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УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,

Вече се запознахме чрез първия си брой преди месец. Сега отново сме 
пред вас. 

И в тази поредна книжка спазваме обещанието си да не ви даваме акъл 
и да не ви наставляваме. Просто разказваме как новопрохождащата пре-
ди 11 години Мусала Софт стана партньор на мастодонта IBM и е сред 
най-добрите IT компании у нас, спазвайки принципа “Бъди честен!” Неве-
роятно, нали. Или споделяме с вас твърдото убеждение на една динамич-
на, чаровна и успяла жена като Зоя Паунова, че българите сме способен 
народ. В подкрепа на това твърдение проследяваме трудния път на супер 
маратонеца Андрей Стефанов, станал втори в бягането на 1052 киломе-
тра в Ню Йорк. Той е убеден, че тежкият живот по нашите ширини ни е 
направил толкова издръжливи и жизнеустойчиви.

Каним ви и да се забавляваме заедно – като ви разкажем за запазената 
марка на конните надбягвания в Аскът, Централна Англия, които ста-
ват на 300 години. Все пак много малко от нас, да не кажем почти никой 
не може да бъде поканен в кралската ложа. Или да обиколим езерата в 
Италия, което е изключително приятно пътешествие. Или пък да видим с 
какво се различава рок-кафето от обичайното еспресо – В Лос Анжелис, 
Орландо, Лондон, Берлин, Москва. 

И пак ви напомняме, че наесен, когато се броят пилците, ще изброим 
най-добрите в бизнеса с конкурса “Мистър  Икономика”. Емблематична-
та статутка с Рибаря и Златната рибка ще има нови притежатели след 
няколко месеца. Готови ли сте?

А дотогава – сложете списанието в джоба или в чантата при лаптопа 
и го отваряйте винаги, когато имате десетина минути между срещите 
или в колата. Ще се почувствате специални и ще се разтоварите. 

Като при среща с приятел.

Валерия Стойкова
главен редактор
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алендар алендар КК
23 þíè, ÷åòâúðòúê23 þíè, ÷åòâúðòúê

Ст. Загора, хотел Верея,  9,15 ч., 
Коментари по актуални 

счетоводни теми, безплатен семинар
Лектори Лиляна Панева – данъчен консул-

тант, Цвятко Цветков  и Веселин Чолаков. 
Изяснява се разликата между понятията 
"данъчно задължено" и "регистрирано" лице. 
Нормативно регламентирани видове регис-
трации по ЗДДС и особености на задъл-
женията, които пораждат те. Определяне 
на местоизпълнението за доставките на 
услуги в зависимост от данъчния статус 
на получателите им и вида на доставяната 
услуга, и т. н. 

За въпроси и регистрация e-mail: 
ekspert@sz.inetg.bg или  marketing@

microinvest.net. 

28 þíè, âòîðíèê28 þíè, âòîðíèê
София, Българска търговско-

промишлена палата, зала “А“, 10 часа
Международен семинар по проблемите на 

екологията с участието на представители 
на научни центрове и организации от стра-
ните от Централна и Източна Европа.

Форумът е част от европейския проект 
PROCEED, чийто член е Българската тър-
говско-промишлена палата. Той се изпълнява 
съвместно с 15 партньорски организации 
от 12 европейски държави и е фокусиран 
върху проблеми, свързани със замърсяването 
на въздуха, химическото замърсяване и нови 
технологии за опазване на околната среда. 
На семинара ще се представят политиките 
и най-добрите практики в екологичните 
изследвания на Балканите. Участието е 
безплатно, но броят на участниците е 
ограничен. Регистрацията е до 22 юни.

Повече за проектите PROCEED и 
ЕNVIMPACT, които имат съвместна цел 
– подобряване на комуникацията и разпрос-
транението на екологични научни изслед-
вания и практики от Централна и Източна 
Европа – можете да намерите на адрес: 

http://www.proceed-project.eu/home.cfm

6 þëè, ñðÿäà6 þëè, ñðÿäà
София, Събиране на между-

фирмените задължения, семинар
Целта е да подготви управители, мени-

джъри и собственици за справяне с просро-
чените вземания от страна на клиентите 
им. Акцентира се върху различните начини 
за съдебно събиране като особено внимание 
се обръща на бързите производства. Диску-
тират се полезни практики като застрахо-
ване на риска, проучване на контрагентите 
и ползване на специализирана колекторска 
компания.

Повече информация и записвания на 
e-mail:trainings@neocollect.bg 

Ñöåíà îò 
“Ëåáåäîâî åçåðî“

7 þëè, ÷åòâúðòúê7 þëè, ÷åòâúðòúê
София, Превенция на лоши 

плащания в продажбите, обучение
Предназначено е за търговския пер-

сонал на компании и банкови и небанкови 
финансови институции. Фокусирано е както 
върху различните техники за превенция на 
лоши плащания по време на и след продаж-
ба, така и върху работата с длъжници в 
ранни етапи на просрочието. В рамките на 
обучението се дискутира връзката между 
продажби и просрочия, както и техниките 
за избягване на търговските предпостав-
ки за възникване на просрочени плащания. 
Акцентира се върху начините за създаване 
на добри клиенти. 

Повече информация на http://www.
neocollect.bg/trainings

7 þëè, ÷åòâúðòúê7 þëè, ÷åòâúðòúê
София, East Park trade center, 

бул. “Никола Вапцаров” 53 А, 10 часа 
Конкурентоспособност и иновации: 

Безвъзмездно финансиране, практически 
семинар

По повод Европейската седмица на 
МСП 2011. Целта е да запознае участни-
ците с възможностите за безвъзмездно 
финансиране по Оперативна програма 
"Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика" 2007-2013, 
които се предоставят на българските 
малки, средни и големи предприятия. 

Всеки участник ще получи информа-
ционен пакет с всички презентации, 
издания и наръчници от представи-
телството на Европейската комисия 
в България, материали и брошури, CD 
с полезна информация, сертификат и 
ваучер за 1 час безплатна консултация 
на стойност 60 лв. Такса за участие 
120 лв.

Заявка за участие по електронен 
път. Таксата за участие се плаща по 
банков път най-късно до 1 юли 2011 г.

Организатор Огра ЕООД

18-25 þíè18-25 þíè
Балчик, 9-ти Международен 

фестивал за късометражно кино “В 
Двореца”  

Златни инвестиционни кюлчета на обща 
стойност от 25 000 евро ще получат побе-
дителите от 9-ия Международен фестивал 
за късометражно кино “В Двореца”. В 
различните програми ще бъдат представе-
ни общо 114 продукции (29 български), които 
тази година ще бъдат оценявани от изцяло 
дамско жури. В него са поканени  и три 
българки: тв журналистката Елена Йончева 
(на снимката), кинооператорът Емилия 
Стоева и аниматорът Ружа Колева.

18 þíè – 10 þëè18 þíè – 10 þëè
София, Парка на Военната 

академия
Оперни и балетни спекта-

кли ще могат да се гледат на 
открито от 18 юни до 10 юли. 
Идеята е на Софийската опера, 
която за втори път огранизира 
специална програма на сцената 
в парка на Военната акадамия 
в столицата. За ценителите 
са предвидени представления 
на оперите „Норма“ и „Мадам 
Бътерфлай“, на балетите „Ле-
бедово езеро“, „Зорба гъркът“ и 
„Жизел“, както и на детските 
мюзикъли „Мечо Пух“ и „Черве-
ната шапчица“.

23 þíè, ÷åòâúðòúê23 þíè, ÷åòâúðòúê
София, хотел Шератон
Аукцион за руски икони

Аукционна къща”Виктория” ще прове-
де поредния си търг на произведения на 
изкуството на 23 юни в хотел “Шератон”. 
За първи път освен български майстори 
на четката ще бъдат включени и руски 
икони и произведения на руското ювелирно 
изкуство, руски медни монети от края на 
XVIII век, старопечатни книги, императорска 
грамота на Николай II и руски ръкописи.

   23-24 þíè23-24 þíè
ÁåëãèÿÁåëãèÿ

Брюксел
Международна конференция „Региони за 

икономическа промяна – насърчаване на раз-
умното и устойчиво развитие в градовете 
и регионите“ („Regions for Economic Change - 
Fostering Smart and Sustainable Growth in Cities 
and Regions”).

По време на форума ще се предста-
вят и обсъждат концепции и иновативни 
стратегии за интелигентно и устойчиво 
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развитие на градовете и регионите. В този 
контекст Европейската комисия „Регио-
ни за икономическа промяна“ ще лансира 
своята нова „Платформа за интелигент-
на специализация“(„Smart Specialisation 
Platform“). Нейната цел е да се предлага 
помощ при разработването на регионални 
стратегии. Повече информация можете да 
намерите 

интернет адрес: http://ec.europa.eu/
regional_policy/conferences/smart_sustainable/
home_en.cfm

27 þíè – 1 þëè27 þíè – 1 þëè
ÃåðìàíèÿÃåðìàíèÿ

хотел Maritim, Берлин
IV Европейска лятна академия 2011: Фи-

нансов контрол на средствата от ЕС (4th 
European Summer Academy: Financial Control 
of EU Funds).

Обучението дава възможност за нат-
рупване на знания и практика по важни 
теми, свързани с одита на средствата от 
европейските фондове. Професионализмът 
в упражняването на финансов контрол 
е задължителен за всички служители, 
отговарящи за управлението на средства-
та от ЕС. Затова сесиите по време на 
петдневната IV Европейска лятна академия 
ще предложат интензивно практическо 
обучение в отделни модули: Първо ниво на 
контрол; Системи за управление и контрол, 
одит; Правила за обществените поръчки 
и държавните помощи; Допустимост на 
разходите и опростяване на ценовите пред-
ложения; Действия за финансов контрол, 
предприети от сертифициращия орган.(First 
level control; Management and control systems 
audit; Public procurement and State aid rules; 
Eligibility of expenditures and simplified cost 
options; Financial control activities undertaken by 
Certifying Authorities). В края на всеки учебен 
модул ще има тест, а на финала участни-
ците в академията ще получат и уникална 
диплома.

За контакти и въпроси: http://www.
euroacad.eu

19 – 23 þíè19 – 23 þíè
ÔðàíöèÿÔðàíöèÿ

Изпълнителната агенциа за насър-
чаване на малки и средни предприятия 
организира участие на бизнеса.

Международното изложение VINEXPO 
Bordeaux се провежда веднъж на две години 
от 1981 г. насам в гр. Бордо и е специали-
зирано в областта на виното и спиртните 
напитки. За пръв път от 1990 г. насам в 
тазгодишното издание, България ще участ-
ва на този най-престижен форум в бранша 
със свой национален щанд. През 2009 г. в 
изложението са участвали 2402 изложители 
от 48 страни. Регистрираните посетители 

на изложението са били над 46 621 от 135 
страни и над 1367 журналисти и писатели.

Информация на: www.sme.government.bg

21 - 22 þíè, Ðóñèÿ21 - 22 þíè, Ðóñèÿ
Шеста годишна конференция 

Държавната хазна. Рискът и управление-
то на паричните потоци в Русия.

По време на двудневните дебати в Мос-
ква, на организираната от EuroFinance кон-
ференция, ще бъдат обсъдени най-добрите 
практики за управлението на държавните 
парични потоци. Участниците ще пред-
ставят нови възможности за създаване на 
конкурентен бизнес и неговото управление. 
Ще се направи преглед на икономическите 
процеси в страната и ще се предложат 
промени в нормативната уредба. Абонати-
те на списание Business New Europe имат 
право на 20% отстъпка от стойността 
на таксата за регистрация, която може да 
бъде получена след изпращане на е-mail до 
marketing@eurofinance.com.

Всички подробности за форума на адрес: 
http://www.eurofinance.com/

conferences/2011-06-21/moscow-russia/treasury-
risk-and-cash-management-russia

27-28 þíè, Ðóñèÿ27-28 þíè, Ðóñèÿ
15–та годишна конференция на 

инвеститорите, Москва 
Организира се от Renaissance Capital. 

Акцентът ще е  развиването на успешен 
бизнес в Русия, ОНД, Централна Азия, 
Източна Европа и Африка. По време на 
дискусиите ще бъдат обсъдени конкурент-
ните предимства на Русия в областта 
на банковото дело и финансите, потреби-
телските стоки, земеделието, добивът на 
петрол и газ, развитието на минното дело 
и производството на метали. Организатор 
на конференцията е Renaissance Capital 
(www.rencap.com). Руският холдинг е лидер в 
посредническите услуги, консултирането и 
банкирането за пазарите в Русия, Централ-
на Азия, Източна Европа и Африка. 

Още за конференцията на адрес http://
conference.rencap.com/About/

29 - 30 þíè, 29 - 30 þíè, 
ÂåëèêîáðèòàíèÿÂåëèêîáðèòàíèÿ

Световна банкова среща 
на тема Нови модели за 

растеж 
Над 30 водещи банкери и 

експерти от целия свят ще 
бъдат в Конгресен център 
„Гибсън Хол” в Лондон на 
двудневен форум, който ще 
обсъди новата международ-
на финансова архитектура, 
изградена на баланс между 

политическите решения и надзора на 
регулаторните органи. Акцент на форума 
ще бъдат отношенията между банковата 
и финансовата  сфера и последствията за 
развитите и развиващите се икономики, 
перспективите и клопките пред „горещите” 
региони до 2020 г. Абонатите на списание 
Business New Europe получават 10% нама-
ление на таксата за участие, ако въведат 
промоционален код "BNE" по време на онлайн 
резервацията на адрес http://www.lafferty.
com/buy_conference?cid=226. 

Подробности за срещата на адрес http://
www.lafferty.com/Events-World-Banking-Summit

5-6 þëè, Õîíã Êîíã5-6 þëè, Õîíã Êîíã
Втори бизнес форум Русия - 

набиране на капитал и инвестиции 
AsianInvestor & FinaceAsia организират 

Втори бизнес форум ” Русия - набиране 
на капитали и инвестиции”, който ще се 
проведе в хотел “Конрад”. Той ще разгледа 
възможностите и предизвикателствата 
пред азиатските инвеститори, заинте-
ресовани от финансиране на проекти в 
Русия. Наскоро руският президент Дмитрий 
Медведев обяви, че страната му прогнозира 
да привлече 90 млрд. долара инвестиции за 
подкрепа на създадения от правителство-
то фонд за инвестиции. Москва очаква 
интерес към инфраструктурни и проекти 
за развитие в Сочи, където ще се проведат 
зимните Олимпийски игри през 2014 г. и 
районите, където ще се играят мачовете 
от Световното първенство по футбол 
през 2018 г. На форума ще бъдат обсъдени 
възможностите за набиране на средства 
от търговски банки, застрахователни 
компании, инвестиционни фондове, държавни 
фондове и др.

Още информация на www.financeasia.com/
russia и Лора Броди - (+852) 3175 1917

laura.brody @ financeasia.com
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ТАТЯНА ЯВАШЕВА

Скъпите горива очаквано пре-
дизвикват голямо недоволство. 
Защото удрят всеки потребител 
по джоба, а и защото се калкули-
рат в крайната цена на всички 
стоки и услуги, и достигат до 
дребния клиент. Това обаче има и 
положителна страна. Когато це-
ната се вдигне, хората започват 
да пестят, търсят  заместители, 
разработват алтернативи. Про-
блемите обаче са и двигател на 
напредъка. Евтиният петрол не е 
стимул за по-разумно използване 
на горивата, а ниските цени по 
правило са противник на енергий-
ната ефективност. С годините 

се е стигнало до 
убеждението, че 
скъпата енергия е 
мощно лекарство, 
макар прилагането 
му да е болезнено. 
То принуждава граж-

даните по-малко да използват 
автомобилите си, а компанииите 
да оптимизират транспортните 
си разходи. Всички са наясно, че 
трябва да се отърват от колите, 
които гълтат много гориво, освен 
това се стремят да намерят по-
ефективно отопление и съответ-
но охлаждане на дома и офиса. 

Иде ли краят на 
зависимостта
Специалистите твърдят, че 

световните залежи на петрол ще 
стигнат за 50-60 години напред, 
а природен газ има за още 250. 
Затова през следващите 20 до 50 
години задача на човечеството е 

АНТОН АНДОНОВ

След осем месеца движение нагоре, 
заради размириците в Бликия изток 
и Северна Африка цената на нефта 
по световните пазари тръгна рязко в 
обратна посока. Сигнал за това даде 
ликвидирането на сочения за лидер 
на терористичната организация / Ал 
Кайда” Осама бин Ладен. Пазарите ре-

агираха на новината със спад, защото 
опасността от терористични атаки 
срещу нефтодобивните инсталации 
и преработвателните предприятия в 
Бликия изток рязко намаля. Символът 
на геополитическата нестабилност в 
региона и на тероризма бе ликвидиран, 
което повиши сигурността за нефте-
ните доставки и заличи спомена за 
нереализираната атака с две коли–

Отвъд   Отвъд   
петролапетрола

Високите цени на горивата са проблем, кой-
то и занапред ще убива като досадно камъче в 
обувката. В още по-голяма степен заради пъл-
зящите нагоре цени на електроенергията, за-
ради тенденцията евтините храни да остават 
в миналото, а и при икономика, която едва ли 
скоро ще стъпи на магистралата на растежа. 

Цената се влияе от      
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да се откъсне от зависимостта от 
петрола, още повече че перспектива-
та е за нарастваща консумация заради 
растящия стандарт на живот. 

Движеща сила в развитието и 
техническия напредък става необходи-
мостта минералното гориво ефек-
тивно да бъде заместено, без това съ-
ществено да повлияе на транспорта. 
Вече е факт, че големите петролни 
гиганти се насочват към продажбата 
на алтернативни горива като вари-
ант за диверсификация на дейността. 
Немалка част от автомобилите в 
България минаха на пропан-бутан като 
по-изгодно и сравнително ефективно 
гориво. Метанът напоследък навлиза 
масово като още по-евтин аналог – но 
основно при таксиметровия и автобус-
ния превоз. По-ниската покупателна 
способност на населението тласка 
към по-евтини варианти. В САЩ никой 
не кара на пропан-бутан, в Германия 
ентусиастите са малко. В Гърция, 
откакто икономическото положение се 

влоши, започват да търсят замес-
тител на бензина и дизела, разказва 
Андрей Делчев, председател на Българ-
ската петролна и газова асоциация. На 
дневен ред излизат електромобилите 
и в момента има над 50 български ино-
вативни разработки, като при по-голя-
ма част от тях е направена конверсия 
на стандартен автомобил. Колите 
с батерии са набелязана стъпка от 
технологичното развитие, но все още 
никой не може да каже колко скоро ще 
бъде направена. Срещу 2-3 лв. могат 
да се изминат 100 км. Препъникамък 
обаче е фактът, че на този етап ба-
териите са големи, а са с къс живот. 
Официално вече има регистрирани 
няколко електромобила, а различни 
компании работят по изграждане на 
зарядната инфраструктура.

Откъде 
духа вятърът
Промяната на технологиите 

основно е работа на енергийни-
те корпорации, на фирми и учени, 
на изобретатели и ентусиасти, 
пленени от идеята да преначер-
таят бъдещето. Управляващите 
в България предпочитат да сто-
ят на дистанция от този процес, 
мислят краткосрочно, опитват да 
закрепят статуквото в рамките 
на своя мандат и не предприемат 
резки движения по отношение на 
такъв ключов фактор като енер-
гията, който може да сваля и да 
качва правителства. Това, с което 
властта се ангажира, не е свър-
зано с ефективното използване 
на горивата и търсенето на нови 
алтернативи. Държавата основно 
качва акцизите и въвежда мерки, 
които да й гарантират по-добра 
събираемост на налога. Предприе-
ма действия, които само отлагат, 
а не решават проблема.

