две неща, горе долу прави и ги тропосат да го наричат 

арт и „хенд мейд“ творение и да са уверени, че стойността му граничи 

с безценното. То безспорно е такова, разбира се, но не е готово за 

продаване :-). Тези две години и половина, в които имахме физически 

магазин видяхме почти всичко от потенциала на пазара на предлагащи. 

Подозирам, че само най-скромните автори са останали скрити за 

погледите ни. 

Една жена на около 55 годишна възраст настояваше да се видим. 

Дойде 5 часа след като беше настоявала веднага да се видим, а 

живеела отсреща. Каза, че ѝ се е наложило да поспи следобед, защото 

по това време всеки ден спяла (нищо няма да коментирам, само 

цитирам фактите и думите ѝ). Жената ми донесе нещата, направени на 
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ръка, парчета разриган текстил, трябва да призная – добре запазен за 

50+ годишното си съществуване, да – 50+ годишно! Това бяха бродерии 

от детството ѝ и по-точно, от времето, когато е посещавала детска 

градина. Жената настояваше да видя всичките ѝ творения, дори и да 

не ми харесат. Разказа за някакво пано от миди, когато вече не слушах, 

още за някакви терлици. Накрая обяви, че ако решим да работим с нея 

да имаме предвид, че нещата ѝ са ценни, на ръка са шити, тя на машина 

не може да работи! Има някакъв момент, в който някои хора толкова 

се притесняват от нещата, които не могат да правят, че държат да ги 

споменат като свое предимство. Но „всяко нещо има своето място и 

време, а тук не беше нито мястото, нито времето за това“, както казва 

Серина Уилямс.

Епизод 37: Случка с банкноти

ВВинаги броя банкнотите по няколко пъти, ама винаги. С изключение на 

един път, когато бързах. Трябваше да ги внеса в банката за някакво 

плащане. Бях оставила една банкнота в повече, защото ги броих само 

веднъж. Това не трябва да се прави! Междувременно бяха станали 

други банкнотни обърквания, не беше ясно от кое и колко съм дала и 

така... казаха ми, че ще броят и ако са повече, отколкото твърдя, ще ми 

се обадят. Сега тази ситуация ми звучи нелепо, но тогава е можело да 

се случи. В какви времена на върховно доверие сме живели само, даже 

не мога и да си представя. Бях сбъркала банкнотите. Банковата 

служителка, която ни познаваше, ми се обади по телефона да ми го 

съобщи. Месеци по-късно, когато засичах същата тази банкова 

служителка на гишето, тя отбелязваше, че е можела да си я задържи 

тази банкнота. Всеки път се налагаше да ѝ благодаря, разбира се. 

Казвах ѝ, че сега със сигурност се чувства много по-добре, защото ми е 
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направила добро. А тя започваше да ми изброява какво е можела да си 

купи с въпросната банкнота, наблягайки на хранителната част: „значи 

за една кръчма със салата, пържоли, карначета…“

Епизод 38: Къде е входът на Сатиричния театър се пита в 
загадката?

Още първите дни след като отворихме магазина през нощта ни обраха. 

Чудехме се как е възможно. Взеха ни стария лаптоп на Боби и 100 лева. 

За информацията ни беше криво най-много, доста време ни загубиха 

да си възстановим нещата, които използвахме за сайта и магазина, не 

беше още дошло времето на споделените в облаците файлове и услуги 

като Google Drive, всичко беше записано на локалните устройства. 

Мисълта, че се е случило сама по себе си ни беше натъжила също. 

Защо ще обираш магазин за ръчно-изработени подаръци и декорации, 

които хората изработват очевидно сами и току-що са стартирали? СОТ 

компанията не успя да реагира навреме, крадците си бяха тръгнали 

преди охранителите да пристигнат. Човекът от полицията дойде на 

следващия ден. Отиде да търси запис от камерата в Сатиричния 

театър. Но изненада, полицейският служител не успя да намери входа 
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на Сатиричния театър (за протокола, това беше входът точно до нашия 

магазин), а вместо това се върна след няколко минути, за да ни каже, 

че не знае откъде да влезне и се наложи Боби да го заведе. Не успя да 

намери и запис от камерата на Сатиричния театър, както и не успя да 

намери запис и от камерата на Министерство на вътрешните работи (в 

края на същата тази улица). Излишно е да казвам, че не успя да хване 

и крадците. Направи някакъв доста повърхностен разпит за събитията 

и на тръгване ни каза, че ако има нещо, да отидем да го добавим към 

информацията, но да не го търсим в никакъв случай в петък, че имал 

ангажименти винаги в петък следобед... След време се появи някакъв 

странен човек, който се опитваше да ни продава същия модел лаптоп, 

много на сметка, от не знам си къде. Ние проявихме толкова силен и 

нездрав интерес към предложението му, че той мигновено се изпари и 

никога повече не се върна. И те така с компютъра.

Епизод 39: Всякакви луди 

Съществуват абсолютно всякакви луди. Например жена твърди, че има 

различни наранявания всеки ден, цяла седмица посещава магазина, 

връща се по два пъти дневно, едва не изкъртва вратата единият път, 

иска да води Боби на вечеря, да ядат салата, всеки ден говори за 

„различни“ свои бизнес и инициативи. Много неща прави жената, на 

високо ниво, всяко второ изречение съдържа израза „ти ще направиш 
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това, ще си туриш логото, реклама е“ и „ти ще направиш онова, аз ти 

казвам“. Няма не искам, няма не мога. Така трябва да стане, даже 

нямаш сили да ѝ противоречиш, за да не рискуваш да се застои.

Епизод 40: Принтерът ветеран

Помня много ясно нощта, в която преместихме нещата от вкъщи в 

магазина. Беше късно през нощта. Избрахме този времеви интервал 

съвсем умишлено: за да няма трафик, да може да спираме по-лесно, 

а и защото тогава бяхме сколасали да свършим задачите си за деня. 

Не бяха много изработените и готови за продаване неща, нищо че ги 

бях изработвала вече цели 3 месеца. Видяха ми се малко като за цял 

миниатюрен магазин, явно бяхме направили твърде много рафтове. 

Но като всяко начало, всичко е бавно и не особено продуктивно. Някои 

артикули бяха на автори, с които бяхме започнали да работим. Някои 

рисуваха върху текстил, а ние им шиехме нарисуваните картини върху 

продукти, защото не те можеха да шият. Други пък само шиеха. И 

трябваше всичко, прилежно опаковано и складирано, да се премести 

в магазина, както и да се подреди работното място, така че да стане 

пригодно за шиене там. Помня как пренесохме стария цветен принтер 

на един от туровете. Принтерът беше мастилено-струен Канон, едва 

работещ, на който котката отдавна му беше счупила предния капак-

държач на листа и се беше наложило да приспособим друг. Но това 

беше единственият принтер, през който преминаваше тежката хартия 

за етикетите ни. Носехме етикетите за печат и поставяне върху 

артикулите на едно USB, което при някои от туровете от колата до 

магазина загубихме. После Боби се върна и откри в една локва. Имахме 

си специално чекмедже за въпросния принтер под касата, както и 

друго с малки разделители, което си бяхме направили, за да държим 
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етикетите на продуктите. Година по-късно си купихме лазерен принтер 

и сковахме нов вадещ се (плъзгащ се) рафт над същото това чекмедже. 

Това беше най-бюджетният принтер, макар че тогава ни изглеждаше 

скъп. Човекът от магазин Плесио, който попитахме ни увери, че има 

същия и горещо ни го препоръчва, можел да изкара много повече 

копия отколкото подозираме. За наше учудване се оказа прав. 12 

години по-късно този въпросният принтер-ветеран все още работи, ей 

така за спорта. Използвахме го след „100 овце“ повече от 8 години за 

принтиране на стотици страници на ден митнически износни документи 

и счетоводни такива във втората ни компания. Един ден достойно си 

го пенсионирахме в къщи, когато беше надвишил очакваните копия 

за живота си със стотици хиляди бройки. До ден днешен все още 

работи, но сега прави само по няколко лични копия на ден. Още пълним 

мастилниците при същите хора, които по същия начин всеки път 

коментират този музеен експонат и обсъждат колко учудващо много 

работа е свършил.

Епизод 41: Снимането на артикулите в магазина

Фото сесиите в началото бяха доста интересни, разбирайте битови. 

Нищо не знаех, но имах голямо желание. Бяхме се снабдили с 

предметна палатка, две лампи с постоянно осветление и компютър с 

инсталиран Photoshop. Около две години след това сменихме 

цялостната концепция за необходима техника за снимане. Разбира се, 

първите снимки, които съм правила на продуктите ни бяха 

потресаващи. По едно време, месеци след старта, фонът изглеждаше 

по-бял, снимките имаха поне някаква рязкост, имахме нов апарат, Can-

on 550D, сменихме и предметната палатка с фон, лампите със 

софтбоксове, а самото заснемане все още се случваше в мазето на 
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магазина, защото къде иначе, ако не там? Тази дейност, разбира се, се 

вършеше късно вечер и нощем. Важно беше да внимавам по стълбите, 

които трябваше да качваме и слизаме многократно. Боби ми беше 

направил бланка, на която описвах всички заснети продукти в 

правилния ред на заснемане, а той после измисляше имена на 

продуктите и ги качваше на сайта посредством скрипт. Аз затварях 

вратата към мазето след последния заснет продукт за деня с огромно 

облекчение и известно охкане и си мечтаех за деня, в който ще 

снимаме продукти само по един единствен път, но ще можем да ги 

продаваме повече от веднъж, както правят истинските онлайн 

магазини! В тези моменти идеята за единствени ръчно-правени бройки 

някак не ми изглеждаше оптимална. Хм, защо ли?!

Епизод 42: Кукли-животни

Явно не се справях винаги с визията на куклите-животни или пък 

въображението ми е било някак една идея по-развихрено на моменти. 

Кукла овца веднъж се взе, защото била хубава мечка?! Мишката се купи 

за куче, котката за мишка, а един елен го взеха за овца (?!). А малката 
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текстилна мишка, която обитаваше балкона на дървената къща на 

витрината доста дълго време бабите постоянно наричаха “баба Меца”. 

В такива моменти винаги се колебаех, да им казвам или да не им ли 

казвам какво е имал в предвид авторът, когато е изработвал точно тази 

играчка…

Епизод 43: Като какво е магазинът ти да е точно до театър

Петък късно вечер е. Мислим си, че сме затворили магазина, 

подреждаме, чистим за 258-ми път за деня лавиците от прах и пода с 

моп до умопомрачение (технология с два  мопа, за да не остават мокро-

кални следи). Една жена притеснено чука на вратата и я открехва. 

Подава глава с поглед, пълен с надежда. Разтревожено, но и с известна 

доза оптимизъм възкликва: „Някакъв шанс за билети за неделя има 

ли?!“ Толкова пък да ти се иска да й кажеш „Да!“. Ама не можеш.

Епизод 44: Мазето в магазина
Дупката, или вратата към мазето, която се намираше почти в средата 

на магазина беше основното ключово място там. За пореден път 
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се потвърди, че да имаш мазе е голяма ценност. А същевременно 

беше и основен източник на срам и страх за нас. В най-големите ни 

кошмари сме си представяли как докато вадим нещо спешно от там, 

някой клиент или още по-страшно, детето му(!), не вижда тази врата 

на средата на пода, пада и се пребива. През останалото време просто 

се срамувахме от мазето, въпреки усилията ни да го приведем в 

цивилизован вид и да крием вратата му с кошници, подвижни лавици и 

каквото е пространствено възможно. 

Още в началото при ремонта изляхме основна саморазливна се 

циментова замазка, за да го приведем в нормален вид. Сложихме и 

рафтове. Където и да ходехме, все навсякъде монтирахме рафтове, с 

което сме причинявали сериозен стрес на всички наемодатели по ред. 

С Боби често се шегувахме, че ако има таен списък на наемодателите 

в района, където да оценяват наемателите си, то ние със сигурност 

с тези си разрушителни действия имаме доста нисък рейтинг. Но и 

съвсем определено мазето не изглеждаше както бихме желали. Нашата 

наемодателка, която години беше държала кафе на същото това място 

твърдеше, че е използвала мазето за целите на кафенето. Не мога да 

си представя как го е използвала в първоначалния му вид. Стълбите от 

дупката в средата на магазина надолу към мазето бяха доста стръмни, 

почти отвесни, затова излизайки отдолу човек се чувстваше като 

излизаща подводница, която търси сушата.

Епизод 45: „И как така ви хрумна точно това да направите?“

Всеки, който някога се е заемал с нещо свое: проект, компания, книга, 

каквото и да било, е трябвало да отговаря на този въпрос. Уверена съм. 

И то стотици пъти. Затова е хубаво да имате някакъв готов отговор. Не 
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винаги историята е супер вдъхновяваща, дори и отчайващо да ти се 

иска да е такава, когато си се наслушал на многото вдъхновяващите 

истории на велики хора, които са направили огромни корпорации, 

стартирайки, за да решат някакъв свой ежедневен проблем например. 

Е, статистиката сочи, че около 90% от стартъпите или стартиращите 

компании фалират (или всеки 9 от 10 компании). За тази статистика 

не се говори особено, а не е и много вдъхновяваща, нали? Но вие със 

сигурност сте чували по нещо за 0.0000000001% на много успелите 

компании. Или пък процентът е даже по-нисък. Та, ето нашата история: 

Всичко започна преди много години на една бензиностанция на път за 

София при мисълта за вкусно и голямо кафе. Какво всъщност стана – 

ами купих си текстилни маркери и произнесох на глас нещото, което 

си мислех от известно време – „хм, а какво ли ще стане ако някой ден 

направим магазин за възглавници?“ Ей така, само си говоря. Очевидно 

не си вярвах, но имах намерението да направя поне една възглавница 

с тези текстилни маркери, които си купих (въпросните маркери бяха 

ужасни, наложи се да си купя други, за да рисувам). Нямаше да са нито 

първите, нито последните материали, бои, кутийки, пакети с копчета, 

връвчици и каквото се сетите, замъкнато от железарии, Практикер, 

магазин Слънчоглед, кинкалерии и подобни, с което съм се сдобила 

във времето. Тогава работих нещо съвсем различно, в агенция за 

маркетингови проучвания, правех качествени проучвания (модерирах 

фокус групи и интервюта), което само по себе си е супер интересна и 

също толкова уморителна работа. Мина време, може би година. Веднъж 

докато пътувах за интервю към отдалечена от София локация, написах 

примерни разходи в Ексел, пратих ги на Боби, а той ми върна бизнес 

модел :-). И така, с моят най-добър приятел в живота през далечната 

2009-та година решихме, че е дошло времето за нещо наше. Седнахме 

и описахме всички бизнес начинания и идеи, които бихме искали да 
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изпълним някога или които са ни хрумвали. Като се замисля, това 

може би е единственият брейнсторминг, който сме правили за тези 12 

години. Смятахме от каква инвестиция има нужда всяко едно от тези 

начинания и за колко време би се върнала въпросната инвестиция. 

Разбира се, тези всичките калкулации са били направени с доста малко 

опит във всяка сфера, основно на базата на здрав (или оптимистично 

размътен) разум и рисърч. Искахме да правим нещо съвсем друго … 

но стигнахме някак си до магазина за възглавници, защото само него 

можехме да си позволим финансово. И си казахме … „първо ще е то“, 

после някое друго. Да бе да, защото човек има време да стартира 

компания след компания ето така, ха ха ха.

И те така, няколко месеца по-късно вече бяхме наели помещение и се 

опитвахме да преценим какви мебели ни трябват за магазина, като 

за целта преместихме всичката мебел в миниатюрния ни тогавашен 

хол една върху друга и в свободното пространство „чертаехме“ с тиксо 

местата на бъдещите рафтове и работни плотове и се опитвахме да 

си представим как ще ни е най-удобно да се случват нещата. Тази 

стратегия с хартиеното тиксо с цел да си представим нещата в реален 

размер сме я практикували и в бъдеще.

Епизод 46: За хората, които искат да си говорят и за тези, 
които съвсем определено не искат

Имаше малко на брой хора, които влизаха в магазина единствено и 

само с цел или да си поговорят с някого или да си помълчат около 

някого, ей така само за компанията. Те не никога не бяха клиенти.

Хората, които искат да си говорят: Това са тези хора, които търсят 

невъзможните неща като оправдание за разговор, така че все пак 

да изглежда, че някога биха си купили нещо. Например, в магазина 
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влиза жена с бързи и уверени крачки. Оглежда се и пита – имате ли 

нещо с мечка. Вие и казвате „Да!“, тя поглежда леко отчаяно, оф не 

е уцелила, за друго е трябвало да пита. „Хм, а имате ли с риба?“, вие 

вадите артикули с риба – рисувани, апликирани.... Тя изглежда вече 

омърлушена и продължава: „А имате ли с … хм делфин?“ Ей, уцелихте 

го! „Ами нямаме“, отговаряме ѝ ние. А тя с грейнала на лицето усмивка 

заявява, че ще отиде да търси другаде делфина си и си отива.

Или пък, влиза жена и търси нещо, което е видяла на сайта или в 

магазина преди време. Пита за него, след като е разгледала всички 

подобни артикули и се е уверила, че го няма никъде. И хоп, казваш 

и „Ето го там, горе!“ В този момент жената побягва с гръм и трясък, 

забравя да каже „Довиждане“ и те оставя с дълбоки разсъждения за по 

принцип.

Имаше и хора с далеч по-малък интерес към артикулите ни, но и 

несравнимо по-голямо желание за дълги разговори.

Хората, които не искат да си говорят: Това са онези хора, които 

никога не казват „Добър ден“ или „Довиждане“, някак си или им е под 

достойнството да разговарят с теб или те ненавиждат (не лично теб, а 

ненавиждат всички хора по принцип). Един от двата варианта ще да 

е. Не ти отговарят, колкото и мило да ги поздравиш. Те просто влизат 

в магазините, за да си помълчат и да гледат кисело. Обзалагам се, 

че същите хора ходят на театър, само за да се изкашлят по време на 

постановката в залата със 200 човека, в която инак цари пълна тишина.

Епизод 47: Естествени материали

Концепцията за естествени материали звучи прекрасно и модерно, 

преди 10 години също звучеше така. В главата ми изникваха образи на 
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неща като дърво и памук. Години след като вече нямаме магазин тази 

концепция даже е още по-актуална. Но в действителност, за хората 

които обикалят да предлагат направените от тях неща с „естествени 

материали“, това понятие няма нищо общо с дървото или памука. 

Една девойка веднъж се появи със стара кутия от нещо, пълна с 

картички. Искаше да ни ги покаже една по една всичките. Тя ги правела, 

от „естествени материали“. А „естествени“ в случая беше синоним 

на „използвани“, „втора  употреба“, „взети от друга ползвана вещ“ 

или „неща за хвърляне по принцип“. Нещо като картички с елементи, 

подходящи евентуално за рециклиране, включително пластмасови 

„естествени“ части от разни неща, които се намират по „естествен“ 

начин в ежедневието ни, като например бъркалка за еднократна 

употреба от кафе и други така „естествено“ ни познати ежедневни 

пластмасови пособия.

Епизод 48: „Имате ли палячо?“

Ах, тази дума „палячо“! Никога не съм харесвала палячовците, а и като 

цяло мисля, че децата също ги ненавиждат. У възрастните хора обаче 

думата “палячо” предизвикваше едно носталгично умиление. Повечето 

ни кукли и играчки, даже и човеците, изрисувани върху рисуваните ни 

калъфки за книги и възглавници бяха многократно обявявани за 

“палячо”, “паляч” и подобна паплач. Макар да ненавиждахме 

концепцията за палячовците, само колко артикула сме продали, защото 

на тях има „палячо“…
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Епизод 49: Разглобяването на една ера

Магазинът ни съществува физически до Сатиричния театър две 

години и половина. Дойде момент, в който онлайн усилията имаха 

повече смисъл от тези на физическото ни присъствие там, макар 

и на толкова прекрасно място. Бяхме взели решение да се заемем 

паралелно с компанията за костюми по поръчка и работехме по 

двата проекта едновременно цяла година след това, до пълно 

умопомрачение. Действието се развива през 2012-та година, лятото. 

След дълго медитиране преценихме, че просто не си струват усилията 

по поддръжка на физически магазин, който освен всичкото беше и 

най-голямото перо разходи. По онова време, както и още доста време 

след това, все още с Боби работехме сами, само ние двамата, живеехме 

под наем и обитавахме и ателието за работа (под наем), изобщо 

събрано с магазина, излизаше, че работехме основно за трите наема. 

Последната година сами изработвахме почти всички артикули, които 

предлагахме, защото повечето бяха по поръчка, обслужвахме клиенти, 

мъкнехме доставки и материали, разнасяхме платовете за пране и 

гладене, чистехме всички работни места всеки ден и такива разни 

забавни дейности, от които не остават спомени, но пък заради които не 

оставаше и никакво време :-). 

Разбира се, беше ни малко мъчно, но решението да затворим 

физическата ни локация беше просто крайно необходимо. Сами си и 

разглобихме магазина ден преди да го напуснем. Беше един много 

горещ летен ден, бяхме наели на следващия ден любимата ни тогава 

куриерска компания Рапидо да дойдат с камион за няколко курса, 

за да пренесем всичко от магазина в ателието ни на ул. Шишман. 

Седмици преди това всеки ден си помъквахме по някой чувал с неща 

към ателието, така че не беше останало твърде много за пренасяне. 
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Разглобявахме лавици и шкафове и опаковахме и фолирахме неща 

около 30 часа без прекъсване и без да се прибираме да спим. Ядохме 

Subway сандвич от ул. Раковски тогава с черен хляб с овесени ядки и 

риба тон. Винаги ядях такъв, затова го помня толкова ясно :-). Сигурно и 

кока кола сме пили през това денонощие, но нея съм я забравила. Дано 

не е бил някой отровен energy drink само се надявам. Да живее healthy 

living-ът, както се казва. През онези години доста често практикувахме 

непрепоръчителен пещерен начин на живот, който бих определила като 

30 на 10 или това е, когато прекарваш 30 часа буден и ги редуваш с 10 

часа сън. Досущ като човек, затворен в пещера, който няма представа 

ден ли е, нощ ли е навън. Времето се превръща в просто понятие, 

защото почти никога никоя част от процеса не съвпада ежедневието 

на нормалните хората наоколо. В този емоционален момент, когато 

прибирахме шкафове и рафтове, които сме ковали и сглобявали сами, 

ни беше едно такова емоционално и леко тъжно. Знаехме историята на 

всяко нещо, кога и как сме го монтирали и колко работа ни е вършело. 

Имахме толкова спомени за тези години … Процесът не мина съвсем 

гладко, разбира се, защото ни се развалиха част от инструментите, 

а на други им свършваха прекалено бързо батериите. Работехме с 

обикновени отвертки на всеки няколко часа, докато чакахме да се 

зареждат акумулаторите на електрическите такива. И на целия този 

фон, на физическо изтощение и емоционално такова имаше само един 

единствен въпрос, който вълнуваше всички хора без изключение, които 

идваха да си говорят с нас. Това бяха двуцифрен брой хора, които ни 

задаваха безброй пъти само този единствен въпрос, а именно: “Ама, 

как така, какво ще правите с мебелите и рафтовете?!” А аз се питах, 

сериозно ли след толкова работа хората си представят, че най-ценното 

нещо, което остава зян са ПДЧ плоскостите? Та тези рафтове изобщо 

не ни трябваха вече. Оставихме разглобените плоскости отвън на 

ул. Стефан Караджа, за заинтересованите питащи, да си приберат 
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частите, на кой каквото му трябва. Разграбиха ги за часове. Та, да 

знаете, годините работа, спомените, клиентите, емоциите, поръчките, 

натрупаните преживявания нямат особено голямо значение. Важно е 

да знаеш какво ще правиш с шкафчетата! Да не вземеш да ги хвърлиш, 

сакън!

Епизод 50: Юлия от Амазония

През първите години на магазин за подаръци и уют „100 овце“ поръчвах 

доста книги с кройки и „How to“ ръководства, за да се уча да правя 

всякакви неща. Това беше времето на Picasa галериите на дами от 

Испания, в които съм прекарвала часове. Даже не съм и подозирала, че 

някой недалечен ден ще има Pinterest, където с подобна дейност можеш 

да си уплътниш години и пак няма да можеш да разглеждаш всичко, 

което човешкият ум и ръце успяват да генерират. Бях вманиачена и 

влюбена в различни автори. Съответно, от някои си поръчвах и книгите 

им с кройки. Помня, че веднъж много се забавлявах, на известието, 

което получих от пощата за пратката ми. На него пишеше, че е за 

Юлия (демек, най-вероятно за мен). Имала съм пратка от Амазония 

:-). Понеже си чаках пратката с голямо нетърпение, някак с си се 

припознах веднага и се изстрелях към близки пощенския клон на ул. 

Граф Игнатиев, за да си получа пратката от Amazon-ия и да се опитам 

да обясня как се казвам. Приятно ми е. Юлия.
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Епизод 51: Специални поръчки

Клиентите понякога ми липсват. Да! И това съвсем определено не е 

шега! Липсват ми нещата, които клиентите ни се сещаха да поръчват 

и ни пишеха. Имало е всякакви запитвания във времето, особено за 

изпълнение на невъзможни за мен неща, както и такива, които са ми 

изглеждали невъзможни изначално, не само за моите способности. 

Когато сме отказвали поръчка, е било защото или продуктът, който 

е трябвало да изпълним е граничел с неизпълнимото, или защото 

направата му би ни отнела дни работа – кроене, мислене, скициране 

и проби. А не разполагахме с излишни дни. Отказвах с нежелание. За 

сметка на това се радвах безкрайно на всякакви странни и интересни 

поръчки, които мога да изпълня и не се налага да отказвам, като 

например направата на кукла, която да има аксесоари от любимата 

марка на някого, или пък да прилича на някой друг, или всякакви 

подобни вълнуващи текстилни подаръци.

Например, една вечер, една жена ми написа съобщение с гореща молба. 

Текстът беше дълъг и го съпреживях. Тя ми разказваше как мъжът ѝ 

си изгорил любимата риза докато я гладил, кога и как станало точно 

това и къде и колко голяма дупка има в резултат на това стечение на 

обстоятелствата. Беше си представила, че можем да направим нещо 

като пачуърк кръпка, за да закрием дупката. Някаква ненатрапваща се 

и неангажираща кръпка или апликация, например с формата на някой 

„континент“? Аз не можах да си представя ненатрапващ се континент и 

с известно съжаление не приех поръчката.
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Епизод 52: Creepy People

Странни хора в магазин не е чудо голямо. Всеки ден понаминава 

някой. Има обаче случки, които ти се запечатват в съзнанието за 

години напред. Например, веднъж в магазина влезе жена, за да ни 

попита дали предлагаме зебло или продукти от зебло. Това е доста 

груб и рехав материал, от който се правят чували за съхранение на 

разни неща (ако си представите чувалите за съхранение на кафе в 

рекламите). Материалът няма нищо общо с памучните платове, които 

имахме и използвахме. Даже не си представях от къде ще ѝ намеря 

зебло, в складовете и магазините, които редовно посещавахме не бях 

виждала. Дотук добре, но имаше и продължение. Трябвало ѝ, защото 

иска да реставрира стара кукла. Ок, сигурно е някое плашило мисля 

си аз и се опитвам да си го визуализирам, за да отговоря максимално 

полезно докато в съзнанието си прехвърлям градинските секции на 

големите строителни супермаркети като една добра отправна точка 

за търсене на миниатюрно количество зебло. И в този момент жената 

извади куклата на бюрото на Боби (на касата в магазина) от въз стара 

найлонова торбичка. От куклата започна да пада човешка коса. Жената 

не се притесни изобщо, даже с радостна изненада заяви, че явно синът 

ѝ (вече голямо момче) се е опитвал преди време да я реставрира 

сам. Ние с Боби се гледахме втрещени. Не помня как отказахме 

реставрацията на това праисторическо сантиментално творение. Обаче 

все още помня сумрачния следобед, дъждът навън, визуализацията 

ми на плашило и втрещените ни погледи, които казваха „О, не, не, 

приберете тази кукла, моля ви!“

Епизод 53: Хвърлям си боклука

Висша форма на начин на живот в една паралелна алтернативна 
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вселена е когато си вземеш боклука сутринта от къщи, носиш си го 

до работата, гледаш си го цял ден и даже не се замисляш какво си си 

донесъл. Не се замисляш какво прави това пликче там и какво трябва 

да направиш с него… и така чак до вечерта, когато си го познаваш и си 

казваш: „Аааааа, аааааааа!“

Епизод 54: Градското ми работно колело

Купих го онлайн докато работихме само за „100 овце“, защото нямах 

време за друго освен покупки онлайн. Тогава всичко купувах онлайн, 

макар че годината беше 2011-та и хората още не бяха свикнали, не бяха 

преживели пандемия и не изпращаха и получаваха всичко по Спиди/

Рапидо и Еконт. Ние още тогава открихме чудото на Рапидо, по които 

даже тогава бяхме изпращали микровълновата си печка за ремонт. Ако 

сметна разходите за притежателите на автомобили на годишна база 

например, мисля че куриерските такси са в стотици пъти по евтини, а и 

колко време само са ми спестили! Колелото беше супер евтино, много 

удобно, само дето нямаше друг модел освен на пеперуди. Но прежалих 

този факт (никак не харесвам пеперуди) и още при получаването им 

започнах да разлепям стикерите. Боби караше моето старо колело от 

училище (налично, доволно ръждясало и до ден днешен, закупено за 

около 80 лева по някое време през 90-те години). Добавихме кошници 

във времето и на двете колелета, моето беше и с предна и задна 

кошница. Колко платове само е пренесло то, само то си знае. 

Много години след като го бях използвала с розово-лилавата рамка 

на разлепени пеперуди реших, че е време да го приведа във вид. 

В пристъп на умопомрачение, се бях приготвила да отпразнувам 

избирането на първата жена президент в Щатите (Хилъри), поне си 
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мислех че ще празнувам докато следя резултатите от изборите и се 

бях приготвила въпросната нощ, в която нямаше да се спи много, да 

си обновя велосипеда. Бях си взела за целта нови модерни кафяви 

външни гуми и кафяви кожени грипове, както и черна боя. И така 

въоръжена с всички материали, затворих котката в кухнята, Боби 

следеше новините в хола, а аз широко отворила външната врата се 

бях позиционирала в малкия коридор на миниатюрния ни апартамент 

под наем, с боята-спрей, инструментите и разглобеното колело в ръка. 

За няколко часа розово-лилавите нотки изчезнаха, колелото стана 

матово черно, с кафяви гуми и грипове, а размътеното ми и тотално 

надишано с боя съзнание се опитваше да си представи, че това е сън 

и Тръмп не може да спечели. Уви. Отидох така да спя, но на сутринта 

тръмпокошмарът продължи. Поне колелото стана супер яко и още 

доста време поноси платове за благотворителни инициативи, буркани 

от био ферми на път за работа и обратно, щайги с ябълки и какъв ли 

не зарзават, изобщо каквото се сетите. Докато все пак един ден не го 

откраднаха от пред къщи. Беше ми служило вярно вече 10 години и 

знаех, че този момент ще настъпи – който не е карал колело редовно в 

София, на него не са му го крали. През тези 10 години само колко пъти 

докато съм го заключвала на някой стълб или дърво, пред магазин 

или институция, за да свърша набързо работа, съм чувала от някой 

чичо наоколо репликата: „Е, колко лесно могат да ти го откраднат, 

ето така!“, следвана от подробно обяснение как точно ще ми срежат 

веригата. При положение, че стойността на велосипеда не надхвърляше 

100 лева, аз щателно си прибирах поне една от кошниците, когато го 

заключвах, защото тя беше поне 20 лева, наистина се чудех дали само у 

нас човешкото съзнание работи в такива детайли за дребна престъпна 

дейност, че да може да си представи веднага как би откраднало нещо? 

Или пък тези хората тайно завиждаха на онзи, който някой ден ще се 

престраши все пак и ще открадне това пусто колело, а те видиш ли не 
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са събрали още смелост…

Епизод 55: Самоосигуряващо се лице

От първия ден на „100 овце“ се самоосигурявахме. За целта трябваше 

да отида в НАП и да подам декларация. Но имаше и една особеност, 

хм, даже две. Искахме да подаваме заявленията онлайн с електронен 

подпис и решихме, според нас супер разумно, че можем да го правим 

с един електронен подпис и заедно с декларацията трябваше да 

упълномощя Боби да подписва с неговия електронен подпис и моите 

документи. С Боби имаме почти еднакви ЕГН-та, само 3 различаващи 

се цифри, което не ни е минало през ум, че ще предизвика такъв 

бюрократичен катаклизъм за години напред. Та, служителката, която 

физически прие декларацията и пълномощното беше въвела ЕГН-то на 

Боби вместо моето някъде по трасето в графата на самоосигуряващо се 

лице, а не на упълномощено (Боби още няколко месеца се осигуряваше 

на друго място и трябваше да подаде въпросната декларация за 

начало на самоосигуряването си няколко месеца след мен). Разбира 

се, не знаех за грешката, защото нямаше как да видя какво е въведено 

в системата. Разбрахме за нея, чак когато си подадох първата 

данъчна декларация на следващата година и месец след това ми се 

обадиха от НАП много разтревожени, че се занимават с моя случай 

„цял ден“ и имат „голям проблем“. Брех, какъв ли ще да е този голям 
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проблем, чудех се аз. Бяха плащани по моето ЕГН осигуровки, но 

според тях без подадена декларация за тях и някакви пари си висяха 

в небитието. В същото време на Боби са текли задължения, които 

не са били погасявани и вече се беше натрупала лихва. Проблемът 

за по принцип беше оправен, но за тази първа година нямаха какво 

да направят, беше се оказало, че Боби дължи същите осигуровки за 

цялата година, абсолютно ненужно. Не искахме да плащаме двойно 

в този момент за него и започнахме малко по малко да се борим с 

казуса. И така за спорта, ходехме регулярно в НАП и НОИ, даже наехме 

консултиращ ни човек, който също започна да ходи заедно с двете 

ни книжки за самоосигуряване. Минаха 6 години, вече отдавна не се 

самоосигурявахме и бяхме а договор във втората ни компания, но тези 

пусти две самоосигуряващи се книжки не бяха все още заверени. На 

седмата година все пак след десетки посещения в НОИ, успяха някак 

си да прехвърлят тази сума на моето ЕГН и твърдяха, че всичко е вече 

решено, завериха ми и двете книжки. Още помня онази слънчева 

студена утрин, когато с колелото се запътих към НОИ преди работа. 

За мен това беше постижение поне с магнитуда на завършването на 

висше образование. Ако не друго, беше отнело повече време! Разбира 

се, аз не знаех още нещо. Не знаех, че системите на НОИ и НАП не си 

комуникират и че след години все пак тези 800 лева, които бяха станали 

1000 плюс ще трябва да ги погасим, защото мисълта за ходене отново 

десетки и стотици пъти просто граничеше с лудост, а и нямахме време 

за още едно висше образование. Колко ли часове и години от живота на 

нищо не подозиращите граждани е изгубила тази служителка се питам 

аз. А тя дали има бегла представа?

Епизод 56: Empower

Най-голямата промяна в работния ни живот на правещи и 
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продаващи ръчно-изработени текстилни домашни артикули настъпи, 

когато спечелихме награда за млади предприемачи Empower. 

Кандидатствахме и подготвяхме документи през лятото на 2010-та 

година. По-точно казано, Боби подготвяше документи през лятото 

докато аз сновях наоколо и го питах от време на време как върви 

писането и го побутвах, за да успея да си прошия одеялото в тясното 

пространство, в което живеехме, шиехме, продавахме и пишехме 

бизнес планове. Помня, че направих текстилна калъфка за нашия 

вече готов проект от любими платове и си казах, ако не друго, че 

поне проектът ни изглежда мега яко. Лятото като цяло беше тежко от 

работна, клиентска и всякаква друга гледна точка. Все още шиехме 

в магазина, което ни губеше време и ни затрудняваше. Работехме 

средно 14-16 часа на ден, 6 или 7 дни в седмицата, за да смогнем да 

си покрием разходите и да изработим всички артикули. Но лятото по 

принцип е слаб сезон за текстилни  и подаръчни артикули, давахме 

всичко от себе си за привличане на клиенти, онлайн реклама и каквото 

се сетите. Помня, че при една доставка на билки за пълнените на 

билковите ни възглавници (не беше свръх голяма доставка), се наложи 

да изтеглим последните възможни средства от всичките ни кредитни 

карти, за да я платим. И бяхме супер щастливи, че все пак успяхме да я 

платим. (Допълнение: имахме комплекти за пълнене с различни билки, 

като розовите листа бяха толкова безумно скъпи, че винаги бяха част 

от микс, за да можем да си позволим да ги предлагаме изобщо). Ако 

не друго, поне в магазина ухаеше супер. Хората често ги обявяваха 

за чайове или подправки, в които моменти се замисляхме изначално 

за смисъла на този продукт или мястото му в магазина ни изобщо, но 

почти до края ги предлагахме. Та, Боби подготвяше документите. Едно 

от изискванията, освен разбира се, описание на проекта, финансов 

план и различни документи, беше един от членовете на екипа да 

притежава поне 51% от дяловете в компанията. Ние изначално бяхме 
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с по 50% всеки. Помня една студена слънчева сутрин как продадох на 

Боби физически един дял от моите 50 при нотариус на бул. Патриарх 

Евтимий, който се чудеше дали трябва да види с очите си как този 

един лев от 100 левовия ни капитал преминава от ръцете на Боби 

в моите, заради което търсихме монета от един лев :-).  Имахме 

нужда от средства за материали, за модернизация на всичко, което 

правим и за да станем истински модерно дигитални. Честно казано, 

не се надявахме на повече от трета награда. Тренирахме усилено 

презентацията си дни наред (редувахме вечерите в къщи, където 

основната ни публика бяха котката и няколко възглавници) с любимото 

ни място за неделя вечер – тогавашната кафе-книжарница на Ориндж, 

където работехме често въпросните недели. Помня и до ден днешен 

онзи 1-ви ноември, първия и последния ни неработен ден поне в 8 

годишен слот, което разбира се, тогава не знаехме. И по-добре, че не 

сме. Помня как вечерта обявиха трето място (не бяхме ние!), второ 

място (пак не бяхме ние!) и как обявиха първо място и ми стана леко 

лошо, чувах си пулса ясно в ушите, а с Боби се запътихме към сцената 

на Sofia Life Club, за да приемем огромен чек като за снимка, връчен 

тогава от Трайчо Трайков, който беше министър на икономиката, 

енергетиката и туризма. Толкова силно беше осветена тази сцена, 

че нищо не се виждаше. Щяха да ни дават по вечерните новини след 

съвсем малко, както и в сутрешния блок на следващия ден. Затова 

излязохме навън, за да се обадим на близките си, да не ни гледат 

изненадани днес или утре. Знаехме, че носим огромна отговорност. 

Вихрушката от задачи стана истинско торнадо през следващите 

месеци. Всичко се промени, имахме план и имахме тонове работа за 

стартирането на сайта-конфигуратор, в който хората в реално време 

щяха да дизайнират своите текстилни артикули, като избират текстила 

за всяка част на продукта, а продуктът щеше да се визуализира в 

реално време пред очите им, точно такъв, какъвто ще изглежда и на 
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живо след това, когато го получат. Реакциите на хората около нас бяха 

всякакви, най-често изненадващи и доста полярни. Имаше, разбира се 

и такива, които рязко ни намразиха, други рязко започнаха да ни пишат. 

Интересни времена бяха. 

И за протокола, ако се чудите какво да правите с голям чек от 

пенокартон (дай Боже да получите такъв!), освен ако не решите да го 

запазите за спомен (ние имахме твърде малко място и твърде голям 

поток от материали, за да пазим обемни неща), доста време по-късно 

ми се откъсна от сърцето и го рециклирахме.

Епизод 57: Студиото/Ателието

Трябваше да намерим ателие, което да бъде на първи етаж или даже 

под първи, за да не шумим на хората, да е достатъчно тайно, особено 

ако не можем да променим статута на мястото на ателие за работа с 

машини/шивашко такова. Набутахме се на всички потенциални места 

на кота 0 или първи етажи в радиус от два километра от магазина, 

с или без самостоятелни входове. Почти нямаше вход, в който да не 

бяхме влизали. За Боби, установихме в последствие, че има много 

набито наемателско око, защото виждаше бележки за отдаване под 

наем на помещения по прозорците от много далече и навсякъде, които 

аз никога не бих видяла. Неделите обикаляхме улиците в центъра и 

търсехме помещения на първи етажи с бележки, че се дават под наем, 

водехме си записки и междувременно носехме торба суха храна, за 

да храним местните милиарди котки по улиците. Накрая намерихме 

любимо тайно място, където никой не знаеше, че се намираме. Беше 

чудесно, защото съседът ни, дядо на 80 беше напълно глух и нямаше 

да му пречим изобщо. Според мен, той така и не разбра, че сме там за 

тези повече от две години пребиваване. Намирахме се близо до Супа 

стар, на любимата ни улица Шишман. Едно от условията по договора 
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ни за наем беше, че нямаме право да излизаме във вътрешния двор 

на сградата, така и не разбрах защо. Понеже не успяхме да сменим 

статута на помещението, все пак доста забулихме мястото, като на 

трите видими към улицата прозореца сложихме дебели и особено 

невзрачни пердета в екрю, просто направени от парчета плат, нанизан 

на връвчици. Нямах време да ни шия нещо по представително, а и не ни 

и трябваше. Нали знаете, обущарят на Джани Родари неслучайно ходи 

бос, та и ние шиещите, спим на скъсана дефектна възглавница, която 

ни се е откъснала от сърцето да вземем в къщи и нямаме време да си 

ушием сносни пердета. Но отвън някак си не се набиваше на очи, което 

беше основната цел. Още като мина покрай мястото на път за Супа 

Стар имам усещането, че се връщам 10 години назад и преживявам 

същите мисли и чувства, чудейки се с коя поръчка да започна днес. 

Или си представям как е късно вечер, работното време на магазина е 

приключило, ние сме продължили работа в ателието и сме се ядосали, 

че е свършила отдавна пилешката супа (тогава все още ядях месо). 

И до ден днешен е все така – ядем си зеленчукова с тиквичка или 

зеленчукова с чушка. Съдба.
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Епизод 58: Регистриране на търговска марка в България

Искахме да регистрираме марката „100 овце“, подадохме документи в 

Патентното ведомство. Месеци след като бяхме подали документи за 

регистрация на търговска марка получихме писмо, в което пишеше, че 

не може да запазим марката “100 овце”, защото някой друг е предявил 

искане да я запази и това сме всъщност ние, нашата компания! 

Процесът отне известно време :-).

Епизод 59: Числото 100

Обичаме числото 100, някак си е хубаво. Един ден ми звънна мобилния 

телефон, първите думи на клиентът отсреща бяха, че има бюджет от 

5000 лв. Поех си дълбоко въздух и си помислих на ум, „това не започва 

добре, ние такива големи поръчки обикновено не можем да изпълним“. 

Оказа се истинска поръчка обаче, която можем да изпълним, за 

100 броя големи кукли (най-любимите ни!), половината от тях в „ала 

български носии“, другите половина – в шарени рокли. Измислянето на 

опростената носия беше истинско удоволствие, макар че не отговаря 

на носия от конкретен район, а радостта от това да видя опакованите 

100 огромни кукли готови на няколко пъти, беше несравнима. Помня, че 

при изпращането на последната част, бях заспала до кроялната маса, 

след като приготвих последните 40 броя кукли за пращане по Спиди, 

а Боби спеше в другата стая ва един бийн бег. Събуди ме куриерът на 

Спиди рано сутринта (бях пуснала заявка за вземане на пратката още 

през нощта). Аз му подадох опакованите огромни пликове и доста 

рошава се запътих за баници към баничарница на ъгъла на ул. Шишман 

и ул. Славянска. Поне бяхме спестили време за път до вкъщи обратно 

през нощта, мислехме си ние успокоително в моментите, в които се 
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случваше някак си да се събудим на работа. А често виждахме човекът 

от баничарницата да е започнал работа към 4 сутринта, когато ние си 

тръгваме от ателието например и някак си го усещахме като сродна 

душа.

Епизод 60: „Медийни изяви“

Един от първите пъти, в които медиите писаха за нас беше в Capi-

tal Light, а статията се казваше „Пипи отива на пазар“. Не обичаме 

медийните изяви, ама хич, и някак си ни беше неудобно. Затова и на 

снимката изглеждахме така, леко притеснени, облегнати и поседнали 

на рафтовете в магазина.

Но във времето сме давали интервюта за много медии, списания и 

блогове. Имаше блог, на който давахме регулярно да снимат наши 

артикули в различни публикации, но имаше и съвсем изненадващи 

включвания. Веднъж ни писа студентка, която ни помоли за интервю, 

защото много ѝ харесвала бизнес идеята ни и щяла да бъде тема на 

курсовата ѝ работа за предприемачески продукт. Трябваше ѝ още 

информация обаче.

След време пък бях попаднала на анализ на бизнес модела ни в сайт за 

платени курсови работи и доста се забавлявахме с него.

Един ден ни писа авторката на книга, озаглавена „Младите 

предприемачи на България“, която каза, че е писала за нас. Чак след 

години успях да си набавя копие, за спомен.

Освен това бяхме и герои и на разказ в книга на приятел, с включена 
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допълнителна интрига и криминални елементи.

Епизод 61: Доставка на пълнежи за възглавници

Доставката на огромните чували силиконов пух, който използвахме 

като пълнеж за продуктите ни, както и пълнежите за възглавниците 

се случваха по много интересен начин. За куриерите ние и нашите 

доставки бяхме неизчерпаем извор на стрес, викове, влачене и 

пуфтене, съчетано и с доста псуване. Въпреки всичко, беше нещо, 

което трябва да се преживее поне веднъж, ей така за веселбата, 

макар че се молиш следващият път да имаш повече късмет с трафика, 

куриера и паркиралите на тясната улица милиони автомобили, поне 

да има къде да спре човекът, за да не се ядосва. Нещата ни може и 

да не бяха тежки, но бяха безобразно обемни. Пълнежите и пуховете 

често не можеха да минат през вратата на магазина без побутване и 

събаряне на някой и друг деликатно подреден артикул на витрината. 

Та, побутвахме ги. Доставяха ни ги в огромни найлонови пликове. 

А най-лоши спомени имам от дните за доставка, в които е валяло, 

защото в София, както всички знаем вали кал, а не дъжд. Шофьорът на 

камиона третираше пликовете ни все едно доставя картофи, а не пухкав 

материал, който би попил дъжда, ако му се даде шанс. И понякога 

даваха на пуха шанс. След като чувалите преминеха през вратата 

на магазина, често ги набутвахме директно в мазето, т.е. отваряхме 

вратата-дупка на мазето на пода и ги оставяхме да полетят надолу, 

докато не изпълнеха абсолютно цялото мазе. Може би това беше и 

единственият момент, в който мазето беше безопасно в случай, че 

някой клиент случайно се изстреля надолу. Поне щеше да падне върху 

меко. След като е преминал екшънът и сме се борили и ние със зъби и 

нокти куриерът ни да може за малко да спре камиона си до входа на 

Хепи, на единственото място, за което се бореха всички доставчици 
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на ресторанта и съседните магазини, както и живущите наоколо, 

събирахме емоции за дни напред.

Епизод 62: Платът на мечета с домати

В началото, когато стартирахме, търсенето на платове на дребни 

щампи от 100% памук се оказа мисия почти-невъзможна, поне по 

нашите географски ширини. Обиколихме повечето складове за памучни 

платове. Направихме доста грешки разбира се, взехме и неподходящи 

платове. А когато видехме памучен плат, който беше поне малко 

подходящ за нашите артикули, купувахме по много метри от него и се 

презапасявахме, да не би да свърши. Тогава в склада на Лацовски 

на бул. Цариградско шосе открихме един светло син плат на бежови 

мечета и … червени домати и бели точки. Да, уверена съм, че не бяха 

мечета и ябълки, а мечета и домати. Не е най-интуитивната комбинация, 

но пък друга такава нямаше. Купихме всички налични метри и 

топове от магазина и склада им, да не би да свършат. Много време 

мина (години!), бяхме намерили доставчици от Германия, от които 

поръчвахме супер красиви памучни платове с великолепни щампи, но 

тези мечета си останаха с нас до края. Когато местехме останалите 

платове и машини от „100 овце“ към офиса на новата ни компания, 

последния топ с мечетата с доматите също беше прилежно преместен 

и той с нас. Няколко месеца по-късно нарязах всички останали красиви 
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памучни платове и ги продадох благотворително в полза на кучетата, за 

които се грижат Animal Rescue Sofia. И така се разделих с последното 

парче плат на мечета с домати.

Епизод 63: Куклите Карла и Клара

Веднъж Мария (от LaMartinia, благодаря ти, Мария <3) ми изпрати фото 

сесия на малко момиченце и нейната кукла в Париж (https://www.

amazon.com/Kiki-Coco-Paris-Nina-Gruener/dp/0918684501). Толкова 

вдъхновяваща и прекрасна фото сесия, че исках веднага да заснема 

история с кукли. Така изработих Карла и Клара, заснех тяхната история 

и никога нe ги продадох, въпреки десетките техни подобия, които съм 

ушила по поръчка във времето. Куклите Карла и Клара си останаха мои 

до ден днешен. 

 

Епизод 64: Оборудването в ателието

Шевните машини в ателието на ул. Шишман бяха цели 5 броя 

(2 професионални и 3 любителски) и едва ми стигаха. Правата 

професионална машина правеше само прав шев, очевидно. Това 

е може би най-прекрасната машина на целя свят. Помня как ни я 
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докараха в 8 сутринта един ден, с Боби я носехме по улицата, защото 

човекът, разбира се, нямаше къде да паркира и беше спрял далече и 

се беше изнервил също толкова. Машината тежи около 100 килограма, 

не се шегувам. Ние си я носехме, а доставящият припкаше след нас 

и се оплакваше колко е рано, колко много тежи машината и разбира 

се, колко няма къде да се паркира. Имахме и друга много ценна 

вещ – огромна маса за кроене на одеяла. Тя беше 180 сантиметра 

широка и 220 сантиметра дълга, стигаше за повечето големи одеяла 

и улесняваше къртовския труд по подготовката им за прошиване, от 

който можеха да го заболят ръцете и най-тренирания човек, защото 

одеялата са големи и тежки, а се налага да ги придържаш и подръпваш 

с часове докато ги прошиеш. По едно време тествахме услуга за 

прошиване (капитониране) на одеяла, която се намираше малко извън 

София и разполагаха с огромна истинска машина за прошиване на 

одеяла, с рамка по-голяма от одеялото, която прихващаше одеялото 

от всички страни с нещо като щипки, след което избираш начина на 

прошиване и накрая едно рамо с гигантска игла в края му започва 

да обхожда одеялото и да го прошива. Един вид излязохме от 

каменната ера, в която живеехме, поне що се отнася до одеялата, но 

за кратко. Въпросната маса също пренесохме ние на части. Камионът 

с плотовете отказа да паркира на тясна улица изобщо и даже отказа 

да я доближава и спря на около 3 преки, чак на бул. Васил Левски. 

Всеки плот тежеше около 60 килограма, но ние вече бяхме тренирали 

и носехме без да се оплакваме. Все пак, тържествено си обещахме, че 

някой ден като се преместим ще е на голям булевард, за да има къде да 

паркират доставчиците и поне малко да си улесним живота.
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Епизод 65: Ул. Стефан Караджа

И до сега изпитвам дежа вю, когато ходя по ул. Раковски и приближа 

ъгъла с ул. Стефан Караджа, въпреки многото изминали години. Все 

понечвам да завия надясно, все едно годината е 2010-та.

Съседите ни бяха касата на Сатиричния театър и магазин за ризи Villis. 

От охраната на Сатиричния театър ме наричаха „агънце“, а с дамите на 

касата, както и с жената, която продаваше в магазина за ризи на Villis 

някак си си бяхме станали безмълвно близки, без да имаме време да си 

говорим изобщо. За тези 2 години и половина, в които имахме магазин 

и всяка вечер с вълнение наблюдавахме ентусиазма на хората преди 

старта на постановката, успяхме да отидем на театър един единствен 

път. И си купих няколко ризи от съседите от Villis, които наистина ми 

бяха удобни. 

Епизод 66: Едни и същи мейли години наред

В общи линии години наред ежедневно сме писали един и същи вид 

имейл с въпрос за някоя поръчка, независимо дали е ставало въпрос 

за поръчката на билките, на костюма, на платовете ни, на пълнежите 

за възглавници, на кутиите или на нещо друго. Просто продуктите и 

материалите се сменяха, мейлите си бяха същите.

Re: забавяне доставка

Zdraveite, izchakvahme lavandulata ot sklada ni v Lakatnik. Dnes shte vi do-

stavim stokata

Lek den
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----- Original Message -----

From: 100 Sheep Unique Items

To: carmen@...

Sent: Thursday, November 04, 2010 3:07 PM

Subject: забавяне доставка

Привет,

Вчера очаквахме лавандула (5 кг), лайка (3 кг) и маточина (3 кг). Всичко 

наред ли е с нашата поръчка, която направихме по телефона?

Поздрави,

Борислав

---------------------------------------------

Магазин “100 Овце”

София, ул. Стефан Караджа 24

www.100sheep.eu

Епизод 67: Мили и сладки цитати от имейли
 

Съобщения към поръчка: „ако може цветето да е КАЛА или да е 

оранжево:)“

„Blagodarq za otgovora Eli i ime izvini za zabavqneto. Kolko biha izlezli 6 

qgodki?“

„Здравейте, бих искала да поръчам несесер гащи. Имате ли ги все още 

налични? Дано имате :))“

„Zdraveite. Iskam da popitam dali mojete da dostavite za sabota edin podarak 

do ribarica?“
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„hey zdraveite imam nqkolko pitaniq purvoto e dali mojete da napravite buket 

ot hartieni cvetq i drygoto e kak stava pkashtaneto ot uk . v smi az mogali da 

go platq online i nqkoi da doide dA go vzeme ot magazina blagodarq:)))))“

„Здравейте. Опитах се снощи да се възползвам от промоцията за 

безплатна калъфка за книга. Направих дизайн на калъфка А4, добавих 

и една калъфка от предлаганите от вас размер А3, но ги показваше 

в отделни кошници и нямаше намаление в цената. Пробвах и с две 

калъфки А4, но пак не се получи. Само за размер А3 ли се отнасяше 

намалението?“

 

„Zdraveyte,

imate mnogo originalni nesta i iskam da pitam dali imate dostavka v cyzbina i 

dali moze da gravirate nesto na izbraniat ot mene produkt?“

 

„Здравейте, Елия и Боби. Надявам се, че изкарвате хубаво лятото. Аз 

ви пиша с молба за цена и срок за изработка на едно шалте с размери 

2.33 на 1.68 см. Вие ми правихте едно такова, което ни е любимо и 

още тогава ви споменах, че искам от бебешките дрешки на Ники да 

й направя шалте за леглото. Искам обаче преди да го поръчам да си 

предвидя паричките. Благодаря ви предварително и до скоро – Люба“

 

„Малеее, направо ни скрихте шапката:) Току-що получихме пратката 

и мнооого ни изненадахте:) Нещата са страхотни, меко казано! А и за 

калъфката отделно мнооого благодарим! Най-големият куриоз беше, 

че от училище на детето са дали да чете „Том Сойер” и аз не мога да го 

накарам да я чете. В момента, в който детето видя и калъфката ,думите 

му бяха: „Малееее, сега ще си прочета книгата с голямо удоволствие“. 

ИИИ „много искам да чета Том Сойер“. Така че вие, освен красиви неща, 

правите и чудеса! Наистина доставяте удоволствие! Спечелихте ни за 
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пореден път сърцата:) Весел ден и мноооого поздрави и целувки от 

Бургас!“

 

„Здравейте, от текстилните ягодки имате ли в наличност? 

Ето за тези става на въпрос който са с бурканчето:https://

www.facebook.com/photo.php?fbid=10151512280420235&set

=a.10150256660230235.480269.441971070234&type=3&theater И на 

каква цена са? Много са сладки, трябват ми за подарък. Хубав ден 🙂“

 

„Здравейте! Днес оставих коментар под чанта във вашият сайт, но сега 

не го намирам. Защо така изчезват коментарите, да не би някой да ги 

трие?“

Привет, никой не трие коментарите, аз виждам вашия!

Ето какво виждам: „Благодаря за вашето предложение, тук искам да 

напиша мнение.

И да задам въпрос комичен, искам отговор категоричен:

Ако имам 100 овце ще мога ли със две ръце

тях във чантата да сложа и да се разхождам кат’ велможа?“

Така че всичко е наред.

„Моля ви ако може несесера мъфин да е ванилов:) И да не забравя да 

ви спомена, че след сряда(27.03) няма да сме в София. Ще се завърнем 

в неделя(31.03).“

„Ели, привет,

Получих пратката. УНИКАЛНИ са ръкавиците и престилката. Благодаря 

за подаръчето. Не знам как ще издържа една седмица до рождения 

ден.

Страхотни сте, наистина. Признавам ви.
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Много благодаря за всичко.“

 

„Здравейте Ели,

тъкмо получих мечето :) и с доставката всичко беше чудесно.

сега съм на кръстопът – дали да го отворя, защото се вълнувам как 

изглежда мечето или да оставя малката да го отвори и да се изненада.

За сега е пакетирано, но предполагам до довечера няма да издържа и 

ще го погледна :)

Ще ви пиша допълнително за впечатленията и на двете ни – много 

благодаря за сърдечността, бързата реакция и съдействие.

Личи си, че обичате това, което правите.

Лек ден, поздрави

Н.“

„Супер! Да, направете ми-нека е кестенява ;) И, моля, вижте ми сметката 

:))). Много благодаря за всичко! До скоро

Sent from my iPhone“

„Здравейте,

Днес получих възглавниците – прекрасни са, както винаги! Изненадата 

наистина ме трогна! Тъжно е че вече няма да можем да се радваме 

на Вашите изделия, но както се казва : всяко зло за добро. Много 

благодаря за старанието и Ви пожелавам успехи в бъдещите начинания. 

И да се надяваме – до нови срещи!“

„Ели, отново ме оставихте „бездиханна“. Страхотни са!!!!! 

Благодаря Ви от сърце.

П.С. Какво ще правя без Вас?!“
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„Здравейте!

Преди доста време, в началото на 2011 година, купихме от вашето 

магазинче една плюшена играчка – овца.  Тя стана любимата играчка 

на сина ни, спането е истинска драма, ако случайно съм изпрала овцата 

и не е изсъхнала преди лягане, пътува навсякъде с нас, преживява 

доста мачкане, хапане, боричкане, подхвърляне... Така че вече е крайно 

време да подменим играчката с по-нова. Не можах обаче да я намеря 

нито на уебсайта ви, нито в албумите ви със снимки във фейсбук. 

Прилагам 2 снимки на нашата овца от по-добрите й дни, когато беше 

още снежнобяла. „

Можете ли да ми кажете дали е възможно да ни направите две такива 

нови овце?

И ако да – колко ще струва, как можем да ви платим и дали имате 

възможност да ни ги изпратите до Щатите – БГ Пощи предлагат 

стандартна цена на малка пратка до 2кг от около 23 лв. (ако нямате 

възможност, мога да ви дам адрес на доставка в България).“

„Здравейте!

 Искам да си поръчам от вас: Овца – играчка за ръка (по-точно избирам 

овцата – китарист).

 Желая ви много хубав и слънчев ден!“

 

„Dear Ellie,

a lot of years ago in 2012, while living our family in Sofia, our daughter got a 

doll from your collection to her birthday. It’s still her favorite doll and she still 

sleeps with it although it has changed several times its „clothes“. We also 

bought other nice dolls of yours but this doll was the „one and only“.

Now our daughter is learning to write but she still likes to draw and she want-
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ed to draw a picture to you of the „Pipa“ (its the name of the doll) with her 

name. She would like to send you this letter but we don’t have your address. 

So please send us an address.

Kind regards from Germany

Dear Ellie,

My wife recently took a photo of your Pipa which is now nearly two years old. 

Sometimes, other children are playing with their very nice dolls or playthings, 

and Dimi shows them timidly and proudly her Pipa and the children are watch-

ing her like thinking “Why do you show me this old rag?”. They don’t know the 

value of Pipa for her.“

„Здравейте,

днес получих поръчката си, която направих в сряда ..... МНОГО ВИ 

БЛАГОДАРЯ – подвързията е МЕКО КАЗАНО СТРАХОТНА.

Със сигурност това няма да бъде единствената ми поръчка.

До скоро!

Пожелавам ви много успех и много, много поръчки... „

„Страхотни сте, благодаря ви. Днес направихте двама щастливи :)“

„Привет Елия,

Надписа за “Вещерската шапчица” е следния:

... на Кати с много ...

Благодаря предварително!

Хубав и усмихнат следобед!“
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Епизод 68: Трудова медицина

За да отговаряш на изискванията за трудова медицина трябва да 

наемеш фирма за трудова медицина, с абонамент на годишна база. Те 

идват и правят различни замервания. При нас беше лесно в магазина, 

носехме отговорност само за себе си. Въпреки това с нивото на 

прах и като допълнение – с тока в магазина, който целият вървеше 

само по един единствен кабел върху най-горните рафтове, леко се 

притеснявахме от доклада и препоръките, които ще ни напишат за 

работното място. Въпреки големите ни усилия, малкото ни познания 

за това какво е задължително за търговски обект и работно място си 

бяха казали думата и в старата сграда в центъра на София, обектът 

с един единствен работещ контакт, демек нашия магазин, се беше 

озовал с лампи, озвучаване, отопление захранване на няколко машини, 

професионална ютия, компютри … през един единствен кабел, който 

така невинно преминаваше по цялата височина на магазина над най-

горните лавици. Човекът дойде, с покъртителни златни маратонки. И 

както се очакваше, пожела да види какво става с кабелите там горе. 

Замери осветлението, връчихме му една много скърцащата стълба 

от ремонта (не беше нарочно, това беше единствената ни стълба за 

достигане до тавана на магазина, който си беше доста висок). Стълбата 

се клатеше потресаващо и скърцаше също толкова зле още преди да си 

понечил да стъпиш отгоре ѝ. Стъпил на нея и след известно скърцане 

и колебание, стъпало нагоре и стъпало надолу, човекът се отказа да 

проверява. Отдъхнахме си. Останахме с препоръка да увеличим броя на 

лампите и интензитета им (хахахха), защото било по-тъмно от целевото 

за работното пространство в задната част на магазина?! А магазинът 

беше пълен с лампи! За сметка на това критериите за максимално 

допустимо ниво на запращяване ги покривахме за наше огромно 

учудване.
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В следващата ни компания вече трудовата медицина я възприемахме 

като отговорност, защото трябва да е светло за всички, които работят 

при нас. Имаше лампи на всяко бюро и заедно с милионите халогенни 

лампи по тавана, като цяло отговаряхме на всички възможни критерии 

:-).

Епизод 69: Практикер за всеки повод

В пристъп на отчаяние най-често се ходи до Практикер или 

алтернативна на него верига, независимо какво ти трябва. Например, 

може да ти трябва повече удобство в миниатюрното работно 

пространство, защото нещата вече ти падат на главата докато работиш 

и ако не си сложиш днес една-две лавици ще полудееш. Или защото 

трябва да измайсторите мини модел на легло, който да заснемете, 

обработите и да изглежда като голямо такова ... днес. Каквото и да е, 

все в Практикер се ходи. Събота вечер, неделя, късно, или пък през 

седмицата – влачиш крепежни елементи, плоскости, стиропори, ленти 

и нощта е пред теб, защото е всеизвестно, че денят може да стане два 

пъти по-дълъг, ако си буден два пъти повече време. А в малките часове 

на деня гледаш с влюбени очи кадъра, който си постигнал или работата, 

който си свършил и ти олеква едно такова на душата, че все пак това, 

което ти е тежало, вече е свършено. В такава ситуация сме попадали 

множество пъти. Първите месеци след отварянето на магазина почти 

всяка вечер доковавахме, сглобявахме и измисляхме по някой рафт 

или лавица. По наше мнение, не шумяхме твърде много, макар че 

от време на време се случваше да идват съседи да ни питат дали 

знаят кой ремонтира наоколо всяка нощ. А ние клатехме отрицателно 

глава и бяхме благодарни, че имаме мазе, в което можем да скрием 

плоскостите и крепежните елементи :-). 
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Епизод 70: „Вземи ме и ме обичай“

На няколко пъти правихме играчки, опаковани и с послания, закачени 

на тях, които закачахме по дърветата в Борисовата градина, в парка 

пред църквата „Св. Седмочисленици“ или в друг парк/градина. 

Надписът най-често беше нещо от сорта на „Вземи ме и ме обичай“, 

придружен с обяснение кои сме ние и какво е това опакованото нещо, 

което си намерил и следователно е вече твое, за да го обичаш. Най-

често слагахме картонен етикет с обяснения, че това е подарък, за 

който си го намери пръв. Или за когото пръв се престраши да го вземе. 

А подаръкът беше играчка от плат в различна форма. Гледахме да ги 

закачим по дърветата при хубаво време, на видими места и при малка 

перспектива за валежи през идните дни. Имаше случаи, в които хората 

намерили играчките първи, идваха до магазина, за да ни попитат дали 

сме сигурни, че им ги подаряваме. А друг път ни пишеха и ни пращаха 

снимки на спящите си бебета с наша играчка до тях, която са намерили 

преди време в парка и са я взели, за да я обичат.

Един ден получих от клиент този имейл, който ми напълни душата 

за години напред (беше придружен от снимка на бебе, спящо до моя 

играчка):

„Здравейте,

Пращам ви две снимки на рибката, която намерих миналото лято в 

градинката на ъгъла на ул. Раковска и Графа.

Ето така си живее щастливо днес рибката и радва малкия Даниел.

Поздрави“
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Епизод 71: Коледата, в която спахме непробудно цели 24 часа

По едно време живеехме като пещерните хора. Режимът на работа ни 

представляваше редуване на около 35 – 40 часа работа с около 10 – 12 

часа сън. Не го препоръчвам. Котката не се притесняваше да стои сама, 

разпределяше си гранулите във времето, даже се учудваше, когато 

ни види да се прибираме. Понякога я вземахме с нас на работа, друг 

път пускахме компютър с камера в къщи, за да ѝ говорим от време на 

време. Още нямаше модерни уреди като хранилка, която да ѝ пуска 

храна на кръгъл час и подобни екстри, с каквато разполагахме години 

по-късно. Но за сметка на това и тя поиска своето внимание и реши да 

изяде някакъв боклук в промеждутъка ни за сън, дни преди Коледа. 

В Централна ветеринарна клиника обръснаха хубавия бял ѝ корем, за 

да ѝ правят образна диагностика и я държаха цяла нощ в клиниката. 

Междувременно аз спах с топката козина до възглавницата си два дни 

и поплаквах от време на време. Оперираха я, сложиха ѝ яка и така в 

натоварените дни до Коледа си я носехме с нас всеки ден на работа, 

за да сме сигурни, че е добре. Тръгването за работа беше цял ритуал 

– ставаш, пиеш набързо кафе, вземаш котката, лаптопа, фотоапарата 

и рутера (да, и рутера!, защото и рутерът ни отказа да работи точно 

тогава). И така въоръжен с всичките си ценности се замъкваш до 

офиса. Същата тази година, капнали от поръчки и умора, със същата 

тази котка заспахме на дивана в хола в къщи на 24-ти декември 

вечерта и се събудихме след цели 24 часа непробуден сън…

Епизод 72: Камерата в магазина

В магазина имахме камера. Не ни се е налагало да гледаме записите 

често, само няколко пъти. Решихме да я сложим, след като още 

първите дни на съществуване на магазина ни обраха и след като 
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посред натоварен работен ден ни откраднаха няколко пъти калъфки за 

книги. Хората са били ценители, надявам се. Реално сме проверявали 

записите само няколко пъти, за да проследим някой откраднат 

артикул, да се уверим, че е откраднат преди малко и да го свалим от 

сайта, преди някой клиент да го е поръчал и да се е разочаровал защо 

точно тази калъфка за книга я няма вече налична и не можем ли да 

изработим абсолютно същата. Понякога не можеше.