Норвегия изнася нефт и газ, а се 
отоплява от боклука си, тъй като 

бомби срещу нефтения завод “Абкаик” 
в Саудитска Арабия през 2006 г. От 
началото на годината до май нефтът 
прибави към стойността си 25-30% 
заради безпокойството на инвести-
торите, че революционната вълна 
може да залее и други страни от 
региона. Към неизвестността експер-
ти добавиха и намаления с 1,3 млн. 
барела дневен добив в Либия заради 

гражданската война там. Пазарът се 
оказа под натиск и заради съобще-
нията за по-бавното от очакваното 
възстановяване на производствата 
в САЩ и Китай, които са най-големи-
те потребители на петрол в света, 
както и от повишения добив с 1,6%  
до 10,24 млн. барела дневно на най-го-
лемия производител на нефт в света 
– Русия. Всичко това доведе до спад 

на цената на петрола на световни-
те пазари с 10%. Американският лек 
петрол  WTI падна под 100 долара за 
барел, а европейския сорт Brent се 
търгуваше за 105-106 долара за барел 
в началото на май. Според прогнози-
те нефтът ще обърне отново трен-
да към средата на лятото, когато се 
очаква търсенето в Европа и Япония 
да се повиши. 

      възстановяването на Европа и Япония

ÔÎÒÎ ÅÌÎÍÀ ÖÎÍ×ÅÂÀ 

Çà äà ñå ïåñòè ãîðèâî, 
ïî ìàãèñòðàëèòå å 
äîáðå äà ñå êàðà ñúñ 
ñêîðîñò, îïòèìàëíà çà 
âñåêè àâòîìîáèë
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правителството е приело зелената 
икономика за настояще. Използ-
ването на зелените технологии 
изглежда доходоносно в дългосрочен 
план, но преходът и адаптацията 
са скъпи. Затова страни като 
България само се оплакват от 
растящите цени на енергоносите-
лите и отлагат използването на 
боклука като източник на топло- и 
електроенергия. Освен това явно 
цената на горивата у нас не е 
стигнала предел, който да застави 
държавната и общинската власт 
да насърчава  намирането на ал-
тернативи. 

Големите играчи

Големите компании, които десе-
тилетия наред продаваха петролни 
продукти, вече си дават сметка, 
че когато черното злато свърши, 
залязват и те. Затова се насочват 
и към други дейности, свързани с 
енергията на XXI в. Търсят се нови 
начини за задвижване на автомоби-
лите. Знае се, че който инвестира 
в нетрадиционни източници, може 
да владее пазара на утрешния ден.

Корпорации, които продават 
петролни продукти, започват да се 
преориентират повече към газа. 
Освен това те влагат огромни 
средства в проучвателна и развой-
на дейност, търсят икономични ре-
шения, нов вид горива, като целта 
е постепенно да разширят търгов-
ската си листа и да са готови за 

сценариите на бъдещето.
„Ако искаме да намалим консу-

мацията на енергия, трябва да се 
промени отношението към масовия 
транспорт, както и към по-рацио-
налното използване на горивата. 
Тенденцията е да употребяваме по-
вече газ и по-малко въглища. Трябва 
да се разработи метод за улавяне 
на въглеродния двуокис, но засега 
проблемът остава нерешен. Транс-
портните технологии също трябва 
да се променят, за да може да се 
изминава по-голямо разстояние с по-
малко гориво”, препоръчва вицепре-
зидентът на „Шел Интернешънъл” 
Ханс ван дер Луу.

Екоперспективи

Освен минерални горива има 
синтетични и биогорива. Но трябва 
да се разглежда цялостният цикъл 
на производството им, тъй като за 
техния добив също е нужна енергия. 

С четири литра вода може да 
се изминат 1600 км. Това би било 
възможно, ако се ползват две Бра-
унови батерии. Изобретението е 
направено от българина Илия Вълков, 
известен по света като Юл Браун, 
създател на т.нар. Браунов газ. Той 
е роден на 20 април 1922 г. Като 
малък прочел в библията, че Гос-
под може да изпепели цялата земя. 
Когато си дал сметка, че две трети 
от нея са вода, започнал да търси 
техническо решение на този ефект. 

Архивите говорят

емата емата ТТДневен добив на нефт 
(в хиляди барела) 

Забележка – Данните са от U.S. 
Energy Information Administration

7 040 – САЩ
2 910 – Русия
2 850 – Венецуела
1 690 – Кувейт

1 310 – С. Арабия
1 070 – Иран

970 – Ирак
520 - Канада

9 640 – САЩ
6 990 – Русия
3 830 – Иран
3 800 – С. Арабия
3 710 – Венуцуела
2 990 – Кувейт

1 550 - Ирак
1 260 – Канада

1 080 – Нигерия
780 – ОАЕ

600 – Китай
490 - Мексико

11 710 - Русия
9 900 – С. Арабия
8 600 - САЩ
2 510 - Ирак
2 170 - Венецуела
2 110 - Китай
2 060 - Нигерия

1 940 - Мексико
1 710 - ОАЕ

1 660 - Иран
1 660 - Кувейт

1 440 - Канада

10 980 – Русия
7 360 – САЩ
6 400 – С. Арабия
3 090 – Иран
2 770 – Китай 
2 550 – Мексико
2 140 – Венецуела

2 120 – ОАЕ
2 040 – Ирак

1 810 – Нигерия
1 630 – Норвегия

1 550 – Канада
1 180 - Кувейт 

8 400 – С. Арабия
6 480 – Русия 
5 820 - САЩ
3 700 - Иран
3 250 - Китай
3 220 - Норвегия
3 160 - Венецуела

3 010 - Миксико
2 570 - Ирак
2 370 - ОАЕ

2 170 - Нигерия
2 080 - Кувейт
1 980 - Канада

8 700 - Русия
7 820 – С. Арабия
5 510 – САЩ 
4 120 – Иран 
4 020 - Китай
2 730 - Канада
2 590 - Мексико

2 410 – ОАЕ 
2 390 - Ирак

2 230 - Венецуела
2 090 - Кувейт

1 890 - Норвегия

1 210 – Нигерия

7 040 САЩ 1 310 С А б

1960

1970

11 10 Р 1 940 М к к

1980

10 980 Р 2 120 ОАЕ

1990

2000

2010

1 620 - Великобритания

1 820 - Великобритания

2 280 - Великобритания

1 290 - Великобритания
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Биогорива може да се правят от 
маслодайни култури, зърно и друга 
земеделска продукция, но така се 
стига до конкуренция с хранител-
ната индустрия и до въпроса „кое е 
по-важно – храната или горивото”. 
Около 97% от хората казват: „Хра-
ната!” А другите 3% ще си проме-
нят мнението, ако останат три дни 
гладни, уверява Ханс ван дер Луу.  
Затова е важно производството 
на биогоривата да не е за сметка 
на храната. Разработва се второ 
поколение биогорива, получавани 
главно от дървесина или земеделски 

отпадъци като слама. Но проблемът 
е, че себестойността им остава 
висока.

България не е производител на 
петрол (добиват се незначителни 
количества нефт) и това налага 
още по-разумно използване на енер-
гията. Тенденцията за поскъпване 
на горивата бе и един от фактори-
те в последните 20 години остаре-
лият машинен парк да се замени с 
по-икономични леки и тежкотоварни 
автомобили. Но импулсът към по-
голяма енергийна ефективност на 
моменти се губи. Хората свикват с 
цените и само драстичното пос-
къпване е в състояние да ги върне 
към пестеливост в ползването на 
енергия. Явно цената на горива-
та не е толкова висока, щом не 
се мисли как да се оптимизират 
светофарните уредби в големите 
градове и движението като цяло. В 
страни като Австрия отдавна са 
си дали сметка, че кръстовищата и 
задръстванията гълтат най-много 
гориво. 

В цял свят опитът сочи, че 
скъпият петрол „пали” интереса 
към търсене на нови енергийни 
алтернативи и към икономии. Но 
успокоят ли се цените, обикновено 
всичко това отива на резервната 

скамейка. Самата възможност за 
поевтиняване отслабва пазарните 
сили, които стимулират по-голяма-
та енергийна ефективност. 

Една от причините петролът да 
поскъпва е, че лесните за добив на-
ходища свършват. Останалите ще 
изискват далеч по-големи инвести-
ции, които ще се калкулират в край-
ната цена. Те обаче ще са свързани 
и с все по-голям екологичен риск. 
Светът вече получи урок от разли-
ва в Мексиканския залив. Находище-
то се намираше на почти 10 км под 
дъното на океана, и то на място, 
където водата е дълбока близо 1,5 
км. Инцидентът е предупреждение 
да се търсят по-безопасни източ-
ници. Разработването на находища 
от шистов газ у нас също крие 
екологична опасност. При извлича-
нето му чрез хидравличен удар в 
подземните слоеве се инжектират 
вода, пясък и химикали, при което 
пластовете с питейна вода може 
да бъдат трайно замърсени.

Най-реалният заместител на 
досегашните технологии ще е водо-
родното гориво. Безкраен източник 
на водород е водата. Стига обаче 
да се намери подходяща техноло-
гия за разлагането й на водород и 
кислород, защото водородът гори, 

Â êðàÿ íà ìàé îòáîðúò íà Òåõíè÷åñêèÿ óíèâåðñèòåò - 
Ñîôèÿ çàå ðåêîðäíîòî ÷åòâúðòî ìÿñòî â èñòîðèÿòà íà 

áúëãàðñêîòî ó÷àñòèå â òðàäèöèîííèÿ Shell Eco-mara-
thon Åâðîïà â êàòåãîðèÿòà “Ãðàäñêè òèï” àâòîìîáèëè, 

çàäâèæâàíè ñ âîäîðîäíà ãîðèâíà êëåòêà. Ñ Lyna H2 (íà 
ñíèìêàòà) ñòóäåíòèòå óñïÿõà äà èçìèíàò 63 êì ñ åäèí 

êèëîâàò÷àñ åíåðãèÿ, êîåòî ñå ðàâíÿâà íà îêîëî 480 
êì ñ åêâèâàëåíòà íà åäèí ëèòúð ãîðèâî. Àâòîìîáèëúò 

íà ÒÓ-Âàðíà - Piranya 2, å ñ óíèêàëåí äèçàéí, íî ïî 
òåõíè÷åñêè ïðè÷èíè íå ñå âêëþ÷è â íàäïðåâàðàòà

През 1971 г. открил т.нар. Браунов 
газ, който представлява горене на 
водород и кислород.

Откритието не е направено у нас, 
а в Австралия, където Илия Вълков 
бяга през 1952 г. след две години 
престой в лагера в Белене. В края на 
70-те Юл Браун патентова своя газ 

и генератора за него в Австралия и 
САЩ. През 1981 г. основава фирмата 
Brown Energy в Сидни и започва да 
прави генератори. 

Производството на единични 
бройки обаче е скъпо и Браун пуска 
фючърсни акции. Събира огромна сума 
пари. Твърди се, че поради страх 

да не откраднат изобретението 
му отказал офертите за съвмест-
на дейност, фирмата му стига до 
фалит и избухнал скандал. В него към 
излъганите вложители се присъе-
динили скептичните учени, както и 
конкурентните газови и автомобилни 
концерни.

Българин караше
кола без бензин

Ïðîèçâîäñòâîòî íà ãîðèâà îò 
ñëúí÷îãëåä è öàðåâèöà ùå êîíêóðèðà 

õðàíèòåëíàòà ïðîìèøëåíîñò

ÔÎÒÎ ÊÐÀÑÈÌÈÐ ÑÂÐÀÊÎÂ
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а кислородът подпомага горенето. 
Имало е редица съобщения за от-
крития в тази посока, има и доста 
конспиративни теории за невъзмож-
ността те да намерят приложение. 
Когато нефтът и газът чувстви-
телно намалеят, водата има шанс 
да бъде преоткрита, за да стане 
техен заместител.

„Човечеството започва да навли-
за в ерата на водородната енерге-
тика и когато това стане, ще се 

промени цялата стопанска систе-
ма. Автомобилът на бъдещето ще 
е с водороден горивен елемент. 
Водород може да се получава от 
възобновяеми източници - ветро-
генератори и фотоволтаици, чрез 
електролиза на вода. Токът не може 
да се складира, затова излишъкът 
би могъл да се използва при произ-
водство на водород”, обяснява проф. 
Константин Петров от Института 
по електрохимия и енергийни систе-

ми при БАН.
Нека обаче не 

забравяме, че всичко 
свързано с петрола, 
неговите замести-
тели и енергийната 
ефективност е биз-
нес, от който някои 
печелят, а други 
губят.

АНТОН АНДОНОВ

Нефтът ще участва с не по-малко 
от 40% в сумарния световен топлинен 
баланс до 2020 г. Основният източник 
на енерегия за всеобщо съжаление е 
на привършване, което кара все повече 
погледи да се обръщат към възобновя-
емите енергийни източници. Добивът 
на течното злато през последното 
десетилетие постоянно расте. Ако 
през 1999 г. той е бил 65,92 млн. барела 
дневно, то през 2009 г. той вече е 72 
млн. Данните сочат, че през 2010 г. 
лидер в световното производство е 
Русия, следвана от Саудитска Арабия, 
САЩ, Иран и Китай. В момента в света 
има над 70 000 нефтени находища и 
кладенци, но по-голямата част от доби-
ва идва от сравнително малко на брой 
области. Най-голямото петролно поле 
в света се намира в Саудитска Арабия 
и се нарича Ghawar. Всеки ден оттук 
се изпомпват 5,1 млн. барела петрол, 

което представлява около 7% от све-
товното производство. Статистиката 
сочи, че през 2007 г. от десет големи 
находища са добивани 14 млн. барела на 
ден, или около 20 на сто от световното 
производство, а политиката за добив на 
петрол се диктува от основните играчи 
на пазара – Русия, САЩ и ОПЕК. 

В Организацията на страните изно-
сителки на петрол (ОПЕК)  членуват 12 
държави (Алжир, Ангола, Еквадор, Иран, 
Ирак, Кувейт, Либия, Нигерия, Катар, 
Саудитска Арабия, Обединените арабски 
емирства, Венецуела). Те съгласуват 
производството помежду си чрез квоти 
и така на практика определят цената 
на черното злато чрез увеличаване или 
намаляне на неговото производство. 

Русия изненада света през 2008 г. с 
новината за открити нови големи зале-
жи на петрол в Сибир. Москва обеща да 
започне разработката им, за да задово-
ли нарасналото търсене на суровината 
в Европа и Азия. Китай се превърна в 

основен купувач на руски петрол, след 
като подписа на 17 февруари 2011 г. 
договор за доставката на 15 млн. т 
петрол годишно през следващите 25 
години в замяна на 25 млрд. долара заем 
за руски петролни компании. Третият 
играч на пазара – САЩ, преживя пика 
в производството на петрол през 1970 
г., но въпреки това продължава да бъде 
сред основните фактори за цената на 
нефта. В момента администрацията 
на Белия дом е изправена пред сериозен 
проблем. Тя трябва да регламентира 
изискванията за мерките за безопас-
ност, за да не допусне петролен разлив 
като този в Мексиканския залив, при 
който взрив на нефтена платформа, 
работеща за British Petroleum, уби 11 
души и нанесе екологични щети на пет 
американски щата. Разработването 
на находища в щата Тексас обаче със 
сигурност ще продължи, защото тук се 
произвеждат 23% от общото количе-
ство петрол в САЩ. От 1980 г. насам 

Черното злато е           
на привършване0
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добивът постоянно намалява, за да 
достигне 50% към днешна дата. Според 
експерти основните причини за спада са 
завишените екологични изисквания към 
петролните компании, намаляването на 
петролните резерви и скъпият добив. 

Прогнози на Международния валутен 
фонд сочат, че цената на барел петрол 
през следващата година ще бъде около 

100 долара за барел. Други икономисти 
са на мнение, че цената на черното 
злато ще расте, защото !евтиният”
за добиване петрол свършва. Простите 
сметки показват, че производствените 
разходи при добив на петрол от 1 км 
дълбочина на сушата са доста по-ниски, 
отколкото ако суровината се добива от 
петролна платформа в морето и на 2 км 

дълбочина. Останалите 
в недрата на земята и 
под водата залежи ще из-
искват в пъти по-големи 
инвестиции от досегаш-
ните. Според US Energy 
Information Administration 
най-големи петролни 
залежи има Саудитска 
Арабия - 266,7 млрд. 
барела, следвана от Ка-
нада - 176,6 млрд. барела, 
Иран (138,4 млрд.), Ирак 
(115 млрд.), Кувейт - 104 
млрд., Обединени арабски 

емирства (97,8 млрд.), Венесуела (87,03 
млрд.). Русия има залежи от 60 млрд. 
барела, Либия - 41,5 млрд., Нигерия- 36,2 
млрд. Казахстан има запаси от 30 млрд. 
барела, а САЩ - 21,3 млрд. Експерти из-
числяват петролните залежи на Китай 
като 13-и по размер с 16 млрд. барела, 
следван от Катар (15,2 млрд.) и Мексико 
- 11,65 млрд. барела. 

Трудно е да се надникне в черната 
кутия на ценообразуването на горивата. 
Търговците признават, че цените се вли-
яят от това как продават конкурентите, 
зависят и от стойността, на която 
може да се достави гориво, но отри-
чат да има каквото и да било скрито 
договаряне между отделните играчи. „Ако 
купуваме много скъпо, никой няма да се 
съобрази с нашата цена. Не можем да си 
играем с цифрите, за да сме на печалба. 
Знаейки продажната цена в момента, 
всеки ден опитваме да открием източ-
ник, който е максимално евтин”, обяс-
нява финансовият директор на голяма 
верига бензиностанции. Ако офертата е 
изгодна, веригите вземат от бургаската 
рафинерия, иначе или внасят директно, 
или търгуват от други дистрибутори на 
едро, които също купуват отвън. Така 
в надпревара със своите конкуренти и 

“Лукойл” определял цените си.
Ударът на пролетното недоволство 

от скъпия бензин се стовари върху… 
производителите на биогорива. Отпада-
нето до края та 2011 г. на изискването за 
смесване с екосъставката не се посреща 
с овации дори от търговците. Подобни 
чести смени в политиката на държавата 
създават напрежение. Решението на пра-
вителството създаде само хаос, защото 
търговците са сключили договори за 
биодизел, ангажирали са акцизни складове. 
След отпадане на задължителното смес-
ване обаче договорите остават и има 
санкции по тях. 

Акцизът за тон оловосъдържащ бензин 
е 830 лв., безоловен – 710 лв., дизел – 615 
лв. „Не повече от 7-8% от цената се раз-
пределят между производител, търговец 
на едро и търговец на дребно”, твърди 
Андрей Делчев от българската петролна 

и газова асоциация. 
Търговията с горива е динамичен 

бизнес, цените може да се сменят дори 
няколко пъти в рамките на един ден. Тя 
силно зависи от локални, регионални и 
международни политически фактори. Този 
бизнес е чувствителен към политиката 
на отделните правителства.

Но опитът в условия на пазарна 
икономика да се ползват непазарни ме-
тоди за регулиране на цените не е само 
български патент. През март у нас бе 
направен експеримент поскъпването да 
се овладее чрез едномесен мораториум 
между държавата и „Лукойл” за замразя-
ване цените на дребно, а от 1 май Русия 
ограничи износа на петролни продукти. 
Когато цените на петрола започнаха да 
се качват, горивата в Русия също започ-
наха да поскъпват. Кремъл се намеси и 
качи експортните такси. За да не бъде 
голям шокът на вътрешния пазар, огра-
ничи цените, по които да се продават 
крайните продукти. Тази непазарна мярка 
целеше да потуши недоволството на 
потребителите и да овладее инфлацията. 
Защото за рафинериите се оказа по-изгод-
но да продават на външния, отколкото 

на вътрешния пазар, и се 
стигна до недостиг. Из-
носът обаче не бе спрян. 
След ограниченията, 
наложени от началото 
на май, последва втора 
вълна на регулация, като 
от 1 юни бе увеличено 
митото за експорт на 
суров петрол.