Записите на камерата от последните дни съществуване на магазина 

съм ги гледала много пъти и си ги пазя, става ми едно такова мило и 

сантиментално. Виждам човека, който минаваше да чисти витрината 

ни всяка седмица (Е.), аз току се появявам и местя някакви неща, Боби 

опакова клиентски онлайн поръчки, влиза клиент и си купува чанта, 

после пристига куриера на Рапидо (Ж.), с когото работехме години. И 

такива разни неща. 

На записите се виждат готовите поръчки за вземане от магазина и 

от време на време някой идва да си получи своята. Държахме ги на 

огромното количество сковани допълнително с ъгли и винтове от 

Практикер импровизирани рафтове, които си бяхме направили първите 

седмици след отварянето на магазина. Тези шкафове бяха комбинация 

от невероятно тежко тегло и невероятно кекаво ПДЧ, което се режеше 

трудно и криво със зегето, с което разполагахме. Също толкова трудно 

се и обкантваше на ръка с ютия, но пък ни вършеха чудесна работа. 

По онова време изпитвах истинска благодарност, че скованите от нас 

рафтове никога не паднаха. 

Епизод 73: Къщичката на витрината

На камерата от последните дни на магазина се вижда и къщичката. 
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На витрината имаше къщичка. В началото имаше дървена стълба 

(от Бриколаж), на която бяхме наредили артикули, но искахме по-

хубава витрина. Къщата я направи Сава Балчев, човекът, който 

продаваше стативи между 1 и 5 лева на площад Славейков или на ул. 

Граф Игнатиев много години. Не познавам дама на средна възраст, 

която да живее в София и която да не си е купувала статив от него 

по това време или години преди това. Всички го наричаха „много 

почтен човек“, а той очевидно разказваше на всичките си клиенти 

своята тъжна житейска история. За какво са им тези стативи не знам. 

Но се оказа, че той прави и детски играчки от дърво и кукленски 

мебели, които му поръчвахме известно време. Той също  беше обявил 

мишката, която стоеше на балкона на къщата за “баба Меца”. Баба 

Меца си остана до края. Човекът имаше визитки, на които пишеше, 

че е президент на компанията си, работеше в незаконно ателие и 

винаги стигаше до центъра на София все още покрит целият в стружки 

от дървения материал, с който работеше. Като цяло, всичко беше 

сърцераздирателно. Факт е, че един ден му поръчахме много бройки 

дървени саксии, за да не ги купувам от магазин Слънчоглед, дадохме 

му аванс, а той никога повече не се появи. Надявахме се да е добре, 

но никога не чухме нищо повече от него. Къщичката е моят спомен от 

магазина, най-любимото ми нещо, тя все още е „жива“ и съществува, 

макар някои от керемидите, които пекох в домашната печка в къщи да 

са паднали. Опакована е в найлони все още, първо стоеше в ателието 

на Шишман, когато затворихме магазина, после заедно с всичко я 

преместихме в офиса на втората ни компания „Dragon Inside“ (по-

късно „Oliver Wicks“) в „склада“, където бяха и машините и където шиех 

различни артикули за благотворителни инициативи всяка Коледа 

години наред. Там намираха място и всички вещи, които някога съм 

притежавала покрай изработката на текстилни продукти. Същата тази 

къщичка, когато компанията вече не беше наша и съответно офисът 
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не беше наш, преместих в апартамента, който ремонтирахме по това 

време, когато все още беше разбит до тухла с уговорката с майсторите, 

че е това е безценна вещ и всички трябва да я пазят. Наскоро я 

почистих. Някои ден ще ѝ опека нови керемиди. 

Епизод 74: Куклата Пипа

Ако има по-хубаво нещо от това ти да си харесваш изработваните 

артикули, е това и някой друг да ги харесва. В нашия случай нямаше 

по-хубаво нещо от това децата да харесват артикулите ни. Това е 

един от малкото смислени резултати. През 2019-та година получих 

имейл от един родител, който ми написа, че през 2012-та е подарил 

за колекцията на дъщеря си една от нашите кукли за ръка (за куклен 

театър), за рождения ѝ ден. Той допълни и че това все още е една от 

любимите кукли на детето години след като я е получела (например 

7-8 години), но куклата вече е със значително променен облик, тъй 

като е прана стотици пъти. Детето отказва даже да спи без нея. Имаше 

приложена сърцераздирателна снимка на вече доста овехтялата 

кукла за ръка (един от малкото продукти, в който използвах филц, 

а той не е подходящ за пране всеки ден, защото се степва, камо ли 

пък в продължение на 7-8 години). Имаше и колекция от снимки на 
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куклата Пипа и живота ѝ през годините. Добре си живееше Пипа, а 

такива споделени моменти трогват и просълзяват. Молбата беше да му 

направя нова кукла. И въпреки, че не продавахме артикули вече доста 

години, все пак направих.

Епизод 75: Пък така, пък иначе
Доста пъти докато имахме физически магазин, сме обръщали сериозно 

внимание на желанията на клиентите и коментарите им за продуктите 

ни по принцип. 

Имахме продукт, който трябваше да служи за държане/прибиране на 

щипки за простиране. Представляваше нещо като текстилна торба 

в интересна форма и с интересна апликация, закачена на малка 

закачалка. Продуктът наподобяваше на едновремешните малки рокли, 

които имаха някои баби и в които си държаха щипките. Аз използвах 

въпросния продукт доста години докато активно простирахме и 

преди да открием чудото на сушилнята. Веднъж една клиентка влезе 

в магазина, взе една от закачалките за щипки, огледа я, пъхна си 

ръката в отвора за закачалките, разрови пространството вътре и обяви 

„Прекалено дълбоко е, мога да се удавя тук, ще имате ли по-плитки?“ 

Аз тържествено ѝ обещах, че ще имаме по-плитки и скоро след това 

направих такива. След известно време тази жена отново дойде да 

разглежда в магазина и отново се запъти към торбата за щипки, хвана 

обновения продукт и тества дълбочината му, след което заяви: „Много е 

плитко, ще изпопадат!“
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Епизод 76: Калъф за Kindle

През онези години (2011 – 2012), много хора използваха kindle 

устройства. Бях научила моделите и размерите на всички kindle-и, даже 

имах макети от различни материали, които да имитират дебелините 

на устройствата, за да правя проби и да тествам калъфките, които 

изработвам за тях. Веднъж получих поръчка за калъф за kindle с 

клавиатура. Разбрахме се как ще изглежда и всичко останало. Моделът 

с клавиатура беше само един, нямах никакво съмнение за размерите 

му. Но клиентът ми се обади, когато го получи. Вместо да каже, че е 

доволен, той каза, че калъфът не бил точният размер. „Хм, а как така, 

нали беше за kindle модел с клавиатура?“, попитах аз, а отговорът беше: 

„Да, има клавиатура, само с два бутона“ :-). Прав си беше човекът, има 

ли бутони – има, значи е клавиатура. От там нататък винаги питах за 

броя на бутоните и точният модел на kindle-а при всяка поръчка на 

калъф.

Епизод 77: Дървената табела-стрелка

Кашпата пред магазина служеше и за още нещо. Онази кашпа, 

довлачена от ъгъла с ул. Раковски, която реши проблема ни с 

паркиралите директно във витрината ни автомобили.  Освен че 

слагахме текстилни цветя сутрин и ги прибирахме вечер, или елха, 

според сезона, решихме да направим малка дървена табела-стрелка, 

на която да пише „Подаръци“ и да сочи към вратата на магазина. 

Първата табела я поръчахме на дядото, на когото поръчвахме подобни 

дървени неща за магазина. Не знаехме, че ще е първата от десетки. 

За разлика от цветята в саксията, които крадяха нощем, ако бяха 

истински, табелите-стрелки ги крадяха денем и постоянно. Направихме 

си заготовки от материали от Практикер и можехме да си изработим 
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нова табелка, минути след като старата е изчезнала. Мисля, че първите 

ги пирографисвах, имахме части за стрелката и за поставката. Бяхме 

станали като едни малки дядовци-дърводелци и ние. Един ден в 

магазина дойде едно мило малко дете с майка си и ни донесе очукана 

табела-стрелка с надпис „Подаръци“, която примерно сме използвали 

преди два месеца. Играли с нея футбол, след като я грабнали. Майка му 

го беше накарала да ни я върне и да се извини, очевидно от името на 

всички участващи деца. Горкото дете, помислих си аз :-(.

ЕЕпизод 78: Малкото 20 годишно хипопотамче с нови 
панталони

Един ден дойде позната ни жена от близък магазин, която ми донесе 

любимата си играчка от детството, малко хипопотамче. Понеже 

беше вече на 20 години, се нуждаеше от нови нескъсани панталони. 

Хипопотамчето беше талисман, така че освен че го пазех като очите 

си, трябваше да го обновя за няколко часа, за да съм сигурна, че ще се 

върне невредимо при стопанката си възможно най-скоро. 

Епизод 79: Двойните възглавници, голяма гордост и голям 
срам

Имахме продукт двойна възглавница. Тя беше 150 см дълга и 50 

см широка. Много ѝ се радвахме. Ние също използвахме такава 

възглавница в къщи (разбира се, една дефектна бройка). Имаше 

специален рафт в магазина, мислен специално за презентирането на 

въпросната двойна възглавница, където тя беше изложена с една от 

наличните за нея калъфки, а допълнителни пълнежи имаше някъде 

натъпкани отзад в магазина на скованите рафтове, заедно с още 
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калъфки. Останалите резервни пълнежи бяха в мазето. Както можете 

да си представите, нещо пълно с пух и дълго 150 см е бая обемно. 

Самото продаване обаче на въпросната възглавница създаваше 

известно притеснение, защото нямаше нормални готови торби за 

толкова обемно нещо, а найлоновите готови пликове от Екстрапак 

също не бяха достатъчно големи, така че падаше известно тъпкане на 

възглавницата пред очите на клиента. Това е част от големия срам, но 

да продаваш продукти си иска своите жертви. А най-притеснително 

беше, ако трябва да слезеш до мазето на магазина за още някой 

огромен пълнеж за голяма възглавница, отново пред очите клиента. 

Например, ако той си купи два броя. Към края си шиехме ние торбите, 

в които да опаковаме въпросните големи възглавници. Но като цяло 

продуктът си струваше всички усилия.

Епизод 80: Еднакви лаптопи

Вече поне 15 години с Боби използваме еднакви модели лаптопи. 

Независимо от марката, просто трябва да са еднакви. Когато единият 

се почупи, така и така е време да се сменят и двата. С нови, еднакви. 

Това през годините работа ни пестеше доста време и ни създаваше 

доста удобства. Така можехме да използваме едно и също зарядно, 

когато се наложи и да работим едновременно и двамата навън. 

Поръчвахме еднакви части, батерии, зарядни. Имахме минимум две 

резервни зарядни в къщи на различни места, за да можем да работим 

нон-стоп. Ако това е целта на живота ви, ето така се постига. Където 

и да си – до теб да има подходящо и налично зарядно. А и като се 

научим как се разглобява единия за почистване и смяна на нещо, със 

следващия беше далеч по-лесно. 



97

Епизод 81: Равносметката от 13 000 артикула

Част от първоначалните ни покупки от разни доставчици на ръчно 

изработени артикули бяха доста неудачни, когато не знаехме още какво 

се търси и какво да търсим ние. Някои от артикулите, които в началото 

взехме от автори накрая дарихме, след като стояха в магазина месеци, 

а някои даже с години, докато на други по-оборотни лавици се сменяха 

артикулите с часове. Някои от нашите идеи за продукти също не бяха 

блестящи. Когато затворихме магазина и онлайн магазина след две 

години и половина работа, списъкът в екселската ни таблица Items.

xls показваше, че сме изработили и реализирали малко над 13000 

артикула, някои от тях например картички, но самата бройка много ни 

зарадва. Знаете, че ние обичаме числата. Добрата новина е, че тези 

всичките бройки ни бяха коствали само една трудова злополука, а 

същевременно бяхме оползотворили тонове ушити платове, километри 

използвана памучна дантела, безброй копчета и се бяхме заредили с 

десетки мили спомени за години напред.

Епизод 82: Последните поръчки и последен имейл от “100 
овце”

Когато спечелихме така нужното ни финансиране от Launchub за „Oli-

ver Wicks“ (тогава марката все още се казваше „Dragon Inside“, новата 

ни платформа за продаване на мъжки костюми по поръчка онлайн), 

едно от условията беше да се фокусираме изцяло върху компанията 

и да не работим по други проекти/компании. Това означаваше да 

прекратим работата по бранда ни „100 овце“. Бяха емоционални дни 

и много емоционално решение. Помня как една неделя (неделите за 

разнообразие най-често работехме в някое кафе), седяхме в странно 
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ново кафе на бул. Цар Освободител срещу руската църква, което 

от тогава сто пъти поне се смени на ресторант и какво ли още не, и 

написахме последния нюзлетър, с който уведомихме най-верните си 

клиенти, че прекратяваме работа след някакво време.  

Помня как го мислехме и написахме и колко странно и леко тъжно 

беше чувството да оставиш любимото си първо вълнуващо начинание, 

което те е научило на толкова много. Въпреки, че толкова кафета и 

ресторанти се смениха от тогава до сега на това място, всеки път, 

когато минавам по бул. Цар Освободител, се сещам за онзи момент, 

ама всеки път. В имейла обещах на хората да не оставям бранда (не 

че някой помни, но аз си знам, че съм обещала!). И до сега, десет 

години по-късно, не сме го оставили. Всяка година от тогава насам 

организирахме благотворителни инициативи и шиех веднъж или по 

няколко пъти годишно текстилни продукти, които продавахме с кауза. 

През 2020-та година завършихме двете най-големи такива инициативи. 

Събрахме повече от 6000 лв. само на Коледа в подкрепа на двете 

каузи, които са ни най на сърце: фондация „За нашите деца“ и приют 

Animal Rescue Sofia. И това, че все още това нещо, което сме създали 

съществува, и е полезно под някаква форма, ни прави много щастливи. 

А то стартира преди толкова години с една единствена възглавница и 

една калъфка за книга в сумрачната кухня на малкия апартамент под 

наем, който обитавахме тогава, на ул. Гургулят. 

Марката „100 овце“ се превърна и в блог „Ели след 100 овце“. Радваше 

ме, когато мога да снимам нещо за блога. Радвах се докато го мисля 

и си рисувам кройките, докато изработвам готовите продукти и ги 

заснемам. И още усещам умората на примерно 3 през нощта, когато 

съм разместила това-онова в офиса, за да си заснема туториъла 

за блога след като е свършил работния ден и да му се зарадвам. 
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През годините след като „100 овце“ престана да съществува, 

дигитализирахме повечето кройки на продуктите, които изработвахме, 

когато имахме магазин (и това го бях обещала!). Сега можете да 

намерите туториълите за изработката на повечето продукти в раздела 

„Направи си сам“ в блога ми https://ellieafter.com/. И както можете да 

си представите, туториълът как да си направите калъфка за книга 

стъпка по стъпка, който публикувах в блога преди години е най-четен и 

посещаван и до днес.

Епизод 83: Последният имейл: 

Ето го и последния имейл:

„Приятели,

Като във вицовете, имаме една добра и една не-добра новина:

Първо не-добрата: от 9 Април вече няма да правим продукти, които да 

продаваме през онлайн магазина на 100 Овце и oCozy.com. Нашият 

много боен, но ултра-компактен екип от известно време е ангажиран 

и с друг проект, за които ще ви пишем по-нататък. А часовете в 

денонощието продължават да са само 24 :-(

А сега добрата новина: ще продължаваме да поддържаме фейсбук 

групата като правим и снимаме интересни текстилни неща и ви 

сдобиваме с кройки за тях, както и DIY туториъли как да си ги 

направите (нещо, което ни се искаше от мнооого време, но физически и 

времево нямаше къде да го вместим). Групата няма да бъде по-малко 

интересна, обещаваме.

Беше страхотно да правим неща за вас вече повече от 3 години (а и 

ще бъде идните 30 дни до 9ти Април :-)) . Последен шанс да поръчате 
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или изберете нещо, което сте искали, скоро продуктите ни ще имат 

колекционерска стойност :-). Точките продължават да са активни (за 

тези от вас, които са част от програмата ни за лоялни клиенти, пишете 

ни, ако имате питане).

Благодарим ви, че сте с нас през тези 3 динамични години, че се 

радвате на нещата ни и че ги направихте част от ежедневието/

домакинствата на наистина хиляди хора.

Боби и Ели“

Последният работен месец на магазин „100 овце“ беше април 2013-та 

година. Със смесени чувства и много емоции опаковах всяка пратка. 

А най-якото беше, че опаковахме доста пратки на любими клиенти, 

които си поръчаха Коледните подаръци за същата година още през 

онзи април. Чувството да опаковаш Коледни подаръци април беше 

незабравимо <3.

И те така с магазин за подаръци и уют „100 овце“.
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Част втора: „Dragon Inside“ / „Oliver Wicks“, онлайн 
платформа за продаване на мъжки костюми по 

поръчка

Епизод 84: Платформа за продаване на мъжки костюми по 
размери „Dragon Inside“ (в последствие ребрандирана на „Oli-
ver Wicks“)

Беше Коледата на 2011-та година. Решихме, че искаме да работим по 

по-голям проект, с повече потенциална аудитория и продукт, който 

реално е необходим на повече хора. Разбира се, представяхме си 

нещата по съвсем различен начин, но това беше посоката. 

И така се появи идеята за „Dragon Inside“ (така се казваше 

първоначално марката ни за мъжки костюми по поръчка). Не 

направихме рисърч на името за бранда ни, не правете така! Работехме 

няколко месеца от 2012-та година по нея, преди сайтът да е готов и 

да заживее своя онлайн живот. Първата Коледа на Dragon Inside беше 

2012-та, бяхме launch-нали сайта през октомври, бяхме обявили Launch 

код, който даваше 50% отстъпка на всеки костюм и едновременно 

с това не знаехме нищо за проблемите, свързани с начина, по който 

се продава този продукт онлайн. Яко а, all in! Междувременно „100 

овце“ работеше също само онлайн, имахме тонове поръчки около 

Коледа, примерно корпоративна поръчка за 300 ябълки за коледни 

подаръци на клиентите и такива разни подобни обемни и пипкави 

неща. Работехме наистина денонощно. Боби проверяваше мерките на 

клиентите, поръчали жадно костюми с 50% отстъпка спрямо сайтовете 

на конкурентите и нормалната цена за подобен продукт онлайн. Той 

обработваше поръчките и ги пращаше за производство докато се 
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местеше от бюрото си на кроялната маса с чаша кафе, а аз шиех ябълка 

след ябълка, елен след елен и каквото там ви хрумне, с друга чаша 

кафе, местейки се от лаптопа към някоя от машините и кроялната маса. 

Междувременно обсъждахме заедно неволите си.

След като похарчихме всичките си спестявания за втори път в живота 

си – този път за платовете и производството на костюми. Първите 

100 поръчки станаха поне 300 заедно с безплатните преработките и 

желанията на клиентите за получаване на още и още такива безплатни 

преработки, основно поради откровените грешки в подадените от 

клиентите неправилни анатомични мерки в комбинация с липсата 

ни на опит по темата. Знаехме че за оцеляването ни се нуждаем от 

още финанси. Наскоро стартирал, фондът за финансиране на стартъп 

компании Launchub ни спаси. Буквално. Кандидатстването завършваше 

с long weekend, а въпросният дълъг уикенд го помня като ден днешен. 

Събитието се случваше в модерния офис спейс на Betahouse на ул. 

Милин камък, срещу районното. Дългият уикенд представляваше 

събитие от четвъртък до неделя, в което пичваш идеята и стартъпа 

си множество пъти пред публиката, останалите кандидати и 

инвеститорите. Беше доста уморително, най-вече заради стреса на това, 

което се случваше, многото допълнителна работа, тоталната липса 

на почивка и късните часове, оползотворени в среднощна обработка 

на поръчки и отговаряне на клиентски мейли. На този етап все още 

магазин „100 овце“ произвеждаше клиентски поръчки ежедневно. Но  

вече знаехме много неща за стартъпа си за продажба на костюми по 

поръчка онлайн, с който сме се захванали, за потенциалните проблеми 

и за възможните им решения. Работехме по кройката на костюмите 

с всяка поръчка, ежедневно. Имахме план. Няколко дни след дългия 

наистина уикенд знаехме, че сме одобрени. И знаехме, че това наше 

начинание също ще има своя шанс. Чувството е страхотно, бяхме 
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ужасно уморени, но и изпитвахме истинска благодарност.

Две години след старта на „Dragon Inside“, бизнесът все още губеше 

средства на месечна база, с всеки месец все по-малко, но пък 

достатъчно, за да ни държи будни вечер и да не ни дава мира и 

възможност за почивка и спокойни времена. Бяхме преминали още два 

рунда финансиране. Имаше надежда за стабилност и устойчивост във 

времето, но трябваше да оптимизираме процесите, да ги скалираме, 

да увеличим клиентите, конверсиите, да наемем хора, които да работят 

при нас и да променим всичко така, че да отговаря на нуждите на 

по-голяма компания. Всичко. Особено странно е чувството, когато 

си видял процеса от създаването на първата екселска таблица за 

обработка на първата поръчка само с няколко реда формули, първото 

изображение, първия имейл и изведнъж процесът трябва да стане 

доста по-автоматизиран, за да отговаря на по-големи обеми поръчки, 

но и да стане устойчив за хора, които тепърва ще навлязат в него. А 

сложният продукт, с който разполагахме, негово величество костюмът 

и стотиците му опции и мерки, беше истинско предизвикателство за 

всеки, който тепърва трябваше да обслужва клиенти.

Епизод 85:  „Dragon Inside“, съвсем началото

Началото винаги е трудно, борехме се най-вече на два фронта – на 

клиентския и на производствения. 

Клиентите ни даваха грешни мерки, а ние нямахме опит, за да си 

представим къде бъркат и да ги коригираме. Още на втория месец 

Боби направи регресионен анализ, след като натрупахме данни от 

първите 200 клиента и вече можехме да извеждаме и предвиждаме 
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всяка анатомична мярка на клиента на базата на останалите измерени 

от него мерки. Така хващахме повечето грешки. Клиентите разбира се, 

продължаваха да преувеличават за широките си атлетични рамене, 

поне два номера по-големи от очакваните за гръдната им обиколка и 

тясната им талия, но ние започнахме да ги нацелваме малко по малко.

Производствената част по-трудно се получи. В началото няколко 

месеца клиентите имаха доста забележки по кройката, все нещо не им 

харесваше, или ръкавната извивка ще им е  твърде ниска и няма да им 

е удобно да шофират със сакото си, или ще им е някак си по-широко 

отпред и по-тясно отзад, или нещо друго. Като допълнение, кройките 

още се правеха на ръка, а не  дигитално. Няма да е преувеличено ако 

кажем, че месеци наред мерихме по цяла нощ костюмите, произведени 

през деня и връщахме две трети от тях с бележки за корекции 

към производството рано сутрин. Не можехме да си позволим да 

изпращаме костюми, които не покриват очакванията на клиентите ни, 

защото после трябваше да им ги изпълним още веднъж, безплатно. И 

така месеци. 

Почти винаги фианката се оказваше виновна за всичко (това е част от 

кройката на сакото, едно конкретно парче между предната и задната 

част на сакото, точно под ръкава). Най-честата ни реплика беше, „Ако 

тази фианка пак е виновна, защо не можем да я уволним!“.

Всяка сутрин към 11 пращахме по куриера костюмите на обратно към 

производството за корекции, а към клиента или клиентите с най-много 

късмет за деня изпращахме готовите поръчки без да ги връщаме 

за корекции преди това. Действието се развиваше в ателието на ул. 

Шишман, където нашата голяма и тежка кроялна маса за одеяла 

бързо-бързо се превръщаше в масата за качествен контрол след 18:00 
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следобед, когато получавахме костюмите за деня. 

С всичко, което се произвежда трябва да си нащрек. Правили сме поне 

7-8 промени даже по кутията, в която пращахме костюми, не всички 

бяха успешни и не всички вършеха добра работа. Например, първата 

кутия се мачкаше ужасно, мачкаше и поръчката вътре, втората партида 

получихме от по-тънък картон и прикрепянето на закачалката беше 

доста недомислено. Бързо сменихме доставчикът и с втората кутия 

работехме повече време, но беше скъпа, тежка, сгъваше се трудно, 

отнемаше време за сгъване, включваше добавяне на ластик вътре, 

който да придържа сакото, както и допълнително оздравяване на 

страниците при сгъване, а обемното тегло, което заемаше, бъдейки 

много дълга, беше също доста голямо, съответно и пратките бяха по-

скъпи от оптималното. В общи линии, съсипвахме два много ценни 

ресурса – нашето време и майката природа едновременно. Имаше 

моменти, в които сгъването на кутии само по себе си беше занимание, 

което трябва да планираме в програмата за деня, например пускам си 

дневните новини и един час сгъвам кутиите за пратките за утре.

И не са само кутиите, с всичко свързано с производството трябва да си 

нащрек. Помня, че година след старта, когато търсихме производител 

за ризите (компания, която да шие и завършва скроените от нас ризи), 

получихме мострена бройка от някакви хора, много нахвалени, чиято 

мострена риза се разпадна докато разопаковахме ризата – паднаха 

почти всички копчета и се разшиха няколко шева.
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Епизод 86:  „Dragon Inside“ – първата промоция и първите 
поръчки

Трябваха ни ревюта, т.е. отзиви от клиенти онлайн или по-точно, 

трябваха ни продажби спешно. Беше важно хората да научат за нас 

по най-бързия възможен начин, а ние да научим неща за клиентите, 

за продукта и изобщо всичко което не знаехме, също така колкото е 

възможно по-бързо. Ако можеше и щастливи клиенти да си набавим 

от раз, пък съвсем. Единственият начин да получим тези спешни 

първи клиенти и техните мерки, беше почти да подарим продукта 

си на доста хора. Начинанието проработи, но беше и доста скъпо. 

Пуснахме код за 50% отстъпка, кодът се казваше LAUNCH, а скоро след 

като го пуснахме разбрахме, че има онлайн форуми с вманиачени в 

начина, по който изглеждат бизнес мъже, най-вече в Щатите, които 

също толкова вманиачено обсъждат всяка гънка и всеки шев на 

костюмите си. Кодът бързо-бързо беше разпространен от клиент във 

форума, а първоначалните ни поръчките станаха трицифрено число. 

Ние, разбира се, не подозирахме какви ще са проблемите, с които ще 

се сблъскаме идните месеци, но спряхме кода, защото просто нямаше 

да имаме капацитет, материали и средства, за да изпълним на и под 

себестойност повече от вече получените поръчки.

С Боби ползвахме Google приложение за Gmail пощите си, за да знаем 

поне кой от нас на кой клиент отговаря. До тогава къстъмър съпортът 

ни никога не беше имал нужда от такава система. Боби сваляше от 

сървъра мерките на всеки клиент, още нищо свързано с обслужването 

на клиентите не беше автоматизирано и всяко действие отнемаше 

доста време. Тепърва ни предстоеше най-голямата задача, да си 

представим къде точно бъркат нашите американски клиенти в мерките, 

които ни дават. Въпреки че всички те вече имаха поръчвани костюми 
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с онлайн мерки от други конкурентни сайтове, имаха и доста проблеми 

въпросните мерки. Разбира се, част от първите костюми на клиентите 

се наложи да преработим, т.е. направихме им нови, for free. Като за 

начало разбрахме, че всички смятат, че имат огромни рамене и athlet-

ic build (така, по-атлетично са сложени!). Това е едно от малкото неща, 

свързани с обслужването на клиенти, което през годините след това 

никога не се промени, повечето ни клиенти силно вярваха, че са с 

атлетично телосложение.

Чудесно, два месеца след старта вече имахме клиенти, но и бяхме 

похарчили всичко, с което разполагахме, за да се сдобием с тях. Това 

беше около блек фрайдей, последната Коледа, в която работехме 

все още и като магазин за подаръци и уют „100 овце“. Обработката 

на клиенти се случваше на, върху и по време на шиенето на стотици 

коледни ябълки, корпоративни подаръци и еленчета. 

Не знам дали Коледа е най-правилното описание на няколкомесечния 

времеви период от септември до края на януари, който явно сме 

прекарали в транс, сновейки между машините и кроялната маса в 

ателието, докато междувременно се опитваме да си отговорим на 

екзистенциални въпроси, свързани с новите ни клиенти, тяхната 

анатомия или чудото на сложния продукт, с която се бяхме захванали – 

костюма. 

Още помня колко различни ми изглеждаха клиентите. Съвсем 

определено мъжете, които си купуват костюм онлайн не приличат по 

нищо на жените, които си поръчват уютни текстилни домашни артикули 

и с които бяхме свикнали да си комуникираме. 

Минахме на hard core пещерен режим – 40 часа работа и 10 сън. Сънят 



108

се случваше, където сварим. 

И така го добутахме до януари, когато вече знаехме с какво сме се 

захванали, имахме план какво трябва да променим, за да се справим и 

кандидатствахме за финансиране.

Епизод 87: Защо понякога не вярвам на „Български Пощи“ или 
когато никой не ти получи подаръка

Годината е вече 2013-та, ние си преглеждаме нощем костюмите 

получени от производството, връщаме тези за корекции на обратно 

всяка сутрин, пращаме останалите ок костюми по TNT, а през деня 

пращаме с Рапидо и Спиди шарени текстилни артикули. И така работата 

си върви. 

По пощата, с обикновена пощенска услуга изпращаме безплатно 

мостри от платовете на клиентите, заедно с шивашко метърче, за 

да си вземат мерките правилно. Искаме да знаем, че имат истински 

метър за вземане на мерки, а не са се мерили с линия и конец, 

строителна ролетка или с метър, който започва от 5-ти сантиметър 

например. Всички тези неща са се случвали многократно по време на 

съществуването на компанията и никога не са водили до нищо добро :-). 

А и хората, които искат да купят онлайн костюм, често искат да видят 

платовете на живо. Та, пращаме и купища мостри, които приготвяхме 

специално, режехме красиво, лепяхме заедно с имената на плата и като 

цяло процесът изискваше време и умения по труд и творчеството.
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Решаваме, че ще подарим на 200 броя от нашите клиенти аксесоари 

– кърпички. И ще ги пратим с обикновената поща, както правим с 

мострите с метърчетата. Кърпичките бяха ленени. Клиентите ни носят 

много такива аксесоари, ще останат доволни, мислим си ние. Нарязали 

сме ги, шили сме ги часове, опаковали сме ги часове. Отивам в пощата 

с 200 броя малки пратки :-). 

Повече от час две супер мили служителки ми помагаха да изпиша 

на ръка съдържанието на всеки пакет върху залепената пред тях (по 

изискване!) митническа декларация, заедно с цената на артикула във 

всяка пратка и датата, отново изписани пред тях на ръка. А, и подпис 

на ръка се искаше. Това беше процедурата, трябва да се изпише на 

място пред тях какво пращаш, кой си и колко струва, върху една малка 

лепенка. Сигурно поне този път с много пратки щяха да се смилят над 

мен и да пропусна някой реквизит от описанието, но трета дежурна 

служителка твърдеше, че и без това не може. Те двете много помогнаха, 

като междувременно отклоняваха колежката си, да не им помага, 

защото явно имаше навика и да им пречи. Говореха ѝ като на малко 

дете. През цялото това време залепях тихо писмата, останалите марки 

и слушах с внимание останалите прииждащи клиенти, които се радваха 

на удълженото работно време на пощите последните месеци, все пак 

часът беше след 9 вечерта.

Оказа се, че марките не ми стигат (за около 20 малки колета). И 

парите ми не стигаха, изглеждах явно доста окаяно, отидох да изтегля 

за последните марки пари от близкия банкомат, при което събудих 

съжалението на повечето чакащи на опашката, които на изпращане ми 

пожелаха да си намеря „по-хубава работа“.
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В интерес на истината Български пощи използваме в определени етапи 

от живота си, когато нещата са на ръба или когато наистина няма друга 

алтернатива, с известно умиление се сещам за часовете, прекарани 

на опашките там, гишета с лепенки и марки, за матричните принтери, 

където някой може да ти принтира евентуално номер, с което да си 

следиш приоритетната пратка, като те уверява, че за всяка пратка 

критичният период е докато е в България, в момента в който пратката 

излезе от България, нещата потръгват. И обратното е вярно, влезе 

ли пратката в България, настъпват мистериозни времена. Тръпката е 

толкова голяма, че всяко получаване на известие за писмо или пратка, 

която е достигнала получателя си във времето е обект на истински 

възторг!

За протокола, тези наши 200 пратки влязоха в два големи чувала 

след часовете надписване и лепене и изчезнаха безследно. Нито един 

клиент не получи нито един пакет.

За следващи подобни офанзиви не си причинявах писането на ръка 

върху пликовете, а си измолих една митническа декларация за 

образец (явно след няколкостотин писма човек можеше да получи 

правото да си улесни живота при желание) и по нея с моята приятелка 

Ивета (от магазин Карма на ул. Гурко), която винаги ми е помагала 

в подобни задачи, нагласихме един печат, та важните реквизити да 

„попълвам“ на място пред тях като ударя с печат върху лепенката за 

секунди. На ръка вече само се подписвах. От пощите нямаше как да ми 

откажат нововъведението и така изпращахме безплатните мостри до 

клиентите с години. Това безумие приключи, когато DHL ни предложиха 

алтернативна услуга, с която си отдъхнахме и многогодишните ми 

разходки до централна поща приключиха славно, а печатът ми остана 
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за спомен. В интерес на истината повечето клиенти си получаваха 

мострите и метърчетата, но аз често се сещах за моите 200 кърпички 

и си представях какво ли, какво ли е станало с тях или от тях? Някое 

одеяло например?