Уроци по 
пазарна икономика

Цени и налози на горивата в 27-те от ЕС           (в евро)

 БЕЗОЛОВЕН БЕНЗИН A-95 ДИЗЕЛ

Държава
 Цени 

Акциз ДДС
 Данъчна  Цени 

Акциз ДДС
 Данъчна

 на дребно   тежест  на дребно   тежест

Австрия  1.430  0.565  0.238  0.803   1.360  0.477  0.227  0.703
Белгия  1.583  0.659  0.275  0.934   1.392  0.482  0.242  0.724
България  1.248  0.409  0.208  0.617   1.222  0.372  0.204  0.576
Кипър  1.221  0.372  0.159  0.531   1.255  0.345  0.164  0.509
Чехия  1.447  0.541  0.241  0.783   1.410  0.459  0.235  0.694
Дания  1.675  0.596  0.335  0.931   1.527  0.497  0.305  0.803
Естония  1.230  0.428  0.205  0.633   1.205  0.403  0.201  0.604
Финландия  1.574  0.601  0.294  0.895   1.367  0.359  0.256  0.614
Франция  1.590  0.673  0.261  0.934   1.321  0.442  0.216  0.659
Германия  1.551  0.683  0.248  0.931   1.397  0.511  0.223  0.734
Гърция  1.688  0.690  0.316  1.006   1.475  0.429  0.276  0.704
Унгария  1.402  0.452  0.280  0.732   1.341  0.370  0.268  0.638
Ирландия  1.531  0.562  0.266  0.828   1.460  0.468  0.253  0.721
Италия  1.540  0.574  0.257  0.830   1.404  0.431  0.234  0.665
Латвия  1.272  0.376  0.229  0.606   1.244  0.327  0.224  0.551
Литва  1.280  0.402  0.222  0.624   1.135  0.239  0.197  0.436
Люксембург  1.327  0.486  0.173  0.659   1.165  0.310  0.152  0.462
Малта  1.410  0.495  0.215  0.710   1.300  0.349  0.198  0.547
Холандия  1.690  0.739  0.270  1.009   1.342  0.437  0.214  0.651
Полша  1.288  0.416  0.241  0.656   1.258  0.331  0.235  0.566
Португалия  1.604  0.619  0.300  0.919   1.380  0.393  0.258  0.651
Румъния  1.285  0.396  0.249  0.645   1.254  0.321  0.243  0.563
Словакия  1.472  0.567  0.245  0.812   1.354  0.403  0.226  0.628
Словения  1.278  0.407  0.213  0.620   1.221  0.356  0.204  0.560
Испания  1.357  0.450 0.207  0.657   1.275  0.358  0.194  0.553
Швеция  1.567  0.608  0.313  0.921   1.524  0.525  0.305  0.830
Великобритания  1.524  0.635  0.254  0.889   1.566  0.630  0.261  0.891

Източник: http://energy.eu/#prices       към 6 юни 2011 г.
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ВЕЛИЧКО 
АЛЕКСАНДРОВ, 
председател на 
съвета на 
директорите на 
фирма „ИТА-Холд”

Установено е, че 
до една четвърт от 
енергията отива за 

отопление и охлаждане, другото е безпо-
лезно изгаряне на гориво от двигателя. 
Правим разработка за оползотворяване 
на енергията, добавяйки вода в гориво-
то. Това има екологичен ефект, а води и 
до големи икономии. 

Заедно с учени от Института по 
инженерна химия към БАН, Техническия 
университет в София и Института 
по хранителни технологии в Пловдив 
правим разработка за по-ефективно из-

ползване на горивото, водещ в проекта 
е фирма „ИТА-Холд”. И други освен нас 
опитват да решат този проблем, като 
използват вода. Учени от Германия, 
Франция, Япония, Хонконг също работят 
в тази насока, но до момента няма прак-
тическо приложение.

Идеята тръгва още от немския 
инженер Ото, създател на двигателя 
с вътрешно горене. В патента му е 
записано, че използването на вода може 
да е полезно. Проблемът е, че водата се 
сепарира и тогава тя е вредна. Затова 
смесването трябва да става на моле-
кулярно ниво. Емулсията трябва да има 
устойчивост и нашето постижение е, че 
повече от година не се стига до разпад 
на двете съставки.

Има два варианта за използването в 
практиката. Или да има промишлено про-
изводство на такава емулсия, която да 
се зарежда на бензиностанциите, или да 
се създаде устройство, което поставено 

преди двигателя, да прави това смесва-
не. И двата варианта водят до добър 
икономически ефект. Но… всичко зависи 
от позицията на правителствата и 
готовността да намалят акциза на този 
вид горива. Ако емулсията се зарежда на 
бензиностанциите при сегашния акциз, 
ефектът ще остава за нейните произ-
водители и няма да се усеща от крайния 
клиент. Ако смесването се прави в 
самия автомобил, всеки ще зарежда вода 
и икономията ще е за негова сметка. 
Промишленото смесване ще постига 
по-добро качество, ще има и по-добър 
контрол. В другия случай водачът сам 
ще регулира съотношението и може да 
се създадат проблеми за автомобила.

До 10 години електромобилите има 
шанс масово да навлязат, но това може 
да стане само при лекия транспорт. 
При тежкотоварните автомобили, кора-
бите, влаковете и самолетите е невъз-
можно да се кара с батерии. Вариантът 
е да се търсят начини за преминаване 

Добавяме вода, за да се пести     
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АНТОН АНДОНОВ

Гладни бунтове ще обхванат 
света, ако политиката за производ-
ство на биогорива не се промени. 
Бъдещето на етанола е поставено 
на карта, защото житото и царе-
вицата за неговото производство 
се отглежда на плодородна почва, а 
така се ограничава възможността 
да се засаждат култури за произ-
водството на храни, необходими 
за изхранването на населението 
по света. Цените на хранителни-
те продукти отчетоха невиждано 
високи стойности в края на февру-
ари 2011 г., а борсите полудяха при 
фючърсните сделки, констатират 
експерти от ООН. Заради невиж-
даните горещини през 2009 и 2010 
г., повишеното търсене на храни 
в бързо развиващите се страни и 
производството на етанол светът 
е изправен пред продоволствена 
криза. За производството на ета-
нол от царевица например само в 
САЩ се използват 6,5% от всички 
обработваеми площи, а за отглеж-
дането на палмово масло, от което 
се прави биодизелът, отиват други 
8 процента от нивите, твърди 
професорът от университета в 
Принстън Тим Сершингер. Вместо 
на тях да се отглеждат култури за 
изхранването на населението, там 
се сеят царевица и жито, които 
отиват за производството на био-
гориво. Не така смятат обаче ше-
фовете на фирми, занимаващи се с 
производството на етанол. Според 
изпълнителния директор на Growth 
Energy Том Бюс биогоривата нямат 
никаква вина за високите цени на 
храните. В Америка за производ-
ството на етанол отиват 4,9 млрд. 
бушела царевица  (16, 66 млрд. кг). 
Но това е онова зърно, което паза-
рът не иска да поеме, защото то 

е с ниско качество и с него може 
да се хранят само животни, търди 
Бюс. Освен това към рафинериите 
заминават и остатъците от царе-
вицата при разните преработки. В 
момента битката между привърже-
ниците на двете тези е в разгара 
си, а повишените цени на зърнените 
култури са факт. Войната може и 
да си струва, ако производителите 
на биогориво успеят да докажат, 
че етанолът носи значителни 
екологични и икономически ползи на 
човечеството. Експертите обаче 
са единодушни, че при горенето си 
безцветната течност с особена 
парлива миризма отделя въглероден 
двуокис почти толкова, колкото се 
отделя и при използването на неф-
тените продукти. Всъщност точно 
биогоривото трябваше да намали 
ефекта от глобалната промяна в 
климата, като замести токсичните 
газове, отделяни в атмосферата. 
Така на практика тезата за еколо-
госъобразността на производство-
то на етанол е най-малкото спорна. 
В същото време, за да бъдат 
преодолени 90% от енергийната 
зависимост на САЩ от внос на пе-
трол, страната трябва да започне 
да произвежда четири пъти повече 
царевица. Пазарът обаче не може 
да се насочи към задоволяването на 
толкова големи потребности заради 
липсата на плодородна земя. Ако 
започне засаждането на царевица 
на нови обработваеми площи, то 
това ще доведе до спиране на от-
глеждането на други култури, които 
изхранват хората, и неминуемо до 
скок на цените, допълват експерти-
те. От друга страна, нефтените 
природни ресурси са на изчерпване 
и ако не се вземат някакви мерки, 
светът в най-скоро време ще бъде 
изправен пред друга - енергий-
на криза.  

Биогоривото докара 
гладни бунтове по света
Ïðè ïðîâàë íà 
åêñïåðèìåíòà 
ñ åòàíîëà èäå 
åíåðãèéíà êðèçà

към емулсия от вода и гориво. Висше-
то военноморско училище във Варна 
също се включва в проекта с цел да 
се разшири използването на олекотено 
гориво за тежкия транспорт. Засега 
всичко е само на ниво изследвания, но 
не е утопия в самолетното гориво 
също да се добави вода. Разработката 
е в пряк интерес на крайния клиент, а 
има и екологични измерения за земята 
като цяло. Но не е в интерес на 
производителите на горива. Търговци-
те също нямат интерес да намалят 
продажбите си и затова не търсят 
варианти за редуциране на горива-
та, участващи в горивния процес. 
Те имат намерение да ги заместят 
с други горива и пак да контролират 
пазара. През годините е имало различ-
ни разработки с подобен ефект, но 
тъй като биха носили икономии, а не 
увеличаване приходите на големите 
играчи, не са намирали практическо 
приложение.

     бензин
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Зоя Паунова 
е президент на 
�АстраЗенека” 
България. Фирма-
та е сред воде-
щите научно-
изследователски 
фармацефтични 
компании в све-
та. Всеки ден тя 
инвестира над 
20 млн. долара за 
нови лекарства. 
Завършила е 
фармацевтичния 
факултет на Ме-
дицинска акаде-
мия – София, има 
докторска тит-
ла. Гост лектор 
е на много уни-
верситети в Ев-
ропа и САЩ. Има 
специализации в 
университети-
те Yale в САЩ 
и INSEAD, Фран-
ция. Работила 
е във Фармация 
и �Фармахим”, 
основател е на 
�Актавис”. Член 
на борда на Бъл-
гарския форум на 
бизнеслидерите и 
на Асоциацията 
на научноизсле-
дователските 
фармацевтични 
производители 
в България. Има 
син и дъщеря.    
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ВАЛЕРИЯ СТОЙКОВА
ЛЮСИЕНА КРУМОВА

- Госпожо Паунова, вярвате ли в 
бъдещето на българската икономика?

- Като всеки пазар в период на пре-
ход от централизирана към пазарна ико-
номика и българският премина различни 
етапи на развитие, в които за предста-
вителите на бизнеса имаше множество 
предизвикателства. Оформянето на 
законодателна рамка, изчистването на 
работни процеси на национално ниво, 
налагането на нова култура на потреб-
ление, развиването на конкурентна 
среда доведоха до съзряване и изграж-
дане на работещи пазарни отношения. 
Участници сме във  важния процес на 
формиране на фармацевтичната индус-
трия в България в условията на пазарна 
икономика и смятам, че това е уникален 
опит и източник за нови възможности 
за професионално израстване. Предста-
вителите на бизнеса в страната не 
веднъж са доказвали своите качества 
и са намирали изход и възможности в 
тежки времена.  Съвместно с  бизнес 
организациите, в които АстраЗенека 
активно участва, утвърждаваме прин-
ципи и практики, които ни правят част 
от световната индустрия. В българския 
бизнес има изключителни хора - лидери 
с визия и капацитет,  убедена съм, че 
доброто предстои.

- Кои са предизвикателствата по 
пътя на българския бизнес в следва-
щите няколко години?

- Обществото и бизнесът в следва-
щите години ще бъдат все по-изисква-
щи  - с очакване за по-високо ниво на 
корпоративна отговорност, с увеличени 
изискванияот страна на потребителите, 
с натиск за максимална прозрачност, 
иновативност и гъвкавост, с желания 
за бизнес стратегии, които залагат 
на реалистично планиране, с нужда от 
екипност, лоялни служители и партньор-
ство. 

- Ще се промени ли структура-
та на българската икономика след 
излизането й от кризата? И кога да 
очакваме, че ще стане това? 

- България има ресурс да развива 
определени икономически сектори и ако 
усилията бъдат насочени правилно, този 
потенциал ще се реализира. Не бива да 

допускаме трудните времена на кризата 
да пречат на реалистичното очакване 
за възможните бъдещи успехи. Иконо-
мическият растеж през последното 
десетилетие беше резултат от чужди 
инвестиции в недвижими имоти и финан-
сово посредничество, които стимулира-
ха вътрешното потребление. Необходим 
е нов модел за окономическо развитие 
на  България, ориентиран към нараства-
не на износа на стоки и услуги с висока 
добавена стойност.Секторите, които 
имат най-голям потенциал за допъл-
нително развитие в България и могат 
да осигурят дългосрочен икономически 
просперитет на страната, са свързани 
с висок интензитет на иновациите. 
Навлизащите иновативни технологии 
намират приложение в различни сектори 
на икономиката: ИТ услуги, енергетика, 
автомобилостроене, 
фармацевтична про-
мишленост, производ-
ство на медицинска 
техника, здравеопаз-
ване, машиностроене, 
екология, туризъм и 
др.

- Майка или ма-
щеха е българската 
държава за бизнеса в 
страната?

- Считам, че България, по пътя на 
новото демократично развитие  предос-
тавя възможности, идеи и капитали, за 
успешната реализация на способните 
българи. Ние трябва да положим  усилия, 
за да бъде страната ни  припозната от 
голямото европейско семейство, да се 
борим за родното благоденствие и да 
се гордеем, че сме българи. В нашата 
компания сме приели принципа да рабо-
тим без  да се оплакваме,  при проблем 
да не обвиняваме  другите, да работим 
целеустремено, да уважаваме различни-
те, да мислим за утрешния ден. 

- АстраЗенека е компания с тради-
ции и история, както и ноу хау. Пома-
га ли това в работата в страна като 
България? Или може би пречи?

- Всеки от нас осъзнава принадлеж-
ността си към една от най-успешните 
компании в световен мащаб, която 
според класацията на списание ФОРБС 
е в ТОП 100 по пазарна капитализация. 
Екипът ни споделя глобалните ценности 

и култура на компанията-майка. 

Магическият 
елемент на успеха 
ни са хората

те са най-ценният й авоар. За нас са 
важни доверието, откритият диалог, 
консенсусните решения, прозрачността 
и позитивния модел в отношенията.  

В работата възпитаваме умението 
да преследваме мечтите си, обединени 
от целите на организацията и съм убе-
дена, че това ни помага за успешната 
реализация на целите на компанията в 
България.

- Фирмата е носител на много 
награди, последната е за инвестиции 
в обществото и в знанието. Трудно 
ли се инвестира в знание? Едни от 

най-сериозните уп-
реци към българския 
бизнес са именно 
липсата на дълго-
срочни инвестиции в 
иновации и наука.

- Инвестициията 
в потенциала на мла-
дите хора, които са 
бъдещето на нацията, 
е една от приори-
тетните области 

в социално-отговорната ни програма. 
Подкрепата на знанията и тяхното 
развитие е гаранция за бъдещата 
конкурентоспособност и изграждането 
на млади и способни професионалисти, 
които да търсят реализацията си в 
България. 

От изключително значение са и 
дългосрочните инвестиции в научно-
изследователската дейност. Научно-
изследователският ни отдел е един 
от първите  в България и вече над 
10 години е разработил повече от 15 
медикамента в кардиологията, бело-
дробните болести, гастроентероло-
гията, ендокринологията, онкологията, 
централна нервна система. Общата 
инвестиция в изследавателската дей-
ност на отдела в България възлиза на 
повече от 35 млн. лв.

- Защо българите не си поставяме 
големи, мащабни цели, а се задоволя-
ваме с малко?

- Не споделям мнението, че бълга-

Необходим е 
нов модел за 
икономическо 
развитие 
на  България, 
ориентиран към 
нарастване на 
износа на стоки
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рите не си поставят големи цели и 
считам, че все повече наши сънародни-
ци  имат амбицията за големи пости-
жения, национално и международно 
признание. В подкрепа на това мнение 
са успешно реализиралите се бълга-
ри от различните  сфери на бизнеса, 
науката, културата, спорта и много 
други области. Нашата цел трябва да 
бъде да подпомагаме развитието на  
българите, които са движещата сила 
за положителна промяна, с потенциал и 
сериозни постижения като популяризи-
раме и признаваме техните успехи, за 
да бъдат пример за много други. 

- Кои са източниците за устойчи-
во развитие и променят ли се те на 
българска почва?

- Факторите за устойчиво развитие 
са от различно естество - икономиче-
ско, социално и др., и се определят също 
така от спецификата на конкретна-
та индустрия. В годините на прехода 
България стана все по-атрактивен 
пазар за инвестиции - членство в ЕС, 
в НАТО, добра и примамлива данъчна 
политика, интелигентна и мотивира-
на работна сила, либерализация във 
външната търговия, стабилен финансов 
сектор, трайна възходяща тенденция на 
доходите, влоговете за последните 12 
месеца бележат 10% покачване. Поло-
жителна тенденция в световен мащаб, 
която наблюдаваме все повече и в 
България е добавената стойност, която 
частния сектор развива, наред с бизнес 
активностите си – разгръщането на 
социално-отговорни проекти в подкрепа 
на обществото. В тази област имаме 
дългогодишни практики и традиции. Раз-
гръщаме социално-отговорни инициати-
ви, насочени към подобряване здравето и 
качеството на живот, развитие на по-
тенциала на младите хора и подкрепа на 
българската култура и спорт. За своите 
проекти компанията е удостоена с ре-
дица престижни награди - Бизнес Оскар 
за 3Най-добра програма за корпоративна 
социална отговорност в Европа” на 
международни бизнес награди Стиви, 
множество призове за отговорен бизнес, 
ежегодно присъждани от Българския 
форум на бизнес лидерите.

- Лекарственият бизнес освен че 

е изключително отговорен, с как-
во е по-различен от стоманената 
индустрия например или от леката 
промишленост?

- Очакванията към фармацевтична-
та индустрия са големи, защото, тя 
има влияние не само за развитието на 
икономиката, същественият й при-
нос всъщност е за подобряването на 
качеството и продължителността на 
човешкия живот. Данните на СЗО и ЕК 
сочат, че средната продължителност 
на живота от 55 г. в средата на мина-
лия век достига 80 г. в наши дни. Се-
риозен и заслужен в това отношение е 
приносът на научно-изследователската 
фармацевтична индустрия. По данни на 
EFPIA благодарение на новите модерни 
лекарствени продукти смъртността в 
резултат на заболявания е намаляла с 
40% за последните 30 години. Заболя-
вания като пневмония и туберкулоза 
вече са лечими, а хората, страдащи от 
диабет, язвена болест, ССЗ и психични 
проблеми могат да водят нормален и 
пълноценен живот. Това са все огромни 
стъпки в подобряването на качество-
то на живот на хората, които днес 

благодарение и на фармацевтичната 
индустрия водят по-дълъг и  пълноценен 
живот. Нашата работа има пряк ефект 
не само върху отделните хора, но и вър-
ху икономиките и това е нещо, което 
не бива да се подценява. Изследване, 
проведено от учени в САЩ сочи, че ако 
се намали смъртността от онкологич-
ни и сърдечно съдови заболявания с 10%, 
ще бъдат генерирани 10 трилиона дола-
ра чрез увеличената производителност 
на труда при по-ниски разходи. 