Епизод 88: Платове

От самото начало поръчвахме наистина прекрасни платове, още съм 

влюбена в тях, толкова години по-късно (и аз и Боби си носим саката 

и панталоните, които сме си ушили през годините). Боби си пишеше 

с големите фабрики в Европа от ден първи. Но там имаше едно 

условие, не можеш да се обадиш и просто да ти пратят мостри и цени. 

И неможеш просто ей така да избереш и да поръчаш един топ плат. 

Нещата не работят така. Поне в началото имейл комуникацията не 

работеше изобщо според очакванията. А и имахме нужда и от по-добри 

цени. Някои компании не ни отговаряха на имейлите с месеци (често 

италианските). Не е от неучтивост, просто всички ходят да избират 

мостри на място и да договарят цени на място, така се прави. Има 

няколко събития и места годишно, където това се случва. Нашето място 

беше Милано, събитието се нарича Milano Unica. Това е изложението 

за платове в Милано, което се провежда два пъти годишно. Трябваше 

да идем. Понеже, както винаги нямахме време, посетихме един ден 
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от тридневното Milano Unica. Отиване и връщане в един и същи ден 

също не бяха възможни, защото нямаше подходящи полети, затова 

тръгвахме към Милано сутринта на втория ден на изложението, 

правехме си срещите за същия следобед с желязната организация на 

Боби, вечер обикаляхме с фотоапарат Милано, спяхме в някой хостел 

(силно казано спяхме, защото най-често отговаряхме на клиенти докато 

не ни спрат интернета, тока или не изпаднем в транс) и на следващия 

ден имахме срещи с фабриките сутринта преди да отлетим на обратно 

за София. Компаниите-производители на платове, които участват в 

изложението са десетки, позиционирани в едно огромно хале, където 

щандовете са разграфени с пътеки по азбучен ред. Трябва да си си 

уговорил среща предварително с всяка компания за конкретен час 

по имейл, за да те приемат, да ти покажат мостри, да си поговорите и 

да ти предложат цени. Първият път разбира се, ние не знаехме това. 

С Боби си бяхме разделили огромното хале на две половини (от A до 

E и от E до Z), като търчахме часове наред, за да ни обърнат някакво 

внимание, да поръчаме мостри и да поговорим с италианците на 

италиано-английски, кой както може. Мисля, че поне при половината 

представители на фабрики забравих половината си въпроси докато 

се опитвам да им обясня кои сме и какво правим. Но оцеляхме. Около 

нас беше пълно с азиатски купувачи, ужасно шумно и много не мое 

преживяване. Поръчвах на воля мостри, поне да можем да ги получим 

като пристигнем в България и да ги разглеждаме на спокойствие (а ние 

си мислехме, че на място ще ни ги дават тези тонове мостри, нямаше да 

ни стигнат и два допълнителни празни куфара, ха ха ха!). Следващите 

посещения бяха доста по-организирани и ефективни. А и да не забравя, 

най-хубавата пица в Милано е Am Am и се намира на Corso di Porta Ro-

mana 83, работи само няколко часа на ден. Без изключение, само там 

ходихме да вечеряме при всичките ни посещения в Милано. 
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Епизод 89: Костюми по поръчка в България

В началото знаехме, че искаме да продаваме в Европа. Разбира се, 

какво сме искали и какво е станало не винаги са едно и също нещо. Не 

знаехме, че ще продаваме основно в Щатите. Но при всички положения 

трябваше да разполагаме с хубави платове. Така наречената и известна 

като „студена вълна“ в България е вълна, която има множество 

различни характеристики, рейтинги и спецификации. Българският 

потребител по онова време беше получавал основно и масово „студена 

вълна“ без рейтинг, т.е. най-базовото качество плат, в комбинация с 

най-базовата лепена конструкция на сакото. Хубавите вълнени платове 

за костюми, които избирахме, ни струваха от порядъка на около 25 – 30 

евро на метър в началото, когато обемите ни бяха малки. Цените за нас 

се подобриха във времето, но не беше съизмеримо или по какъвто и 

да било начин конкурентно на цените на платовете за костюми, които 

се предлагат на българския пазар. За един костюм, зависи дали е 

изработен за онзи клиент с физика на планина, който беше по-широк 

отколкото висок или някой с по-стандартни анатомични дадености, 

отиваха около 3.5 метра плат. Такива платове не се използват за 

костюмите, които се продават в България и чиято цена на дребно е 

колкото стойността само на плата, който купувахме ние. Отделно, 

стойността на костюма е по-висока, когато конструкцията е с половин 

или цяла канаваца, т.е. вътрешността на сакото има още един слой, 

зашит със специална машина, който прави костюмът по-издръжлив 

във времето. Има и други характеристики, които оскъпяват костюма, 

все пак някой трябва да го скрои по мерките на клиента и да го ушие 

и разни неща като доставка, кутия и т.н. Не се бяхме и замисляли да 

продаваме в България. Тук нямаше да имаме никаква конкурентна 

способност. А клиентите ни извън България очакваха това качество 

и търсеха него, т.е. не можехме да си позволим да им предлагаме по-
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базови платове или да правим компромис с нещо друго, за да стане 

костюмът по-евтин. В началото сайтът имаше два езика – английски 

и немски. Все пак решихме да направим лендинг страница и на 

български език, само за да обясним плюсовете на нашите костюми 

и да дадем на всички българи 75 евро отстъпка от цената, това беше 

голяма отстъпка за нас! Обаждаха се всякакви неадекватни хора. 

Единият ме попита дали ако организира всичките си служители да 

направят поръчка, мога да му продам костюмите за по-малко от 75 

евро на брой (искаше костюм за под 140 лева, при положение, че 

само платът, вложен в него струва повече). Искал костюмите да са 

хубави и от студена вълна, но 75 евро било висока цена за брой. Един 

друг производител му предлагал за същите пари и риза и обувки 

в допълнение. Като резултат, не сме правили никакви усилия за 

намирането на клиенти в България в последствие.

Епизод 90: Първите ризи и плотерът на ужасите

Първият плотер беше по-тесен от най-тясната възможна термо хартия 

за принтиране на кройки. Хартията е важна, защото има лепило от 

едната си страна, частите за кройката се гладят върху плата, лепилото 

се активира от топлината на ютията и след това кроенето на всяко 

парче е далеч по лесно и най-важното, далеч по-точно. Все пак, някои 

клиенти искаха корекции от милиметри(!) за следваща риза. Много 

години никой доставчик не се наемаше да прави индивидуални кройки 

за ризите по размери на клиенти, да ги крои и шие, затова кройките 

си ги правехме ние в CAD програма в офиса ни, принтирахме си ги на 

хартията за кроене и си ги режехме пак ние. Давехме ги само за шев. 

Самото кроене правехме с дискова ножица (доста шумно за околните!), 

което в новия офис беше в отделна стая. Преди да имаме колеги си 

отделях две вечеро-нощи седмично докато Боби работи по клиенти, 
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пусках си нещо да ми говори и режех поръчка след поръчка докато 

свършат наличните поръчки. Първият плотер купихме докато още 

бяхме в ателието на ул. Шишман и беше нещо като нищо или плотерът 

на ужасите. Бяха ни уверили, че могат да ни режат топовете термо 

хартия до необходимата ширина. Е, наистина можеше, но при рязането 

ръбът на топът хартия не беше гладък и постоянно се късаше както се 

къса смотано тиксо. Това се случваше докато плотерът работи и едва 

си го нагласил да приема хартията успоредно, а не накриво. Освен 

това нямаше държач за въпросната хартия и след като със силата 

на мисълта, железни нерви и дълбоко дишане успееш да нагласиш 

хартията, трябва и да я съблюдаваш и подпираш докато машината 

принтира частите за кройката на клиента със стържещи писъци и 

звуци. Това е съпроводено и с местене на самия плотер, който стоеше 

върху голямата маса да кроене и по време на работа изпълняваше 

специален негов си ритуален танц. Забравих и да спомена, че топът 

термо хартия тежеше над 20 килограма, така че падаше и голямо 

размотаване и пренасяне. Тези кански усилия за плотирането на всяка 

кройка траеха около година. След това сменихме плотера с друг плотер 

и искрено си отдъхнахме. Новият плотер беше с необходимата ширина 

за предлаганите размери термо хартия, висок и ръбат, но държеше 

хартията сам и нямаше нужда от баене докато плотира кройката, 

само от задаване на начална точка и стискане на палци. Това си беше 

фасулска задача. Самото монтиране на плотерите винаги включваше 

инсталацията на поне два софтуера на джигитайски и няколко часа 

късно вечер, прекарани в натрапчиво следене на всяка настройка 

докато си задаваш въпроса „Защо? Защо още принтираш всичко с 

един сантиметър по-голямо?!“ и посръбваш кока кола лайт/зиро или 

каквото там без захар се предлага в момента. Но това си бяха бели 

кахъри. Доста години този плотер седеше пред или до бюрото ми в 

офиса, където и да се местех. Той не танцуваше, но за сметка на това 
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пееше. Все още чувам мелодията му от време на време и мога да си я 

изтананикам, предполагам колегите ни също :-).

Епизод 91: Среща с производител

Края на юли е, часът е 1 през нощта. Утре сутринта имаме среща с 

фабрика, изпълнител на костюми по поръчка. В този град всички 

производители се намират на една улица. От същата улица години 

наред сме поръчвали пълнежите за възглавниците за магазина ни за 

домашен текстил, юталина и силиконовия пух. Става ни едно такова 

мило. Нямаме кола, не можем и да си помислим да наемем и още 

години няма да имаме такава. До преди час сме опаковали костюми 

в офиса, после сме гладили и приготвяли дрехи и се надяваме да не 

ни личи, че пътуваме с нощния автобус. Изкъпвам се и с мокра коса 

и мострен костюм под ръка тръгваме. От автобуса пускам камерата в 

къщи за да видя котето как го кара (ползвахме teamviewer и компютър 

с пусната камера за целта, насочени с изглед към котешката паница). 

Автобусът миришеше, даваха някакъв малоумен филм, косата ми 

стоя мокра доста дълго време, беше задушно, не се отваряше нито 

един прозорец. Този текст съм го писала точно в този момент през 

телефона си, което беше рядкост, обикновено си отварях гугълския 

файл веднъж на месеци. И така сме прекарали нощта, медитирайки над 

екзистенциални въпроси. Планът е да се върнем в къщи след 18 часа 

на следващия ден.

На сутринта 2 часа преди срещата ни бяхме на автогарата. Пусто и 

сумрачно. Боклуци и почупени стъкла навсякъде. Решихме, че искаме 

да се изкъпем (хм, средно добра към много лоша идея!), влязохме 

в първия хотел по пътя да ги помолим за стая за малко (смейте се, 

смейте се!), взеха личната карта и записаха само Боби (ох, OMG!) докато 
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силно му намигваха, разбира се. Дадоха ни ужасна и мръсна стая, а ние 

наистина искахме да поспим 15 минути и да се изкъпем. Мокетът беше 

черен и мокър, наквасен с всякакви течности. Успях гордо да си сменя 

чорапите в края на престоя, без да припаря до банята или до каквото 

и да било. Радвахме се на дребните неща, ето – бяхме съобразили да 

си вземем резервни чорапи! Отправихме се към срещата безкрайно 

погнусени, но опитвайки се да изглеждаме прилично все пак. Години 

след това ще работим с въпросната фабрика и ще станем един от по-

големите ѝ клиенти, но началото на успешните начинания не винаги е 

грандиозно. 

Епизод 92: Сватбените поръчки

В началото нямахме система за следене на сватбените поръчки. 

Сватбените поръчки най-често включваха повече от един костюм, 

защото шаферите са по няколко човека и са облечени в еднакви 

костюми. Често се случваше хората да са от различни щати, държави 

или даже континенти и да се съберат за сватбата, но не и преди нея. 

По едно време следяхме десетки дати със събития и всички участници 

в тях, за да им даваме постоянен зор да дадат мерки, да потвърдят 

нещо и поне малко да кооперират, за да имат какво да облекат. 

Целият този процес най-често е съпроводен с постоянна многомесечна 

комуникация с младоженеца, а понякога и с булката, на които сме 

направили кодове за отстъпка на всички участници месеци преди 
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сватбата им и постоянно се опитваме да ги уверим, че събитието на 

живота им, поне от наша страна, няма да се провали. Останалите 

участници (т.нар. шафери) бяха доста демотивирани по отношение 

на меренето си и почти никога с нещо не помагаха, даваха какви да е 

мерки, как да е и кога да е.

Най-често се случваше да поръчваме експресни поръчки (които ни 

струваха двойно за изпълнение и вървяха с бонус стрес), които да 

са готови за няколко работни дни, след като някой е благоволил да 

ни даде мерки, с които да работим. Експресните поръчки следяхме 

ежедневно и ежечасово как се движат в производството и в крайна 

сметка често се налагаше да пращаме до локацията на сватбата и да 

доставяме костюми в деня на събитието в последния възможен ден и 

час. В този момент не знам дали ми беше по-мъчно за младоженците 

или за нас самите, ако все пак получателят на костюма не успее да 

го закопчее например или има друг съществен проблем. И така с по 

няколко участника във всяко събитие. Правели сме какво ли не, но 

наистина никога не сме изпускали срок за сватба, което ни изпълваше 

с особена гордост.

 

Епизод 93: Костюми готова номерация

Предлагането на готова номерация беше голямо предизвикателство. 

Все пак беше в тон с желанието ни да увеличим обема работа и 

продажби с нови клиенти, които не бихме достигнали иначе – онези, 

които искат по-евтин продукт или много ги мързи да се измерят. Щяхме 

да напълним и без това оскъдното пространство в офиса с щендери 

с костюми от земята до тавана. Трябваше да се подберат правилно 

количествата размери от всеки плат и броят от всеки размер, за да 
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не си стоят и да прашасват стотиците бройки готови костюми при 

нас с години от размер 70 например, който би отговарял на гръдна 

обиколка над 140 сантиметра. Освен всички предизвикателства, това 

отне и доста допълнителната работа на програмистите на сайта ни по 

коденето на новата категория заради тотално различната логика в нея, 

която да позволи да зареждаме поръчаните костюми автоматично, 

когато ги получим (а не един по един стотици бройки и размери) и която 

да позволи на клиентите да поръчват съвсем различен тип продукт от 

сайта ни. 

Получаването на поръчаната готовата номерация за месеца също 

отнемаше време на всички в екипа. Получавахме около 10-12 

броя огромни т.нар. кашон-гардероби, които запълваха абсолютно 

цялото отвореното работно пространство в офиса между бюрата 

ни. Удоволствието от разопаковането на костюмите, преглеждането 

дали всичко им е изпълнено правилно, дали са правилните номера и 

бройки, дали са от правилните платове, дали са с правилните опции и 

дали мерките отговарят на размерите, отнемаше няколко часа и беше 

реципрочно на угризенията, които имах за тоновете хартия, които 

свалям до кофите (въпросните кашон гардероби) и които не успяваме 

да рециклираме. Винаги имаше изненади и винаги различни, но както 

вече знаем, когато има производство – трябва да се научиш да си 

постоянно нащрек за неочаквани изненади.

Епизод 94: Различните рамене

Голяма, неподозирано и неочаквано голяма категория хора са тези с 

различно дългите ръце или различно високите рамене, или комбинация 

от двете. Помня първият път, в който направихме корекция на едното 

рамо на клиент и отнехме по 2.5 см от всяка част на сакото (предна 
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и задна), т.е. общо 5 см само от едното рамо.  За първата такава 

корекция си бяхме сложили римайндър след месец да проверим как 

му стои сакото, след като го е получил. Чаках отговора му с трепет. А 

клиентът беше доволен! Но най-важното – сакото му стоеше прекрасно. 

Беше от един труден за работа и напасване на парчетата кариран син 

плат. Години наред след това бяхме свикнали с различните рамене и 

редовно правехме корекции без да ни правят никакво впечатление, 

нацелвахме ги супер, даже и без да казваме на клиентите. 

Е, разбира се, във всяко нещо има уловка и трябва да се внимава. 

Когато работиш с клиенти правилото за силна постоянна концентрация 

и бдителност много помага. Например има клиенти, които се снимат 

сами в огледало, за да ни покажат раменете си, има други, които ги 

снимат, а има трети, на които телефонът им завърта хоризонтално 

огледално снимката. Особено важно в последният случай е да го 

забележиш навреме и да ти направи впечатление, че лявото е дясно 

и дясното – ляво. Защото единственото по-лошо нещо от това да не 

съобразиш правилната корекция за клиента и да не му направиш 

ниското рамо на сакото по-ниско, е това да ги обърнеш и по погрешка 

да направиш ниското рамо по-високо.

Епизод 95: Първата фото сесия

Първата фото сесия в София правихме в ателието на познат фотограф. 

Носехме си стар очукан и олющен щендер с всички подредени костюми 

по ред на заснемане, с аксесоари и обувки към тях. Колата, за сметка 

на това беше препълнена с костюми и ценни неща и за всеки случай, за 

да избегнем нежелан инцидент я оставихме за през нощта на платения 

паркинг под НДК. 
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В деня на фото сесията моделът ни беше болен и блед като платно. 

Заведох го на фризьор и гримьор, опитах се да им обясня какво искам 

от тях. Жената ме увери, че е гримирала много пъти за фото сесия и 

знае какво прави, след което ме отпрати да се върна след половин час. 

Когато се върнах, моделът ми беше станал някак си още по-блед и бих 

казала с нездрав жълт цвят. Стана ми лошо и започнах да мисля как 

точно ще му оправям после този цвят. 

 

Предните ден-два установихме, че ни трябват множество обувки, 

защото (о, изненада!) всички хора, които снимаме носят доста различни 

номера обувки. А не всеки цвят и модел обувка е подходящ за всеки 

цвят костюм. Част от обувките, с които се сдобихме, бяха с доста ниско 

качество, защото мисълта ни беше, че така и така не ги продаваме, а 

мога да позалича някои неща по тях във Photoshop при обработката на 

изображенията и някак си няма да се набиват на очи. 

Разбира се, не бяхме преценили, че дори и да са с лошо качество, 

поне видът обувка трябва да отговаря поне малко на стандартите на 

клиентите ни. Те носят модели обувки като oxford (при които частта, на 

която са поставени връзките е зашита под основната част на обувката, 

най-буквално казано), носят monks (обувки с катарами) или супер мега 

фенси wholecuts (обувка, изработена от едно единствено парче кожа). В 

бюджетните магазини в София не разполагат с такива модели, ама хич. 

Е, и в небюджетните магазини не разполагаха, даже и не бяха чували 

за тях. Нямаше време за онлайн поръчки. Тук се носи и продава само 

вариант Derby (частта, на която са поставени връзките е зашита върху 

основната част на обувките най-общо казано). Намерихме някакви 

приличащи на нещо обувки. В един от магазините попаднахме на жена, 

която пишеше фактура най-вероятно за втори път в живота си (знаеше 

все пак къде е кочанът за фактури, предположих, че някога преди го е 
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виждала и е имало и първи опит). Написа ни фактура с поне 5 грешки в 

реквизитите. Боби беше преименуван на Бобослав, фамилията му вече 

не помня каква беше, сумата не отговаряше на това, което платихме, 

защото жената не можеше да смята ДДС на некръгли числа, адресът 

беше сбъркан, името на фирмата също,  май все пак булстатът го уцели. 

Изобщо не знам как сме я осчетоводили после тази фактура. В онзи 

момент, в който просто искахме да имаме нови и горе-долу прилични 

кадри даже и не подозирах, че дълги години по-късно все още ще 

използваме някои от същите обувки за някои снимки, а клиенти щяха 

да ни питат постоянно онези там обувки от къде са. Аз щях да им 

казвам, че нямам никаква представа и че е било много отдавна, просто 

защото не мога да им кажа, че са марка Mat Star например :-). Чак 6-7 

години по-късно щяхме да изработваме и предлагаме наши обувки, 

такива за каквито сме си мечтали, произведени от малка фамилна 

Португалска компания – супер красиви и неочаквано удобни. Но това 

после.

Първата фото сесия имаше и други предизвикателства – аксесоарите 

си ги шихме ние, тук няма как да се намерят копринени кърпички 

с хубави мотиви на малки животни и цветя, които се виждаха като 

аксесоари по лъскавите снимките на европейските компании за 

мъжка мода. Години по-късно още се чудя как сме ги скалъпили тези 

стайлинги, че да има все пак някакви прилични кадри и да не изглежда, 

че сме ги снимали някъде в ранната демокрация или в далечния Изток. 

Но научихме много неща. Още от следващия месец имахме поръчани 

светкавици, бяхме разместили бюрата още в стаята-шивашко ателие 

на ул. Шишман, в което шиехме нещата на „100 овце“ и бяхме тествали 

различни обективи и апарати, за да решим кой ще наемаме за всяка 

следваща фото сесия. И години наред наемахме фото апарат за всяка 
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сесия. Само можете да се опитате да си представите установката и 

атмосферата на първите ни опити. Добре, че не е можело да се видя 

отстрани.

Епизод 96: Голямото търсене на офис и голямото местене

Търсенето на офис в центъра на София е свързано с множество 

незабравими преживявания, интересни огледи на всичко, което се 

оказва в последствие склад, мазе, таван и наистина какво ли не 

напълно неподходящо за офис помещение и завиране във всеки също 

толкова неподходящ вход. Може би в днешно време е по-цивилизовано, 

но преди 10-тина години не беше. Повечето сгради имат, разбира се, 

бабешко усещане, все пак са стари сгради, а не офис такива в центъра 

на града. 

И този път търсенето на офис под наем не мина без своите попадения 

и интересни моменти. Мръсни, миришещи и запуснати места, които 

брокерите се опитваха да опишат като „аристократични“, ако са в 

полу-окаяно състояние за основен ремонт, но инак ако се вложи 

много време и усилия имат потенциал (най-малкото са в центъра, на 

комуникативно място!). По онова време (2012-2013 г.) един имот беше 

описван като луксозен, ако е поне малко ремонтиран, дори и това 

да означаваше, че има само сложен какъв да е теракот. За трети път 

търсехме работно място под наем и не ставаше по-лесно.

Направихме два опита да наемем офис. Всеки път така ставаше, 

правим по два опита и на третия успяваме за нещо да се договорим. 

Първият път ни се обадиха да ни кажат, че искат да заверим договора 

нотариално, те щели да платят, след няколко часа и няколко разговора 

бяха размислили и искаха ние да платим най-добре целия нотариус и 
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да купим климатици, за които да им удържим по 100 лева след време, 

евентуално, но най-добре не. Вторият опит не помня за какво място 

беше, но беше нещо аналогично. 

Имаше просто убийствени места, както винаги. До едно време 

гледането на обяви е интересно, после просто знаеш наизуст във всеки 

вход какво има и за какъв месечен наем се предлага. Предлагането 

е разнообразно: офис в сграда с надраскани входове, такъв в сграда, 

воняща на котки. Друг със супер creepy съседи. Или пък очевидно 

не достатъчно сейф. Или пък офис на последен етаж, без асансьор. 

Опитвахме си да си представим как точно ще носим всяка седмица 

нагоре-надолу по етажите 20-30 килограмовите топове с платове, 

които куриерите ни стоварваха пред сградата на булеварда с години. И 

големите кутии с костюми в края на всеки работен ден също трябваше 

да носим по етажите, само че надолу. Не си го представяхме как ще 

стане. Трудно намерихме нещо, което да изглежда подходящо. Имаше 

един офис например, в който банята или по-точно тоалетната се 

достъпваха директно и единствено от общата стая, като тоалетната 

е монтирана като на някакъв пиедестал с поне три стъпала нагоре 

и е решена в тюркоазено зелено, наподобяваща трон, на който да се 

възкачиш. Още пазя снимков материал на този епичен обект! Не искам 

и да си представям инженерните предизвикателства, които са довели 

до това иновативно решение тип трон. Ходихме на огледи цялото лято 

на 2013-та година. След месеци обикаляне на всички обекти в центъра, 

Боби отново виждаше табелите по прозорците, гласящи „под наем“ 

само с периферното си зрение, почти нямаше улица, на която да не сме 

правили оглед. А аз понеже не разполагах с такова набито наемателско 

око, помнех наизуст цената и квадратурата на всеки имот и можех да 

ходя по улицата и да цитирам: 120 квадрата – 1000 евро, с мухъл, или 

110 квадрата – 850 евро, мирише, и така нататък, и така нататък. 
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Имахме късмет, че намалиха цената на мястото, което в крайна сметка 

взехме и ни излезе в търсенията на имот.бг в целевия ни бюджет дни 

преди да го наемем. Това беше и поредният ни опит да наемем офис, 

след като предните пъти все някой се отказваше рязко от сделката.  

По този повод търсенето винаги ни е отнемало месеци. Затова когато 

намерихме мястото в офис сграда на достатъчно централно място, не 

можехме да му се нарадваме. 

Радостта ни от това, че вече ще имаме нормален офис, а няма да 

разнасяме костюми в тесните помещения между заемащата цяла 

стая маса за кроене на одеяла, топовете платове и машините не беше 

помрачена и за миг от спирането на тока в новия ни офис, което се 

случи буквално 20 минути след като пренесохме и последния кашон 

в него. Не знам защо, но винаги местата, които наемаме се оказват 

места, на които фирмите преди нас или са избягали, или фалирали, но 

винаги ги търси съдия изпълнител и никога не са платени сметките. 

И тук не липсваше дежурната залепена призовка към предните 

наематели на входната врата. А да, и партидите никога не бяха наред. 

Местенето този път беше като никое друго. Включваше около 3 тона 

багаж. Наистина са толкова, бяхме ги смятали. Събираха в себе си 

платовете за костюми, останалите платове за домашния текстил от 

магазина, машините ни, останалите мебелите и куп безумни неща. 

Имахме огромна маса за кроене и шиене на одеяла, от супер тежко 

ПДЧ, чисто бяла, на две нива. Тя едва влезе в ателието на ул. Шишман, 

наложи се да ѝ режат единия крак от конструкцията. Е, в новия офис я 

местехме от стая в стая, като единият път да за я преместим трябваше 

да разглобим прозореца и да я вкараме през балкона. Та, опаковахме 

и фолирахме всичко в продължение на повече от денонощие. Съвестта 



126

ме гризеше само като си помисля колко опаковъчен материал съм 

използвала. Вечерта на 30-тя час срязахме крака на масата отново, 

пратихме последните пратки за деня от стария офис/ателие и 

тръгнахме с колелата към къщи, натоварени с багаж от всички страни, 

нарамили по 2-3 раници, така че не можех за нищо на света да запазя 

равновесие. Замъкнахме си колелата в къщи на четвъртия етаж и 

си легнахме. Сутринта бяхме извикали фирма, която да помага с 

местенето. Стана учудващо бързо. Само няколко курса. Първите тон 

и половина ги бяхме натоварили за 45 минути. В 8:45 вече товарехме 

втория курс. Тъкмо на обяд щяхме да посрещнем за последно куриерът 

на TNT на стария адрес, където си бяхме оставили пратките за деня.

Върнахме се в стария офис, прибрахме последните останали ценности: 

една кофа, топ хартия, един останал райд против хлебарки и две 

енергоспестяващи крушки (имам някъде снимка, затова ги помня с 

такава точност :-)). А, и един суитчър :-). Дадохме пратките на куриерите. 

Платихме тока. И така, горди, мръсни, потни и леко изтощени изядохме 

по едно телешко варено отсреща в Супа Стар (все още ядях месо и не 

подозирах, че след година и половина ще изям последната си филия 

с пастет евър). Супите на ул. Шишман щяха да ми липсват. Заедно с 

кофата пълна с останалите ни ценности си направихме селфи и се 

запътихме към новия ни офис на бул. Христо Ботев. Разопаковахме 

пренесените така чевръсто 3 тона багаж цели две денонощия като 

междувременно подреждахме нещата някак си. Напълнихме повече 

от два контейнера за разделни отпадъци с опаковъчния материал 

от пренасянето. Нямам много други спомени, освен, че ме болеше 

всичко, вероятно и Боби го е боляло, и че по едно време заспах на 

заседателната маса в новия офис докато чакахме куриерът, който 

бяхме заявили за 10 сутринта на следващия ден да вземе измерените 

и опаковани през нощта пратки, кой знае за чия сватба сме бързали. 

Имахме работна среща в 16:00. Ходихме за витошки/кренвиршки от 
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пекарната долу на бул. Христо Ботев, от която си бях купувала преди 

много години закуски, когато работех в компанията на маркетингови 

проучвания и офисът беше на две преки, както и когато работех в 

Орбител, също на две преки в сградата на КНСБ. Отново ме беше 

налегнала работната носталгия. Бях стигнала до заключението, че 

всички работни пътища винаги са водели към бул. Христо Ботев.

Оставаше срещата със стария наемодател и да върнем ключовете, за 

да се приключи и този етап. Трябваше само да платим сметката за 

парното на ул. Шишман на път за срещата, а там разбира се имаше 

проблем с партидите. Накрая обмених последните 40 евро, останали 

от пътуването до изложението и победоносно платихме последната 

сметка за парно, не знам защо и картите ни не работеха. Действието се 

развиваше в един спарен офис на Спиди/Изипей и всичко възможно в 

комбинация с интернет кафе на ул. Гладстон, от където имаме различни 

покъртителни истории от следващите години.

Епизод 97: Малко клиенти ти отнемат цялото време

Малко на брой клиенти отнемаха цялото ни време. Разбрахме го още 

през първите месеци, когато един от хората, който си купи 3 костюма 

на цената на два от поредната ни промоция, ни поиска 2 безплатни 

преработки. След като вече беше получил три плюс два, общо пет 

костюма от нас, ни писа с твърдение, че му дължим още 2 сака, като 
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междувременно си беше поискал всички пари обратно от Paypal на 

основание, че не е получил продуктите от нас. Когато не се съгласихме 

с така поставената ситуация, т.е. да му пратим общо пет костюма и 

2 допълнителни сака за без пари, той купи сайт dragoninside-review 

или нещо от сорта, започна да ни заплашва, че ще пише негативни 

ревюта, за да ни срине и писа на някаква асоциация на потребителите в 

Щатите, че е недоволен. Други клиенти бяха по-лека версия на подобно 

поведение и само искаха преработки, с по 1 сантиметър или най-

добре, с по няколко милиметра промени някъде на някой шев, ей така 

за спорта, които обсъждахме по имейл със седмици и месеци докато 

тренираме границите на търпението си. Бяхме им благодарни, че не си 

искат всички пари обратно без причина и не се опитват да ни съдят ей 

така, защото в Щатите е модерно.

Имаше някои клиенти, които просто искаха да получат обслужване 

като при личен шивач на място в центъра на Лондон, само че онлайн 

и в много пъти по евтино. Бяхме проверели, че за един конкретен 

клиент времето за отговаряне на мейли за месец (а обслужването на 

всяка негова поръчка отнемаше няколко месеца) е било над 10 часа 

месечно. Услугата за обслужване на клиенти, която използвахме ни 

даваше информация за времето, което отделяме на всеки имейл, 

клиент, както и други важни статистики. Този въпросният клиент 

например ми пращаше схеми с кройки как точно иска да му се коригира 

кривата на задния шев на панталона например, както и подобни 

разни важни неща, които само шивач на място би могъл да направи, 

ако въпросният клиент си купи въпросния много по-скъп от нашите 

костюми. А ние правехме някакви чудеса от храброст в крайна сметка 

за тези хора. Мерките и корекциите ни ги изискваше в милиметри, под 

5 мм на корекция, та това е невъзможно да го засечеш даже с метър. 

Дори и извънземни да ги шиеха тези костюми, които да гледат всеки 
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шев с лупа и лазер, нямаше как да работим с tailoring error (допустима 

грешка) под 5 мм на шев. Трябваше да му пратим някое ръководство от 

времето на социализма, когато се е работело с допустимо отклонение  

от целевите мерки в по много сантиметри. Уморихме се да съветваме 

въпросния клиент и други подобни на него да посещават bespoke шивач 

на място, който да им прави индивидуална кройка на ръка. Дали на 

него не му бяхме и намерили адресите на такива шивачи, които работят 

в близост (в Швейцария). Но уви, явно никой не искаше да се заеме с 

него и наградата за най-търпелива компания я дължахме дълго време 

ние. Прибягвали сме до крайности с такива клиенти, от които в края 

на краищата сме били на загуба – като време, труд, продукт и всичко 

останало. Но пък имахме прекрасни ревюта от клиентите. Случвало 

се е да си разменяме имели, в които ние им връщаме всички пари и 

ги молим да не поръчват от нас никога повече, а те ни уверяват, че 

следващият път ще са супер доволни и ни се молят да им ушием САМО 

още едно сако...

Епизод 98: Когато червеният хастар протече

Един от консумативите, които не избирахме и не купувахме в началото 

бяха хастарите. После се научихме. Работехме с наличните във 

фабриките. Един ден бяхме втрещени, когато на няколко сватбени 

костюма се оказа, че хастарът е оцветил ризите им в розово. След 

като направихме наново няколкото сака и ризи и изпитахме този срам, 

започнахме да поръчваме и повечето хастари, да ги складираме при 

нас и да следим и тях.
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Епизод 99: До Лондон и назад за 20 часа

След като стартирахме компанията за костюми по поръчка, една от 

основните ни цели беше да успеем удачно да комуникираме, че сме 

в Европа и че произвеждаме в Европа. Вече знаехме, че името, т.е. 

марката „Dragon Inside“ носи за нашите клиенти една лека азиатска 

нотка със себе си. А ние бяхме една от малкото от онлайн made-to-

measure menswear компании по онова време, които не произвеждаха 

в Азия. Ребрандирахме се чак три години след старта, през 2015-та. 

Но преди да се ребрандираме, което отне известно време и усилия, 

правехме всичко в рамките на човешките ни възможности да покажем, 

че сме в Европа. Освен надписът навсякъде на сайта ни, гласящ 

гордо “Proudly made in Europe”, ни трябваха и Европейски снимки. В 

София, колкото и да се стараехме да преоцветяваме сградите и да 

оправяме почупените неща от градската среда във Photoshop, някак 

си ни липсваше западноевропейска атмосфера. Лондон беше един от 

малкото градове, до които можеше да се направи отиване и връщане 

за по-малко от денонощие, т.е. без преспиване. Ние нямахме нито 

времето, нито средствата да водим модел там с преспиване така и 

така. Затова практикувахме многократно екстремния вариант отиване 

и връщане за около 20 и малко часа. Организацията представляваше 

следното нещо: инфарктно пристигане на костюми за фото сесия 

петък вечер, най-често по автобус, по човек или с друг нетипичен 

способ, събота сутрин фризьор и студийни снимки в офиса, на бял фон. 

Снимките в офиса (т.е. нашето импровизирано студио) продължаваха 

до събота вечерта. След края на студийните кадри, превеждахме 

офиса във вид по особено бърз начин, за да е готов за понеделник. 

Междувременно изпращахме модела ни да поспи със заръката към 

3 и нещо през нощта да е готов да го вземем, да си носи личната 

карта и НИЩО друго, защото имаме включен само ръчен багаж, а той 
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ще трябва да носи част от костюмите така и така като ръчен багаж. 

Понеже не сме фотографско студио, снимките изискваха известно 

разместване на част от офисните мебели, сглобяване на софтбоксове 

със светкавици, местене на щендери с костюми и разпъване на белия 

фон. След това приготвяхме всички аутфити за Лондонските улици с 

готовност да сменяме ризи, вратовръзки и някой и друг панталон тайно 

някъде на място. Всичко беше опаковано и етикирано и в 3 през нощта 

вземахме модела ни от някъде с такси, а в 4 през нощта вече чакахме 

на чек ин гишето на стария терминал, защото разбира се, пътувахме с 

Wizz Air. Имаме право на 3 чанти с багаж. Аз, с фото апарата, обективи, 

батерии, карти, някой и друг отражател или дифузер и документите 

на всички ни, за да съм сигурна, че нищо няма да се загуби, Боби – с 

възголяма чанта с няколко сгънати костюма и аксесоари, специално 

шита и мислена за да става за фото сесиите ни навън, а моделът – 

вече облечен в първия си аутфит и с чантата си за снимки, някои и 

друг аксесоар и още 2 сака като ръчен багаж. Не знам на летището 

какво са си мислели за нас. Безкрайно съм благодарна на Г., с когото 

правихме една от тези екстремни фото сесии и който е железен. В 3 

през нощта се появи с едни слънчеви очила (за които го бях помолила, 

трябваха ни за кадрите), с личната си карта и едни бисквити Belvi-

ta за закуска, облечен прилежно в първия аутфит за деня и само 

толкова :-). Винаги имахме план откъде ще минем. Не че не е супер 

фотогенично навсякъде, но Боби правеше трак разглеждайки улици и 

сгради с Гугъл стрийт вю. Тогава още не се занимавах с трейл бягане 

и нямах часовник за следене на тракове, но обикновено ходехме 10-15 

километра из Лондон на фото сесия. Толкова успявахме за времето 

между кацането, шътълите до Лондон и после обратно за чек ин гишето 

2 часа преди полета. Понякога успявахме да свършим и някоя и друга 

задача по време на снимките, като например да посетим магазина на 

конкурентна компания или да се видим за минути с приятел :-). По пътя 
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на обратно вече съм си отдъхнала, че имаме кадри и мога спокойно 

да поспя, прегърнала най-голямата ми ценност – чантата с наетия 

за деня фотоапарат и безценните ни направени кадри. Така в унес 

сънувахме задачите за утре, защото все пак утре беше понеделник. 

Прибирането е късно през нощта и завършваше с минаване през офиса 

и стоварване на костюмите и намачканите от мъкнене аксесоари, след 

което спокойно можехме да се приберем в къщи и своеобразно да 

припаднем.

Епизод 100: Преди колегите

Още бяхме в онзи пещерния режим на работа, редувахме по два 

работни дни един след друг в работен режим, следвани от няколко 

часа сън. Много се надявахме скоро да имаме колеги при нас, защото 

дейностите бяха наистина много, а изпълнението им само от двама 

човека граничеше с лудост. 

С едната си ръка държиш телефона и говориш с доставчик или завод, с 
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другата мериш сакото на спешен клиент, на когото събитието му е след 

3 дни, а има отклонение в дължината на ръкава например или друга 

съществена мярка. Чудиш се дали да се впуснеш да пишеш бележки за 

производството или да го опаковаш и изпратиш със свито сърце. 

Разбира се, закъсняваш с износа на въпросната пратка, от митницата 

те чакат, а след минути ще ти звънне куриерът на вратата да те пита 

готови ли са пратките за деня. Ами, почти, но не съвсем. 

Чатът весело пищи, защото клиентите ни в Щатите тъкмо са се 

събудили, ранен следобед е по нашите географски ширини, а при тях – 

сутрин. Ох, много рано стават тези хора.

Пощата ти е пълна със снимки на изкекерчени клиенти, застанали в 

чудновати пози, които се опитват да ти обяснят, че „ето тук“ много им 

стяга, а „ето там им е непоносимо широко“ и очакват внимателно да 

им обясниш точно с колко милиметра ще промениш всяка мярка за 

следващата им поръчка. Проверяват на всеки няколко часа дали ще им 

отговориш скоро и ако все още не си го направил, те подсещат.

Компютърът ми цикли, защото не смея да затворя Photoshop-а и 

кадъра, който обработвам на пресекулки от вчера. Почти винаги 

имахме за обработване снимки от последната фото сесия. Обикновено 

тъкмо приключвахме с работата по тях преди да се заснемем новите 

костюми, та процесът вървеше постоянно.

Обядваме в 10 вечерта, вечеряме малко след това. Прибираме се по 

някое време. Спим колкото може преди да ни събудят куриерите със 

сутрешните доставки или някой друг желаещ. Научили сме се да водим 

адекватни и смислени разговори в полу или напълно сънено състояние. 
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С колело стигаме до офиса за 10 минути. Боби издава фактури и прави 

износ докато отговаря на първите нетърпеливи и спешни клиенти за 

деня. 

Плотерът весело пее по цял ден, докато плотирам кройките на ризите, 

които все още си режем само ние. 

Всичко правим в последния възможен момент, а всеки един момент 

все някак се оказва последният възможен за някоя дейност. 

Знаем, че ни трябват няколко различни човека за съвсем различните 

ни дейности. От време на време ме тревожеха и други екзистенциални 

въпроси, като например, какво ще си помислят колегите, когато някоя 

сутрин ни заварят още в офиса, очевидно без да сме си тръгвали. 

Много се стараехме във времето това да не се случва, гледахме да си 

тръгнем поне малко преди да дойде първият човек на работа сутринта, 

златно правило.

Чудех се и като има други хора освен нас в тоз офис, как ще се накарам 

да облека риза и панталон, вместо дънки и суитчър. Оф, ами свиква се.

Епизод 101: Първият истински Блек Фрайдей

Вече сме 4 човека, след първия ни истински Блек Фрайдей, т.е. 

след събитието, което чакат всички клиенти в Щатите цяла година. 

Миналогодишните ни клиенти още ни пишат от време на време с 

някакви претенции и проблеми по саката си, но с това вече сме 
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свикнали. Работата вече е станала още повече, но и вече не сме сами. 

Започва да заприличва на истински офис.

Това е и първият ни украсен офис за Коледа, или поне работно място, в 

което украсата НЕ се продава :-). Изобщо – като истинско е.

За протокола: използвахме останалите от минали години украси, т.е. 

всичко, което хората не са искали да си купят дълго време от магазина 

и онлайн магазина ни, затова офисът ни беше пълен с текстилни 

елхички и ябълки.

Епизод 102: Първата Нова година в новия офис

Нова година е след 14 часа. В момента е 10:30 сутринта на 31-ви 

декември и кроя 20-тата риза, започнала съм оставащите кройки за 

правене в 12 вечерта на предния ден, не е най-ефективното нещо, 

за което мога да се сетя. Боби заспива до мен на един бийнбег, а 

аз генерирам значителен шум с дисковата ножица, с която режа 

(електрически ролков нож). Отмятам на ум колко ризи остават докато 

можем да си ходим. И се надявам скоро това да се промени, защото 

колко трябва да си уморен, за да можеш да заспиш на този шум! След 

малко ще си ходим и утре ще спим! Ура!

Епизод 103: Когато крушките топлят повече от парно.

Офисът, макар модерен имаше доста не-съвсем измислени моменти. 

Например, осветлението някак си е решено с халогенни крушки, 

крайно не-енерго спестяващи, в гнезда от по три, които не светеха 

изобщо, но пък за сметка на това толкова много топлеха, че в летни 

дни се чувстваш като на плаж. В 100-те плюс квадратни метра, които 

обитавахме, халогенните крушки бяха повече от 100 броя и доста 
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време не можехме да им намерим енергоспестяваща алтернатива 

заради модела им. Даже поръчаните заместители от Амазон бяха аха-

аха, но не ставаха. Освен че топлеха толкова много лятото, ежедневно 

изразходваха енергия като за вентилаторни печки.

Епизод 104: СОТ

Винаги трябва да има СОТ, но не винаги това носи със себе си само 

спокойствие. Има едно неписано правило: СОТ-ът винаги се активира 

докато спиш, независимо дали си легнал за един час, два часа или три 

часа или колкото там, таман си си легнал и тогава се активира.

Когато спре токът, може да има проблем, например да падне 

акумулаторът на СОТ-а, алармата да се активира, после да не можеш да 

я спреш. Случвало се е какво ли не през годините. Катерили сме се да 

откачаме кабелите от датчиците докато офисът и цялата сграда с него 

пищят неудържимо, намирали сме заспала в офиса котка (не питайте 

как!), която никой не е забелязал, че е влезнала през балкона по време 

на работния ден и е решила да се раздвижи в 2-3 през нощта и да 

потърси нещо за закуска.

Веднъж спря токът още от вечерта. По тъмно приведохме офиса във 

вид за затваряне, подредихме и се обадихме се на СОТ-а ни, за да ги 

питаме колко време издържат акумулаторите на устройствата без ток. 

Те казаха, „О, няма проблем, до 24 часа, пусни си спокойно защитата и 

си ходи“. Така и направихме. Работихме от къщи няколко часа. Около 

4 през нощта заспахме, когато клиентите ни в Щатите се умориха да 

пишат. В 5 и половина се обадиха от СОТ-а, за да ни кажат, че се е 

задействала алармата, след което ми съобщиха, че там имало някой, 
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затова ми се обаждат да ме питат дали да пратят охраната?! Ами ако 

има някой според тях в офиса в 5 сутринта и това очевидно не сме 

ние, да трябва! Минаха поне 50 секунди от трите минути или колкото 

там са упоменати за реакция в договора ни в дискусия на ситуацията. 

Станахме по най-бързия възможен човешки начин и установих, че 

навън вали сняг на огромни мокри парцали. Успокои ме мисълта, че 

ако си крадец не може да отидеш да крадеш в такова време, абсурд.

След 7 минути бяхме в офиса като се примолихме на едно такси да 

ни закара, а диспечерката от СОТ-а ми се обади да пита дали имало 

наранявания по вратата по принцип или са от сега?! Колегите ѝ били 

там. И освен това каза, че алармата не спирала да пищи. Супер! 

Понеже знаехме, че звукът на алармата ни е звукът от ада, наистина ми 

домъчня за хората, които живеят в тази сграда. Да, защото там имаше 

и няколко живущи. Шофьорът на таксито докато ни караше вместо да 

се разбърза малко, след като чу разговора, изрази възмущението си 

от това, че хората от СОТ-а не могат да спрат алармата дистанционно. 

Нали всички са специалисти тук, изслушахме го, нямахме какво друго 

да правим така и така в този момент. Той добави, че не можело така, 

ами ако човек не е в София, а е отишъл например в провинцията и 

не може да дойде да спре СОТ-а си?! Някак си, нямахме сили да му 

обясняваме, че и през ум не ни е минавало да затворим офиса и след 

това да изчезнем в провинцията ей така, за да си затворим бурканите 

с лютеница например. Замълчахме си докато той трескаво обмисляше 

инженерно решение на проблема.

На 10 тата минута откакто се чухме с диспечерката бяхме в офиса, пред 

сградата ни чакаше служител на охранителната фирма с миниатюрно 

джобно фенерче, по-малко от джобния ми нож, който си държа на 

ключодържателя.

Верно алармата не спираше да пищи, но пък беше вече беше доста 

прегракнала заради липсата на ток, т.е. съседите бяха извадили 
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късмет. Хората от фирмата за почистване на съседния офис обявиха, че 

алармата много хубаво „пее“ и се забавляваха.

Никой разбира се не знаеше как да я спре тази пуста аларма, защото 

таблото не работеше. Намери се някакъв дежурен служител от 

техническа поддържка, който ни разказа как трябва да си разглобим 

СОТ кутиите на стената горе и да им извадим акумулаторите. Сигурно и 

по-бързо щяхме да се справим, ако прословутите кутии не бяха толкова 

високо и неудобно разположени. А все още беше напълно тъмно 

навън, а вътре нямаше ток. След като победоносно се бях възкачила 

на откритата в тъмното стълба и извадих първата батерия, очаквайки 

да настъпи блажена тишина най-сетне, установихме, че имаме два 

акумулатора и трябва да си намерим и втората кутия.

Към 11 вечерта на същия ден, след като все още кутиите не бяха 

оправени, алармата се включи сама, ей така от нищото докато все 

още бяхме там. Ядосах се. Тъкмо им звънях да ги питам, защо не ми 

се обаждат и защо не дойде някой да оправи системата, когато на 

вратата се почука. Забележете – почука се. Отворих и пред мен няколко 

стабилно въоръжени младежи от СОТ 161, те отговаряли на сигналите 

на „паник“ бутона. Не издържах и започнах да се смея с глас. Казах им, 

че наистина много се радвам, че са дошли, но ние нямаме „паник“ бутон 

:-). Междувременно говоря с тяхна колежка по телефона. Попитах я, 

защо докато говоря с нея, тя ми праща 2 коли с хора, за да ме спасяват 

и то за услуга, която не ползвам, а през нощта не е била сигурна дали 

да изпраща колеги?! Тя каза, че се била сетила, че нямало „паник“ 

бутон, но било вече късно – пратила ги. Младежите си тръгнаха доста 

разочаровани, те бяха дошли за екшън все пак :-)

Поне не ни беше скучно.
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Епизод 105: Надпревара за не-обслужване на клиенти

С Боби си трупаме точки от спечелени басове. Това само по себе 

си не беше лесно, защото по повечето казуси бяхме на едно и също 

мнение. Който спечелеше, имаше право на едно желание по избор, не 

конкретно. Малко ме притесняваше, че известно време използвахме 

всичките си желания „по избор“ от така трудно спечелените басове 

само за спасяване от досадни клиенти. Нещо от сорта на, „ох, имам 

право на едно желание, моля те, моля те, вземи ти ето този непоносим 

клиент, защото просто ще припадна, ако трябва да разгледам новите 30 

снимки, които ми е пратил сутринта, заедно с имейл от три страници и 

половина бележки“. Действието се развива началото на 2014-та.

Епизод 106: Първият върнат костюм

Къстъм костюмите имат един проблем, или поне един основен проблем 

и много допълнителни. Основният проблем е, че когато някой ги 

върне, не можеш да ги продадеш отново, могат да послужат само на 

един човек или на нито един. Като цяло дарявахме веднъж или два 

пъти годишно костюми, но не съм сигурна колко помагахме с това. 

В последствие се научихме да караме клиентите лично да даряват 

костюмите, които искат да върнат на място в Щатите, вместо да хабим 

въглеродни емисии и средства за пратки, пълни с костюми, които не ни 

трябват.

Но съвсем в самото начало стойността на доставката при връщане на 

костюм не беше безплатна за клиентите. Първият върнат костюм от 

клиент на име Chang го получихме в кашон около 20 см на 10 см на 10 

см, не знам как този човек беше набутал и сако и панталон там, но все 

пак беше успял. Въпросният костюм вече не ставаше и за дарение.
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Епизод 107: Слетите неработни дни

Началото на май 2014-та е. Клиентите ни са в Щатите, женят се, работят, 

имат нужда спешно от костюмите по поръчка, които са поръчали в 

последния възможен момент преди да им потрябват. Всичко е за 

вчера. Няма значение, че в България правителството е решило да слее 

всички почивни дни в цели шест! Та клиентите ни работят и на Коледа, 

как да им обясня, че тука цяла седмица няма как да им изпратим 

спешна поръчка. Слетите почивни дни преминаваха в спокойно, тихо и 

почти денонощно обитаване на офиса от двама ни с Боби – сортиране 

на спешни имейли, отговаряне на безкрайно хипер спешните мейли, 

опаковане на костюми, правене на износ и разнасяне на кутии до 

летището в деня, в който това е възможно. 

Доста години слетите почивни ни дни означаваха само това за нас, та 

само при мисълта за тях, още като ги проверявахме от предната година 

в календара с гласуваните почивни и неработни дни, ни се завиваше 

свят. Нормалните съботи и недели ги чакахме с огромно нетърпение, 

както и работните дни след това, за да си починем малко. 

Въпросният майски ден получаваме следобед костюмите за деня 

по човек, който идва от фабриката в друг град с пратки всеки ден, 

самосиндикален пътуващ куриер. На следващия ден е специалният 

момент, в който от DHL приемат пратки за износ въпреки, че е 

неработен, с подготвена документация, ако си ги занесеш на летището 

сам и си пратил документацията на митниците доста по-рано преди 

това. 

Проверили сме женещите се и много спешните поръчки за пращане. 

Има няколко поръчки, които каквото ще да става, трябва да пратим. 



141

Клиентът се жени след 4 календарни дни (!), има няколко костюма за 

въпросното събитие, които трябва да пътуват, но не сме ги получили по 

куриера днес, защото не са готови…

След като през нощта въпросните клиенти истерясват, без да 

съобразят, че те са поръчали в последния възможен момент, ги 

уверяваме, че утре ще им пратим пратките. 

Става 7 сутринта, съмва се. Изгревът е онзи съдбовен момент от 

почивния/празничен/неработен ден, когато осъзнаваш, че нещо не 

е съвсем наред, ако го посрещнеш в офиса. По пътя минаваме през 

пекарната до нас (на ул. Ангел Кънчев). Тя все още не е отворена. 

Пробваме се да гледаме жално през витрината, откъдето мъждука 

слаба светлина. Получава ни се. Или така си изглеждаме всъщност 

и естествено пробуждаме съжаление. Отвътре изневиделица се 

показа една жена и загрижена за нас ни продава 4 различни кифли. 

Незаменимо! Има надежда, че ще го бъде и този официално неработно, 

но всъщност двойно работен ден :-)

Часът вече е 9 сутринта – лягаме да спим за час и нещо след като 

току-що сме закусили. Класика. В 10:22 получаваме СМС с номера на 

поръчки, които трябва да получим след малко. Очакването беше, че 

тези спешните костюми ще ги получим по автобус, за да ги вземем от 

гарата, да ги опаковаме в офиса както нормални хора, да направим 

качествен контрол на всеки костюм и да проверим десетките 

къстъмизации на клиентите и до 14 часа да занесем пратките на 

летището, за да пътуват с днешния самолет. Няма време! 

Да ама не, ситуацията е леко променена. Костюмите пристигат 

допълнително с автомобил от цеха директно на летището. А ние 

бягаме до офиса, за да вземем кутии, тиксо, документи, ножици, 
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товарителници, пликове, пакети, фолио, износни документи … за да 

опаковаме нещата там на място. 

В офиса на DHL в единственото помещение, където се приемаха тогава 

пратките в празничен/почивен ден цари оживление. Тъкмо си бяха 

тръгнали 100 човека и използвахме една миниатюрна масичка и три 

стола тип „чакалня“, за да подготвим нашите 13 пратки за изпращане. 

Въпреки че бяхме натрупали всичко около нас с несгънати кутии, 

насипни материали и изобщо цареше хаос, хората мило ни увериха, че 

всичко е наред. Боби ловко държеше множество костюми в двете си 

ръце докато аз еквилибрирах мерейки и опаковайки. Не знам какво 

си мислеха за нас, но след толкова години различни спешни случаи, 

вече не изпитвах срам, когато полагам всички усилия нещо да бъде 

свършено навреме. Фокусирахме се върху крайната цел, а именно – 

тези 13 женещи се или подобни различни спешни костюми да стигнат 

след 2 дни до техните притежатели на другия край на света, когато 

в България все още няма да са свършили празничните дни и всички 

все още ще си почиват блажено някъде си. А и в офиса на DHL имаше 

хора с далеч по нерешими проблеми, та почти никой не ни обръщаше 

внимание :-).

И това го оцеляхме.
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Епизод 108: Когато трябва да изглеждаш цивилизовано

Когато първият човек щеше да започне работа при нас, това което най-

много ме притесняваше е, че трябваше да изглеждам цивилизовано. 

Предните почти 4 години не бях свикнала да обръщам почти никакво 

внимание на външния си вид, носех дънки и суитчър, прекарвах 

повечето време цялата в конци и подобни, в голямо бързане дали 

първо да изпълня поръчка или да отговоря на имейл. Че ние едва 

намирахме време да се приберем и да поспим. Като изключим стоенето 

в магазина, в повечето време докато работех можех да стоя по пантофи 

и суитчър. Но някак си това не можеше да продължава. Единственият 

почивен ден преди първия работен ден на първия ни нов колега 

прекарахме в търсене на нормални цивилизовани дрехи, като всичко, 

което купихме в онази неделя преди толкова години си го обичам и 

нося и до ден днешен. Малко ми беше трудно в началото да сменя 

удобния и пухкав суитчър с риза и дънките с панталони, но с всичко се 

свиква.

Епизод 109: Когато те питат „Как върви бизнесът?“

Това беше един от най-задаваните въпроси от познатите и приятелите 

ни, когато ни видеха за малко в промеждутъците, в които не бяхме 

в офиса. А и когато бяхме в офиса. Винаги ми е звучал леко зле този 

въпрос, може би защото никога не би ми хрумнало да го задам по 

същия начин на някой, който има компания.

Най-често с Боби се споглеждахме и години наред давахме винаги 

един и същи отговор: „Ами бутаме го бизнеса, той все още не върви 

сам!“ За всеки, който е понечвал някога да се захване с нещо свое в 

какъвто и да било мащаб, ще ме разбере :-). Представях си работата в 
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компанията като голяма снежна топка, която бутаме нагоре по склон. 

И оптимистично чакаме наклонът да намалее и вече да не е така 

стръмен … или о, чудо – да стане равно или пък не думай, да достигнем 

нанадолнище и тази мити топка да започне да се търкаля с по-малко 

неистово бутане от наша страна. Та, това е, бизнес сам не върви, трябва 

някой да го бута!

Епизод 110: Първата кройка за ризи

Ризите по поръчка бяха вторият ни продукт по поръчка, който пуснахме 

на сайта. За да го направим, трябваше да се подготвим. Освен познания 

какво предлагат конкурентите ни като платове и кройки, изчетохме 

и няколко книги. Пуснахме обява в Jobs, за да намерим някой, който 

да е работил с нашия софтуер и да може да направи базовата кройка 

за вталена мъжка риза, с няколко опции за маншети и яки. Бяхме 

направили ръсто-размерна таблица на нашите клиенти и знаехме за 

всяка една гръдна обиколка какви други мерки целим. Намерихме 

една жена, която направи кройка или поне твърдеше, че я е направила 

за нас специално и пуснахме тестова риза. Ризата пристигна с 

ооооогромен врат и малка ръкавна извивка. Без да съм я обличала, 
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на мен ми изглеждаше ужасно неудобна. Жената обаче ни увери, че 

кройката е супер, защото вече 20 000 ризи са ушити с нея!!! Та нали 

беше направена за нас?! В търсене на виновен, както винаги става в 

текстилния сектор, накрая беше виновна ръкавната извивка, не била 

преоразмерена на едното парче по погрешка от жената и докато са я 

шили не били я прикачили правилно. А ние подходихме като не-шивачи, 

написахме формули за проверка на всички елементи от кройката във 

файла и дали се равняват на дължината на други извивки, към които 

трябва да се прикачат в последствие. Коригирахме си кройката, както 

преценихме за най-удачно. Правихме тестови бройки на няколко етапа. 

Това беше още времето, в който печатахме кройките с помощта на 

плотера от ужасите, който подскачаше в транс и дъвчеше хартията. Не 

след дълго кройката стана красива и удобна и си харесвахме ризите 

безкрайно много. И до ден днешен ги харесвам, 10 години след като са 

били ушити първите ни ризи, с Боби все още си ги носим нашите.

Епизод 111: Клиентите и оръжията

Бяхме в шок първият път, когато след като клиент си даде мерките 

на гръдната обиколка и стомаха ни обясни, че трябва да му направим 

сако, под което да си носи оръжието, без да си личи много много, че 

то е там. Това се оказа масова практика в Щатите. Твърде много хора 

притежават оръжие, ние просто не го очаквахме. Още изтръпвам, само 

като си помисля. А и като цяло, не мисля, че можеше да не си личи под 

сако.

Епизод 112: Копчетата

На едно нищо и никакво си копче, могат да му се случат толкова много 

неща.
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- Да не са сложили резервни две копчета от производството и ти 

да нямаш точно от същата партида резервно копче (наличностите се 

променят с дни). 

- Клиентът да иска по няколко пълни комплекта различни 

копчета, за да си ги сменя на място (редовно!). И разбира се, добре е 

да предвидиш точния брой плюс резервни от всеки вид, за да не се 

налага да му пращаш сто пъти пратки като се окаже, че за панталона му 

копчетата на стигат.

- Да се окаже, че копчето е от грешен материал. Поне за костюмите 

използвахме корозо, рогови, уреа, облечени копчета, седефени (shell), 

метални … но има още и пластмасови и какви ли не. Клиентът може 

да провери за някои материали дали копчето е рогово, уреа или 

пластмасово и дали копчето е от желания от него материал като 

си запали резервното копче например и установи дали гори като 

естествен материал или се стапя и мирише на чиста пластмаса.

- Копчето може да трябва да е седефено за някои официални бели 

костюми, супер скъпо и по пътя от производството към теб (по нощния 

превоз с куриер) да се счупят един два броя от въпросните седефени 

копчета по пътя, а ти точно такова копче да нямаш и да трябва да 

смениш всички или да чакаш да ти пратят наново.

- Резервните копчета слагахме отпред в хартиен плик за резервно 

копче, закачени за долния преден илик на сакото, това беше някакъв 

поне малък контрол, че няма да носят сакото на едното събитие 

например, за което им е трябвало ново сако и след като вече не им 

трябва, ще ни го върнат за full refund с твърдението, че изобщо не им 

харесва. Е, имаше и клиенти, които нарушаваха правилата и ни връщаха 

костюмите видимо носени, полети с нещо лепкаво, смачкани, с махнати 

резервни копчета, в найлонов плик като от местния плод и зеленчук и 

подобни недостойни решения.
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- А може и да е просто едно лошо зашито от производството 

копче, без затяжка, което да падне при първото обличане и да създаде 

впечатление, че сакото като цяло е кекаво ушито. Имаше едни седмици, 

в които нещо беше станало в едното производство и всички копчета 

на всички сака падаха. Налагаше се да ги прешиваме преди пращането 

едно по едно на ръка. 

- Може копчето да трябва да е гравирано (да!) По едно време ни 

беше хрумнала гениалната идея да предлагаме на клиентите ни да им 

гравираме инициалите върху корозо копчета (вид целулозен материал), 

които предлагахме. И те, разбира се, всичките искаха тази опция, а ние 

сновяхме до Ивета (нашата приятелка от магазин Карма на ул. Гурко) 

на ежедневна база с различните цветове копчета за всяка поръчка.
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Епизод 113: Deliver Worldwide
Един ден получихме поръчка за голям мостреник с метърче, поръчката 

беше за доставка до клиент, който живееше на кораб. Не помня как, 

но DHL го бяха локализирали и му бяха доставили успешно пратката. 

За наше учудване, човекът си поръча след това и костюм, който също 

беше доставен успешно на въпросния кораб. Така и не го попитахме за 

какво събитие му трябва :-). Да живее DHL!

Епизод 114: Интервюта за работа

Не всичките ни избори за са били правилните. Доста време 

практикувахме многостъпков процес за интервюиране на кандидатите 

ни за колеги. След интервюто в офиса изпращахме на хората примерен 

имейл, на който да отговорят, като те ще играят ролята на „къстъмър 

съпорт“ човека, а ние – ще сме в ролята на любопитния клиент. 

Във времето, някои кандидати не са били безкрайно откровени със 

собствените си възможности. Имейлът от една девойка беше написан 

на великолепен английски и доста ок като логическо мислене и преглед 

на сайта ни, беше свършила чудесна работа. Когато дойде при нас, за 

няколко месеца никога не достигна нивото на писмен английски, което 

да се доближава до това от онзи първи имейл, написан след интервюто 

при нас, от вкъщи. Наложи се да се разделим. След това вече пишехме 

тестовите мейли по време на интервю и винаги от офиса, за да не си 

губим взаимно месеци след това с кандидатите.
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Епизод 115: Клиент R.B.

Доста бързо научаваш клиентите поименно. След 8-9 години работа по 

индивидуални поръчки, имахме стотици клиенти, които ясно помнехме. 

Някои ни бяха станали почти приятели, като се има в предвид честотата 

на кореспонденцията ни. R.B. беше такъв клиент. Той имаше толкова 

много изисквания за опциите по костюмите си, че пишехме на ръка 

допълнителни бележки в почти всички от 100-те полета за опции на 

продуктите за производството. Например, той искаше цветна бутониера 

на ревера на всяко сако. Дотук нищо особено, но всеки път искаше 

бутониерата да е изпълнена с конкретен различен цвят, да има втора 

бутониера под нея, някой да му направи ръчно ухо под бутониерите 

отдолу на ревера, което да придържа евентуален аксесоар и освен 

между двете бутониери да е конкретно. Спецификата беше аналогична 

за всяка опция на сакото и панталона. Всичко трябваше да бъде 

много специално. Той искаше и с всяка поръчка да му изпращаме 

допълнителни мостри от плата, от който е изработен костюмът, защото 

си пазел колекция с мостри (!!!), т.е. парчета плат от всеки плат, от 

който има изработена за него дреха. Къде ли ги държеше? Май нямаше 

нищо, което шивашката индустрията да предлага в сектора мъжки 

костюм като допълнение или детайл при изработката и което да не 

беше сред съкровените желания на този наш R.B. и да не е много важно 

за него. Той така и не преживя факта, че отказвахме да поставим 

под ъгъл илиците на работещите 5 вместо 4 копчета на ръкавите на 

сакото му. Но пък при всяка поръчка ни питаше и никога не се умори 

да проверява, дали пък с това сако няма да можем и това да му 

предложим.

Мерките му също бяха специфични, все искаше да му се добавят тук-

таме по още едни 3-4 сантиметра, но не ни пращаше снимки с всяко 



150

получено сако и аз наистина се притеснявах, че накрая лимитите на 

кривите на сакото ще свършат и в някакъв момент ще му изработим 

нещо между парашут и палатка.  

Една късна вечер звъни телефона в офиса, R.B. се обажда много 

притеснен, отива да вечеря (значи при нас е поне 2-3 през нощта), 

получил преди малко костюма си, но броденията над левия вътрешен 

джоб на сакото я нямало! Трябвало да бродираме двете му имена там.

„Това е невъзможно“, възкликвам аз, след като съм проверила 

бележките от качествения контрол на сакото. „Сигурен ли сте?“ 

Наистина не можех да си представя, че можем да пропуснем този 

детайл като се има предвид колко внимателно проверяваме всичко 

по всяка поръчка. Разбрахме се да се чуем след малко. Клиентът 

явно вечеряше на единия етаж от къщата си, а сакото се намираше на 

другия, можеше да се чуе запъхтяването и умората му от бързането по 

стълбите. 

Минават 20-тина минути, аз вече си представям това летящо обратно 

сако от Щатите до България, което трябва да мине един куп митнически 

проверки, за да му добавим на място бродерия. С Боби обсъждаме 

дали да го компенсираме като платим на някой местен шивач да му 

избродира каквото иска където иска или пък да му пратим направо 

ново сако, ще ни е по-бързо, по-евтино и по-безпроблемно като 

алтернатива на онова летящото сако, което да обиколи земното кълбо 

два пъти. 

Телефонът отново звъни и с огромно облекчение (може би повече за 

нас отколкото за него!) той ми съобщава, че пак се качил при сакото 

след вечеря и установил, че имената му са там, избродирани, просто 
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цветът на сакото понеже било шарено каре, пък бродерията била 

червена като един от цветовете на карето не си личала много. Казах 

му, че много се радвам, недоумявайки как може да е огледал всичко, 

но да не е забелязал наличието на цели 16 броя едносантиметрови 

избродирани букви.

А ето и коментарите от бекенда на сайта ни към профила на този 

клиент, която беше видима за всички в компанията и излизаше в 

системата за работа с клиенти, когато клиентът пуснеше поръчка:

„(Ели) Следваща поръчка – на мен, че обсъждам с него корекции след 

21390.1. ВНИМАНИЕ, за всяка следваща поръчка да даваме на Т. за 

оздравява панталона, както е направено на поръчка: 21390.1. Важно, за 

следваща поръчка е добре да махнем от 107-ма алтерация примерно 

1 см, най-сетне ни прати снимки, няколко поръчки не беше пращал, 

сакото в гръдната е широко. Може да свалим още яката на 103-та 

алтерация и да отворим на 112-та. Attention: request an extra layer (ризол) 

inside the pants wasitband for all future orders. AND VERY IMPORTANT: ALL 

pants should have an inner pocket inside the right pocket, option П16 – скрит 

джоб в джоблъка, трябва да оставяме бележки за това в бланката и 

да не пращаме панталон без този допълнителен джоб!!!!!! Всички други 

опции си гледаме от предната поръчка.