- Кои са моделите, които българ-
ската икономика трябва да следва, 
за да е успешна?

- Печелившият бизнес е онзи, които 
има стратегия и буфери за добри и 
лоши времена, който има механизми да 
се самосъхранява без да губи посоката, 
нито способността си да се развива. 
За това, разбира се, е нужна и подхо-
дяща законова среда, синхрон между 
интересите на бизнеса и държавата, 
механизми за запазване на икономиче-
ската активност, мерки за отстраня-
ване на най-належащите проблеми и др. 
Ако поне част от тези неща се случат 
в максимално кратък период, ефектът 

нтервю нтервю ИИ
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върху икономиката ще се почувства 
бързо.

- Как реагирате на изрази от рода 
на �Тези правила не важат за Бълга-
рия, тук това не работи”?  

- В екипа насърчаваме вярата в 
самоусъвършенстването, креативните 
идеи, честността, иновациите, can do 
spirit.   Интегритет и придържане към 
най-високи етични стандарти са фунда-
ментални ценности на АстраЗенека. 
Етичното поведение е залегнало в ос-
новата на нашата мисия: „Да доприна-
сяме за значимата промяна в здравето 
на пациентите чрез нашите иноватив-
ни лекарства”. По-скоро  необходимо 
е да  обединим усилия  и с увереност 
да продължим да доказваме, че сме 
способен народ, който има силите да 
поеме тежестта на прехода в името 
на изграждане на по-добрата България.

- Кои са предизвикателствата 
пред българския бизнес в периода 
на възстановяне пораженията от 
кризата?

- Тенденциите, които очаквам, са 
свързани с ново разбиране за отговор-
ностите, правата и задълженията на 

бизнеса като част от обществения 
живот, с много по-активен диалог и 
участие на крайния потребител във 
формирането на фирмените политики, 
с навлизане на нови технологии и много 
повече капацитет и знание, обвързани с 
процеса на работа. Затова за България 
ще бъде ключово да развива онези иконо-
мически сектори, за които има ресурс и 
потенциал, ще бъде ключово дългосроч-
ното планиране на бизнес дейностите, 
както и инвестицията в образование и 
подготовката на конкурентен човешки 
капитал - това е шансът на българския 
бизнес да продължи интеграцията си 
в световните процеси. И другото, от 
което бизнесът ще има сериозна нужда 
е държавна политика, която полага 
развитието на приоритетните бизнес 
сектори в дългосрочна перспектива.

- Какво е новото, над което рабо-
тите в АстраЗнека?

- Бъдещите стремежи на АстраЗене-
ка България са свързани с ефективния 
достъп на пациентите до нашите меди-
каменти. С придобиването на биотехно-
логичната компания MedImune  Астра-
Зенека разшири  научния си капацитет 
в посока на по-добро разбиране на меха-
низмите на заболяванията и инвестира 
в разработването на малки молекул и, 
биотехнологични лекарствени продукти 
и ваксини. Едно от стратегическите  
направления е развитието на персона-
лизираната терапия, чиято философия 
е: точното лекарство, приложено на 
точния пациент в точното време. Раз-
витието на персонализираната терапия 
е неизменно свързано с диагностични 
изследвания, които 
идентифицират 
пациента, който 
би имал полза от 
терапията. Това е 
от полза както за 
пациента и лекаря, 
така и за система-
та на здравеопазва-
нето, която ще оптимизира разходите.  
Екипът ни в България непрекъснато се 
разраства, колегите споделят общи 
ценности и работят за постигането на 
корпоративните цели. Наш приоритет е 
да стимулираме служителите в дълго-
срочен план с оглед на усъвършенст-
ването на работния процес и техните 

професионални качества. 

Добрата инвестиция 
в служителите 

се измерва и с добрите финансови 
резултати на компанията и не на по-
следно място с признания в престижни 
конкурси като „Най-добър работодател” 
на Hewitt Associates.

- Кои заболявания крият най-серио-
зен риск за българското население?

- В докладите на Министерството 
на здравеопазването продължават да 
бъдат отбелязвани тревожни факти, 
че смъртността от сърдечно-съдо-
ви заболявания в България е 2,5 пъти 
по-висока от тази в ЕС. В същото 
време в България има и  един парадокс 
– най-висок процент пациенти приемат 
медикаменти за лечение на хипертония, 
а в същото време стойностите на 
кръвното налягане са най-високи от 
22 страни, участвали в проучването 
EUROASPIRE и най-малък брой пациен-
ти постигат оптимален контрол на 
артериалното налягане. По отношение 
на контрола на холестерола, у нас се 
използват най-малко холестерол-пони-
жаващи медикаменти и имаме най-слаб 
контрол на липидния риск. 

- Възползва ли се  българинът  дос-
татъчно добре от възможностите 
на съвременната терапия?

- Едно от най-новите  международни 
изследвания за използването на липи-
допонижаващи медикаменти, което 
споменах,  установява, че в България 
само 4,3% от пациентите с висок риск 

от усложнения 
се лекуват с ли-
пидопонижаващи 
медикаменти. А 
пациентите от 
високорисковия 
сегмент са 
с множество 
допълнителни 

усложнения - хипертония, дислипидемия, 
метаболитен синдром, захарен диабет, 
прекарани сърдечно-съдови инциденти. 
Изследванията показват, че в Италия се 
лекуват 59% от високорисковите паци-
енти, във Великобритания - 57%, дори в 
Румъния са 50%, докато в България 
този процент е едва 4-5. 

Бъдещето принадлежи 
на креативните, 
решителните, 
на компаниите с 
най-добрите екипи.

р
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БЕЛЧО ЦАНЕВ

Българските държавни желез-
ници изпаднаха в цайтнот. От 
много умуване откъде да се те-
глят поредните кредити, с които 
да върнат старите си борчове, 
като натрупат нови, железниците 
пропуснаха най-важните си ходове и 
времето им изтече! Победител от 
тази 20-годишна партия е авто-
мобилният транспорт, а губещи, 
освен двете железопътни предпри-
ятия като икономически субекти, 
са както 30-те хиляди железничари, 
така и цялата ни държава.

Ти ужасно закъсня

Обвинения с рефрена от извест-
ния хит на Георги Станчев отправят 
от Нова година насам всички това-
родатели към Холдинг БДЖ ЕАД.

Националният железопътен пре-
возвач фатално закъсня с ремонта 
на 1245 товарни и 200 пътнически 
вагона, както и на 100 локомотива. 
БДЖ - Товарни превози ЕООД изпус-
на златното време за извършване на 
ремонти - 2009 и особено 2010 г., ко-

гато слабата икономика генерираше 
малко товари и предприятието поч-
ти не работеше. За миналата годи-
на дружеството може да се похвали, 
че е извършило ремонт едва на 113 
товарни вагона - число в рамките на 
статистическата грешка (2,3%) на 
фона на парка от близо пет хиляди 
вагона (виж Таблица 1). Изпуснатото 
време беше наистина златно и по-
ради факта, че компанията приключи 

2008 г. с превозени 17,590 млн. т 
товари, от които прибра солидни 
приходи. Приходи, които в смутното 
изборно време на 2009 г. изчезнаха 
още преди предаването и приемане-
то на политическата власт.

За тази година Холдинг БДЖ 
планира да ремонтира 1245 товарни 
вагона. Планира, защото първото по-
лугодие почти се изтърколи, а нито 
една от процедурите за избор на 

абата икономика генерираше 2008 г с превозени 17 590 млн т

цайтнотЖелезницата вЖелезницата в
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изпълнител на ре-
монтите на различ-
ните типове вагони 
не са проведени, а 
ремонтите - не са 
започнали.

Причината

Причината за 
фатално забаве-
ните ремонти на 
товарни вагони се 
крие в липсата на 
средства. Но не 
само! Вярно е, че 
средната цена за 
обновяването на един товарен вагон 
е около 23 хил. лв. Според плана на 
Холдинг БДЖ за 2011 г. 400 от всич-
ките 1245 вагона ще се ремонтират 
в собствените депа. За целта БДЖ 
трябва да достави резервни части, 
които ще струват доста пари – 4,8 
млн. лв. (12 хил. лв. на вагон). За 
останалите 845 вагона, които ще се 
ремонтират в частни железопътни 
заводи, са необходими около 26 млн. 
лв. (30,7 хил. лв. на вагон). Така об-
щата сума за ремонт на всички 1245 
товарни вагона е близо 31 млн. лв.

Всъщност проблемът не е точ-
но липсата на пари за ремонт на 
товарни вагони. Той по-скоро се 
крие именно в парите, които влизат 
в джобовете на някои висши же-
лезничари, за да /разрешават” 
проблема с изкуствено създаде-
ния дефицит на товарни вагони 
в полза на някои товародатели. 
Така по добре познатата от 
тоталитарната епоха схема, 
липсата на стока и услуги за 
едни автоматично се превръща 
в златна мина за други.

Следствието

До края на м. г. предизвикани-
ят дефицит на товарни вагони не 
беше сериозен проблем. Българската 
икономика едва креташе и вагоните 
стигаха, въпреки че от изкуствения 
дефицит някои жп чиновници доста-
тъчно се облажваха. Така превозът 
на товари падна безпрецедентно - до 

нивата от 1948 г. (виж Таблица 2).
От началото на 2011 г. обаче по-

големите предприятия започнаха да 
работят сериозно, обемът на предла-
ганите за превоз товари се увеличи 
и БДЖ - Товарни превози сериозно 
закъса. Толкова сериозно, че вече от-
казва по около 150 вагона средноднев-
но - зърновози и открити - за скрап 
и насипни товари. Това е загуба на 
около 5-6 хил. тона товари и на над 
40 хиляди лева приходи всеки ден!

Ръстът на товарите идва от 
големите промишлени предприятия, 
обслужвани традиционно от желез-
ниците. Сред осигуряващите най-
големи обеми са /Стомана” Перник, 
която обработва по 4-5 хил. т скрап 
на ден, заводът за хартия в гр. 

Стамболийски (100 вагона дървесина 
дневно), медодобивният комбинат 
/Аурубис” в Придоп и др. КЦМ - Плов-
див също работи добре и генерира 
много товари. Вносът на горива 
също отчита ръст.

Като най-голям товародател на 
БДЖ - Товарни превози, се очерта-
ва Каолин, който генерира над 30% 
ръст за първото тримесечие. Пред-
приятието осигурява с пясък стък-
ларските заводи у нас, в Румъния и 

Турция. Очаква се до края на годи-
ната Каолин да превози над 600 хил. 
тона товари. Голям ръст отчита и 
транзитът от и за Турция. 

Резултатите

Въпреки липсата на вагони от 
началото на годината БДЖ - То-
варни превози, работят значително 
по-добре от миналата. За първите 4 
месеца са превозени над 3.8 млн. т 
товари. По 40-43 хил. т товари се 
приемат за превоз всеки ден, докато 
през 2009 г. количеството им се 
движеше около 21 хил. тона. Ако 
не отказваше по 150 вагона днев-
но, БДЖ - Товарни превози, можеше 
спокойно да превозва по 50 хил. т 

среднодневно. Но дори и с де-
фицита от вагони, ако запази 
сегашното темпо, компанията 
ще превози до края на година-
та около 12 млн. т товари и 
ще се изравни с резултата от 
1949 г. (виж Таблица 2).

Вследствие на нарасналия 
обем товари приходите на БДЖ - То-
варни превози, само за първото три-
месечие се увеличиха с 3,6 млн. лв. 
спрямо същия период на 2010 г. Ръст 
от 19% отчитат и превозите през 
Фериботния комплекс Варна. Дори 
за април холдингът отчете печалба 
от 600 хил. лв., а за първите четири 
месеца на годината – намаляване на 
загубата с 13 млн. лв.  

Ако тенденцията на увеличение 
на товарите се запази, до края на 

Общ вагонен парк .........................4848

Вагони в експлоатация ..................3189

Вагони за ремонт ...........................1659

Планирани за ремонт ...................1245

ТОВАРНИ ВАГОНИ ЗА 2011 Г.

ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ОТ БДЖ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

1944 г. 1948 г. 1949 г. 1950 г. 1986 г. 1990 г. 2000 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

8 407 9 766 12 711 14 044 85 009 63 253 21 082 17 590 10 633 10 778 

1944 г. 1948 г. 1949 г. 1950 г. 1986 г. 1990 г. 2000 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

1693 1717 2290 2580 18 326 14 132 5538 4031 2266 2352

Извършена работа (в млн. тонкилометри)

19194444 г 19194848 г 19194949 г 191950
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годината БДЖ - Товарни превози, 
може да излезе на печалба и да бъде 
обявено за приватизация, което е и 
едно от условията на Световната 
банка за отпускането на очаквания 
кредит от 460 млн. лв. Но пък за 
целта трябва да се мине през проце-
дура за избор на консултант, който 
да вземе няколко милиона лева и да 
изнесе информация за свои хора!

Пътници без избор

Същият проблем със забавени ре-
монти на вагони блокира работата 
и на БДЖ - Пътнически превози. За 
разлика от товарните превози обаче 
той не е причина за намаляване 
броя на пътниците, които от години 
са константна величина - около 32 
млн. ежедневно пътуващи на къси 
разстояния работници, пенсионери 
и учащи се. Проблемът тук е, че 
поради недостиг на пътнически ва-
гони качеството на услугата е под 
всякаква критика. Масово влаковете 
по основни направления като Русе 
- Стара Загора, Мездра - Видин и 
София - Карлово се движат компо-
зиции от 2-3 вагона, а нерядко се 
забелязва и само един вагон.

При необходими около 560 пътни-
чески вагона дневно БДЖ работят 
само с 360. Недостигът от 200 
вагона отблъсква и последните 
лоялни пътници на БДЖ. Заради 
липсата компанията не може да 
посрещне увеличения трафик през 
започващия туристически сезон. 
До миналата година през лятото 
БДЖ - Пътнически превози пускаше 
извънреден нощен влак за Бургас, 
но сега няма достатъчно вагони 
да го комплектува. Дружеството 
не може да посрещне и увеличения 
още от зимата пътнически тра-
фик от София до Видин, Бургас и 
Благоевград.

Трагично е положението и с локо-
мотивното стопанство на Холдинг 
БДЖ. При общ парк от 543 машини 
работят едва 300, 100 чакат за 
ремонт и останалите се водят в 
изолация, като от 2-3 правят един.

ЖП
ТА

Б
Л

И
Ц

А
 3

ПАРАМЕТРИ НА ЖП МРЕЖАТА

Основни параметри Дължина Процент

Обща разгъната дължина 6 938 км  (100%)
В това число
- единични жп линии 3 048 км  (43,9%)
- двойни жп линии 1 941 км  (28%)
- теснопътни жп линии 125 км  (1,8%)
- гарови коловози 1824 км  (26,3%)

Допълнителни параметри на жп мрежата

Жп стрелки  7 816 бр.
Тунели  47,6 км общо
Жп мостове  1018 бр. (26,4 км)
Прелези  (843 бр.)
Жп гари  312
Средна гъстота на жп мрежана 68 км/1000 кв. км

линии от линии от 
миналия векминалия век

труктурен      нализ труктурен      нализ СС АА
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В пълен унисон с грохналите ваго-
ни и локомотиви на Холдинг БДЖ е и 
състоянието на железните пътища, 
стопанисвани от Национална компа-
ния Железопътна инфраструктура 
(НКЖИ).

От общата разгъната дължина 
на главните жп линии - около 3700 
км, в проектна скорост днес се 
експлоатират едва 1370 км (около 
37%). Тъй като общата дължина на 
отсечките, включени в Оперативна 
програма Транспорт, е около 770 км 
и тяхното обновяване предстои през 
следващите години, останалите 1560 
км от жп мрежата ще трябва да се 
експлоатират със скорости, по-ниски 
от проектните. Необходимите сред-
ства за възстановяване на тези 1560 
км до проектните им параметри биха 
надхвърлили 2 млрд. лв. 

През следващите години тенден-
цията на влошаване на състоянието 
на железния път ще продължава, а 
относителният дял на участъците, 
позволяващ движение на влаковете с 
проектна скорост, ще намалява. При-
чината за това е, че финансирането 
от държавния бюджет от 90 млн. лв. 
годишно е крайно недостатъчно. При 
това тези пари не отиват само за 
поддръжка на железния път, а и за 
съфинансиране на проектие по ОП 
8Транспорт”. Само през тази година 
НКЖИ задели 40 млн. лв. за съфи-
нансиране на ремонта на участъци-
те Пловдив - Свиленград, Пловдив 
- Бургас и Септември - Пловдив. 
Оставащите 50 млн. лв. не стигат 
само за аварийните ремонти, които 
не са само на железния път, но и на 
съоръжения, на жп сигнализация и 
телекомуникации и пр.

Поради слабия финансов ресурс 
основната задача на НКЖИ през 2011 
г. е задържане състоянието на желез-
ния път и съоръженията в техниче-
ска изправност съгласно заложените 
в графика скорости за движение на 
влаковете. 

С финансиране от държавния 
бюджет вече се подновява между-
гарието Радунци - Дъбово (3551,50 
м), Дяково - Дупница (5227 м) и път 
1 между Бов и Лакатник (6450 м). 
Успоредно с подновяването на лини-
ята Радунци - Дъбово ще се укрепви 
и облицовката на три тунела. След 
ремонта влаковете ще увеличат 
скоростта на движение в балканския 
участък до проектната.

Вече приключва обезопасяването 
на междугарията Владая - Драгиче-
во и Елин Пелин - Вакарел. По план, 
финансиран от инфраструктурни 
такси,  до края на 2011 г. НКЖИ ще 
изпълни 48,278 км механизиран среден 
ремонт и 2000 км ремонт със смяна 
на елементи от горното строене на 
жп линиите. Ще се положат и 25,713 
км безнаставов (заварен) релсов път 
и ще се ремонтират 15 моста и два 
тунела.

От началото на ремонтния сезон 
до 19 май 2011 г. са изпълнени 7,065 
км среден ремонт и 507,20 км теку-
що поддържане на железен път, под-
бити са 320 жп стрелки и е положен 
на 1,305 км безнаставов релсов път.

Вече се разработва планът за 
работа през 2012 г., в който ще се 
заложи 45 км среден ремонт на жп 

линии, 2000 км ремонт на желез-
ния път със смяна на елементи от 
горното строене и полагане на 25 км 
безнаставов път. Ще се ремонти-
рат стоманобетонови и стоманени 
мостове и тунели.

С пари от държавния бюджет 
през 2012 г. трябва да се подновят 
33,845 км железен път между:

- Костенец и Белово (11 077 м)
- Елисейна и Зверино, път 2 

(5356 м)
- Горна баня и Владая (1201 м)
- Владая и Драгичево (949 м)
- Калофер и Тъжа (7165 м)
- Своге и Бов, път 2 (8097 м)
Предвижда се и преустройство 

на източната гърловина на гара 
Мездра и смяна на 25-метров мост 
в междугарието Мездра - Мездра 
изток.