Последно, доволен е от stacked копчетата на ръкавите и от поръчка: 

22862.1. След поръчка 23587.1 клиентът се оплака от още нещо, този 

път бутониерите не били на необходимото разстояние една от друга?!?!“

Епизод 116: Чат на сайта
 

Чатовете на сайта в 99.9% от случаите бяха детайлни, много дълги 
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и с много конкретни въпроси от страна на клиентите ни. Но все пак 

понякога бяха просто само забавни, като ето този тук:

(07:46:59) Bobby: Happy Thanksgiving! If any question comes up – please 

just let me know, I will be happy to help :-)

(07:47:51) Visitor 24810290: How long should a 19lb. Turkey need to bake???

(07:48:04) *** Bobby joined the chat ***

(07:48:11) Bobby: No idea, I am vegan

(07:48:53) Visitor 24810290: Then you’re useless; I’m outta here!

(07:49:00) Bobby: bye!

Платформата, която използвахме за чата (zopim) ни уведомяваше за 

броя на предишните чатове със същия потребител, както и колко пъти 

той е посетил сайта ни до момента от едно и също IP. Имало е случаи да 

се стреснем, когато видим трицифрено число посещения на сайта ни от 

потребителя, който току-що е стартирал чата. Очевидно този човек през 

цялото време от месеци стои на сайта и задава въпроси. А какво ли ще 

стане, ако този човек направи и поръчка, питахме се ние …

Епизод 117: Ентусиазираните клиенти

Имаше един тип клиенти, които толкова се ентусиазираха при поръчка 

на нов костюм, че го съчетаваха с начало на диета или хранителен 

режим за трупане на мускулна маса, за да изглеждат по-добре във 

въпросния нов як костюм, който ще получат след месец. Това, както 

можете да си представите, никога не завършваше добре :-). В резултат 

новия режим и ентусиазма на клиента, свързан с него, за четирите 

седмици, през които произвеждахме къстъм костюма на клиента, 

мерките бяха толкова променени, че вече костюмът не стоеше така, 



153

както се предполага. И клиентът наистина имаше нужда от нов. 

Правехме им нов костюм, разбира се. Къде ще ходим?! Въпросът 

основно беше дали и колко постоянни щяха да са с диетата си идните 

седмици същите тези клиенти, че да си представим колко още да 

коригираме мерките на новите сако и панталон, ей така за всеки 

случай. Тогава хвърляхме боб и само стискахме палци да сме били 

прави в разсъжденията си.

Епизод 118: Снимка на бюрото всеки ден

В пристъп на не знам каква мисъл една година реших да проследя 

работното си пространство и как живее то в хода на годината. В края 

на всеки работен ден си снимах бюрото отгоре. И така половин година. 

Започнах от рождения ден на Боби (най-хубавия ден, 1-ви юни) и 

приключих проекта на моя рожден ден, на нова година. Сега като ги 

гледам тези кадри, нямам представа как съм работила така, но явно 

някак си се е получавало. Бюрото ми е представлявало хаос от два 

монитора, две клавиатури, по едно време даже два лаптопа, по няколко 

чаши най-вече с кафе, както и остатъци от среднощни и съботно 

неделни проекти за блога, мостри на платове за ризи и костюми, 

тонове производствена документация, кройки за ризи, работни карти 

на клиенти, които сме се чудили как да спасяваме, тестови продукти, 

огризки от ябълки, хапчета за главоболие, купи със салата и какви ли 

не интересни неща, както и други, на които мястото им откровено не е 

било там. 

Ето и част от кадрите: https://ellieafter.com/work-year-2014-in-pictures/
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Епизод 119: За опитите … с любов

За да се окаже една стратегия успешна, поне 10 трябва да се провалят. 

Това никой велик човек не го е казал, но опитът ни го показваше 

недвусмислено. Изводът беше, че през цялото време трябва да правим 

подобрения или опити за подобрения, за да оцелеем. Голяма част 

от хвърлените усилия бяха на вятъра, но това е нормална част от 

нещата и се свиква. А от всяко усилие научаваш неща и трупаш опит. 

Продуктът трябва да се подобрява постоянно, обслужването трябва да 

се подобрява, процесите и преживяването за клиентите също трябва да 

стават все по-добри. Няма такова нещо като „всичко е идеално“ и сега 

само мога да си седя и да работя по текущи задачи. Не! 

Около 2014-та година, едно от нещата, с който най-много се борехме 

беше да накараме хората да преминат през процеса на мерене онлайн 

сами без да се притесняват, че ще сбъркат и съответно ще ни подадат 

грешни мерки. Уверявахме ги всячески, че проверяваме мерките им 

(Боби ни беше направил таблица с очакваната стойност за всяка от 

19-те анатомични мерки, които събирахме в началото, на базата на 

регресионен анализ и останалите мерки на клиента, формулите на 

който подобрявахме редовно). Винаги пишехме на всеки клиент с 

молба да премери нещо още веднъж. Като цяло хващахме повечето 

им грешки. Всички клиенти получаваха 100% satisfaction guarantee, 

т.е. гаранция за удовлетвореност, която се състоеше в безплатна 

преработка, ако неко не може да се коригира на място, както и 

покриване на до 125 долара за корекции на място. Т.е. клиентите 

не носеха почти никакъв риск. Ако пък не искаха нито една от тези 

опции, просто можеха да върнат костюма и да получат всичките си 

пари обратно. Ще кажете, че много сме вярвали в продукта ни. Да, но 

най-вече вярвахме в нашите възможности да направим клиентите 
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щастливи с поръчката си. Това не винаги се оказваше достатъчно, за да 

ги накараме все пак да се престрашат и да поръчат.

Направихме десетки различни усилия, за да накараме потенциалните 

ни клиенти да се измерят. Някои клиенти вярваха повече на модерните 

технологии отколкото на собствените си възможности да използват 

шивашки метър.

Бяхме се свързали с всички компании, които предлагаха онлайн или 

физическо измерване на всички клиентски мерки на място или с 

помощта на скенер или „умни“ технологии. Още бяха алфа и бета версии 

и така и не започнахме да работим с никоя от тези компании. Но много 

искахме да тестваме дали пък лесното няма да накара клиентите ни да 

се престрашат да поръчат онлайн костюм, без да е необходимо да си 

вземат мерките с шивашки метър. Все пак, те нямаха какво да губят, 

а можеха да получат костюм, изработен с техните мерки и спрямо 

техните желания, който да им стои великолепно!

Така едни почивни дни решихме, че тази технология с измерването по 

снимки можем да я накараме да работи. Бяха почивните дни около 

трети март. Помолихме всичките си приятели да дойдат в офиса, 

да ги снимаме от конкретно разстояние и с камерата, поставена на 

конкретна височина, да им вземем мерките, а след това извеждахме 

формули за мерките на всеки по снимката и ги сравнявахме с взетите 

анатомични мерки по конвенционален начин. Това усилие беше доста 

забавно и като цяло се получаваха учудващо добри резултати. Когато 

бяхме уверени, че ръчно можем да вземаме сносни мерки по снимка 

на клиентите ни, вземахме мерките във Photoshop и с помощта на 

формулите ги конвертирахме в очакваните сантиметри. Още помня 

първия клиент, който поръча костюм, ъплоудвайки само снимки, 
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направени не съвсем по зададените критерии, след като пуснахме 

на сайта тази опция. Като цяло процесът работеше, само дето много 

малко хора използваха и тази опция и по някое време спряхме да я 

поддържаме, защото усилията не си заслужаваха. Поне вече знаехме 

какво мислят клиентите за нея и продължавахме с усилията да им 

улесним живота и като следствие нашия по всякакъв други начини.

Епизод 120: Първата измама или как спряхме да пращаме 
костюми в Ирландия по принцип

С края на полезрението си виждам отворена снимка на рамо на 

клиент на монитор на колега. Клиентът не е снимал лицето си, но се 

е снимал в банята си и тази баня ми е сякаш много, много позната. 

Гледахме снимки на рамене най-вече на първа поръчка, за следващи 

поръчки вече имаме питания само за корекции по вече изпратения 

костюм и гледаме снимки на клиентите, облечени в нашите сака и 

панталони, за да видим как им стоят. Името на клиента нищо не ми 

говореше, но започнах да ровя в снимките на предни поръчки и след 

не много търсене намерих въпросната баня и въпросния клиент, 

направил поръчка преди време под друго име?! Иначе беше очевидно 
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същият човек, в същата баня, но с друго име. Защо би ни карал да 

работим с различни мерки по втора поръчка?! Има само една причина: 

защото не иска да знаем, че си е поръчвал вече от нас. Защо ли? Ами 

защото е измамник. Оказа се, че предната такава поръчка е била 

платена с крадена кредитна карта, били сме върнали всички пари 

на притежателят на картата, след като сме изпратили поръчката на 

клиента, а картодържателят се е оплакал, че картата му е открадната 

и с нея са плащани и купувани неща. И предният и този адрес бяха в 

Ирландия. Този път реагирахме бързо и писахме на „клиента“, че нищо 

няма да му пратим. Върнахме всички пари на истинския картодържател 

и се възмутихме искрено. Същата случка се повтори още доста пъти. 

Е, клиентът вече не се снимаше в банята си и не беше само този 

ирландски клиент, имаше и още други като него. За някакъв период от 

време нямаше нито една нормална поръчка от Ирландия, направена 

от човек с не-крадена банкова карта. И така престанахме да приемаме 

ирландски поръчки.

Епизод 121: Транспарант в замяна на панталони?!

Много рядко не бяхме физически налични в офиса, но един път се 

наложи Боби да отиде за няколко дни до Лондон за събитие с Launchub, 

нашите инвеститори. Сигурно са били два дни, които са ми се сторили 

поне 10. Помня, че едната вечер тъкмо се прибрах и си отворих лаптопа 

в леглото за последно преди да си легна, за да видя дали нещо спешно 

не се е случило. Еми, беше се случило. За клиентите ни в Щатите беше 

обед или ранен следобед, време в което изпращаха спешните си много 

важни имейли и въпроси.  

Та, получавам мейл с текст URGENT, отварям мейла и какво да видя – 

клиентът бил получил преди малко пакет с транспарант, според него 

доставка от Китай, вместо да си получи пратката с костюма. В този 
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момент, освен да си разваля съня не знам какво друго постигнах. Тава 

беше времето, когато още работехме с TNT за Щатите и съответно и аз 

се заех с писане на фрустрирани имейли. В следващите няколко часа 

локализираха пратката, била пристигнала в Норвегия. Но панталонът 

от кутията го нямало?! Искал ли си клиентът само сакото?! Явно на 

някой друг също много му  е харесал този костюм, но му е ставал само 

панталонът.

Разбира се, направихме му нов костюм.

Епизод 122: Ризата от манекена

Действието се развива петък вечерта, около 18:00. Куриерите години 

наред оставяха нашия адрес за последно, за да ни дадат повече време 

за приготвяне и опаковане на всички възможни пратки за деня, за 

което винаги сме били безкрайно благодарни. И все пак, 18:00 часа 

е доста късен час, като се има предвид, че самолетът на DHL за деня 

излита примерно в 19:30. Телефонът в офиса звъни. Обажда се човек 

от сватбена поръчка, сватбата е след 3 календарни дни. Най-сетне 

си получил и пробвал ризата, но тя не му ставала. Разбирам набързо 

точно къде и как не му става. Казвам му, че трябва да помисля какво 

ще правим и ще му се обадя отново след няколко минути. Мислим. 
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Споделям с последния човек останал в офиса казуса. Ризата е от 

зимен фланел плътен плат, имаме само една такава готова бройка 

в офиса, снимана и използвана на фото сесия преди доста време 

и от тогава стояла облечена върху манекена в коридора в офиса, 

където е посрещала колеги и куриери, но основно е събирала прах. 

Става ми лошо като си представя, че нямам никакво друго решение. 

Обсъждаме дали е разумно да пратим тази прашасвала месеци наред 

риза. Притеснявам се даже да я сваля от манекена, за да не открия 

там някоя буболечка. Проверявам  мерките на модела, за който сме 

шили въпросната риза преди да огледам точно колко е прашна самата 

тя. Установявам, че на клиента ще му стане точно където в момента 

не му става. Обаждам му се и му съобщавам, че това е единственото 

решение за него, за да има риза от същия плат като останалите 

шафери на събитието, доставена на мястото на събитието след 3 

дни. Звъня на DHL и ги моля да имат предвид, че имам пратка, която 

ще донеса лично след малко и самолетът ако може да не тръгва 

без нея. Подготвям документите, пратката е подарък, т.е. клиентът я 

получава без допълнително плащане, не ми е нужен износ, но е нужно 

да уведомя всички по линията за новата товарителница. Колегите 

ми извикват такси. Аз разсъбличам манекена, гладя ризата, поне да 

я дезинфекцирам някак си и пуфтя, че няма да я сгъна достатъчно 

прилично, не стига че е стояла месеци навън и е прашна, ами ще бъде 

и смотано сгъната. Някак си я докарвам в полу-търговски вид. Таксито 

ме чака, уверявам се, че съм си взела телефона, ключовете за офиса и 

пари за таксито. Уверявам се, че съм си взела пратката и документите 

към нея все пак. Търча. Обяснявам на таксито къде до летището се 

намира DHL и колко време имаме да стигнем. Звъня на куриерите. 

Обяснявам на таксито, че ако има желание и няма друг адрес, може и 

да ме върне. Той на драго сърце приема и се опитва да разбере какво 

толкова спешно имам да правя в DHL в петък вечер за една минута. 
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Вълнува се и продължава да ме разпитва, за мое щастие си гледа пътя 

внимателно и кара доста бързичко. Стигаме. На входа на бариерата на 

новата сграда ме чака куриер, който грабва пратката и документите 

и отива наистина физически да гони самолета. Бях му безкрайно 

благодарна, макар че нямах време да се обяснявам. Отдъхвам си. И 

петък вечер може да започне, любим момент, защото започват един 48 

часа, в които не се налага да бързаме толкова много и спокойно мога 

да хрупам бисквити на бюрото си докато довършвам изостаналите от 

седмицата задачи с малко по-малко количество стрес.

За протокола: клиентът даже и не писа да ми благодари, но 

младоженецът от същата сватба оцени усилията ни и ми писа имейл. 

До колкото разбрах ризата стояла добре :-).

Епизод 123: За бялото, синьото и сивото

Основно правило ни беше да добавяме по няколко нови костюма 

на месеца, за да може да поддържаме интереса на клиентите и да 

продаваме. Трябваше да комуникираме с клиентите, да им изпращаме 

нюзлетъри с нови снимки, да подготвяме ангажираща и интересна 

реклама в Google и Facebook и такива неща. На сайта трябваше да има 
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нови красиви костюми и поне един нов шарен костюм, ако може той 

да е златен, лилав или друг тотално непродаваем, но впечатляващ за 

снимката цвят, за да може да се сетят нашите клиенти да си поръчат 

стандартния сив или син костюм от нас, който те така и така си носят.  

В общи линии показваме шареното, за да може да продаваме десетките 

сиви и сини нюанси в комбинация със светло синя или бяла риза (гордо 

стояща до някаква екстравагантна и смела риза на голямо каре). 

Принципът покажи шарено, за да продадеш синьо-сивото работеше 

безотказно.

Епизод 124: За котките и офиса

Няколко дни след като се нанесохме в бизнес сградата на бул. Христо 

Ботев се оказа, че във вътрешния двор живеят милиони котки. О, 

изненада! Средно поне четири котки обитават всеки вътрешен двор в 

центъра на София. Една от тях, оранжева, мърлява и рошава, ни намери 

първа. Оказа се, че е не е тя, а той. Нахранихме го, на следващия ден 

котаракът ни доведе гаджето си, а след седмица бяха цяла армия 

от мърляви котки. Нарекохме го Мърльо, защото беше мръсен и 

отчайващо гнусен. На втората година в същия този офис на Коледа 

вече имахме готовност и желание за ловене на котки и кастрирането 

им, един огромен, времеемък и миризлив проект. Първият път, когато 

дебнах да хвана Мърльо, което беше цел на живота ми в свободните 

минути доста месеци, хванах вместо него гаджето му (една голяма 

съсла). Нямахме кола, транспорт или желание да водим улични 
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конти в таксита, затова след хващането им звънях на Клиника 

Симеоново, които тогава предлагаха транспорт за кастрация на котки. 

Ветеринарите дойдоха бързо и предложиха да запишат котката с 

име Джон (от John Doe). Предложих им да е поне Джоана, все пак е 

момиченце. Оказа се добър момент за кастрирането ѝ, тя беше млада 

и раждала 100 пъти и щеше да е доста по-здрава от тук нататък, след 

като я кастрираме. Оказа се вярно, години по-късно Джоана си беше 

супер и все още е, като е спорно дали непоносимият ѝ характер или 

кастрацията ѝ я поддържат в такава добра форма. Идните месеци 

хобито ни продължи да е фокусирано върху ловенето на котки. Всяка 

свободна секунда използвахме за планиране и действия в тази посока. 

Така и не се сдобихме с клетка-капан (много усилия щеше да ни е 

спестила!). Ако някога ви се наложи да ловите улични котки, не правете 

такава грешка, сдобийте се с клетка-капан. Има си професионални 

методи, далеч по-удобни и безопасни в сравнение с кошовете, кутиите 

и кофите, с които си служехме ние. Най-често използвахме големи 

пластмасови кошове като за пране, като примамвахме котките с храна, 

бързо-бързо ги захлупвахме после с капака и ги залоствахме вътре. 

Методът не беше от бързите, но все пак работеше и почти всички не 

напълно диви котки, които имаха неблагоразумието да ни посещават, 

бяха изловени и кастрирани за няколко месеца. Така популацията, 

която продължи да се множи беше само на най-подивелите, защото 

само те останаха неизловени. Хм, понякога съм се чудила дали не 

докарахме грандиозни промени в цяло поколение улични котки с 

нашите действия. 

Котето Сникърс например, бяло, оранжев, оплезен и кривоглед, го 

хванахме с помощта на останалото пиле с картофи на една колежка.

Мърльо дебнахме много, много време. На поне 10-тия опит се бях 

сдобила с голяма прозрачна кутия за съхранение с колелца, много 

голяма. Планът беше докато той яде, в идеалния вариант, с гръб към 
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мен, да го захлупим и после да подпъхнем капака отдолу. Бях изрязала 

дупки, за да влиза въздух и котето да може да диша. Кутията беше 

напълно прозрачна инак и щеше да му е удобно и да вижда всичко. В 

кулминационния момент, в който го хванахме се наложи да изчакаме 

ветеринарите два часа, през което време кутията с Мърльо стоеше 

в центъра на open space пространството ни в офиса и деликатно 

се придвижваше напред-назад в следствие на любопитството и 

ината на Мърльо, който правеше вътре салто след салто. Обявих го 

за две годишен котарак, който се оказа пълен с бълхи и поне на 8 

години, ако съдим по зъбите и здравословното му състояние, според 

лекарите. Следващите години щях да го водя на лекар редовно 

заради дефектната му трахея, заради кашлицата му за какво ли още 

не. Поне 2-3 пъти годишно в офиса стоеше списък с антибиотика по 

дни или часове, който някоя котка в този момент приемаше заради 

нещо. Идвахме и събота и неделя и ги търсехме, да не си изпуснат 

антибиотика! В пристъп на благодарност, след няколко дни лечение 

един ден Мърльо реши да ни се довери, късно през нощта влезе през 

балкона и започна да се въргаля по бюрата ни и да иска вниманието 

ни. Излишно е да казвам, че гнусливата ми душа беше в тотален потрес. 

След дълги многодневни семейни съвети все пак с Боби решихме, че 

тази котка може да отрови живота на всеки нормален човек и не, не 

може да си го вземем в къщи, колкото и да ни е мил в този конкретен 

момент. А той даде всичко от себе си, ходи ни по бюрата, галеше се и 

се гушкаше, а аз този момент, бях в ступор като си представях къде 

е ходил и какво е правил преди малко с тези лапи. Не можехме да 

си причиним това, камо ли пък да го причиним на нашето вече старо 

домашно коте, което никога не е стъпвало на улицата и е прекарало 

всеки миг от живота си върху дюшеме или паркет, без никакви тревоги 

за сигурността и храната си. Мърльо си остана добра компания до края 

за офисните часове. Даваше ни да му връзваме мартеница на първи 
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март и да го чешем при поискване. Е, ние все пак гледахме една друга 

улична котка за няколко месеца, не ни се размина. Тя беше шарена, 

трицветна и се казваше Ема Джо, наречена на January, хваната на 

първия работен ден през януари, твърде млада, за да я пуснем след 

като я кастрирахме, а навън температурите бяха силно отрицателни. 

Бяхме решени или да я цивилизоваме или да ѝ намерим дом. Ако 

може и двете. След два месеца кастриране, ваксиниране, чипиране и 

каквото се сетите, Ема Джо замина към новия си дом в Германия, а в 

къщи имаше един брой сиво-бяла, тържествуваща котка, която отново 

беше най-хубавата в целия апартамент и даже на етажа (макар, че това 

второто беше спорно). 

Изпратихме Ема Джо към новия й дом в Германия и с облекчение 

прекръстих скоростно сформираната рекламна фейсбук група на „Коте 

Ема Джо намери дом“ (изначално „Коте Ема Джо търси дом“). Тя е 

добре, от време на време ми изпращат снимки от новите ѝ стопани, 

живот си живее. И така до ден днешен, наскоро получих нова снимка.

За всеобщо учудване Мърльо доживя пределна възраст за уличен 

котарак. По едно време държахме ежедневна връзка с офиса на 

Uniqa на ул. Гладстон и моите приятели от ателието за Керамика на 

ул. Ивайло като разменяхме ценна информация в реално време къде 

е Мърльо (Гаро/Рижко) или там както му беше името в този момент, 

добре ли е и дали е ял (даже и понякога обсъждахме точно какво и 

точно колто е ял!). Мога смело да кажа, че тази котка наистина имаше 

свободен и същевременно обгрижен живот до колкото е възможно за 

уличен котарак, пълен с приключения, който е траел поне 9 живота и 

над 10 човешки години, всичките пълноценно изживени. Малко след 

последните ни дни в офиса от топлата връзка за постоянно наблюдение 

на Мърльо ми казаха, че вече не е жив, но се е случило от старост. 

Доста го преживявах. Все още намирам негови снимки, например от 

онази студена като в „Game of thrones“ зима, в която им направихме 
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къщи за спане от стиропор и първата сутрин го заварихме сврян в 

тестова къща, която му беше тясна, но пък явно – топла. И топлото му 

харесваше. И ми става едно мило и тъжно на душата. Какво ли щеше да 

каже Мърльо, ако можеше да говори…

Епизод 125: Слонът, който се опитвахме да уволним

Коледа, както можете да си представите и в „Oliver Wicks“ също беше 

най-натоварения период от годината, не само в магазин за подаръци 

и уют „100 овце“. След черния петък с многото желания на клиентите, 

работехме последните седмици преди Коледа под пълна пара и 

изпращахме готови поръчки до последната възможна минута, дори и 

това да означава на 23-ти декември да се ходи до летището с клиентски 

пратки. Клиентите също не се спираха, пишеха ни денонощно, по 

Коледа тъкмо имаха така повече свободно време. И на нова година 

имаха време. В Щатите са работохолици, USPS доставят пратки на 24-

ти декември. Помня един първи януари, точно при настъпване на нова 

година през нощта получих имейл от клиент с обяснения точно колко 
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къс му е панталонът. 

На Коледа се случваше и някакъв феномен, във фабриките също 

очевидно имаха повече натоварване от обичайното и единственото 

нещо, което можеше да се претупа лесно беше гладенето на костюмите 

или по-точно гладенето на саката и реверите. Това е важна стъпка, 

особено на ревера, за да изглежда сакото добре и да не се оплакват 

клиентите. 

Всяка Коледа се забавлявахме, че понеже е натоварено, във фабриките 

наемат вместо допълнителни гладачни преси за саката, един гладачен 

слон, който да сяда върху всяко сако вместо да го глади. С въпросния 

новоназначен слон се борехме всяка Коледа, връщайки недогладените 

костюми за повторна преса до откат. 

Епизод 126: Човекът с collar roll-a

За повечето хора бяхме установили, че нямат нормалната стойка, 

заложена в изначалната кройка, защото в изправено естествено 

състояние се получава малка гънка под яката на сакото на гърба им. 

Това състояние на английски език е известно на шивачите като col-
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lar roll и може да е следствие от високи рамене, изправена стойка и 

други фактори. За повечето клиенти правехме корекция на този шев 

конкретно, за да няма гънка, т.е. отнемахме малко плат там. Някои 

клиенти не забелязват тази миниатюрна гънка, но има и такива, 

които имат собствена представа за корекциите, които трябва да 

им се направят в милиметри.  Имахме един клиент, който ми се е 

запечатал в съзнанието до ден днешен, защото настояваше да правим 

различни корекции за въпросния collar roll в зависимост от плата, 

който си е поръчал. Ако е дебел зимен tweed плат – отнемахме 5 

милиметра на въпросната алтерация (половин сантиметър, който той 

си виждаше и на който много държеше!), ако платът е супер тънка 

вълна 150s, отнемахме малко над сантиметър, а ако платът е средно 

тежък, корекцията беше 8 милиметра. Уверена съм, че не е възможно 

човешкото око да види такива малки разлики, които са в обсега на 

стандартната грешка при прикачването на две парчета плат, но той си 

ги виждаше.

Епизод 127: За костюмите по принцип

ККостюмите, които:

- Костюмите, които са поръчани от клиент с адрес в Австралия, 

но за трите седмици, в които му изпълняваме поръчката, клиентът се 

преместил да живее на другия край на света или е заминал за малко, 

но точно там му трябва костюмът и се сеща да ни го напише след 

като вече е получил имейл, че сме му го изпратили. Кутиите се лашкат 

по цялото земно кълбо, ти тръпнеш в очакване докато бясно пишеш 

мейли и се молиш за пренасочване на пратките и още по нетърпеливо 

рефрешваш страницата на DHL с тракинг информацията за пратката 

или стоиш на линията и чакаш да те свършат с някой по трасето 
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докато слушаш весела мелодия с часове. Абонирал си се да получаваш 

известия всеки път, когато пратката бива чекирана, където и да било 

по света. Понякога успяваш да рефрешваш толкова често, че виждаш 

промените в статуса преди да си получил още имейла за тях. Както 

пишеше един клиент в чата „I am constantly checking my email“…

- Костюмите, които са толкова големи, че трябва да ги пращаме в 

две кутии вместо в една и от митницата ни се обаждат да ни кажат, че 

не ни вярват, че в тези две огромни кутии има само един единствен 

костюм, налага се да отворят кутиите, за да се уверят, че два пъти по-

голямото и тежко нещо е само един костюм, който трябва до обгърне 

клиент, чиято гръдна обиколка е по-голяма от височината му. Разбира 

се, доставката на този същия костюм ни е и няколко пъти по-скъпа.

- Костюмите, които някак си успяват да бъдат доставени на кораб, 

биват оставяни с инструкции при съседи, портиери, на веранди, вали 

ги дъжд, намират ги случайно съседи, намират ги случайно други хора, 

изчезват безследно или пък са напълно разпарчатосани преди да 

стигнат до клиента.

- Костюмите, които са толкова малък номер, че едва успяваме 

да ги изпълним, а когато ги опаковаме заемат толкова малко място 

в кутията, че се лашкат наляво-надясно с дни, а на теб ти е мъчно за 

човека, който е платил същата цена за този костюм, а колко малко 

нещо ще получи. Е, и за теб самият ти е мъчно, докато се бориш да 

опаковаш някое supersize сако в кутия за нормален размер дрехи.

Епизод 128: Най-големият ми страх, когато пишех имейл

Имейлите, свързани с обслужването на клиентите в „Oliver Wicks“ бяха 

най-времеемката част от работата ни, отнемаха повече от 8 часа на ден 

на човек, а понякога стигаха и до 16. И фанатично, през всичките тези 
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години най-много се страхувах да не напиша на някой клиент думата 

„shit“ (на английски изпражнение) вместо правилната дума „shirt“ 

(на английски риза). Проверявах всеки имейл, в който се споменава 

риза по няколко пъти преди да го изпратя :-). А като се замисля е 

имало доста по-сериозни неща, за които да се притеснявам покрай 

комуникацията с клиентите, но аз си бях избрала основно това.

Епизод 129: Списъци с терористи на митниците в Щатите

Няколко пъти се е случвало пратка да не стигне до клиента, защото 

клиентите дават само две имена при правенето на поръчка (това е 

нормалното, не е нормално да им искаме повече лични данни). Но 

някои клиенти имаха недобрия късмет двете им имена да съвпадат 

с двете имена на някой престъпник, издирван от Интерпол. Много се 

чудехме как да поискаме в този случай третото име на клиента или 

снимка на паспорта му и как да му обясним, че от митницата искат 

доказателства, че той не е престъпникът, за когото го мислят, за да 

си получи костюма, без да нарушаваме личното му пространство. 

А клиентът в този момент е много вероятно да бърза, костюмът да 

му трябва, за да се ожени или за някое друго важно събитие, а ние 

дни наред си разменяме мейли с митниците в Щатите, които са се 

запънали и отказват да пуснат тази опасна пратка за този така опасен 

престъпник.

Епизод 130: Напускам работа, спешно!

Планината се превърна в нашето бягство от реалността, когато 

започнахме за почиваме неделите. Това е първото място, което 

посещавахме. А неделите ходехме с часове. Една неделя, по време 
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на състезание по планинско бягане в Пирин, на Боби се беше обадила 

една от колежките ни, хлипаща по телефона. Казала му, че ужасно 

съжалява, но няма никаква възможност да си изпълни ангажиментите 

по трудовия договор по заместване и се налага спешно и незабавно 

да замине за морето утре. Очаквала е да чуе съчувствие или просто 

„Ок, няма проблем“, но след няколко елементарни въпроси от страна 

на Боби, опитвайки се да разбере какво прави изпълнението на 

ангажиментите ѝ невъзможно, тя е разказала. Обещала на братовчед 

си да работи лятото при него в заведението му на морето. А то лятото 

видиш ли изненадващо и неочаквано дошло. От тогава дълго време на 

финала на всяко планинско състезание, което посещавахме неделите, 

първият въпрос, който задавах на Боби, който самоотвержено ме 

чакаше, беше: “Някой напускал ли е работа докато съм тичала днес?”. 

А доста по-смислен въпрос в същия този хубав момент би бил „А сега 

какво ще ядем :-)?“.

Епизод 131: Куриерски неволи

През годините само няколко пъти сме имали загубена пратка, което 

всъщност е нищожен процент. Понякога куриерът в Щатите е оставял 

пратката на верандата на клиента по негово желание, защото той 
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е поискал така, но някой в последствие му я е взел, защото той не 

е съобразил. Или пък верандата на клиента е била неподходяща за 

складиране на пратки и е завалял пороен дъжд, него пък го е нямало 

и кутията и костюмът са напълно подгизнали и унищожени, въпреки 

допълнителната, за наше съжаление, найлонова опаковка. Няколко 

пъти клиентът с търсене по наша молба е установявал, че пратката е 

получена от съседа му, или че стои при портиера на офис сградата му 

или го чака някъде другаде или нещо подобно. Веднъж даже двама 

клиенти получиха едни на друг пратките си и бяха така добри да си ги 

разменят, след като разбира се ни пишат в истерия, че костюмът не е 

правилният плат и им е много тесен например или ужасно широк, преди 

да забележат името, избродирано отвътре на самия костюм или на 

товарителницата и да съобразят, че просто това не е тяхната пратка. 

Няколко пъти митниците никога не са освобождавали пратка, докато тя 

не изчезне безследно, докато ние си представяме че някой митничар 

просто е седнал върху не я и не я пуска с месеци, защото така му е 

удобно. Имало е и още по-трудни случаи, като например: веднъж обраха 

буса на куриерската компания с доставката от завода към нас за същия 

ден сутринта с готовите костюми по поръчка за деня. Българинът не 

цени и не носи костюми, не знам за какво са им били на крадците не 

един или два, а цели 15 броя, но всичките костюми за деня, двуцифрено 

число, в действителност липсваха. Имахме късмет, че сред тях нямаше 

никой женещ се след два дни, на който много спешно ду му трябва 

поръчката. Разбира се, изпълнихме костюмите наново, експресно. Но 

като цяло това е една от сферите, в които сме очаквали много повече 

проблеми от реално генерираните. Представяли сме си доста повече 

презокеански загубени пратки, а в действителност те бяха единични 

бройки, затова ги помним толкова ясно.
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Епизод 132: Котката в офиса по време на интервю

Едно от най-яките неща на офиса на Oliver Wicks беше, че всички си 

водехме животните в офиса, като разбира се, се опитвахме да се 

редуваме, за да не се засичат всички животни на веднъж или ако може 

да не се засичат по принцип. Един ден заведох Омика (котката ни), 

без да преценя, че денят ще е дълъг и имаме интервюта на кандидати 

за работа в края. Самото ѝ водене представляваше похлупване в 

кошницата на колелото (с капак) и внимателно каране, с цел на котето 

да ѝ разнообразим малко скучния домашен живот. Тя като поостаря 

не обичаше да ходи на работа, макар че като беше малка ѝ харесваше. 

Прекарваше повечето време в склада и не даваше на хората да ѝ се 

радват особено. Все пак се разнообразяваше поне малко и излизаше 

на разходки, когато вечер останем сами. Интервюто беше за кандидат 

да къстъмър съпорт. Котката по едно време като част от хората си 

тръгнаха докато интервюто вървеше, триумфално излезе от склада и 

се заразхожда из офиса. По едно време установи, че има нов човек. В 

знак на протест се качи на заседателната маса, където провеждахме 

интервюто и го гледаше от упор. На петата минута се опита да му 

бръкне в чашата с вода с лапа и се разгневи, когато младежът се опита 

да си защити чашата. Със смесени чувства, лек срам и притеснение, 

вече много внимавах кога ще водя котката в офиса.
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Епизод 133: PcW или просто действията и мислите на един 
клиент
(от над 200 разменени с него имейла)

Просто хаотични мисли от историята ни и работата по поръчките на 

един клиент. Клиентът поръчва два костюма, получава първия и иска 

множество промени. Работим по безплатна преработка на сако. Докато 

произвеждаме второто сако и чакаме да го получи и да му хареса, за 

да сме сигурни в мерките, той е размишлявал за първия панталон и 

е искал за следващия път да променим ъгъла на гладене на предния 

ръб. Също така си е сменил плата и за следващия панталон, отново е 

писал различна дължина и е мерил колко иска последно вече наистина 

да е ширината на крачола на готовия панталон. Допълнил е, че държи 

мерките да са точно както ги иска, за да не се налага да прави корекции 

на място, не приема нито милиметър отклонение! След няколко дни 

е поискал да получи дата за готовност на втората поръчка. Малко е 

размислил и пак е писал за ширината на крачола в отделен имейл, 

костюмът му вече е бил в производство, не можем да правим хиляди 

промени на този етап, да не кажа никакви. 

Междувременно пак е писал, че е доволен от преработеното сако и 

че не може да е по-доволен, след което се е зачудил дали сега сме си 

записали крайните му мерки или следващият път ще изпълняваме 

с някакви какви да е други мерки поръчката му (защото сигурно 

имаме желание да пращаме преработка на сако след сако, изпълнени 

безплатно и за наша сметка, създавайки въглеродни емисии колкото 

целия китайски народ и губейки часове време и средства). 

След това е направил поръчка за два нови костюма, обяснил ни е къде 

иска да ги носи, след което е писал имейл, че се колебае за платовете, 
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които е поръчал и се чуди дали пък да не ги смени с други. Пратили 

сме му линкове с опции. Междувременно ни е пратил имейл с мярката 

на врата си, ей така само един ред, да я имаме в предвид по принцип, 

нещо че не е поръчал риза. След няколко дни е питал дали можем 

да доставим костюма му преди 21-ви септември или да го държим 

до 2-ри октомври, щял да пътува. Супер е клиентът, повечето не ни 

предупреждават и куриерите с кутиите летят наляво-надясно, кутиите 

биват оставяни по веранди, на съседи и изобщо се създава излишен 

хаос. Писал е нов имейл, за да ни увери, че ако много му хареса новото 

сако, ще направи нова поръчка. В този момент, както си представяте 

не изгаряме от желание точно с него да работим още месеци. Но не му 

пишем точно това, а му пишем жизнерадостно нещо от сорта на: „We 

really hope you like your new jacket when it is ready“. Вътрешно в себе си се 

надяваме да ни забрави. 

След това е получил сакото си и е бил доволен. След малко е писал 

имейл с питане каква корекция сме направили на дължината на сакото, 

че да му хареса толкова. След няколко дни е писал, че няма търпение 

да си получи следващата поръчка с панталоните и да е сигурен, че 

и те много ще му харесват, за да си поръча костюм от плат tweed. 

Писал е междувременно имейл, за да каже, че изпитва съжаление, че 

някакъв сив плат е свършил на сайта преди време и сега нямаме ли 

подобен. Казали сме му, че чакаме плата да излезе от производство 

във фабриката за платове и затова е спрян от сайта, защото не знаем 

след колко време ще е готов, предложили сме му мостри от този и 

други платове, за които се колебае. В следващ имейл ни е питал дали 

ще имаме скоро sale (някаква отстъпка, разпродажба и т.н.) на някой от 

тези костюми и дали можел да поръча и жилетка. 

Междувременно си е получил панталоните и пак не е бил доволен с 
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някакви милиметри. 

Писал е, че не сме направили корекциите и че панталонът е дълъг и 

иска пари да го коригира на място. Казала съм му, че сме пратили 

панталони с 2 см по-къси, а той е отговорил ядосан дали това означава, 

че няма да му покрием парите за корекции на място. Разбира се, че 

не! Та нали за клиентите даваме всичко. В нов имейл е обяснил, че 

има шанс да си направи панталоните така, че да си ги хареса и че за 

костюма, който сега е в производство иска да поръча допълнителен 

чифт панталони. Бил обмислял и друг костюм, дали не може да получи 

отстъпка. В нов имейл е питал дали сивите панталони, за които си 

мисли са същите като сивия костюм, който обмисля. Ами не, имаме 32 

сиви плата в момента на сайта, различни са. Добавил е в кошницата 

си на сайта два костюма и е писал имейл с питане кой от двата му 

препоръчваме. Обсъждали сме разликите плат по плат в детайли. 

Предложила съм му отстъпката от единия костюм, за да поръча другия 

костюм, ако повече му харесва, защото текущо само единият от двата 

костюма между които финално се е колебаел е бил намален. Попитал 

ме е за цена, ако поръча и жилетка и допълнителен панталон. Сметнала 

съм му цена и съм пратила дълъг мейл с описание на всеки от 

платовете и колко ще струва с отстъпката ако поръча костюм от 4 части 

(с прословутите два панталона, които той изобщо не харесва). В отговор 

той е попитал за друг плат. На няколко пъти не е успял да приложи 

кода за отстъпка в кошницата, правили сме му различни индивидуални 

кодове за отстъпка. По едно време е пратил снимка на сакото си, че 

има малка гънка под яката, незабележима, да я оправим за следваща 

поръчка. Опитвал се е междувременно да поръча 4 ризи с някаква 

голяма отстъпка и не му се е получавало. 

След това е поръчал смокинг, костюм и няколко ризи, като за всеки 

костюм е държал да работим с различна мярка за предната дължина 



176

на сакото, за да отговаря на събитието, за което го поръчва. И така, и 

така. Неслучайно, когато мислехме текстът за една обява за работа за 

къстъмър съпорт, една от колежките ни добави, че единственото, което 

се иска като качества от бъдещите ни колеги са „добър английски и най-

вече търпение“.

Епизод 134: Awaiting additional info

Ето, и сега като чуя само това словосъчетание и започвам да 

се притеснявам. Това е името на статуса в системата ни, които 

индикираше поръчки на клиенти, които са направили поръчка, но 

никога не са дали мерки или не са отговорили на въпроси по мерките и 

изобщо поръчки, с които имаме някакъв проблем. Това не беше удобно 

за нас, платовете свършваха и ни затрудняваха. Множество клиенти ги 

чакахме (някои буквално с години) след като направят поръчка да си 

финализират профила, да се измерят, да отслабнат, да качат мускулна 

маса или да вземат някакво друго важно решение в живота си по 

принцип. Пазехме им платове за костюмите с години. Имало е случаи, 

в които клиент поръчва, а имаме мерките и потвърждението му да 

работим  след 4 години. Някои хора се учудваха, когато им пишем, за да 

ги подсетим след време, други от тях бяха забравили, че са поръчвали 

изобщо в еуфорията на някоя промоция, която не са искали да изпуснат 

за нищо на света, а трети сами се сещаха. И имаше и такива, които си 

измисляха че имат поръчка от нас :-)

Епизод 135: Девойки или младежи?

Интересно нещо са представите на хората. Първите общо 4 години 

работихме само аз и Боби. Докато имахме само магазин за текстилни 
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неща и уют „100 овце“, хората се обръщаха към нас в имейлите с 

жизнерадостното „Здравейте, девойки!“ И така две-три години. Когато 

се заехме с платформа за мъжки костюми по поръчка „Dragon Inside“ / 

„Oliver Wicks“, имейлите започваха с „Hi guys!“, но никога нямаше средно 

положение :-). Супер много се забавлявахме, не знаехме кое ни харесва 

повече.

Епизод 136: Костюм за директна преработка

Въпреки многото и целенасочени усилията, които полагахме за 

обсъждане на клиентските мерки и желания, тяхната атлетична 

физика и начина, по който искат в идеалния случай да изглеждат, 

когато облекат костюма си (като Джеймс Бонд, разбира се, а не като 

Санчо Панса), има клиенти, които и на място да ги мериш, пак няма 

как да стане от раз точен костюмът. Има случаи, в които просто нищо 

не можеш да направиш освен да прегледаш и изпратиш клиентската 

поръчка за производство по най-добрия възможен начин, мислейки 

задълбочено и решавайки логическа задача с 19 неизвестни.

Тогава, проверявайки бланката за производство, знаеш, че изпращаш 

реално тестови костюм, който просто няма как да става на клиента и се 

чудиш, защо не мога да пратя този костюм директно за преработката, 

а трябва да правим сега и тестови преди това. Така се чувствах като 

пратих за производство първия костюм на клиент – състезател по 

културизъм. Не бях сигурна за нито една мярка. Често се шегувахме, 

че за някои мерки трябва да хвърляме боб. Редовно, в такива случаи, 

когато молехме клиентите да премерят нещо отново, клиентите ни 

пращаха нова мярка, в която са напълно сигурни и се различава с 

примерно 10 см (повече от два номера) от първоначално измерената, 

плюс или минус. Много полезно, няма що.
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Епизод 137: Клиентът, заради който пренебрегнахме цял Щат

Имахме един клиент, който практикуваше следната стратегия: пише 

на някой колега с питане за отстъпка за следваща поръчка, получава 

код за въпросната отстъпка (винаги сме им давали щедро отстъпки). 

Пише на друг колега с молба да получи със следващата си поръчка 

подарък панталон. Пише на трети колега с трета молба, да получи 

подарък допълнение от цяла канаваца при следващата си поръчка 

(това е скъпо и времеемко за изпълнение допълнение при изработката 

на сакото) и така обикаля и пише имейли, докато приключи с колегите 

или докато удари на камък. В последствие правеше поръчка, като в 

коментар описваше всичко, което очаква да получи безплатно към 

поръчката си и кой колега какво му е обещавал. Той разбира се, никога 

не беше достатъчно доволен от поръчките си и все искаше нещо, след 

като ги получи. В един момент неговите поръчки гълтаха толкова много 

ресурс, че освен, че го бяхме отписали от всички нюзлетър списъци, 

махнахме и Щата, в който живееше от всичките си google и remarketing 

рекламни кампании, поне да не го подсещаме проактивно за нас. Той 

все пак ни обичаше по неговия си особен начин и от време на време ни 

пишеше учуден защо не получава нюзлетърите ни и ни молеше да го 

регистрираме, за да ги получава :-).

Епизод 138: Wings span

ЕЕдин клиент настояваше да ни даде мярката на wings span-а си, т.е. 

дължината на ръцете си от началото на пръстите на лявата си ръка до 

края на пръстите на дясната си ръка, в разперено състояние. Разбира 

се, всички си измерихме wings span-овете си в същия този ден, защото 

тази мярка беше във всички други случаи напълно безполезна за нас. 
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Така за пръв път можехме да твърдим, че някои от нас са по-широки 

отколкото високи.

Епизод 139: Когато неделите станаха истински недели

Доста години работехме по 7 дни в седмицата. Нямаше сравнимо 

щастие, с което да опиша момента, в който започнахме да почиваме в 

неделя. Първо прекарвахме неделите в ходене с километри, просто из 

града, с часове. Ходили сме например до ИКЕА пеш или пък карахме 

колела или ходехме на Витоша. А години по-късно, когато имахме 

понякога и събота и неделя, съм имала усещането, че това си е направо 

едноседмична ваканция! Нямахме представа какво правят хората, 

когато почиват повече от два дни.

Прекараните в София недели, освен в ходене до навсякъде пеш или с 

колело, винаги включваха и посещение на някоя машина за плюшени 

играчки. Знаехме локациите на повечето такива, а аз от години ги 

харесвах, нещо като хазартна тръпка. Знаех къде колко лесно могат 

да се извадят играчки. И ако случайно прекаля с извадените играчки 

от някоя машина, най-често алгоритъмът на машината се променяше 

и известно време след това от нея не можеше да се извади нищо. 

Тогава все още нямахме куче, а котката ни нямаше никакъв интерес 

към тези плюшени играчки, така че просто ги събирах на сигурно място 

и  веднъж в годината ги опаковахме и ги закичвахме някъде, например 

в любимата ни градинка пред църквата Свети Седмочисленици, по 

дърветата, с бележки или пожелания, за да си ни намери някой.



180

Епизод 140: За ставането рано, лягането късно и живота в 
различна часова зона

Клиентите ни бяха в Щатите, поне 80 процента от тях, години наред 

техният ден реално започваше по време на нашия следобед. Каквото 

било-било, имаше момент от деня, когато клиентите ни се събуждат и 

ни заливат с мейли, чатове и от време на време позвънявания. Дълги 

години не можехме да си представим да „загубим“ клиент, за който сме 

положили толкова усилия да дойде на сайта ни и да поиска да зададе 

въпрос. И не можехме да си представим клиентите ни да имат питане 

и да няма кой да им отговори. По този повод нашият работен ден често 

продължаваше до към 4 през нощта. Това има своите предимства 

например, когато потенциален клиент просто иска да си говори с 

някого, но вече не можеш да му помогнеш и наистина ти губи времето, 

без угризения на съвестта му съобщаваш, че си в Европа и работният 

ти ден свършва, защото тук вече е 3:30 през нощта. Той се притеснява 

и те оставя на спокойствие. Има и някои негативи обаче. Рано сутрин, 

когато си спал примерно 4-5 часа и ти се иска да поспиш още само 1 

час, започват да звънят куриери, доставки и хора с всякакви въпроси. 

С Боби се бяхме усъвършенствали на разговорите по телефон в полу-

сънено състояние, като смело мога да твърдя, че отсрещната страна 

никога не разбираше, че ни е събудила. Е, не успявахме да спим повече, 

но какво да се прави. Това ни е полезен навик и до ден днешен, когато 

можем да отговаряме на въпроси от почти всякакво естество, зададени 

по телефона във всеки един момент от денонощието, смея да кажа, с 

голяма доза адекватност.  
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Епизод 141: Нашите клиенти и техните „приятели“

Нали години се борехме основно да накараме клиентите ни да си 

вземат мерките сами, та сме тествали всякакви сценарии. Един блек 

фрайдей решихме към всеки костюм да подаряваме по две ризи – 

едната за тях, а другата – за техен приятел. Идеята беше да накараме 

още някой да се измери и да тестваме как са мерките му с една риза 

– подарък за него. Надеждата беше, че после този човек, който така и 

така е положил усилия да се измери, ще си купи костюм. Не знам дали 

има смисъл да казвам, че за нашите цели това нямаше резултат. Оказа 

се, че приятелите на клиентите ни имат същите мерки като тези на 

клиентите ни (хм??), до сантиметър! Изведнъж се появиха и клиенти с 

братя със същите мерки като техните, всички бяха почти близнаци. Та 

така, поне клиентите бяха доволни, че се сдобиха с по две ризи подарък 

към поръчката си от черния петък, а ние си имахме куп профили на 

„приятелите“ им фантоми и техните мерки.

Епизод 142: Ние и Щатите

Във всеки опит за бизнес начинание, който сме инициирали, сме се 

опитваме отчаяно да продаваме на хората в Европа – ей го къде е, 

пратките пристигат за ден и е супер яко. Но да продаваш на европейци 

е много трудна задача. Те имат магазини и местни брандове под път и 

над път, не са като клиентите ни в Щатите, които живеят на сред гората 

и поръчват само онлайн, като им е все едно поръчката откъде ще 

пристигне, стига да я получат безплатно с опция за безплатно връщане 

и 100% гаранция за удовлетвореност. Това имаше своите последствия. 

Например износната документация беше от поне 20 листа принтирани 

за всяка пратка, документите трябваше да са готови до 16:00 часа 
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всеки ден, за да може митниците да ги обработят, иначе не може да 

пътуват на същия ден. Като допълнение пратките пътуваха по-дълго, 

имаше митнически такси, които да покриваме, доставката ни струваше 

по-скъпо и харчехме тонове въглеродни емисии. Разбира се, клиентът 

бърза, жени се или ще присъства на събитие и пратката му трябва да 

пътува днес, каквото ще да става. И такива подробности. Във времето 

всеки един от проблемите сме го борели с малки стъпки.

Например сменихме кутията за костюми и сгъването на костюма в нея 

поне 7 пъти през годините, защото скенерът на куриерските компании 

улавяше стреч фолиото или прозрачния плик, в който е опакована 

пратката и кутията трябваше да бъде възможно най-малка, но все пак 

с разумни размери. Кутиите за костюми изглеждат като кутия за пица, 

имат една огромна дименсия от 60 см например (която в началото 

беше даже май 80 см) и ако се окаже, че височината е по-висока с 1 см 

заради фолиото, обемното тегло се увеличава драстично, защото този 

1 допълнителен сантиметър се умножава по другите две дименсии 

(ширина и дължина) и такива разни неща.

Епизод 143: Какво представлява правенето на кутия

РПроцесът е следният: решаваме оптимални размери за нова кутия с 

цел по-евтини доставки например или друга оптимизация. Ако имаме 

нужда да сменим производителя, търсим първо на кого да възложим 

поръчката. Правим си тестови кутии със същите размери в офиса и 

тестваме как се опакова костюм в тях. Решаваме подробностите – 

цяла ли ще е кутията, ще има ли дъно и капак отделно, закачалката 

вътре картонена или пластмасова ще е, как ще сгъваме сакото и т.н. 

Възлагаме на някого да ни направи мостра, без да има щанца. Щанцата 

е скъпото нещо, с което впоследствие ще режат стотиците кутии, но 
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преди да сме уточнили финалните размери не може да се направи и 

тя. Получаваме тестова кутията от материал, който се надяваме да ни 

харесва и да изглежда добре и ако може да се доближава до реалния 

такъв, опаковаме един тестови костюм, примерно от фото сесия, 

съвсем както бихме го опаковали за истински клиент, с всичко вътре и 

го пращаме някъде да пътува за поне 2 дни, да премине през скенера, 

да бъде измерен и да се върне при нас след това. Връща се пратката 

и обследваме внимателно как изглежда кутията и колко се е смачкал 

костюмът вътре. Решаваме дали е приемливо. Чакаме документи 

от куриерите с какво обемно тегло е измерена кутията и чак тогава 

поръчваме щанцата. 

Накрая получаваме кутиите, което представлява отново хамалски 

процес, в който ни стоварват две палета на булеварда долу и ние 2 часа 

активно ходим нагоре-надолу по стълбите, носейки основи, капаци за 

кутии и закачалки. В общи линии постоянно се надяваш да не вали, или 

поне да не вали много.
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Епизод 144: Фото сесиите по принцип

Отне ми известно време да се науча да снимам хора, след като две-

три години бяхме снимали само продуктова фотография и то само на 

текстилни артикули. В общи линии, гледане на туториъли в youtube с 

дни, няколко онлайн курса и опити проба-грешка до пълен откат. С 

Боби тествахме редовно различни апарати, обективи и настройки. Това 

е работа, която отнема часове, до пълно умопомрачение, или както 

би казал някой фитнес треньор – изпълняваш упражнението до отказ 

на тялото ти да го изпълни и един път в повече. Но за да се получат 

нещата, трябва да си малко вманиачен в изпълнението им или поне 

малко мазохист.

Фото сесията в различните етапи на „Dragon Inside“ и „Oliver Wicks“ 

представляваше различни неща, но най-общо, най-често организирахме 

фото сесиите съботите, като е имало няколко в работен ден, за които 

горчиво съжалявахме и сега ще обясня защо. За да се случи фото 

сесията, трябваше част от офиса да бъде разместен и превърнат 

в студио за снимки. Това студио изисква място, а ние нямахме 

такова. Разполагахме 272 сантиметровия фон на централно място 

в офиса, през което място минаваха всички в опитите си да стигнат 

до тоалетната, до кухнята и да си направят кафе или да излязат и да 

влязат в общото помещение по принцип. Фонът го пускахме от тавана 

до средата а пода, пред вратата, като от едната страна пречеше на 

хората, влизащи от вън през офисното антре, а от драгата страна 

пречеше на тези отиващи в другата стая, кухнята и тоалетните. Така 

погледнато, пречеше на абсолютно всички и при всяко действие. 

Понеже мястото беше малко, снимахме само с 2 светкавици със 160 

сантиметрови софтбоксове (които се опираха в тавана). Въпросните 

софтбоксове стояха на около метър и нещо от модела или колкото 
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място имаше от двете му страни, като трикраките им стативи пречеха 

на всеки, който иска да премине през помещението. Върху фона на 

пода слагах плексиглас, за да не стъпваме директно върху хартията и 

да не остават следи за снимките, имаше и хубаво отражение. И така, в 

шеги и закачки преминаваха около 8 часа в преобличане, снимане на 

различни варианти на ходещите хора с костюм и почистване на всяка 

прашинка от всеки костюм. Обикновено като приключи фото сесията 

се сгромолясвах на бюрото си в транс като целта на живота ми в този 

момент беше единствено да пренеса възможно най-бързо многото 

гигабайти с изображения на компютъра си и на поне един външен диск, 

за да не се затрият, защото кадрите ни костваха голяма организация, 

цели 8 часа работа и поне  още 30 часа подготовка, т.е. бяха безценни. 

Боби се налагаше да внимава даже повече и от мен за смяната на 

всяко нещо по всеки аутфит – от обувките, до риза, панталон, сако и 

аксесоари. Аз се вторачвах във фокуса на кадъра, изражението на 

модела и бърза преценка дали имаме кадър с всеки костюм, в който 

всичко изглежда на ниво.

С цветовете за фоновете също сме експериментирали много. 

Започнахме със снимки на костюмите и моделите ни на светло сив фон, 

като на някои конкурентни компании. После сме пробвали и тъмно сив 

фон. Имахме и един жълтеникав-слонова кост. Имахме и червеникави 

стиропорени тухли за вътрешна декорация, взети от строителна 

компания, които имитираха доста добре истински такива и ги бяхме 

залепили с двойно лепяща лепенка на една от стените в офиса. Толкова 

проби, кадри и месеци работа ни трябваха, за да се убедим напълно, 

че по-хубаво от белият фон наистина няма. Така прекарахме всички 

почивни дни на една Коледа в преобработка на всички изображения 

на костюми на сайта, заснети на не-бели фонове, за да ги превърнем в 

бели. И с напълно оттекли и втренчени в мониторите очи решихме, че 
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повече няма да експериментираме с цвят и фон никога :-).

С фото апарата също имаше перипетии. За да се вижда добре цялото 

изображение на кадъра отблизо, когато клиентът натисне лупата 

на сайта и очаква да види текстурата на плата, ни трябваше много 

хубав апарат. Дълги години го наемахме за всяка фото сесия, което 

означаваше да следя сайта на Фото павилион, да се обадя навреме, 

за да запазя апарата, да ходим да го вземем и после да ходим да го 

върнем, а и да го пазим междувременно. Нашият наличен апарат 

нямаше характеристиките за толкова изискващи снимки, въпреки, 

че за предишните ни продукти вършеше чудесна работа. Освен, че се 

притеснявах да не му направим нещо на апарата, понякога имаше и 

други грижи. Помня сноване в последния момент до фото павилион 

за друг апарат под наем и то след като моделът вече беше пристигнал 

на мястото за снимки, а аз разчитах, че ще се върна със скоростта 

на светлината, докато той успее да си изпие кафето и да побъбри с 

колегите.
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Епизод 145: The Renaissance Men Collection

От фото сесиите има много забавни моменти, както и доста нелепи 

също. Например, пускахме костюми от специални 140s (по-скъпи 

платове), които трябваше да изглеждат премиално. Не помня чия 

беше идеята да снимаме на външна локация, а не при нас в офиса. 

Намерихме хотел, за който всички се съгласиха, че е супер шик, ретро 

и е просто идеален. Наехме стая :-). Завлачихме всичкото оборудване 

и едва след като сглобих на място 160 сантиметровите софтбоксове 

на светкавиците и направихме първите осветени снимки в сумрачното 

„луксозно“ помещение, осъзнахме, че стаята хич не изглежда добре 

осветена. Различни неща в стаята се разпадаха по различен начин, 

имаше петна по пода и подобни детайли, които умело бяха прикрити 

с тоталната липса на осветление. Помня, че лампите до леглата не 

работеха и за да ги пуснеш или спреш, единственият начин беше да 

завъртиш или развъртиш крушката вътре :-). Много луксозно! След 

много мислене и мъдрене в обработката на снимките след фото 

сесията, триене на петната от пода и дни наред обработка на интериора 

по снимките, решихме че ще ползваме филтър и целият фон на стаята 

ще го замажем като картина, рисувана с маслени бои. Резултатът не 

отговаряше на очакванията ни, нито на първоначалната ни идея, но 

поне излющените неща и петната не се виждаха, а на колекцията ѝ 

дадохме гръмкото име „The Renaissance Mеn Collection“. След което 

винаги снимахме първо и задължително в офиса на фон студийни 

снимки, преди да експериментираме с каквото и да било друго.

Епизод 146: Първото и единственото изнудване

Помним ясно първото и единствено изнудване. Не дадохме подкуп и 
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бяхме много горди с този факт, макар, че с всички, с които споделихме 

в рамките на няколко дни терзанията си, бяха категорични, че 

непременно трябва да дадем подкуп и че така работи бизнесът по 

принцип в България. Така се прави – искат ли ти, даваш. А ние си 

мислехме – дадеш ли веднъж подкуп, даваш винаги след това. Бая 

се стресирахме, дали и не си поплакахме. Пълен човек искаше да му 

дадем уж „мострен костюм“, т.е. да му ушием такъв, за да ни завери 

ДДС ревизията. Всичко ни беше изрядно за ревизията, не разбирахме 

защо трябва да ни тормозят, бяхме на ДДС възстановяване (както 

всеки, който продава в Щатите, но разходите му са в Европа). Казахме 

му, че мострени костюми шием само за фото сесиите за моделите 

ни, а на него няма да му станат. Беше доста стряскащо да осъзнаеш, 

че това с подкупите още е живо и работи с пълна сила. Не само това, 

но при този човек в стаята работят млади бъдещи инспектори, които 

сега тепърва се учат как се случват нещата и ще попиват практика и 

изграждат навици. След една доста кошмарна седмица получихме 

ревизионния акт без забележки. Парите от ДДС-то, което чакахме да ни 

възстановят ни трябваха ужасно много, защото трябваше да плащаме 

заплати с тях, не можехме да си позволим да ги загубим, а този човек 

ни беше заплашил, че ще ни поиска всеки документ за всеки износ, 

т.е. за всяка пратка направена през тримесечието. За протокола, 

всяка пратка вървеше с по 20 листа документи, които създавахме и 

печатахме на ежедневна база и след известно време получавахме 

обратно за всяка пратка от митниците документ със специален 

митнически печат и всичко тава се съхраняваше с години в офиса в 

десетки кашони, но търсенето му би било ада под небето. Е, и това мина, 

олекна ни и се зарадвахме.
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Епизод 147: Телефонните снимки

Поне 8 години телефоните ни бяха пълни само със снимки на дефекти 

по сака и панталони. Почти никакъв личен материал, освен някоя и 

друга котка. Примерно два ръкава на сакото, единият значително по-

широк от другия, скъсани неща, изпуснат шев или недобре изгладен 

ревер. Или някакъв друг проблем от общо или специфично естество. И 

до ден днешен Google ми напомня, че имам спомен от еди кой си ден 

преди 10 години, аз с трепет отварям и какво да видя – дефектно сако 

за корекция.

Епизод 148: В преследване на грешните мерки

Попаднах наскоро на Google документ, в който сме правили анализ на 

поръчките на клиентите и тяхната успеваемост, когато сме променяли 

по малко мерките на клиентите според нашите изчисления, без да 

ги питаме. Тези наши корекции бяха довели до по-добри резултати. 

А целта беше да намалим процентът преработки. Може би едно от 

най-пестящите време неща, които сме правили е когато приложихме 

формулите за регресионния анализ за всяка една мярка на всяка 

стъпка от реалния процес онлайн, където клиентите си въвеждаха 

мерките. Така в края на въвеждането на мерките, докато клиентите още 

са на тази вълна и въоръжени с метър в ръка, системата изчисляваше 

най-сбърканите според нея и нас мерки и молеше клиентите да 

премерят само тези три неща отново, за да сме сигурни, че ще им 

изработим най-хубавия костюм за тях. Бяхме решили, че границата на 

търпението им би стигнала до 3. За да направим това бяхме задали 

критерии за допустимите от нас отклонения за всяка мярка по отделно, 

над или под тези допустими отклонения, смятаме мерките за грешно 
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взети потенциално проблемни. Бяхме задали и критерии за важността 

на всяка една мярка спрямо останалите, за да може системата да пита 

за най-непоправимите и трудни за корекции грешки като гледа коя 

сгрешена мярка е по-важна от друга. За целия този задълбочен анализ 

с Боби работихме доста време, писахме и смятахме, а програмистите 

програмираха ли програмираха после.

Епизод 149: Срещите на едно друго ниво

Гледахме ежедневно снимки на хора по гащи. Не че сме ги карали така 

да е снимат, ние искахме да видим стойката и формата на раменете 

им, но те някак си не се притесняваха да ни изпращат снимки по гащи. 

Виждали сме всичко, а клиентите без грам притеснение ни показваха 

тяхната заобикаляща ги среда – снимали се на тавана си, в банята, в 

коридора, в коридора на съседа, до кучето, на вратата, пред вратата, с 

нарисувана глава на козел с цел анонимност, или с кърпа на главата, 

отново с цел анонимност, с допълнително добавено смайли на лицето 

за още по-голяма анонимност или пък просто със слънчеви очила. 

В някакъв момент не се впечатляваш от нищо. Понякога все пак 

първата виртуална среща с клиента си е стряскащо събитие, особено 

ако е късно през нощта докато едва държиш очите си отворени пред 

монитора и изневиделица отвориш наистина неочакван кадър на 

клиент, който се е снимал в нещо, което прилича на касапница. Но 

пък често получавахме поздрави от кучето например, което също е 

в кадъра (животните винаги са в кадъра!). Веднъж един клиент ми 

изпрати снимки (отново по гащи), но преди това ме беше предупредил 

в текста на имейла, да не отварям снимките му, ако току-що съм яла, 

защото щяло да ми стане лошо :-).
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И въпреки, че по цял ден гледаш втренчено рамене, стойки и вратове 

на хора в желанието си да направиш най-доброто за тяхното сако 

и самочувствие, първата среща с клиент, т.е. моментът, в който 

проверяваш снимките на клиента за първи път, много често е изненада 

или виждаш неочаквано нещо. Например, на снимката вратът изглежда 

10 см по-широк от каквито и да било очаквания, или раменете на 

клиента са толкова ниски, че не знаеш дали такава корекция е 

възможна изобщо и се чудиш дали този човек успява да носи раница в 

живота без тя да му пада. И такива разни неща.

Епизод 150: 100-те пратки

Чувството за добре свършена работа беше наистина голямо, особено 

една от Коледите, когато последните дни преди почивните, опаковахме 

и изпращахме по около 100 кутии/пратки на ден. Всеки костюм 

изискваше проверка на всяка опция и измерването на всяка мярка, т.е. 

около 10-15 минути работа. С пратките за деня запълвахме почти целия 

автомобил на куриерите за курса с наши пратки. Не беше нещо, което 

да си снима и публикува човек в социалните мрежи, за да се похвали, 

но пък нас ни радваше.

Епизод 151: Клиент A.H.

Имаше клиенти, които просто не можеш да ги забравиш. Например 

A.H. Преди да направи първата си поръчка се обаждаше с месеци и 

всеки път задаваше един и същ въпрос, след като се представи кой е 

поименно. Въпросът гласеше: „Каква е ширината на отвора панталоните 

ви?“ Всеки път му отговаряхме едно и също нещо, а именно – че може 

да работим са каквато ширина пожелае той. След това ни питаше 
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дали може панталонът да е с басти, ние всеки път му отговаряхме 

откъде и как да избере тази опция. Мисля, че тайно се надяваше 

някак си да може да поръча по телефона, но не му се получаваше. 

И така месец след месец. Накрая за наше учудване, клиентът успя 

да поръча панталони с басти. Получи ги няколко седмици по-късно. 

После се обаждаше на всеки няколко седмици да пита с каква мярка 

за отвора на панталона сме работили за неговата поръчка, а ние го 

уверявахме, че ако така му харесват няма да я променяме никога. 

Мярката беше качена и актуализирана в профила му на сайта, но той 

някак си не можеше да я открие там. Тайно се надявахме никога да не 

си поръча сако, защото с тези темпове на комуникация, просто не си 

представяхме как ще разберем с какви мерки да работим. Той все пак 

си поръча сако, а след това години наред основна тема на редовните 

ни разговори беше каква е дължината на сакото, което сме му пратили. 

Ние така и не разбрахме така харесва ли му дължината на сакото или 

не. За сметка на това всички колеги го разпознаваха още при първото 

дълбоко вдишване в началото на разговора, преди да ни каже даже, че 

това е той A.H. и иска да попита нещо.

Епизод 152: Числата ме радват

Гледахме редовно статистики. Не беше от педантичност, а по-скоро 

от желание да разпределяме работата по-удачно и по-равномерно. 

Следяхме брой обработени клиентски поръчки на човек, брой 

прегледани и изпратени към производството клиентски поръчки 

(всеки преглеждаше поръчките на колега преди да ги пратим към 

производството, за да са минали през поне два чифта очи) и брой 

отговорени имейли. Помня колко се радвах, че съм успяла да отговоря 

на 1000 мейла и да подам 300 поръчки в месеца, когато с Боби се 

готвихме за първата ни 100 километрова обиколка на Витоша съботите 
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и неделите, а през седмицата тичах късно вечер с челник в парка.