Специалистите на НКЖИ усилено 
работят по подготовката на тръж-
ната документация за техническото 
проектиране на лотовете от проек-
та за изграждане на нова жп линия 
Видин - София, който датира още от 
1990 г. След изготвянето на техни-
ческите проекти НКЖИ ще подаде 
документи в Брюксел за финансиране 
на проекта от ЕК като естествено 
продължение на Дунав мост-2. Идея-
та е строителството на линията да 
се извърши с пари от ОП Транспорт в 
периода 2014-2017 г.

За същия период е планирана и 
рехабилитацията на железния път 
София - Драгоман с цел вдигане на 
скоростта на движение до 160 км/
час. За него също е изготвен идеен 
проект с цел да се кандидатства за 
финансиране по ОП Транспорт.

В напреднала фаза е и подгот-
говката на два нови важни проек-
та за ремонт на:

- Линията Мездра – Горна Оряхови-
ца, за който има готов технически 
проект и

- Линията Варна - Русе, също с 
готов технически проект.

Готов е и проектът за довършване 
на участъка Карнобат - Синдел, по 
който трябва да се довършат туне-
лът Лозарево - Прилеп и естакадите, 
както и да се рехабилитира цялото 
трасе за скорост до 160 км/час.

В близките месеци НКЖИ трябва 
да се справи и с условието на Све-
товната банка да намали персонала 
си до 2,3 души средно на километър 
железен път. Сега в компанията ра-
ботят средно над 3-има души на 
килиметър железен път.
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ТАТЯНА ЯВАШЕВА

Вярваме, че бъдещето на България 
е в продуктите и услугите, носещи 
висока добавена стойност. Но за 
да стане реалност, трябва да има 
силна наука и тясно сътрудничест-
во между нея и индустрията, да се 
инвестира в хора, които да правят 
изследвания и научни разработки с 
бизнес приложимост, твърди изпъл-
нителният директор на  $Мусала 
Софт” Делян Лилов. И това не са 
само красиви думи, защото влезете 
ли в офиса на тази IT компания, няма 
начин погледът да не бъде привле-
чен от стотиците сертификати в 
рамки, които като най-скъп тапет 
са покрили стените. А тe  са само 
малка част от получените удостове-
рения за успешно завършени квалифи-
кационни курсове и сертификационни 
изпити, тъй като ръководството не 
спира да инвестира в обучението на 
своите специалисти.

Началото

Историята на $Мусала Софт” 

започва преди 11 години от един 
апартамент в кв. Дървеница в 
столицата. Искали да са максимално 
близо до учебните заведения, откъ-
дето ще идват кадри. Година и поло-
вина по-късно напускат това място, 
не просто защото се разрастват, а 
защото сменят профила на клиенти-
те. В началото работели за старти-
ращи фирми в Силициевата долина в 
САЩ. После идва партньорството с 
мултинационални компании, първата 
от които е IBM. $Когато работиш 
с такива клиенти, трябва да си на 
ниво и то не само като продукти 
и услуги, които предоставяш. Дори 
офисът трябва да е клас А”, уточня-
ва Делян Лилов.

Израстването е комбинация от 
различни фактори. Късметът е само 
един от тях. Но той е предизвикан 
и чрез желанието за успех, и чрез 
многото работа. Големи компании 
оценили предоставянето на качест-
вени услуги на добра цена. Въпро-
сът бил да продължат да намират 
правилните хора, да създават у тях  
разбиране за професионализъм, да 
правят инвестиции за обучение и 

тренинг на технологичните и на ко-
муникационните умения, съобразени с 
изискванията на международния биз-
нес и да се изкачат нагоре в „хра-
нителната верига“. Шанс в разви-
тието се оказал фактът, че основен 
техен клиент в началото била малка 
иновативна норвежка компания. Не 
след дълго тя била купена от  IBM и 
след направената оценка на достав-
чиците единствена  $Мусала Софт” 
успяла да мине през ситото. Предим-
ството пред останалите? „Че като 
кажем нещо, го правим.”

Искрено и лично

Според семейните спомени на 
4 години Делян държал отвертка-
та и завивал болтчета по-лесно, 
отколкото пишел с молива. Когато 
бил в  пети клас, в Станцията на 
младите техници в Ловеч се появили 
първите два компютъра Правец’82. 
Още по онова време разработили 
управляван от компютър брояч на 
хора, минаващи през врати, с отчи-
тане на посока. В последните години 
от следването във Факултета по 

Мусала Софт Мусала Софт 

�Придържаме 
се към принципа 
�Бъди честен”. 
Когато искаш 
да развиваш дъл-
готрайни отно-
шения с клиен-
тите, не бива 
да опитваш да 
ги заблуждаваш. 
Затова казвай 
нещата такива, 
каквито са и 
като обещаеш 
нещо, го прави, 
без значение 
какво ти коства 
това”, казва  
Делян Лилов 
(вляво)

ДД
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математика и информатика започнал 
работа като програмист, не след 
дълго станал съсобственик в същата 
компания. Но в началото на 2000 г. 
стигнал до различия във вижданията 
за развитие на бизнеса. Оттеглил се 
и заедно с Елена Маринова основали  
�Мусала Софт”. �Изборът на съдруж-
ник е изключително важен и се прави 
вследствие на усещане и на анализ. 
Трябва да може спокойно да седим на 
една и съща маса и да дишаме един и 
същи въздух. То е химия, биополе, сра-
ботване дори на емоционално ниво. 
Затова стартирането на нов бизнес 
най-добре става със съмишленици. С 
течение на времето хората се про-
менят, но първите години са винаги 
на педали, затова общото виждане 
за бъдещето трябва да съвпада”, 
обяснява Лилов.

През 2001 г. се спука дотком 
балонът и тогава много хора в 
България твърдeли, че повечето 
аутсорсинг компании няма да оцеле-
ят, че на пазара ще останат само 
тези, които предлагат продукти. 
В  �Мусала Софт” обмислили, но не 
преосмислили своя бизнес модел. От 

IT фирмите, които се ориентират 
към производство на готови проду-
кти, малка част успели да избегнат 
фалита. „Колко ненужни продукти!”, 
отбелязал по-късно техен  колега 
от водеща западна компания. Има 
трицифрен брой софтуерни компании 
у нас, а пръстите на едната ръка 
са много, за да покажат колко от 
тях  са съумели да направят универ-
сален продукт  за външните пазари. 
�Въпросът не е да продаваш програ-
мисти на час и на килограм, защо-
то колкото по на изток се върви, 
толкова цената им пада. Истински 
се ценят само специфични решения 
за конкретен клиент, съпътствани 
с допълнителни екстри”, обяснява 
Делян Лилов.

Днес много от компаниите имат 
нужда да интегрират нова инфор-
мационна система или да се свър-
жат с основните системи на свой 
бизнес партньор. Системите, които 
управляват производствения про-
цес, поръчките, склада, доставките, 
счетоводството, обикновено не са 
от един производител. И  �Мусала 
Софт” се грижи те да си „говорят” 

в реално време. 
Делян Лилов смята, че успешните 

фирми имат поглед на 360 градуса 
върху своя бизнес. Застраховате-
лят, банката, мобилният оператор  
трябва да са в състояние да про-
следят каква за всеки един клиент е 
историята в отношенията с компа-
нията. Този вид информация трудно 
се обобщава, особено след сливания, 
ако не са положени необходимите 
усилия да се изгради съответна IT 
архитектура. Но това, което позна-
ваме до момента като сложност на 
IT решенията, е нищо в сравнение с 
онова, което в следващите години 
ще се случи.

По мярка

Всичко става толкова  сложно, 
че без помощта на информационни 
технологии вече не може да се прави 
бизнес. Нещата се промениха и в 
друг аспект – само с няколко кликва-
ния на мишката може по ценово най-
ефективен начин да се организира 
доставка от всяка точка на света. 
Глобализацията е повсеместна и без 

Åëåêòðîííèòå 
ïîëèöè çà 
çàñòðàõîâêàòà 
“Ãðàæäàíñêà 
îòãîâîðíîñò” 
âå÷å ñå èçäàâàò 
â ðåàëíî âðåìå 
è îò 18 þëè ò. ã. 
õàðòèåíèÿò âàðèàíò 
ùå å ñàìî èñòîðèÿ. 
Íîâîâúâåäåíèåòî 
ñòàíà âúçìîæíî 
áëàãîäàðåíèå íà 
ðàçðàáîòêàòà íà 
“Ìóñàëà Ñîôò”. 
Äåëÿí Ëèëîâ ñ÷èòà, 
÷å äîêàçàòåëñòâî çà 
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атрактивни информационни решения 
си извън играта.

Основна специфика днес е, че няма 
подход, при който един костюм пасва 
на всичко. �Костюмите” се шият 
по поръчка, макар да се ползват и 
�кройки”. �Мусала Софт” предлага 
определени видове решения, които да-
ват възможност на клиентите им да 
реагират на основни нужди и предиз-
викателства в своя бизнес. Големите 
компании обикновено добре знаят 
какво им трябва. В малки и средни 
предприятия болките са от друг 
характер - в сегашната ситуация те 
по-скоро са ориентирани към оцеля-
ването и ежедневната поддръжка на 
бизнеса, а не към неговото развитие 
за хоризонт от няколко години на-
пред, констатират в IT компанията. 
И в двата случая трябва клиентът и 
IT консултантът съвместно да избе-
рат подходящото решение.

Хоризонт

�Нашите производствени маши-
ни  са хората. Това изисква много 
работа с всеки един от тях, за да 
може да се удържи на темпото. От 
нас се изисква да сме актуални и да 
знаем всичко най-ново в IT сферата, 
която се развива доста по-бързо от 
други технологични области”, казва 
още Лилов.

В момента в �Мусала Софт” 
работят над 200 служители. Желани-
ето на ръководството е през тази 
година да бъдат назначени поне два 
пъти повече хора, отколкото през 
миналата година и така персоналът 
да надхвърли 250 души. Дори и кога-
то всички говорят за криза, компа-
нията не е спирала да се разраства. 
Така например през 2010 г. тя е 
имала над 15% ръст, като годишни-
ят оборот е стигнал 10 млн. лв. Този 
оборот на практика е от услуги с 
добавена стойност, а не от про-
дажба на хардуер и базов софтуер. 
И в това е разликата с всяка чисто 
търговска организация. 

Разрастването трябва да става с 
умерени темпове, защото търсене-

то в един момент може да се свие. 
„Досега не е имало случай да назна-
чаваме човек и едновременно с това 
да мислим кога да го освободим. На-
емаме хора с ясното съзнание, че ще 
имаме работа за тях за достатъчно 
дълъг период от време.”

Предизвикателство е на пазара 
на труда да откриеш търсените 
специалисти. Преди време, когато се 
наема нов служител, са били нужни 
между 3 и 6 месеца, докато той се 
обучи и влезе в ритъма на работа. 
Сега този период трае между 6 и 12 
месеца, защото идват все по-слабо 
подготвени хора. Образованието у 
нас е инертна система, която на 
практика малко се интересува от 
реалните нужди на бизнеса. Преди 2 
години от �Мусала Софт” подпомог-
нали с петцифрена сума Факултета 
по математика и информатика в 
СУ, но парите били най-малкото, 
което те са дали. Много по-скъпо 
било инвестираното време, за да се 

задействат инициативи, които да 
допълнят класическото образование. 
Добър пример за резултата от уси-
лията е Академията за IT лидери, в 
която водещи специалисти споделят 
своите прогнози за бъдещето със 
студентите. Но и до момента не 
могат да се преборят да се създаде 
цялостна магистърска програма, 
която да подготвя  специалисти за 
работа в мултинационална среда.

За IT бранша се казва, че там 
няма таван на възможностите, или 
The sky is the limit. Но кое е небето, 
към което �Мусала Софт” се стреми 
в развитието си? „Небе ли?”, е 
риторичният въпрос на Делян Лилов. 
Високата летва, която компанията 
трябва да прескочи в предстоящите 
12 месеца, е да стане още по-раз-
познаваема като модерно предприя-
тие, което помага на клиентите си 
да реагират съобразно най-новите 
предизвикателства в техния 
бизнес. 

Фирмен профилФирмен профил

� 	Мусала Софт” е водеща българска компания в сферата на софтуер-
ните услуги, специализирана е в интеграция на бизнес приложения и систе-
ми, в разработване на системи за бизнес анализ и отчитане, в създаване 
на модули за миграция на данни и автоматизирано софтуерно тестване.
� Компанията има богат опит в организиране и изпълнение на проекти 

с териториално  разпръснати компоненти.
� В 	Мусала Софт” работят над 200 служители.
� През 2010 г. компанията има над 15%  ръст, като годишният оборот 

е стигнал 10 млн. лв.
� През 2010 стана най-награждаваната IT компания с над 10 престижни 

национални и международни отличия за цялостния си принос за развитието 
на IT сектора. 
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Брак Брак 
по сметкапо сметка
или неизбежна обвързаност

Привличането на частни инвеститори за 
финансиране на проекти, в които има общест-
вен интерес като изграждането и управлението 
на индустриални зони, пристанища, болници, 
технологични паркове, а дори и затвори, е сред 
основните цели на проектозакона за публично-
частно партньорство (ПЧП). При сега действа-
щия модел на сътрудничество между държава-
та, общините и бизнеса при реализирането на 
съвместни проекти не беше изяснена ролята 

и ползата за всеки от участниците. За да се 
въведе ред в тези взаимоотношения за един 
по-дълъг период от време (от 3 до 35 години), 
се прави изцяло нов закон, който ще следи как 
е защитен както общественият интерес, така 
и интересът на инвеститора. Целта му е да 
предостави свобода на договарянето и с парите 
на предприемачите да се решат скъпи проекти, 
за които държавата няма достатъчно средства 
и капацитет да изпълни.

ържавно     правлениеържавно     правлениеДД УУ
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ПЕТЯ СТОЯНОВА

Досега въвличането на частния 
сектор в „производството” и дос-
тавката на публични услуги става-
ше по Закона за концесиите (ЗК) и 
Закона за обществените поръчки 
(ЗОП). Въпреки че те са в унисон с 
европейското законодателство, на 
практика слагат рамки на държа-
вата и общините, когато решат 
да обединят възможностите си с 
частния сектор, за да отговорят 
на обществените потребности. В 
ЗОП няма правила за възлагане на 

комплексни обществени поръчки, 
които да съчетават строител-
ството на обекти на техническата 
и социалната инфраструктура и 
тяхната експлоатация, свързана 
с предоставяне от изпълнителя 
на услуги от обществен интерес.
Ограничението от четири години, в 
което да се изпълняват проектите, 
също е препъникамък към дългосроч-
ни ангажименти. Законът за кон-
цесиите предвижда управлението и 
поддържането на обекта по предос-
тавянето на услуги от обществен 
интерес да получава приходи от 
преките потребители на услугите, 
като заплаща на държавата конце-
сионни такси. За сведение за 2010 г. 
държавата е получила от концесион-
ни такси едва 57 млн. лв. В досе-
гашната практика концесията се 
прилага само за така наречените 
самофинансиращи се проекти като 
пристанищни терминали, летища, 
туристически обекти, морски пла-
жове, водни обекти. 

Общините я включват най-вече 
за спортни и търговски обекти. 
Но при тях приходите от експло-
атацията са достатъчни само за 
покриване на разходите за управле-
нието и поддържането на обекта 
на концесията. 

Публично-частното партньор-
ство и досега беше възможно, но 
заради липсата на ясни правила във 
двата закона – ЗОП и ЗК, както и 
липсата на политически гаранции 
в дългосрочен план, не привличаше 
частните инвеститори. Опитите 
за концесия на Централна баня 
в София се проваляха три пъти. 
Местните власти също се пазят 
от такива партньорства зара-
ди страха, че с досегашния закон 
общинската собственост не беше 
защитена и можеше да се стигне 
до обвинения в злоупотреби. Вече 
над 100 общини са с блокирани 
средства заради задължения към 
бизнеса. Заради затрудненото си 

финансово състояние ПЧП за тях 
е единствената алтернатива да 
намерят свежи пари и да изпълнят 
поети към населението ангажимен-
ти. 

По-широк хоризонт

Има политическа воля да се съз-
даде закон за ПЧП и неговият про-
ект бе обсъден на 18 май. В среда-
та на юни отново ще се съгласуват 
мненията на бизнеса, браншовите и 
неправителствените организации. 
Според законодателната програма 
на правителството Министерският 
съвет трябва да одобри проекта до 
края на юни и да го внесе в парла-
мента.

Със създаването на специален 
закон за ПЧП ще се насърчи реали-
зацията на проекти в публичната 
сфера. Четири години страната 
ни е член на ЕС и е с действаща 
пазарна икономика, но състоянието 
на инфраструктурните обекти и 
качеството на комуналните услуги 
у нас продължава да е под желаното 
ниво. Законът за ПЧП обаче трябва 
да намери баланса между интереси-
те на публичния партньор в лице-
то на държавата или общината, 
стимулите за частния партньор и 
потребителя на обществени услуги 
каквито са гражданите. Публично-
частно партньорство ще може да 
се прави на почти всички обекти, 
като държавата или общината ще 
участват с терен за проекта и 
с предоставени права за строи-
телство, а фирмата ще осигурява 
инвестициите и ще го експлоати-
ра. Целта на закона е да привлече 
частните  инвестиции за проекти, 
които традиционно се правят с 
публични средства. Ще могат да се 
изграждат и експлоатират магис-
трали, пътища, летища, приста-
нища, жп гари, ВиК, електрически 
и газови мрежи, детски градини, 
училища, болници, социални домове. 
С публично-частно партньорство 
ще може да се осъществяват и 
услуги като събиране или оползо-
творяване на отпадъци, които сега 
се възлагат с обществени поръчки. 
Проектозаконът предвижда нерен-
табилни проекти да се съфинанси-

Ãîëåìè ïðîåêòè êàòî ÿçîâèðè, ÂÅÖ 
è äðóãè èíôðàñòðóêòóðíè îáåêòè 
ìîãàò äà ñå èçãðàæäàò ñ íàé-
ãîëÿì óñïåõ ÷ðåç ïóáëè÷íî-÷àñòíî 
ïàðòíüîðñòâî ÔÎÒÎ ÁÒÀ

Çàêîíîäàòåëíàòà óðåäáà íà 
ïóáëè÷íî-÷àñòíîòî ïàðòíüîðñòâî 
òðÿáâà äà íàìåðè áàëàíñà ìåæäó 
èíòåðåñèòå íà îáùåñòâîòî è áèçíåñà
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рат от публичния партньор, за да 
станат привлекателни за бизнеса, 
но допълнителното съфинансира-
не ще става отново за сметка на 
данъкоплатеца. 

Под знака на 
паричните потоци
„Нашата амбиция е да разши-

рим хоризонта на приложимост и 
да включим  интереса на частния 
инвеститор. Когато се говори за 
разпределение на отговорностите 
трябва да се има предвид както 
рискът, така и общественият ин-
терес. Чрез закона за ПЧП трябва 
да се генерират такива парични 
потоци, които да предоставят по-
добри резултати, по-добри обекти 
и обществени услуги, но с такава 
норма на възвращаемост, че да 
задържат интереса на частните 
инвеститори”, определя целите на 
партньорството главният секре-
тар на Министерския съвет Росен 
Желязков - „Когато финансирането 
не е достатъчно, обектите на ПЧП 
ще могат да използват средства 
от бюджета или фондовете на ЕС, 
но под контрола на министъра на 
финансите, за да се прогнозира из-

ползването на публични средства”, 
заяви той. 