Епизод 153: Любим въпрос и голям проблем

Имаше десетки случаи, в които клиентите току-що са си получили 

поръчката, разопаковали са я и веднага след това пишат имейл или 

пишат в чата, започвайки с изречението „Получих си поръчката и 

имам голям проблем…“ В този момент разбира се, се стряскахме, 

представяхме си какво ли не вече. А клиентът възкликваше, че всичко 

друго е наред, само дето джобовете на сакото му не работели, не 

били истински, били фалшиви! И в този момент можехме спокойно 

да си отдъхнем… Фалшива тревога, нищо няма да преработваме и да 

пращаме пак на другия край на света, човекът просто не е разбрал :-). 

Повечето производители затварят, т.е. зашиват с малко по-хлабав шев 

джобовете на саката частично, когато сакото е завършено, основно 

с транспортна цел или цел съхранение, за да се запази по-добре 

предницата и да не „провисва“. Предполага се да си разпориш с малка 

ножица въпросния шев, затворил външните предни джобове на сакото. 

Това е практика по света, но за някои клиенти се оказваше истинска 

новина. Някои даже се страхуваха и ходеха при местните си шивачи, 

да им отворят джобовете те. Ако разговорът се случеше по телефона, 

се усещаше огромното облекчение от другата страна на линията, 

придружено с няколко секундно мълчание, след като им обясниш, че 

джобът си е там и си е истински.

Епизод 154: Клиентът Д., който се чувстваше в офиса като у 
дома си

Имахме клиент с относително трудна физика, с доста високи и 
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големи рамене, с който като цяло се мъчехме. Клиентът разполагаше 

със списък на всичките вещи, които притежава и ни беше споделил 

тази информация. Списъкът му малко по малко беше допълван и с 

костюмите от нас. Веднъж клиентът дойде в офиса, просто за да си 

смени една вратовръзка, която му бяхме подарили, но не му харесвала, 

с друга, без предупреждение. Той ни посещаваше понякога в офиса, 

когато работеше в България. Не знам кой му отвори вратата, но той 

просто влезе в офиса, отвори шкафа с вратовръзките до бюрото ми, 

извади кутиите, избра си желаната вратовръзка, остави другата и си 

тръгна, оставяйки колегите ни безмълвни.

Епизод 155: Измамникът с многото свободно време

В последните месеци, в които работехме в компанията се появи 

още по-нахален измамник. Клиентът първоначално се правеше на 

блогър. Направи си поръчка. До тук нищо особено. Много прохождащи 

блогъри сме обслужвали, къде успешно, къде не особено. Странна 

беше комбинацията от доста рядко поръчван плат, с почти никога не 

поръчван хастар, със странни и нетипични къстъмизации на сакото. 

Има правила за всяко нещо и когато твърдиш, че си моден блогър, 

трябва да си научил поне основните такива. Той не беше. Разбира се, 

не беше и съвсем доволен от някои мерки и му правихме безплатни 

преработки на саката и панталоните няколко пъти. Човекът изчезна.

Мина известно време и ни писа човек с друго име, който искаше 

безплатна преработка  на костюм, който „уж леля му му е поръчала 

от нас“. Такава леля не съществуваше, а пазехме архив на всички 

поръчки правени някога, няма как лелята да изчезне безследно от 

базата ни данни. Даже не знаехме с какви мерки да работим, защото 

не можехме да намерим поръчката от лелята и да видим оригиналната 
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кройка и мерки. Човекът писа много лошо ревю на независим сайт за 

ревюта (https://www.trustpilot.com/), остави ни една звезда и обясни 

колко е недоволен от обслужването и как не е получил от нас навреме 

преработка, за да си отмъсти, че не успяваме бързо да му помогнем. 

А ние наистина не можехме да открием поръчката му, камо ли да 

разберем какви са мерките на костюма, поръчан от леля му.

След като не намерихме никаква леля, по едно време установихме, 

че костюмът е много рядката комбинация, поръчана само от този 

измислен блогър преди време. Решихме, че блогърът е продал къстъм 

костюма си в ebay например и сега купувачът му ни тормози. Човекът с 

измислената леля ни заплашваше, че ще ни тормози онлайн и ще пише 

лоши ревюта в различни сайтове (освен това, което вече се гордееше, 

че е написал), ако не му направим нов безплатен костюм, но от друг 

плат. Даже и нашето търпение е имало граници. Всичко приключи, 

когато го издирихме кой е и му се обадихме по телефона, за да му го 

съобщим. Той смени тактиката мигновено, и си изтри всички лоши 

ревютата помрънквайки.

Епизод 156: Клиент V.L.

Имахме клиент V.L., който ни пишеше имейли като използваше неговия 

асистент, мексиканец с ограничени познания по английски език и 

изобщо ограничена писмена култура. Ние не знаехме това дълго 

време и се чудехме дали човекът е с всичкия си. Пишеха се празни 

места навсякъде, точки и тук-таме по някоя и друга дума. Получавахме 

понякога цялото съдържание само в subject-а на мейла. А за 

дешифриране на желанията на клиента, които са били продиктувани на 

асистента, ни трябваше поне чаша кафе и високи нива на концентрация.
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Една сутрин получихме имейл от този същия клиент с прикачена 

снимка. Той беше облечен в наш костюм (на широко pinstripe райе!). 

Клиентът беше заел танцова поза, намираше се в нещо между мазе 

и хижа с дървена лампения по стените. Имейлът съдържаше едно 

единствено изречение от наистина щастливия ни в този момент клиент, 

което ни напълни душите: „Rocking in the Oliver Wicks suit!“

Епизод 157: 100% Satisfaction Guarantee

Безплатните преработки, т.е. клиентите, които имаха някакъв проблем 

с някоя по-съществена мярка на дрехите си бяха около 10%. За нас това 

беше чиста загуба на време и средства, защото реално означаваше 

само разходи. 10-те процента си оставаха около 10, каквото и усилия 

да полагахме. Винаги имаше клиенти, които просто не харесват плата 

(дори и да са получили мостри предварително) или нещо друго просто 

не им харесва, или не са били в настроение, когато са си получили 

пратката, дори и мерките да са ок. Един клиент ни накара да му 

преработим костюма защото сивия Pick&Pick (конкретна плетка) плат 

на английската фабрика Alfred Brown му бил itchy на усещане, т.е. бодял 

му на коленете, за да бъдем по-конкретни. Преработихме костюма 

от друг плат, разбира се, нали клиентът трябва да е щастлив, но не го 

накарахме да връща първия бодлив на усещане костюм. В последствие 

видяхме Instagram профила на клиента, защото той започна да ни  

тагва ежедневно, явно беше забравил, че костюмът му е бодял, защото 

редовно си го носеше и се опитваше да дава стайлинг съвети. Ама нали 

му бодеше?! Няколко пъти се изкушавах да пиша под публикациите му, 

за да го попитам дали не му боде нещо, но се въздържах :-).
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Епизод 158: Автогарата – едно емоционално място

Автогарата е кодово название, което най-често върви с лепящо леко 

смачкано листче, на което набързо сме записали продиктуван номера 

на автобуса, в който пътува някоя много, ама много спешна пратка. 

Това се случваше от време на време, когато поръчката не е успяла да 

излезе от производство в необходимия ден (т.е. най-късно предния 

ден), не е пътувала с нормалната куриерска услуга през нощта, но пък 

за сметка на това е за ужасно спешно събитие и непременно трябва да 

отлети с днешния самолет към някоя екзотична и далечна дестинация 

на хиляди километри, за да стигне там след два дни. Посещавали 

сме автогарата в София в издирване на някой междуградски автобус 

десетки пъти, особено в сватбения сезон, т.е. цялата пролет и цялото 

лято. Например, поръчката трябва да е готова за пет дни, на петия ден 

сутринта ни я изпращат по автобуса, защото се е оказало, че клиентът 

рязко е променил теглото си и костюмът, който е получил от нас преди 

месец просто вече не му става, но след 10 дни все пак се жени и трябва 

да облече нещо. И така, следобед вземаме сакото, костюма и там 

каквото са ни пратили от производството от автогарата от въпросния 

автобус, който го е докарал, опаковаме поръчката мигновено и също 

толкова мигновено натоварваме поръчката на самолета. Нещо като 

бърза помощ, но за дрехи.

Това, разбира се включваше много придружаващи емоции и случки, 

като подраняващи и много закъсняващи автобуси. Веднъж търсехме 

един подранил автобус на някакъв паркинг, където шофьорът беше 

отишъл да обядва кюфтета… Въпреки че сме в 21-ви век, никога не 

разполагахме с предоставен телефонен номер на шофьора на автобуса, 

нито той с нашия, защото цялата тази дейност не беше особено 

легална и всички по трасето се притесняваха, че участват. Така че беше 

тайно. Даваха ни само регистрационния номер на автобуса, на който 
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са качили пратката ни и само по него трябваше да се ориентираме 

къде е скрита тя. Не помня как разбрахме, че автобус на еди коя си 

компания, пристигащ от не знам си къде и в не знам си колко часа, че е 

подранил с половин час и след като е подранил къде би могъл да отиде. 

Издирването на междуградските автобуси ставаше най-често с най-

първобитните и общочовешки способи: пристигане час по-рано, нервно 

крачене по перона, съпроводено с проверка на регистрационния номер 

и специалните отличителни знаци на всяко превозно средство, което 

понечи да доближи автогарата в тоз сюблимен момент. И бяхме готови 

за изненади, разбира се. Тази услуга също така не беше и безплатна :-).

Епизод 159: Работата по поръчки на блогъри

Маркетинг стратегията години наред включваше чести и редовни, 

обикновено веднъж месечно, ревюта на блогъри за поддържане на 

интереса на аудиторията и привличане на нови клиенти. Модните 

блогъри в Щатите по онова време бяха доста и оказваха влияние 

върху потенциалните ни клиенти. При съвсем различни условия и 

уговорки, изпълнявахме безплатно костюми с мерките на блогъра, 

който си избираше плат и къстъмизации, а след това пишеше ревю 

и се снимаше. Понякога физиката или изискванията на въпросните 

блогъри бяха високи, понякога имаше други трудности, а нерядко си 

бяха инфарктни поръчки, защото всичко трябваше да е перфектно 

и това, че блогърът е получил костюма безплатно, не означаваше в 

никакъв случай, че ще напише хубаво ревю. Процедурата по оглеждане 

на всеки костюм и пращането му включваше мерене на всяка мярка и 

преглед на всяка къстъмизация, която клиентът е избрал, от много хора 

в екипа, по няколко пъти. Помня шока си, когато установих, че един от 

летните платове е затруднявал производството и докато са правили 



199

илиците, явно за по-голяма стабилност са използвали и парчета хартия, 

с които да си подлагат под плата. Сакото странно ми шумолеше между 

предните илици, а ние вече се бяхме превърнали в детективи, търсещи 

къде са потенциалните проблеми. Отворихме сакото през джоба, 

извадихме забравеното парче амбалажна хартия и с хирургическа 

точност затворихме отново джоба. Поехме си дълбоко въздух. И всеки 

път при преглед на всяка поръчка на блогър включвахме всичката си 

налична проницателност и предвидливост, та дано да хванем всички 

потенциални грижи ние, а не блогърът след това. 

Епизод 160: Метърчетата

С всеки мостреник изпращахме шивашки метър, така поне знаехме, че 

клиентите имат метър, с който да се измерят. Предлагахме опция за 3 

безплатни мостри, изпратени с обикновена услуга, която пристигаше 

доста надеждно в Щатите за около 20 дни. Имахме и платена опция, 

която включваше красив мостреник с твърди корици с 15 мостри 

на платове в него, красиво подредени и изрязани. Налагаше се на 

няколко пъти да спираме безплатната услугата, защото бивахме 

нападнати от мами и лели от криейтив форуми в Щатите, където 

някоя жена в еуфория е споделила, че „ето тук раздават безплатни 

метърчета, нападайте!“. В същите форуми хората коментираха, че не 

знаят само какво да правят с мострите на платове, които ще им пратим, 

но нямало значение. И ние на два пъти осъмвахме сутрин с по 3000 

поръчани безплатни мостреника с метърче, които разбира се, не им 

трябват. И при двата случая никога не пратихме безплатните пратки на 

Американските крафтърки, защото мострениците са часове работа, а 

метрите, които така и така трудно поръчвахме от Китай си ни бяха кът.
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Метрите имаха голямо предимство. Често клиентите, които не ги бяха 

поръчали мостри с метър, се мереха с всякакви подръчни материали 

– конец или въженце и после мереха с ролетка резултата или пък с 

линия и още по не знам си какъв начин. Ако разберяхме за такива 

действия, мигновено им пращахме метър. По едно време ги молехме 

да снимат как точно вземат мярката на рамото си с метър и това беше 

част от съвсем първоначалния процес. Така разбирахме какъв метър 

или метод са използвали и успявахме да предвидим евентуални грешки 

или отклонения. Те не винаги си признаваха. Веднъж пък всичко 

изглеждаше наред, докато готовият костюмът не се оказа твърде 

широк навсякъде, а ръкавът и сакото – твърде дълги и аз помолих 

клиента да ми прати снимка на метърчето, което е използвал. По 

някаква необяснима за нас причина метърът не започваше от 0-левия, 

а от първия инч, т.е. от 2.5-тия сантиметър, така и не разбрах защо. 

Наложи се да махам 1 инч от всички мерки.

Можем смело да твърдим, че въпросните ни брандирани метърчета, 

които поръчвахме от Китай са единственото нещо, имащо досег с 

компанията ни, което се произвеждаше на азиатска земя.

Епизод 161: В пристъп на отчаяние и глупост

Поредна нощ, в 4 сутринта не сме си тръгнали от офиса и сме 

установили, че имаме още много спешни неща, някак си нищо от тях 

не изглежда, че може да чака или да бъде свършено от друг: има 

десетки поръчки за преглед и подаване веднага, поръчки със спешен 

срок, трябва да се подготвят неща за производство, да се подготви 

документация за корекции на място, Боби работеше междувременно 

по документи за счетоводството, а аз – по изображения за сайта на 

нови костюми, които трябва да пуснем утре. Всичко беше неотложно. 
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Просто не разбирахме къде отива цялото ни време. Сега ми изглежда 

очевидно! Решихме за седмица да записваме всяко нещо, което правим 

през работния ден и колко време ни отнема то. В края на седмицата 

установихме, че имаме примерно 110 работни часа седмично при 

стандартна човешка работна седмица от някакви си 40 часа. Също 

така установихме, че вършим тонове рутинни задачи. Мисля, че в този 

момент делегирахме част от някои рутинни задачи на колегите. С леко 

свито сърце, дали няма да са им в повече.

Епизод 162: Един крачол – четири мерки

Имаше клиент, който искаше подгъва на панталона му да е под наклон. 

Дотук нищо особено, предната част на панталона да е с 1 см по-къса 

от задната. Този същият клиент искаше и крачолите да са с различна 

дължина, та само за дължината на панталоните в работната му карта 

имаше 4 различни мерки: дължина панталон ляв крачол – предна, 

дължина панталон ляв крачол – задна, аналогичното и за десния 

крачол. Останалите аспекти на костюма му също следваха подобна 

логика :-).

Епизод 163: Бързащите клиенти

Има клиенти, които в момента, в който поръчат, вече са пратили 

имейли с изисквания за по-бързо производство и доставка, заедно 

с  куп промени по поръчката, която са направили буквално преди 

5 минути. Има такива, които звъняха още преди да сме получили 

имейла с потвърждение на поръчката им, за да ни попитат дали сме я 

получили. Помня, че веднъж звънна телефонът и един клиент попита 

дали сме получили поръчката му, той много бързал. Притесних се, 
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не намирах никого с това име от последните дни, реших, че не сме 

му отговорили примерно повече от 24 часа и че това е проблемът. 

Трябваше да рефрешна имейл системата ни няколко пъти, а по принцип 

мейлите пристигат за секунди, за да установя, че сме получили 

поръчката му преди около 30 секунди и наистина е нямало как по-

бързо да му отговорим, колкото и много да бърза той. Да не говорим, че 

отдавна вече беше станало нощ по нашите географски ширини и дори и 

клиентът да си представя, че след 15 минути вече ще кроим поръчката 

му, нещата стоят някак си другояче в действителност.

Епизод 164: Обувките

Дойде момент, в който беше крайно време да предлагаме и обувки. 

Това, както може да си представи човек не е лесна задача за 

първоначална организация. За целта посетихме изложението на 

производители на обувки в Милано – MICAM. Преди това разбира 

се, Боби беше писал и обсъдил различни критерии и начини на 

изпълнение на мъжки обувки с няколко италиански производителя. 

Бяхме поръчвали мострени чифтове, които не бяха особено удобни. 

Боби ходеше известно време с мострените обувки на няколко 

компании, за да ги тества. За едните бях останала с впечатлението, 

че са доста корави, а ми се струваше, че под стъпалото се усещаха и 

пирони. Разбира се, че очаквахме да има всякакви грижи. Например, 

представяхме си, че ще трябва да се борим с получаването на 

различно качество обувки всеки път при всяка следваща поръчка. 

Някои италиански заводи работят с местни обущари и възлагат всеки 

път поръчките на обувки на различен местен майстор, т.е. нямат 

гарантирано постоянно качество нито на материали, нито на изработка. 

Очаквахме и обувките да не са изпълнени с конструкцията, която е 
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обещана и обсъдена, например да са лепени или частично лепени, 

вместо шити. Самите изисквания към истинските обувки са доста 

по-сложни, а още по-голямата сложност идваше от обстоятелството, 

че ние в България тук никога не сме виждали, камо ли пък носили 

обувките, които клиентите ни купуваха и бяха свикнали да носят. Тук 

се носи модел най-често с гумени подметки (по принцип стандартът за 

подметките е да са кожени), а най-носеният тип обувки в България е с 

„кройка“ derby, т.е. парчето, на което са поставени връзките е зашито 

най-отгоре върху основното парче на обувката. Нашите клиенти 

такъв модел почти не носят. А пък ние не искахме неудобни обувки 

и целта на живота ни беше да намерим красиви, чудесно изпълнени 

обувки, с постоянно качество, които да са и безкрайно меки и удобни. 

Обикаляхме над 10 часа огромното хале на изложението, както ние 

си обичаме да правим – до пълно умопомрачение. Бяхме прегънали, 

опипали и инспектирали всяка потенциална бъдеща „Oliver Wicks“ 

обувка. 

И накрая ги намерихме! Нашите бъдещи обувки щяха да бъдат 

изработвани от малък семеен португалски завод, който произвежда 

най-красивите и доста удобни обувки от поколения наред. Бяхме на 

ръба да не отговаряме на минималните количества за поръчка, които 

се изискваха от нас, но се справихме. Бяхме изненадани години наред 

от постоянното качество, което винаги получавахме.
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Епизод 165: Платовете

Явно платовете в главите ни са най-голямата ни ценност, защото 

трудно давахме на някого да борави с тях. Това се случваше още от 

времето на „100 овце“, когато ни трябваха месеци, в които ние си 

перяхме платовете сами, чакахме ги да съхнат с дни и ги гладехме 

самоотвержено докато се решихме да работим с професионална 

пералня за гладене и сушене. Тази стъпка може и да изглежда безумна, 

но беше доста необходима, защото памучните платове се свиват с 

различна степен в зависимост от структурата им, а нашите продукти 

бяха изработени от много платове и не искахме да рискуваме да 

изглеждат зле след първото изпиране.

С платовете за костюми беше същото. Те, разбира се, бяха в много 

пъти по-скъпи и съответно още повече бдяхме над топовете. Поне 6 

години получавахме всеки топ в офиса преди да замине за работа в 

производството, ние си го преглеждахме, преопаковахме и етикирахме. 

Ние си режехме и от всеки топ необходимото количество, за да си 

правим мострениците. Това удоволствие се случваше няколко пъти 

месечно и представляваше посрещане на мръсен камион долу на 

булеварда, който ни стоварваше 20+ килограмовите топове на тротоара, 

носенето на топовете по етажите нагоре, почистване, преопаковане, 

преетикиране и изпращане към производството, когато текущите метри 

от същия плат свършат и отново носене на платовете, но този път 

надолу по етажите, за да пратим платовете към производствата. Не бях 

оценявала колко хубаво физическо упражнение е цялото това нещо, 

безплатна кросфит тренировка.

Самото получаване на поръчаните платове от Италия най-често не се 
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различаваше от получаването на пълнежите за възглавници години 

преди това. Ситуацията е горе-долу едно към едно въпреки мащабите. 

Е, и продуктите бяха по-тежки вече. Отново се надяваш да не вали 

и да не е кално. Долу спира някакъв мръсен камион, най-често без 

предупреждение и започва да звъни на пожар в офиса някой да 

слезе, за да носи топовете. Въпреки широкия булевард, на който се 

намирахме, пак почти никога нямаше къде са се спре. Изобщо в София 

където и да се намираш, никога няма къде да се спре.

Започва хвърляне на опаковани в найлони топове на булеварда – леки 

огромни възглавници или тежки платове, все едно и също. Мъкнеш, 

влачиш, чистиш найлоновите опаковки от кал и прах и се питаш – 

искам да го видя тоя склад на тези хора, просто искам да видя как 

изглеждат тези складове, в които транспортираните стоки стават 

толкова мръсни за толкова кратко време. Къде, къде ги държат? И така 

до следващия път.

Епизод 166: Раздвоение на личността или просто измамник

Първата година и половина се нагледахме на толкова видове клиенти, 

че даже не можехме да ги подредим в групи по някакви критерии. Един 

от първите хора, който поръчваше от нас ни измами. Измамниците при 

нас представляваха хора, които боравеха с крадени кредитни карти, с 

които пазаруваха както намерят за добре, преди истинският собственик 

на откраднатата карта да разбере и да си поиска всички пари обратно. 

Обикновено това се случва, когато изпращаш готов костюм, защото 

рискът истинският притежател на картата да види, че има плащане 

за няколко стотин долара, което не е направил той и да си поиска 

обратно всички пари от банката в рамките на месец е голямо. Повечето 
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измамници от този тип се целяха в готова номерация сака (които не 

предлагахме от началото), те не даваха мерки и снимки и често не 

отговаряха на мейли и като цяло ги разпознавахме. Но в началото 

имаше един, явно доста смел, който поръча костюм не само за себе си, 

но и за неговия „въображаем“ в последствие стана ясно брат близнак 

с почти същите като неговите. Изгуби време от порядъка на цели дни 

на Боби да го занимава с какво ли не, да изпраща даже снимки и да 

се консултира кое дъке и как му стои (макар без да му се виждаше 

лицето) и като цяло нямаше нищо съмнително. Получи си многото 

костюми, след което изчезна безследно, а месец след това от банката 

ни уведомиха, че плащанията са направени с крадена кредитна карта и 

ни взеха всички приходи от всички поръчки. Понякога и да внимаваш 

не е достатъчно.

Епизод 167: Бизнес абонат в Мтел

Не че искам да кажа нещо, но разделянето с тази фирма граничи с 

невъзможното. Много влогъри и блогъри са разказвали, но някак си 

е друго да го преживееш лично. Отне ни повече от две години да си 

прехвърлим телефонните номера, които някакъв брой години бяха във 

фирмената фактура, като лични. И това не се случи с помощта на Мтел, 

а въпреки тях. Прехвърляха ни от акаунт на акаунт мениджър с месеци. 

Тези акаунти все ни звъняха и все щяха нещо да направят или бяха 

уж направили нещо, докато накрая не издържахме и просто отидохме 

в Теленор. Заключението ми е, че разчитат на отчаянието на бизнес 

клиентите си, които са докарали до пълно полудяване и са решили, че 

с тоновете изгубено време ще ги откажат. Затова година две по-късно, 

когато гледахме видеото на Любо Жечев (инфлуенсър и влогър) по 

темата се смяхме с глас. 
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Епизод 168: Заводът за костюми в Португалия

Когато отидохме да видим и потенциално да преговаряме за условия, 

начин на работа и всичко останало със завода за производство на 

костюми в Португалия, макар вече компанията да не беше наша, 

приключението беше голямо и супер интересно. За пръв път попадахме 

в спокоен завод, в който не се крещи и на поточната линия хората 

с усмивки прикачат ръкавите на саката (една от най-трудите и 

определено стресиращи операции). Обикновено, след като прекараш 

един ден в шивашки цех, не може да не си присъствал на поне на една 

ситуация, включваща крясъци и рев, например липсващ панталон към 

костюм или издирване на виновника за някой проблем, например кой 

е съдрал или съсипал нечия поръчка. А тук цареше безпрецедентно 

спокойствие, което ни остави безмълвни. А в края на поточната 

линия, качеството на готовите сака и панталони проверяваше един от 

собствениците на завода лично. Също невиждано от нас нещо.

Епизод 169: Suit Sizing explained или за готовата номерацията 
накратко

Номерацията е известен проблем. Ако продаваш дрехите ти, проблемът 

си е направо известно-всепоглъщащо-ежедневен. 

Европейската номерация разчита най-общо на измерената гръдна 

обиколка на клиента, разделена на две. И това е номерът. Имаш 

гръдна обиколка 100 сантиметра, носиш 50-ти размер сако, не знаеш 

защо, но знаеш че си номер 50. Американската е просто гръдната 

обиколка в инчове. И това е номера на сакото ти. За изненада тук-

таме се появяват и едни букви към номера на сакото R, S и L, които 

представляват вариацията на сакото в дължина, а не small и large, както 



208

би предположил човек. Ако не си ги пробвал, можеш да се чудиш ти с 

твоят ръст от 185 см например висок ли си според производителя на 

сакото или нормален (regular) човек. За да е още по-интересно има едни 

S, XS, L и техните производни, които означават съвършено различни 

неща за всяка компания. Поне веднъж на 24 часа се налагаше да си 

припомняме математиката от училище, като допълвахме с детективски 

умения при ровене по сайтове на цитирани от клиентите ни брандове, 

които носят, за да разберем този човек сега кой номер сако носи 

наистина. 

Епизод 170: Мога ли да говоря с Оливър и къде отиде Драган?

Ребрандирането е голяма стъпка, когато вече работиш повече от три 

години и имаш лоялни клиенти. Ребрандирането на „Dragon Inside“ 

беше наложително. Първите три години работехме с бранда „Drag-

on Inside“, който си мислехме, че звучи поне малко европейско, ала 

викингите и „Dragon’s Den“, но истината е, че асоциациите водеха много 

силно към Азия, а ние точно от това се опитвахме да избягаме. Бяхме 

единствената от конкурентните ни компании, предлагащи костюми по 

поръчка онлайн, които произвеждаха продуктите си в Европа, а не в 

Азия. Гордият надпис на сайта ни „Proudly made in Europe“ и снимките 

от Лондон не бяха достатъчни. Другото ни голямо предимство беше 

самоотверженият къстъмър съпорт и желанието ни всеки клиент да 

остане щастлив с поръчката си. Името на бранда не помагаше вече в 

този момент, а по-скоро даже малко пречеше. 

Подходихме много внимателно към процеса по ребрандирането, 

все пак не можеш да се ребрандираш повече от веднъж или поне 

не е сериозно това и не искахме да го объркаме. И така, процесът 

включваше Google анкета, анкета със съществуващите ни потребители, 
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тестване на различни имена (които да звучат европейско и английско 

някак си), купуване на домейните за всички имена на потенциални 

брандове, които тествахме. Няколко месеца тествахме със следните 

потенциални бранд имена: „Hunter Lund“, „Oliver Marc“, „Hunter Wicks“ 

и „Oliver Wicks“. Накрая избрахме „Oliver Wicks“. Бяхме направили 

персонализация на нашия нов бранд и се опитвахме да му изберем 

най-подходящото име (за любопитните тук: http://form.jotformpro.com/

form/51883476572972?feedback7=rick@rkbmail.com). И ако до тогава 

ни питаха от време на време кой е Драган, на когото сме кръстили 

компанията (хората в България бяха решили, че компанията е кръстена 

на някого), клиентите от Щатите вече ни звъняха, за да търсят Oliver. 

Защото Оливър е шефът на компанията и ще ги обслужи най-добре :-). 

Та, къде е Oliver се пита в задачата?
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Вместо заключение

Спомените не свършват тук, но този своеобразен дневник 

поприключва. 

Преди всичко искам да кажа огромно благодаря на Боби, който ме 

търпи всички тези години, в които работим и живеем заедно и сме 

се превърнали в едно същество. Не знам как го прави, на моменти и 

аз себе си не успявам да изтърпя. Не мога да си представя да взема 

решение в живота, за което да не го питам какво мисли. Изобщо не 

знам как съм живяла, преди да сме били заедно.

Благодарна съм на времето, в което живеем и възможностите, които ни 

дава то – модерната стартъп и работна среда. Всеки ден се благодаря, 

че не съм родена 100 години по-рано например и че можем да се 

научим да правим почти всичко, което поискаме, защото вече всеки 

може, стига да иска.

Благодарна съм на Google, задето имат толкова хубави услуги, 

поддържат работа с различни имейл сървъри и мога да си проверявам 

и изпращам всички имейли през годините през Gmail клиента, така 

спомените са съхранени на едно място и в моята поща е събран 

очевидно целият ми съзнателен живот. Google също така се грижи 

и да получавам редовно напомняне за спомени и кадри, които сме 

направили преди 10 години на същата дата, ей така, за да си спомним 

за онези времена.

Благодарна съм, че светът е на няколко клика разстояние, сега повече 

от всякога, че мога с часове да ровя в кройките и творчеството на 

испанските авторки или пък да се уча на нещо съвсем ново и различно, 



211

когато и както поискам. Нужно е само да поискаме. 

Благодарна съм на всички хора, които са работили с нас през годините 

и са станали част от всичко преживяно <3.

И сме благодарни на куриерските компании, които правят компании и 

продукти като нашите възможни, защото само преди 20 години е било 

немислимо да пращаш ежедневно кутии по целия свят, камо ли пък 

такива които да пристигат за 2 работни дни до почти всяка точка на 

планетата.
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Малко снимки от архива ни през годините

Първият ни „чертеж“ на площта на 

магазина, следващата стъпка беше 

да разграфим хола си с помощта на 

хартиено тиксо с точните размери 

на магазина и да си представяме 

коя лавица и продукт къде трябва 

да стоят и колко място да заемат.

Кашпата пред магазина, пролетна 

версия.

Магазинът през лятото.



213

Дървената къща на витрината.

Част от снимките, които си 

правихме за “About us” секцията 

на сайта.

Одеялото, което беше 50 

сантиметра широко, но трябваше 

да имитира такова за голяма 

спалня.
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Масата за кроене на одеяла 

в ателието, заедно с някоя от 

партидите големи кукли.

Снимка от Google Street 

View на магазина от 

април 2012 г.

Подобрена организация са 

снимането на текстилни ар-тикули, 

със софтбоксове с постоянно 

осветление и фон.
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Кукли за началната страница на 

сайта.

Два броя от куклите с носии 

от голямата поръчка за 100 

броя кукли с носии за летния 

сезон в курорт Албена.

Случайно попаднали снимки 

на обикновена пратка с 

поръчка на магазин „100 

овце“.

Куклата Клара яде карфиолена 

крем супа в Supa Star.
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Снимка от вечерта на 

награждаването на 

наградите „Empower“.

Много от големите ни 

кукли със и без носии.

Една от последните поръчки, 

които изпълнихме преди да 

прекратим приемането на 

поръчки и работа в „100 овце“, 

дизайнирана от клиента кукла на 

синя рокля на сърца.
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Кадър от еднодневните ни 

фото-сесии в Лондон.

Кадър от студийна фото сесия в 

офиса ни.

Опити да покажем нагледно 

къде е прикачена канавацата 

от вътрешната страна на сакото 

и точно с колко канаваца 

изпълняваме поръчките си.
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Когато котаракът Мърльо реши, че 

иска да живее при нас.

Когато най-сетне хванахме 

Мърльо, за да го кастрираме и 

обезпаразитим.

Снимка на коте Ема Джо от 

новия й дом в Германия.
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Докато изпълняваме 

безплатни мостри и 

ленени аксесоари в 

ателието на “100 овце“. 

Плотерът на ужасите се 

вижда на заден план.

Това е някоя неделя, в 

която вадим играчки 

от някоя от машините 

за плюшени играчки и 

събираме за колекцията.

Градското колело, след 

като беше боядисано и със 

сменени гуми и грипове, 

снимано на път за работа 

около НДК.

Котето ни се разхожда 

в офиса късно вечерта, 

около кутиите с парчета 

за мостреници, преди да 

тръгнем обратно за къщи.
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Кадър от разходка по 

платото на Витоша в 

неделя.

Съботни опити за по-адекватно 

заснемане на сгънати 

ризи отгоре – с две големи 

светкавици със софтбоксове и 

трета светлина отдолу, а поради 

липсата на толкова висок статив, 

краката на текущия са поставени 

в шпули от плат.

Кадър на бюрото ми отгоре в 

кроя на някой работен ден.
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Подготвените 

пратки с костюми 

за клиентите 

някой от дните в 

край на декември, 

които успяваха да 

запълнят почти 

един куриерски 

автомобил.

Електронният номер за 

чакане на готовата пица 

в Pizza  Am в Милано.

Снимка на подготвените артикули 

за благотворителна инициатива, 

като 100% от средствата от всички 

инициатива отиваха в полза за 

фондация „За нашите деца“ и An-

imal Rescue Sofia. След като 

затворихме магазина работихме по 

благотворителни инициативи с нашите 

си текстилни продукти всяка година в 

продължение на вече 12 години.
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Докато изпълнявахме домашни 

артикули пи поръчка имахме табло 

над всяка работна станция, за да 

гледаме внимателно поръчаните 

от клиентите артикули докато ги 

изпълняваме.

Щайги със скроени неща за 

шиене.

Миниатюрни мостри-имитация на 

големите одеяла, които служеха 

за референция и улеснение за 

клиентите в магазина.
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Снимки: личен архив

Илюстрации: личен архив

Част от тези истории ще бъдат публикувани и в блога на:

www.ellieafter.com
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Това бяха малка част от нашите 
спомени от живота и работата ни по 
двата ни предприемачески проекта: 

магазин за подаръци и уют “100 овце” 
и платформа за продажба на мъжки 
костюми по поръчка “Oliver Wicks”.