Експерти, които са работили 
с инструментите на ПЧП, оба-
че смятат, че подобно схващане 
компрометира така предложената 
идея в три посоки. Публично-част-
ното партньорство е атрактивно 
с това, че предоставя възможност 
напълно да се избегне разходването 
на средства от бюджета. Фондове-
те на ЕС не финансират проекти, 
които носят приходи. При свободно-
то договаряне между органите на 
местното самоуправление и част-
ната инициатива не би трябвало да 
има „контрол и планиране” дори в 
лицето на министъра на финансите. 

Законът за публично-частното 
партньорство трябва да стане 
един от инструментите, чрез 
които държавата да стимулира 
сътрудничеството между парт-
ньорите. Той трябва да повиши 
инвестиционната активност, а 
оттам и развитието на национал-
ната икономика. Според  Красимир 
Кръстев, управител на Институт 
за ПЧП, още през 2007 г. експерти 
изчислили, че потенциалът на ПЧП в 
Европа е минимум 38-40 млрд. евро. 
В България по предварителни данни 

тази сума възлиза на 1,200 млрд. 
лв. „През 2008 г. 56 общини приеха 
наредба за ПЧП, но не е ясно колко 
от тях я прилагат. На теория има 
постижения, но от пръв поглед се 
вижда, че няма достатъчно прак-
тически опит. По-инициативните 
общини срещат трудности при 
реализирането на такова партньор-
ство, а очаквам, че ако законът се 
приеме в първоначалния му вид, тези 
проблеми да се задълбочат. Няма 
механизми, по които да се съберат 
публичният и частният партньор, а 
от този проект не се вижда как да 
стане привличането”, не пести кри-
тиките си Кръстев. Той се опасява, 
че законът дори може да не зара-
боти в общините заради формално 
отношение. За сравнение посочи За-
кона за енергията от възобновяеми 
източници, според който кметовете 
до 2020 г.  трябва да имат планове 
за прилагането му, а когато не ги 
направят, глобата е до 200 хил. лв. 
„Ще се направят фиктивни планове, 
например като тези по енергийна 
ефективност, и по същия начин ще 
се търси и отчитането на планове-
те за публично-частното партньор-
ство”, предупреди управителят на 
Института за ПЧП.

Какво да 
строим

Португалия има 3000 км магис-
трали, като 2500 км са направени 
чрез ПЧП. У нас също се строят пъ-
тища, но със средства на бюджета 
и европейските програми. Продължа-
ваме да използваме от времето на 
социализма транспортната, водната 
и енергийната инфраструктура. 
Няма нови язовири, далекопроводи и 
електроцентрали, без да се броят 
възобновяемите източници, които 
са частни. Ако се стигне до водна 
криза, много райони у нас ще трябва 
да въведат режим и да се уверят, че 
България се нарежда на второ място 
по бедност на вода в Европа, въпре-
ки че цената й е най-ниска. 

Ðîñåí Æåëÿçêîâ, ãëàâåí ñåêðåòàð íà ÌÑ è ïðåäñåäàòåë íà ðàáîòíàòà ãðóïà çà çàêîíà 
çà Ï×Ï (âëÿâî), è Âëàäèñëàâ Ãîðàíîâ, çàì. - ìèíèñòúð íà ôèíàíñèòå, èìà êàêâî äà 
ïðîìåíÿò â ïðîåêòà ñëåä îáùåñòâåíîòî îáñúæäàíå
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Да развържем 
ръцете 
Публично-частните партньор-

ства трябва да повишат качест-
вото на услугите, да намалят 
разходите и да създадат работни 
места и икономически растеж в 
съответния сектор. Според доц. д-р 
Мария Славова в проектозакона не 
се извеждат критерии, по които да 
определят потенциалните парт-
ньорства, които ще се дофинанси-
рат с публични средства. 

„Ако това не е ясно и не е казано 
по начин, че да бъде прозрачно, този 
закон ще се превърне в източник 
на проблеми. Той няма да ограни-
чи съществуващите корупционни 
практики, а ще спусне завеса, която 
ще позволи да се злоупотребява с 
публични средства. Това в никакъв 
случай няма да насърчи частния 
партньор, защото на него няма да 
му е ясна схемата за извличане на 
печалба, категорична е преподава-
телката по административно право 
в СУ „Св. Климент Охридски”. По 
думите й неясно са изведени съ-
отношенията между рисковете и 
отговорностите на частния и пуб-
личния партньор. На същото мнение 
е и Огнян Донев, председател на 
Конфедерацията на индустриалците 
и работодателите в България. „В 
законопроекта липсва мотивация 
за частния сектор да участва в 
социални проекти. Инвеститорите 
ще бъдат отблъснати и от това, 
че общината или държавата може 
да прекратят договора по чисто 
субективни причини при смяната на 
кмета например”, допълва Донев. 
Според Николай Станчев от Нацио-
налното сдружение на общините в 
Република България така формулиран 
законопроектът изключва сферата 
на услугите като потенциална за 
реализиране на ПЧП. Председателят 
на Българския клъстър за информа-
ционни и комуникационни технологии 
Петър Статев също прогнозира, че 
заради това ще се стигне до забавя-
не разпространението на широколен-
товия интернет в големите градове.

„Докато не бъде оценена ще-
тата от всеки риск – финансов 
или политически, разпределението 
им ще бъде субективно и може да 
доведе до вреда или на публичния, 
или на частния партньор”, преду-
преждава Александър Трифонов от 
неправителственото сдружение 
”Обединени българи за устойчив 
свят”. Той препоръча внимателно 
да се избират инструментите за 
покриване на рисковете, които се 
явяват ценни книжа или застрахова-
телни полици, и може да послужат 
за обезпечение на дейността на 
дружеството, или на самия договор. 
За изработването на финансово-
икономическия модел и анализа 
„Разходи – ползи” при изпълнението 
на дългосрочните проекти, които 
могат да продължат и 35 години, 
той препоръча опита и софтуер-
ният продукт на Европейската 
инвестиционна банка. Той позволява 
да се изработват модели, при които 
се прогнозират динамични пока-
затели като движение на цените 
на доставките, работната ръка, 
сезонност, инфлация, застраховки, 
валутни курсове и много други. 
Трябва да има по-голяма конкре-
тизация на критериите, по които 
ще се вземат решения за капа-

цитета на частния партньор при 
искането му да управлява даден 
проект в полза на обществото. 
Това е задължително, защото става 
въпрос за управление на публична 
собственост, която принадлежи на 
населението, а не на правителство-
то и администрацията и е недопус-
тимо тя да се използва за гаранция 
срещу рисковете. По тези причини 
Трифонов настоява още в чл. 1 на 
закона да се запише, че публичната 
собственост е неприкосновена. 
Затова финансово-икономически-
ят анализ, в който са отчетени 
всички възможни инвестиционни, но 
и експлоатационни разходи за срока 
на проекта, трябва да е нераздел-
на част от договорите за ПЧП. 
Когато финансово-икономическият 
модел се приложи към даден дого-
вор, по-лесно ще се извършва дъл-
госрочен мониторинг. Той ще служи 
като гаранция на участниците в 
проекта, че политическите смени 
в общините, няма да се отразят 
на изпълнението и експлоатацията 
на проекта. Такъв финансово-иконо-
мически модел служи и за гаранция 
пред банките и застрахователните 
институции, без помощта на които 
такива значими проекти не 
може да се осъществят.

Д к б

Разпределение 
на риска

Ïðåäñåäàòåëÿò íà ÊÐÈÁ Îãíÿí 
Äîíåâ èñêà ÿñíè ïðàâèëà çà 
ðàáîòàòà è çàäúëæåíèÿòà íà 
ïóáëè÷íèÿ è íà ÷àñòíèÿ ïàðòíüîð

които



34 Икономика

- Професор Константинов, смет-
ките са важно нещо, а напоследък 
те не излизат не само у хората, но 
и на държавите. Някои от европей-
ските страни са доста задлъжнели и 
дълговете им непрекъснато растат. 
Вие като математик как бихте 
коментирали това положение?  

- Истина е, че почти всички дър-
жави са страхотно задлъжнели, няма 
държава, която да не е. Най-много 
е хлътнала Ирландия с дълг 1500 
процента от брутния й вътрешен 
продукт (БВП). Ирландците трябва 
да работят 15 години, без да ядат и 
пият, за да си върнат дълга. За Ща-
тите дългът е между 100 и 200%. Гер-
мания също е задлъжняла над 200 на 
сто. Дълговете са немислимо много. 
Затова държавниците се изхитриха, 
кликат с мишките и създават пари. 
Наричат ги държавни ценни книжа. 
Известно време за тях дават лихви, 
но след това инфлацията ги погълна. 
Толкова много боклук напечатаха, 
че сега им трябва хиперинфлация. И 
един ден всички ще се събудим като 
във времената на Жан Виденов  – без 
пукната пара, която да има някаква 

покупателна стойност.  
- Но България не взима заеми 

като останалите?
- Малко сглупихме тук. Нашият 

дълг е изключително нисък, много под 
100% от БВП. Хората ядоха и пиха, 
дългът на Гърция е около Е550 млрд. 
в момента. Всеки грък дължи по 55 
хил. евро. Може ли да ги върне?  Не, 
естествено. Новият заем също е 
фалшив. Той е кликнат с мишката. 
Печатането на пари обаче не създава 
материални блага и това е пробле-
мът. 

- Най-производителната сила в 
ЕС – Германия, се задъхва на кого 
по-напред да помогне. Няма ли да 
им писне в един момент? 

- То вече им писна. Германците 
повече няма да работят заради оста-
налите. Не искам да съм лош пророк, 
но знам какво ще се случи. Евросъюз 
без Германия,  еврозона без Германия 
- изглежда като шега. Ама ще стане. 
Не че ще има Евросъюз след това, де. 

- Думата %криза” ни виси като 
дамоклев меч, не можем да се отър-
вем от нея. Защо България задълба 
в кризата, уж дори щеше да ни 

подмине?
- Доста добре ни стои кризата, 

бих казал - удивително добре. Освен 
това ние няма откъде да падаме, 
на дъното сме. Да му мислят тия, 
които си въобразяват, че са се качили 
някъде. Лекото срутване на нашата 
държава няма и да се чуе в сравнение 
с падането на световния небостъргач

- Логичният въпрос е защо ние не 
вземаме заеми?

- Ако се намери кой да ни даде 
заем, което за мен е съмнително, 
нека го вземем този заем. Аз бих го 
взел с ясното съзнание, че няма да 
го връщам. Защото скоро цените ще 
станат такива, че шапката ще ни 
падне. Инфлацията означава много 
пари и много високи цени. А заемите 
никой няма да ги връща.

- Това, което вие казвате, знае ли 
го нашият финансов министър?

- Това го знаят всички финансо-
ви министри. Не разбирам тогава 
защо не взема заеми и не работи по 
гръцкия модел. Възможно ли е всички 
държави до една да дължат? Тогава 
на кого го дължат? Ами на разни 
хора, наречени инвеститори, които си 

ЛЮСИЕНА КРУМОВА
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мислят, че имат пари. Но всъщност 
вече нямат. 

В момента 
в света няма 
истински кредитор

освен донякъде може би Китай. Китай 
днес произвежда материалните неща. 
А Щатите кликат с мишката. Вярно, 
че там много бачкат. По 15 часа на 
ден тичат да правят пари от пари, 
което е нонсенс отвсякъде. Клик с 
мишката – 1000 милиарда. Докога? 
Някои казват, докато имат мишка. Но 
не е докато имаш мишка, а докато ти 
пускат ток в контакта. Все пак, като 
гръмнат финансите, на САЩ ще им 
остане за известно време армията. 
Която вече няма да сее демокрация, а 
ще събира храни и други полезности 
от разни места. Както си е било през 
последните няколко хиляди години.

- Оказва се, че всичко стои върху 
подвижни пясъци?

-  Естествено! И то стана такова 
през последните 30-40 годни. Дотога-
ва държавите имаха балансиран дълг, 
10-15% от БВП, което е нормално и за 
едно семейство. 

- Някой трябва да работи – това 
ли е целта на новата пенсионна 
реформа?

- Да, трябва да се произвежда. Но 
има безсмислени професии – като 
правенето на пари от пари. Този, кой-
то копае въглища, или кара трамвая, 
или измисля теорема, или работи 
във фермата, или просто забавлява 
другите – това са истинските неща. 
Но другото…

- Останал ли е само мит приказ-
ката за работния българин? Вярно 
ли е, че вече не се трудим здраво?

- Не е вярно. Съвестният човек 
работи. В рамките на 3 млн. години 
човекът се е трудил и продължава. 
Страхотен цикъл се повтаря вече 
десетки пъти: 100 000 години лед и 
оцеляване върху леда, 12 000 години 
размразяване, колкото да се посто-
плиш и после пак върху леда. Как  е 
станало това? С труд. Трудът е 
еволюционно програмиран в гените 
ни. Желанието да се работи и удо-
волствието от това са генетично 
закодирани. Естествено, във всяко 
стадо има и мърша. Така че Бълга-
рия има съвсем нормаленпроцент 
работещи хора. Лоша обаче ни е 
организацията и 

много често 
трудът ни 
отива нахалост
Работи се хаотично, усилията се 

сблъскват с многобройните пречки, 

които сами си създаваме. Българинът 
като попадне в нормален колектив, с 
работеща система, се справя много 
добре и прогресира. 

- На фона на събитията у нас 
пропускаме прогнозите за отмъще-
ние на убийството на Осама бен 
Ладен. Наистина ли светът е под 
заплаха?

- Наистина. Но това доказва само 
колко лошо охраняваме информация-
та си с тази мания да се архивира 
електронно всичко и до него да имат 
достъп много хора. Информацията 
стана страхотно уязвима. Очакват 
ни много по-страшни изненади оттук 
нататък. Наскоро излязоха потреса-
ващи факти. Вероятно в Израел или в 
САЩ, или може би съвместно от две-
те страни, е бил създаден супервирус, 
който да атакува иранските ядрени 
обекти. Прицелен вирус, който се раз-
пространява в целия свят, но атакува 
иранските центрофуги за обогатява-
не на уран. Някои ще кажат: <Голяма 
работа, нека ги взривят, Иран не 
трябва да прави бомба. Само че както 
израелците са създали този вирус, 
така ислямистите могат да създадат 
вирус, който да атакува нашите яд-
рени централи. Ако се промени с 5 до 
10 процента скоростта на въртене на 
турбините на една ядрена централа, 
това най-вероятно ще я унищожи. И 
ще се надхвърли мащаба на катастро-
фата в Чернобил, а сега и на тази във 
Фукушима. Така че виждате колко ни 
е слаба охраната на важните неща. В 
такъв аспект може да се счита, че 

четвъртата световна 
война е започнала 

тя е компютърната война. При 

нея се атакуват жизненоважни 
обекти на противника, включи-
телно ядрени. Всеки, който има на 
територията си ядрена централа, 
все едно е разположил там десет-
ки атомни бомби. Ние сме готови 
за своето самоунищожение. Заради 
това, че са ни калпави системите 
за сигурност. Не се ли замисляте 
защо не виждаме следи от други 
високоразвити цивилизации? Ами 
защото те вероятно са се само-
унищожили.

- А как Иран би отвърнал на 
удара?

- Предполага се, че ще избе-
ре държава, в която защитата е 
на най-ниско ниво. Не знам какво 
е нивото на защита на нашите 
компютърни системи, но не вярвам 
да е от най-високите. Можем да 
станем една от първите жертви. 
А това означава тотално замърся-
ване на Европа и началото на края 
на западната цивилизация. 

- Да поговорим и за изборите, 
вие сте експерт и в тази об-
ласт. Има ли нещо извънредно в 
тези избори?

- Нищо извънредно няма. Дори и 
това, че са 2 в 1 – вече правихме 
такива избори на 13 октомври 1991 
г., едновременно местни и парла-
ментарни. Тези два вида избори са 
най-трудни в техническо отноше-
ние. Най-лесни пък са президент-
ските. Които вече са в ход, Волен 
Сидеров първи заяви участие. Ако 
иска да оцелее, ГЕРБ трябва да 
спечели тези избори. Проучванията 
показват, че само Бойко Борисов 
може да победи всеки от кан-
дидатите на опозицията.  

се правят
с кликване 
на мишката
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АЛЕКСАНДРИНА ХРИСТОВА

Изсветляването на пазара на 
храни дойде в резултат на опитите 
на държавата да принуди произ-
водители и търговци да спазват 
вече разписани правила – например 
всичко вложено в продукта да се 
изписва коректно на етикета. Въве-
дени бяха и нови изисквания – напри-
мер изделията с немлечни съставки 
(разбирай растителни мазнини) да 
се обозначат като съдържание и 
да се продават отделно от ис-
тинските млечни продукти. Крачка 
към опитомяването на пазара се 
оказаха и стандартите за качество 
на някои храни.

Добрите 
намерения...
В началото бе... лактобацилус 

булгарикус. В опит да върнат дове-
рието на купувачите на традицион-
ни млечни продукти, двете браншо-
ви организации в силно разединения 
сектор на преработвателите се 
обединиха около идеята да изра-
ботят национални стандарти за 
кисело мляко, сирене и кашкавал. И 
извървяха целия път, предвиден в 
закона. Създадена бе експертна гру-
па с участие на технолози, научни 
работници, ветеринари, стандарти-
затори, браншовици, представители 

на организации на потребителите. 
Всички те трябваше да постигнат 
консенсус около съдържанието на 
стандартите, защото според пра-
вилата тук не може да се налага 
волята на мнозинството. Което пък 
прави приемането на един стан-
дарт по-трудно от приемането на 
един закон. После документите пре-
минаха през обществено обсъждане, 
за да стигнат накрая до одобрение 
от Института за стандартизация 
и публикуване в официалния бюлетин 
на ведомството. 

Така след близо двегодишни 
усилия от 15 юли миналата година 
стандартът за българското кисело 
мляко вече е в сила. Последваха го 
стандартите за кашкавала и бяло-
то саламурено сирене. Всички те не 
са държавни, но абревиатурата БДС 
(Български държавен стандарт) 
пред всеки от тях бе запазена 
заради наложилата се с годините 
асоциация с качествен продукт, 
контролиран от държавата. Освен 
това не са и задължителни. 

Заради проточилата се във вре-
мето процедура за млечните проду-
кти по БДС месопреработвателите 
избраха друга схема на регулация. 
Стандартите за този сектор бяха 
подготвени за около две седмици от 

държавни служители в Национална-
та ветеринарномедицинска служба 
(НВМС), експерти на Асоциацията 
на месопреработвателите и техно-
лози на около 30 водещи фирми от 
бранша. В резултат от 2 август 
2010 г. вече има девет стандарта 
за производството на 20 проду-
кта - кайма, кюфтета, кебапчета, 
малотрайни колбаси. Наричат ги 
;утвърдени” (от генералния дирек-
тор на НВМС) стандарти, а не на-
ционални, тъй като не са преминали 
през одобрението на Института 
за стандартизация. Специалисти ги 
определят и като ведомствени. 

Продуктите, отговарящи на запи-
саното в тях, може да носят специ-
ално лого и наименованието ;Стара 
планина”. Логото е собственост на 
Асоциацията на месопреработвате-
лите в България. За правото да го 
ползват фирмите сключват лицен-
зионен договор с асоциацията и 
плащат по 120 лева на година.

От 5 април тази година пък са 
факт стандартите за брашно и 
за три вида хляб – бял, типов и 
;Добруджа”. В изработването им 
участваха представители на трите 
браншови организации в сектора 
и на Агенцията по безопасност на 
храните. На етикета им има лого с 

vs
маркатамарката

Стандартът  Стандартът  

Ïúðâîíà÷àëíàòà åóôîðèÿ, ÷å ùå ÿäåì 
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текст �Утвърден стандарт Бълга-
рия”. 

По иницатива на Съюза на прера-
ботвателите на плодове и зелен-
чуци вече се подготвят минимални 
изисквания за лютеницата и кет-
чупа. В работната група участват 
представители на съюза, на Аген-
цията по безопасност на храните, 
технолози и научни работници. В 
стандартите ще бъдат записани 
минимални прагове, гаранти-
ращи качество, хранителна 
стойност и традиционния 
вкус на продуките. Но няма 
да има ограничения и изиск-
вания за единна рецептура, 
която би унифицирала пред-
ложенията на различните 
фирми. 

....и пътят
към ада
Първоначалната еуфория, започна-

ла със �Стара планина”, бе послед-
вана от зашеметяващо отрезвяване 
за производители и консуматори. 
Скандал, предизвикан от земедел-
ския министър Мирослав Найденов, 
с четири големи месопреработващи 
фирми, които уж влагали соя в про-
дукти по стандарта (а той забраня-
ва влагането й), разколеба и фирми, 
и купувачи. Лабораторни анализи на 
набедените продукти, направени в 
германски лаборатории, опровергаха 
твърденията на министъра и доказа-
ха, че няма соя. Много от фирмите 
производителки обаче се стреснаха 
и уплашиха, че може да им се наложи 
да извървят същия неприятен път по 
изчистване на името си, свързан със 
загуби на доверие и срив в продаж-
бите. Затова доброволно се отказа-
ха да произвежат по стандартите. 
Според актуални данни на Асоциа-
цията на месопреработвателите,  
фирмите вече масово се отказват 
да купят логото �Стара планина”. 
А това на практика означава, че ня-
мат право да произвеждат храни по 
стандарта. Данните на сдружение-
то показват, че през миналата го-
дина производителите на продукти 
�Стара планина” са били 113. От 
началото на 2011 г. обаче 54 не са 
подновили закупуването на права за 
използването на логото и не е ясно 
колко от останалите 59 реално про-
извеждат продуктите. В резултат 
на скандала у потребителите пък 

се загнезди червеят на съмнението. 
Освен това продуктите „Стара 
планина” са по-скъпи, а това време 
на криза и свити портфейли не е 
стимулиращо за продажбите. Колеба-
нията на фирми и  купувачи доведоха 
до загуба на интерес у най-големите 
търговски вериги, които престанаха 
да зареждат със „Стара планина” 
или ограничиха асортимента.

Няма особен интерес и към БДС 

за млечните продукти. Засега само 
14 фирми са поискали и получили раз-
решение за производство на мляко 
и сирене по стандарт. В бранша 
обясняват това нежелание с факта, 
че фирмените рецептури на много 
от производителите са по-добри от 
записаното в стандарта.  Сериозни-
те фирми с име в сектора отдавна 
имат лоялни клиенти, които не е 
нужно да убеждават в качествата 
на продуктите си. Затова компа-
ниите си спестяват процедурата 
по лицензиране за производство по 
БДС, както и нуждата от нови спе-
циални опаковки за продуктите по 
стандарт и последващия контрол за 
спазването му. 

Само 27 пък са фирмите, одобре-
ни да произвеждат хляб „България”. 
Причината за интереса е в липсата 
на брашно с показатели, изисквани 
от стандарта, и необходимостта 
от вноса му. Всичко това обременя-
ва производителите, които така или 
иначе продават успешно продукция-
та си.

И все пак
Със стандартите държавата и 

фирмите казаха, че качеството си 
има цена и че евтиното обикнове-
но е по-скъпо. За производителите 
и търговците спазването им би 
трябвало да означава гарантирана 
и рекламирана пазарна ниша, а за 
потребителите – възможности за 
информиран избор. 

Но на практика не е съвсем 
така. Затова не са малко тези, 

които виждат във въвеждането на 
стандартите само чиновнически 
амбиции и недомислена защита на 
потребителя. 

Един от проблемите например е 
кой и как контролира спазването 
на стандартите. Миналата годи-
на това правеше НВМС, а сега е 
задължение на Агенцията по без-
опасност на храните. Но това е 
същата институция, издала разре-
шително на компанията да започне 
да произвежда по стандарт, което 
според мнозина създава конфликт 
на интереси. Има съмнения и върху 
работата на българските държавни 
лаборатории, в които се правят из-
следванията. Експерти припомнят, 
че държавата отговаря за безопас-
ността и здравето на гражданите 
(чрез изискването за създаване на 
системи за самоконтрол в предпри-
ятията) и за защитата на потре-
бителя от заблуждения или измами 
(чрез изисквания на етикетите да 
бъдат прецизно описани съставки-
те и калорийното съдържание на 
продуктите). 

По света контролът на качест-
вото се извършва не от държавата, 
а от независими сертифициращи 
организации или от одитори, изпра-
тени от големи клиенти. Качество-
то е грижа и на неправителствения 
сектор в лицето на организации за 
защита на потребителите, както 
и на самите браншови съюзи, които 
имат интерес да подредят къщич-
ката си заради имижда на всички в 
сектора. 

Мнозина са убедени, че наличи-
ето на �държавен стандарт” за 
хранителни продукти е отживелица 
от други времена. И дават пример. 
Ако си купуваш шоколад „Милка“, не 
се интересуваш по кой стандарт е 
произведен. 

В крайна сметка всичко е въпрос 
на избор. Ако потребителят вярва, 
че може да се произведат кренвир-
ши от месо по 4 лв. за килограм 
при цена на основната суровина 6 
лв., това е негов проблем, а не на 
държавата. И колкото по-бързо бъл-
гарските производители стигнат 
до извода, че доверието в тяхна-
та марка е по-ценно от надписа 
„Произведно по стандарт“, толкова 
повече ще продават. И ще обез-
смислят ролята на държавата да 
слага ред и в качеството на 
продуктите. 

Стандартът  

Сирене без мляко и кренвирши 
без месо. Както е известно, това 
не са продукти, излезли изпод 
шапката на фокусник, а част от 
производственото всекидневие на 
редица фирми в страната. Добрата 
новина е, че  вече е далеч по-ясно 
кои са тези производители и какво 
точно влагат в продуктите си. 

д
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Всяка втора фирма у нас е с 
незаети длъжности за работници и 
специалисти, показа изследване на 
Европейския институт, направено 
наскоро. В същото време безрабо-
тицата в страната продължава да 
е висока, над 340 хил. българи са се 
регистрирали в бюрата по труда 
като търсещи работа. Причината за 
това разминаване между търсенето 
и предлагането на работна ръка е 
ниската квалификация на тези без-
работни и недостатъчните знания 

и умения на младите хора, които 
излизат от средните и висшите 
училища, казват работодателите. 

В помощ за решаване на про-
блема с липсата на квалифицирана 
работна ръка са средствата от 
Европейския социален фонд. Шест 
нови схеми, насочени към пазара 
на труда,  ще осигурят близо 200 
млн. лв. безвъзмездна помощ за 
бизнеса, с които той ще може да 
квалифицира персонала си, както и 
да наеме и обучи нови работници. 
Кандидатстването с фирмени про-
екти за тези средства ще започне 

до месец. Парите трябва да бъдат 
усвоени до 2013 г. 

Агенцията по заетостта вече 
приема проекти на  работодатели 
по две от схемите. Първата осигу-
рява финасиране за подобряване на 
социалния климат в предприятията 
чрез различни придобивки за служи-
телите на работното място. Вто-
рата е насочена към връщане на 
пазара на труда на маргинализирани 
групи (основно от ромското насе-
ление) чрез обучение и стажуване в 
родни фирми.

- 6Социални иновации в пред-
приятията” дава възможност на 
работодателите да получат финан-
сиране за изграждане на удобни и 
приятни места за хранене, почивка 
и спорт на служителите си. Или за 
обособяване на кътове за гледане 
на децата им. Бюджетът на схе-
мата е 38 млн. лв.  Максималната 
сума, която може да получи една 
фирма, е 390 хил. лв., а минимална-
та - 50 хил. лв. Подобряването на 
материалната база в предприяти-
ята обаче трябва да е обвързано с 
грижи за кариерното развитие на 
хората. Работодателите трябва да 
представят планове как ще пови-
шават квалификацията на служите-
лите си. Те ще може да получат до 
300 лв. за обучението на работници 
на възраст над 55 години, които 
след това да бъдат ментори на 
новоназначените. Субсидии са пред-
видени и за осигуряване на плаващо 
или намалено работно време за 
младежи, хора в предпенсионна въз-
раст, самотни родители и родители 
на деца до 3 години. Тези служители 
ще могат да получат по 100 лв. 
допълнително към заплатата, която 
дава работодателят. По тази схема 



Икономика 39

няма да се допускат проекти, тър-
сещи финансиране за обзавеждане 
и оборудване, пряко свързано с про-
изводствения процес. От фирмите 
ще се иска много убедително да 
обосноват, че социалната придобив-
ка наистина ще служи на работни-
ците. Екстри за работодателите 

няма да допуснем, казват експерти-
те от Агенцията по заетостта. 
Осигуряване на съфинансиране не 
се изисква. За местата за хранене 
и отдих или за детските кътове 
обаче работодателите ще могат да 
използват само до 20% от отпусна-
тата субсидия.

 - В ход е и схемата "Вземи 
живота си в ръце”. Предназначена е 
за включването на пазара на труда 
на най-рисковата група - обезкура-
жените и неактивните лица сред 
ромското население. Поне 5000 души 
трябва да бъдат обхванати от бю-
рата по труда, да получат обучение, 
а успешно завършилите да стажу-
ват три месеца в предприятия. 
Бенефициенти са фирми, неправи-
телствени организации и образо-
вателни институции. На работода-
тели, наели за три месеца на стаж 
роми по тази схема, ще се осигури 
субсидия в размер една минимална 
работна заплата. Максималната 
стойност на един проект не може 
да надхвърля 200 хил. лв. Бюджетът 
на схемата е 11 млн. лв. 

 - До края на юни ще стартира 
схема, която осигурява средства на 
фирмите да квалифицират собст-
вения си персонал. Става дума за 
34 млн. лв., с които през тази и 
следващите две години трябва да 
бъдат обучени 35 600 служители. 
Схемата "Квалификационни услу-
ги и обучение на заети лица” бе 
отворена още през 2007 г. и вече 
осигури обучение на 38 хиляди души 
както по чужди езици и компютърна 
грамотност, така за професионална 
квалификация. Максималният размер 
на субсидията е 200 хил. евро, 

като големите компании трябва да 
осигурят поне 30% от стойност-
та на проекта, а средните - 20%. 
За малките и микропредприятията 
съфинансиране не се изисква.

Безвъзмездната помощ може да 
достигне и 2 млн. евро. Тук оба-
че процентът на съфинансиране 

е по-голям - 40% за 
големи компании, 30% 
за средни и 20% за 
малки. Ако фирма иска 
да направи специфично 

обучение, което намира приложение 
само за конкретно работно място 
и не може да се използва другаде, 
собственото финансиране може да 
нарасне и до 75%. По тази схема ще 
кандидатстват и всички инвести-
тори, получили сертификат клас А и 
клас Б. До момента те получаваха 
субсидия за обучение на персона-
ла си от държавния бюджет. Сега 
финансиарнето ще става с евро-
пари, като максималният размер 

на субсидията може да достигне 2 
млн. евро. Допускат се съвместни 
проектни предложения на двама или 
повече работодатели, чиито пред-
приятия са в една и съща категория 
по големина.  Възможно е също един 
работодател да включи едни и същи 
работници в две различни обуче-
ния - например едновременно курс 
по чужд език и преквалификация. 
Целта е по този начин да се получи 
по-голям ефект от инвестицията в 
човешки ресурси, обясниха от Аген-
цията по заетостта.

За курс по английски език, не 
по-кратък от 300 часа, са предви-
дени до 840 лв. субсидия. Обучение 
по компютри за 45 часа  ще се 
финансира до 300 лв. на човек. За 
професионална квалификация Първа 
степен ще се дават до 600 лв. на 
един обучаван. За втора степен 
квалификация прагът на помощта 
е до 1200 лв. на човек, а за трета 
степен - 1800 лв.

Ñ òåçè ïàðè áèçíåñúò ùå 
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- �По-близо до работа” ще сти-
мулира мобилността на 10 хиляди 
да започнат работа в предприятия 
далеч от местата, където живе-
ят. Техните разходи за транспорт 
ще бъдат възстановявани в про-
дължение на цяла година, ако всеки 
ден пътуват до 80 км от дома до 
работното си място и обратно. 
Общият бюджет на схемата е 37 
млн. лв. Работодателите, кои-
то наемат тези хора, също ще 
получават субсидии - по 150 лв. за 
всеки новопостъпил, независимо 
дали преди това е бил безработен 
или нает на друго място. С тези 
пари фирмите трябва да проведат 
въвеждащо обучение на новото 
работно място.  Разходите за 
транспорт ще бъдат осребрявани 
чрез представяне на билети. Ор-
ганизиран от фирмата транспорт 
няма да се субсидира. Схемата е 
много удобна за големи инвести-
тори, които разкриват големи 
производства в населени места 
с недостиг на квалифицирана 
работна ръка. Тя е подходяща и за 
компании, които търсят хора със 
специфична квалификация. Няма 
ограничения за броя на новоназ-

начените пътуващи работници в 
една фирма.

- �Безопасни условия на труд” 
е една от най-мащабните схеми, 
които ще бъдат стартирани до 
края на юни. Бюджетът й е 70 
млн. лв., които се дават за подо-
бряване на условията на труд в 
предприятията. Малки, средни и 
големи предприятия ще трябва да 
кандидатстват с проекти до края 
на годината, като получат мак-
симална безвъзмездна финансова 
помощ до 200 хил. лв. Проектите 
трябва защитят повишаване на 
производителността на труда чрез 
рационално използване и организа-
ция на трудовите, материалните и 
финансовите ресурси.

 - �Конкурентен старт на пазара 
на труда” е насочена към обучение 
на безработни младежи до 29-годиш-
на възраст и трайно безработни. 
Целта е 2000 лица да бъдат включе-
ни в професионално обучение и още 
толкова в обучение по чужди езици 
и компютри. Тази програма ще се 
осъществява в партньорство от 
петте Българо-германски центрове 
за професионално обучение. 
Бюджетът й 6,783 млн. лв.

Какво предстои
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ПЕТЯ СТОЯНОВА

Моят дом е моята крепост,  каз-
ват англичаните. За българина при-
тежанието на недвижима собстве-
ност носи спокойствие. Но кризата 
го удари по джоба и покупката на 
дом се отложи за по-добри времена. 
Купувачите със собствени спестя-
вания доскоро бяха ограничен брой 
и не движеха сделките с жилища. 
Но страхът от растяща инфлация 
е осезаем и принуждава хората да 
търсят повече сигурност за пари-
те си, като ги вложат в недвижими 
имоти. През първото тримесечие на 
тази година има ръст в броя и обема 
на жилищните кредити. Той е в рам-
ките на 2-3%, отчита и статистика-
та на БНБ.

Завръщането 
на купувачите
„Банките определено имат же-

лание да се върнат на жилищния 
пазар”, убеден е изпълнителният 
директор на „Кредит център” Ти-
хомир Тошев. Според него в близки-
те години този сектор отново ще 
разчита на кредитирането. Това 
обаче далеч не означава нов бум в 
цените на имотите главно заради 
очакваното бавно съживяване на 
икономиката и доходите на купувачи-
те. Въпреки че макроикономическа-
та среда се възстановява бавно и 
с колебливи стъпки, данните сочат 

недвусмислено осъзнатата роля на 
банките, а именно – че те могат да 
се превърнат в двигател на това 
възстановяване. Доказателство за 
намеренията на кредитните инсти-
туции да са по-активни в търсене на 
платежоспособни българи е вълната 
от оферти, с които заливат пазара. 
Новите добри клиенти са особено 
ценни за банките, затова те подо-
бряват условията в рекламите за 
ипотечни заеми. След многомесечно 
поскъпване на кредитите сега лихви-
те и таксите се снижават, увелича-
ва се процентът на финансиране без 
самоучастие на купувача.

Ритъмът на 
статистиката
Средната ипотека в България се 

отпуска при 8% лихва – без значение 
дали е в евро или в левове, показват 
данните на БНБ за април. Ако обаче 
се отчете годишният процент на 
разходите (ГПР - реалната сума или 
цената на заема,  заплащана от кре-
дитополучателя), ипотеката в лева 
излиза по-изгодно – 8,55% ГПР в лева 
при 8,71% ГПР в евро. На годишна 
база ГПР по ипотеките през април се 
понижава с 1,33 процентни пункта в 
лева и с 0,79 пр. п. в евро. Само за 
април ГПР по ипотеките в лева се е 
смъкнал с 0,35 пр. п.

Повечето показатели на ипо-
течното кредитиране през април 
се върнаха на нивата отпреди 

кризата и при по-голяма част от 
офертите. Те са доста близки до 
тези от средата на 2008 г. Ръс-
тът на новоотпуснатите ипотечни 
заеми спрямо началото на 2010 г. 
се стабилизира и надхвърля 10%. По-
голямата сигурност, която търсят 
клиентите, доведе до по-честото и 
по-разумното ползване на застра-
хователни продукти, които дават 
допълнителна сигурност при покуп-
ката на жилище с кредит. Средният 
размер на изтеглените ипотечни 
заеми през април нарасна на 36 980 
евро. Най-активни остават креди-
тополучателите във възрастовата 
група от 26 до 35 г. – те са 48,5% 
от всички изтеглили ипотечни 
заеми. С над 4 пр. п. – от 7,2% на 
11,4%, нараства делът на креди-
тите в границата от 50 000 до 70 
000 евро. Заемите между 30 000 и 
50 000 евро и тези между 10 000 
и 30 000 евро са съответно 43,4% 
и 41,8% от всички изтеглени сред-
ства. Покупката на жилище остава 
водещ мотив за клиентите при 
искането на ипотечни кредити. И с 
тази цел са взети 95% от заемите 
през април. Макар и незначителен 
процент, някои от тях са за лично 
ползване (3,3%). Най-предпочитани-
ят от потребителите срок, в който 
се погасяват кредитите, е от 16 до 
20 години. Той е избран от 43,8% от 
клиентите. На следващо място са 
заемите с изплащане за период от 
21 до 25 години (23,1%). Нараства 

в ипотечното кредитиране

Ñåãà å ìîìåíòúò 
çà ïîêóïêà íà íîâ äîì, 
ïðèêàíâàò áàíêèòå, 
à êëèåíòèòå îãëåæäàò 
íîâèòå îôåðòè
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делът на кредитите, покриващи 
между 80 и 90% от стойността на 
жилището. Всеки пети ипотечен 
кредит (20,9%), изтеглен през април 
е за финансиране в този диапа-
зон. Най-често отпусканите заеми 
(33,9%) все пак остават за 70-80% 
от сумата по сделките. Масовите 
клиенти са с месечен доход на дома-
кинство между 1500 и 2500 лв.

Кредит минус 

Показателят, според който се 
подреждат колко изгодни са креди-
тите, е ГПР. При актуалните промо-
ции има и други бонуси - фиксирани 
лихви през първите години на заема, 
безплатни застраховки и спестява-
не от такси. Последната мода сред 
банките е да съобщават, че при 
кредита липсва такса за предсрочно 
погасяване, но с малката подроб-
ност... ако се направи със собстве-
ни средства. Целта е клиентът да 
остане във финансовата институ-
ция, от която е теглил пари, а не да 
ги рефинансира от друга банка. 

През идващите летни месеци бан-
ките ще предоставят все по-бързи 
процедури за одобрение на заемите. 
Скоростта ще бъде от значение, 
защото „при сравнително изравнени 
лихвени условия този показател се 
оказва важен за някои купувачи”, 
прогнозира Тихомир Тошев. 

От 7,29 до 9,13% е ГПР при 
различните банкови заеми, които 

са в сила до края на юни. В него са 
включени променливата лихва, так-
сата за оценка на имота, годишна-
та такса за управление, месечната 

такса за обслужване на разплаща-
телна сметка с издадена дебитна 
карта към нея. Но клиентът полу-
чава допълнителен пакет от услуги 
на съответната банка. В повечето 
оферти като бонус фигурира сключ-
ването на полица „Живот” и иму-
ществена застраховка за периода 
на изплащане на кредита. 

В зависимост от интереса и 

платежоспособността си клиентът 
трябва да избере между немалко 
промоции: „Сега е моментът за 
нов дом” на Банка ДСК, „Домът” 

на МКБ Юнионбанк, 
„ПРЕимущество” 
на Първа инвести-
ционна банка, ?Дом 

– градина” на Инвестбанк, "Флекси" 
на Пощенска банка, „Блестящите 
условия за жилищен заем” на Рай-
файзенбанк, „Светъл дом” на Алианц 
Банк България, „Промоционален жили-
щен кредит” на ОББ, „Посоката към 
твоя дом” на СИБАНК, „Собствен 
дом” на Пиреос банк и „Бъдещето се 
нуждае от по-добри условия” на 
Емпорики банк.

Движение на лихвените 
проценти по кредити април 2011
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Дълги години гърците се радваха на милиар-
ди евро входящи парични потоци и на разточи-
телното поведение на националното правител-
ство, което им създаде измамно и незаслужено 
чувство за богатство. 

Високият темп на икономически растеж бе 
предизвикан именно от входящите капиталови 
потоци  и дефицитното харчене на правител-
ствата. Властите вместо да действат от-
говорно към бъдещите поколения, ги обрекоха 
на мрачно бъдеще. Вина имат и самите хора, 
в лицето на бизнеса и домакинствата, без-
смислените покупки, които се трансформираха 
в отрицателно салдо по текущата сметка, и 
милиардите входящи потоци бяха прахосани. 
Подобно бе поведението и на някои български 
икономически агенти, само че в много по-малък 
мащаб и у нас не се натрупаха такива некон-
тролируеми вътрешно- и външно- икономически 
дисбаланси.

Поведението на южните ни съседи доведе до 
висока външна задлъжнялост и до прекомерен 
държавен и частен дълг, деноминиран във валу-
та. В навечерието на финансово-икономическа-
та криза правителството, бизнесът и домакин-
ствата се озоваха затънали в евро - дългове. 

Финансовата криза накара инвеститорите 
да се замислят дали е възможно страна с над 
100% публична задлъжнялост, и то във валу-
та, печатането на която Гръцката централна 

банка не контролира, да отговаря регулярно на 
лихвените си задължения. 

На гръцките правителства сигурно им се 
е искало да приличат на японските, но с тази 
разлика, че Японската централна банка лесно 
може да монетаризира дълга си, който е в йени 
(в  Япония публичният дълг, отнесен към БВП, е 
над 225%, но е в национална валута), а Гръцка-
та централна банка трудно може да повлияе на 
решенията на ЕЦБ в тази посока.

Елада е само 
върхът на айсберга
Гръцкият дълг е едва 10% от общия дълъг на 

страните с най-влошени финанси от еврозона-
та. Докато той е в размер на 341 млрд. евро, 
то кумулативната държавна задлъжнялост на 
Гърция, Ирландия, Португалия, Италия, Испания 
и Белгия е 3 500 млрд. евро. При задълбочаване 
на дълговата криза в Европа сума, съответ-
стваща дори на една трета от това внуши-
телно число, няма да може да бъде подсигурена 
от МВФ и останалите членове на икономиче-
ския и паричен съюз на ЕС, както и от други 
международни кредитори. И това най-вероят-
но ще доведе до разпад на еврозоната или до 
новото й обособяване.

Гърция, Ирландия и Португалия вече са под-
сигурени с многомилиардни спасителни пакети, 

Гръцката
приказка свърши

АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВ, изпълнителен директор на ФК Логос

Приказките обикновено завършват с „три дни яли, 
пили и се веселили”. Гръцката приказка започна по този 
начин и определено не е с щастлив край. Тя завърши с 
един много тежък махмурлук, за излекуването на който 
ще са необходими години. 
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но икономиките на Италия и Испания са твърде 
голяма хапка дори и за най-богатия икономиче-
ски блок, какъвто е ЕС.

Високите бюджетни дефицити и неустойчи-
во голямата задлъжнялост изправя единната 
валута и световната икономика на ръба на 
нова глобална рецесия. Показаните в таблицата 
икономики са със структурни проблеми, които 
изискват години, за да бъдат решени. А спаси-
телният план за Гърция и Португалия показва, 
че нещата не се подобряват, дори напротив. 
Преструктурирането на дълга засега само на 
Гърция изглежда неизбежно и все по-вероятно 
е напускането на еврозоната и връщането на 
драхмата като парична единица в страната и.

Тежки времена чакат европейската и светов-
ната икономика. Нова рецесия ще обхване първо 
изброените страни, а след това и световното 
стопанство. Всъщност Гърция и Испания не са 
излизали от рецесията. Безработицата в южна-
та ни съседка мина 15%, а в Испания отдавна е 
над 20%, при положение че естествената норма 
на безработица варира в диапазона 4-6%. А 
добре се знае, че няма икономическо въз-
становяване без подобрение на пазара на 
труда.

Застрашена ли е 
България при обявяване 
в неплатежоспособност 
на Гърция?

Закъсалата ни съседка е сред основ-
ните ни търговски партньор. Неминуемо 
при задълбочаване на икономическата 
рецесия в Гърция ще пострада износът 
на българските компании за тази дести-

нация.
Самият регион, от друга страна, е изпълнен с 

висока степен на несигурност заради влошава-
нето на икономическата обстановка в Гърция и 
заради ескалацията на социалното недоволство, 
което лесно може да бъде яхнато от екстреми-
сти.

Близостта на България до Гърция и фактът, че 
около 28% от активите и капитала в банковата 
система в страната ни е собственост на гръцки 
финансови групи, буди притеснение. Освен гръцки 
банки, в страната ни оперират и редица гръцки 
фирми, като именно южната ни съседка години 
наред бе най-големият инвеститор в България. 

Трябва обаче да сме спокойни за банковата ни 
система, която остава добре капитализирана. 
Отделно българските поделения на гръцките 
кредитни институции са ценен актив в порт-
фейла им и те по-скоро биха ги препродали, 
отколкото да рискуват декапитализирането им. 
При всички положения ситуацията в Гърция вече 
оказва възпиращо въздействие на икономи-
ческото ни възстановяване.

Източник: Евростат 

Правител-
ствен дълг, 
млн.евро

Правител-
ствен дълг, 
в % от БВП

Бюджетен 
дефицит, в 
% от БВП

БЕЛГИЯ 341 019 96.8 -4.1

ГЪРЦИЯ 328 588 142.8 -10.5

ИСПАНИЯ 638 767 60.1 -9.2

ИРЛАНДИЯ 148 074 96.2 -32.4

ИТАЛИЯ 1 843 015 119 -4.6

ПОРТУГАЛИЯ 160 470 93 -9.1

Âñå ïî-âåðîÿòíî 
å âðúùàíåòî 
íà äðàõìàòà â 
þæíàòà íè ñúñåäêà 
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é íà åâðîçîíàòà

Държавни финансови 
показатели за 2010 г. на 
избрани 
страни
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ББорсата 
не се стопли

от майското слънцеот майското слънце
44 Икономика

ВЛАДИМИР МАЛЧЕВ, 
управител на Бултрейд брокеридж

Май беше подчертано негативен за търговия-
та на Българската фондова борса (БФБ). Както 
и през по-голямата част на 2010 г. летаргията и 

ниската инвести-
торска актив-
ност се проя-
виха в плавно 
понижение на 

борсовите инде-
кси. Затова доприне-

соха и многото почивни 
дни, за които е крайно време 
да се разбере, че имат сил-
но негативен ефект както 
за реалния бизнес, така и 

за капиталовия пазар. 
Инвеститорите 

загубиха инерция и 
търговията замря 
въпреки наличие-
то на интересни 
корпоративни 
новини, свър-
зани най-вече с 

годишните общи 
събрания на акционери-

те на публичните дружества, 
както и с финансовите отчети 
на компаниите за първото 
тримесечие.
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Негативната тенденция на БФБ през 
май намери изражение в понижение и 
на четирите борсови индекса, изчисля-
вани от борсовия оператор. Най-силен 
спад (над 4%) отчете имотният индекс 
BGREIT, който следи движението на 
седемте най-големи и ликвидни компании, 
инвестиращи в имоти. На положителна 
територия в имотния индекс с ръст 
1,5% за месеца беше единствено Адванс 
Терафонд, който прави вложения преиму-
ществено в земеделска земя. Сериозен 
месечен спад на имотния индекс отче-
тоха Интеркапитал пропърти дивелоп-
мънт (-13,5%), Еларг фонд за земеделска 
земя (-10,3%) и доскорошният фаворит 
на инвеститорите Фонд за недвижими 
имоти България (ФНИБ), чиято пазарна 
капитализация се понижи със 7,5%, след 
като спекулантите решиха да приберат 
част от натрупаните печалби. Въпреки 
този спад ФНИБ си остава една от 
топинвестициите на БФБ за последна-
та година с повишение близо 97%. При 
представителните за целия роден пазар 
индекси SOFIX и BGTR30 спадът през 
последния месец се ограничи в рамките 
на около 2 процента, като само малко 
над 1/4 от емисиите, включени в тях, 
завършиха месеца с ръст, а останалите 
поевтиняха. Сред водещите борсови 
компании освен гореспоменатите сери-
озно поевтиняха със 7,8% и акциите на 
Трейс груп холд. 

Добрите новини 

от дневния ред на предстоящото съ-
брание на акционерите на инфраструк-
турния холдинг, на което ще се гласува 
разпределяне на паричен дивидент и 
на нови безплатни акции, помогнаха на 
акцията да поскъпне силно, но за кратко, 
до нива от близо 94 лева, но впослед-
ствие негативните пазарни тенденции 
в края на месеца я отведоха до 83 лв.

Ключови корпоративни новини се 
завъртяха през май и при Българо-аме-
риканската кредитна банка. Новината 
за смяна на собствеността на основния 

пакет акции във финансовата инсти-
туция, които преминаха от ирланд-
ската Allied Irish Banks при Цветелина 
Бориславова, за кратко изстреляха 
пазарната оценка на банката с над 24%. 
Спекулативният интерес обаче бързо 
угасна и в крайна сметка БАКБ се озова 
сред най-губещите с понижение  7,6%. 
Оловно-цинковият комплекс в Кърджали, 
някогашен член на индекса на сините 
чипове SOFIX, обаче е големият губещ 
сред ликвидните компании през май. 
Компанията изтри над 19% от бор-
совата си оценка заради проблемите, 
които дружеството има с изпълнението 
на поставените от МОСВ екологични 
критерии, които доведоха до спиране на 
оловното производство на комбината.

Водещи акции като тези на Централ-
на кооперативна банка и Химимпорт, 
които обикновено отразяват най-явно 
борсовите настроения, също не бяха по-
дминати от разпродажбите през месеца 
и изтриха около 6% от пазарната си 
оценка, без да има конкретна причина за 
това, свързана с дейността им. Подобно 
на тях компании като Неохим и Стара 
планина холд, които се развиват отлич-
но и показват много силни резултати 
от началото на годината, също изгуби-
ха съответно 6 и 4% от пазарните си 
оценки. На БФБ все пак имаше и пече-
ливши инвестиции. Водещи по доходност 
безусловно са акциите на финансовия 
холдинг Еврохолд България. Компанията 
работи преимуществено в сферата на 
застраховането, лизинга и продажбите 
на автомобили – все сектори, които са 
най-засегнати от кризата поради сви-
тото вътрешно потребление. Затова 
Еврохолд България е сред най-зле пред-
ставящите се сини чипове за последна-
та година. За сметка на това през май 
акционерите в дружеството бяха зарад-
вани от пазара с доходност от над 17%. 
Успешното увеличение на капитала на 
компанията с над 46 млн. лв. беше добра 
новина както за дребните акционери, 
така и за пазара като цяло. По време 
на процедурата по вдигане на капитала, 

а и след това акцията беше подкрепяна 
от инвеститори, близки до големите 
акционери, и това изигра своята роля.
Силно през месеца се представиха и 
акциите на борсовия оператор – БФБ 
София, който стана публична компания в 
началото на годината. Те донесоха над 
12% доходност на инвеститорите. При-
чината за позитивизма може да се тър-
си в приетата от Министерския съвет 
концепция за приватизация на борсата 
в пакет с Централен депозитар, както 
и намерението това да се осъществи 
поне до края на годината.

Корпоративни новини за 

разпределяне 
на значителен 
дивидент 

от над 7 лева на акция, който предстои 
да бъде гласуван на ОСА на Булгарта-
бак холдинг, беше причина за възхода на 
акциите му през май с 5,4%. Отлични 
дивиденти могат да очакват и акционе-
рите в двете основни дъщерни компании 
на БТХ в София и Благоевград, които 
също стояха добре през месеца на фона 
на цялостния спад на пазара. С добро 
месечно представяне бяха и акциите на 
Каолин и Албена инвест холдинг, които 
поскъпнаха с 3%. Внимание заслужава и 
забележителният ръст в цената на по-
слаболиквидните акции на Соларпро хол-
динг, които поскъпнаха с над 20%, след 
като компанията представи много силен 
финансов отчет за първото тримесечие 
на годината. В очакване на традиционно 
летаргичните летни месеци на БФБ ве-
роятно ще остане спокойно, но отделни 
акции ще продължат да вдигат адре-
налина на борсовите играчи.  За това 
ще спомагат отделни корпоративни 
новини, които обаче краткотрайно ще 
въздействат върху пазара. Потенциал-
ът за растеж до края на годината и в 
средносрочен план остава висок, но рис-
ковете също са налице като най-близ-
кият и ясен е крайно усложнената 
ситуация в съседна Гърция.

Èìîòíèÿò èíäåêñ ïàäíà íàé-ìíîãî, àêöèèòå íà Åâðîõîëä è ÁÔÁñ äâóöèôðåí ðúñòÈìîòíèÿò èíäåêñ ïàäíà íàé-ìíîãî, àêöèèòå íà Åâðîõîëä è ÁÔÁñ äâóöèôðåí ðúñò
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Китай се превърна в център 
на глобалната автомобилна 
индустрия, след като само срещу 
1,8 млрд. долара Zhejiang Geely 
Holding Group успя да погълне не 
кой да е, а флагмана на европей-
ското автомобилостроене Volvo. 
Сделката осигури за китайската 
фирма славата на производител 
на най-сигурните коли в света и 
накара големите играчи в бранша 
да се запитат докъде може да 
стигне източното нашествие. 
10 месеца след като активите на 
шведската компания преминаха в 
ръцете на Дракона, анализатори 
и експерти очакват с нетърпение 
данните за първата китайска 
година на Volvo, която завършва 
на 2 август 2011 г..  

АНТОН АНДОНОВ

�Volvo е тигър, който досега 
живееше в зоопарк. Време е той 
да бъде пуснат на свобода, за да 
открие възможностите, които 
китайският пазар му пердлага. Това 
ще направи Geely”, обеща предсе-
дателят на борда на директорите 
на компанията Ли Шуфу, когато 
сделката бе финализирана. Китай-
ците придобиха 100% от активите 
на производителя на 
луксозни автомоби-
ли от американската 
компания Ford Motor Co, 
която през 1999 г. брои 
за Volvo Personvagnar 
AB 6,45 млрд. щатски 
долара. Тогава компанията беше на 
печалба, но от този момент не е 

сприрала да трупа загуби. Сделката 
преди година се превърна в най-
голямото до момента поглъщане 
на чуждестранен производител на 
коли от китайска фирма и й осигури 
контрол върху два завода за автомо-
били на Volvo в Швеция и един в Бел-
гия.  Плановете Geely са към тях да 
бъдат прибавени още три предприя-
тия в Китай, които да гарантират 
производството на 600 000 луксозни 
автомобила годишно за местния па-

зар. Volvo се ражда през 
далечната 1927 г. за да 
задоволи търсенето на 
коли на шведския пазар. 
20-те години на миналия 
век бележат началото 
на автомобилната про-

мишленост в САЩ и Европа. На 14 
април от завода в Гьотеборг излиза 

Шведския тигър в 

Ñèìâîëèòå íà 
êîìïàíèÿòà ñà  
Íàäåæíîñò, 
Êà÷åñòâî è 
Áåçîïàñíîñò

Ëè Øóôó - ïðåçèäåíòúò íà 
êèòàéñêèÿ Holding Group, îáÿâÿâà 
ñêëþ÷âàíåòî íà ñäåëêàòà çà Volvo

мпериимперииИИ
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първият автомобил, наречен Jakob. 
Негова отличителна черта стават 
високото качество и надеждност, 
които превръщат моделите на Volvo 
предпочитани в света и до днес.

Малко история

Компанията е създадена от  Асар 
Габриелсон и Густав Ларсон. Танде-
мът икономист/дизайнер се оказва 
печеливш и дава най-успешната 
луксозна шведска марка. През лято-
то на 1925 г. Габриелсон финансира 
със спестяванията си пробна серия 
от 10 леки автомобила. Славата 
на Швеция като държава с разви-
та промишленост, ниското ниво на 
работната заплата в страната, 
здравината на шведската стома-
на и големият пазар са четирите 

фактора, гарантиращи успеха на 
първата автомобилна компания в 
страната. Двамата създатели на 
Volvo отлично разбират, че на па-
зара трябва да се предложи надеж-
ден и сигурен автомобил. Затова 
поемат гаранции за конструкцията 
на колите и сглобката и обвързват 
с железни договори компаниите, 
които доставят материалите и 
компонентите за автомобилите. Те 
осигуряват сервизната поддръжка 
на колите и започват продажби зад 
граница една година след старта на 
производството. Качеството на ав-
томобилите става нарицателно за 
шведската марка. Фирмата не щади 
усилия и пари, за да създаде най-
добрия за времето си автомобил. 

Тандемът Габриелсон–Ларсон превръ-
щат Volvo  във фирма, контролираща 
машиностроенето и националната 
икономика на Швеция. Усилията на 
двамата, тяхната решителност и 
дисциплина се превръщат в залог за 
успеха на съвместното бизнесначи-
нание. Сериозно рамо за развитието 
и успеха на компанията дава и ком-
панията майка SKF. Тя дава името 
Volvo, което от латински означава 
„търкалям се”, и става гарант на 
производството на първите 1000 
автомобила, половината от които с 
подвижен таван. Нейна е и идеята 
за емблемата на Volvo. За символ на 
шведската стомана и развитата 
тежка промишленост в страната 
е избран древноримският бог на вой-

устата на ДраконаДракона
Çàâîäúò, êúäåòî ñå ñãëîáÿâà 
øâåäñêèÿò òèãúð â Ëèíõàé, 
ïðîâèíöèÿ Äæåéëàí
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ната Марс. Символът на желязото 
заема своето място в средата на 
радиаторната решетка, а „Зна-
кът на Марс” пресича по диагонал 
цялата решетка на радиатора. В 
края на август 1926 г. SKF отпуска 
на Volvo заем в размер на 1 млн. 
шведски крони. С парите фирмата 
покрива направените до момента 
загуби и три години по-късно – през 
1929 г. – излиза на печалба. Възхо-
дът на компанията продължава и 
SKF увеличава капитала до 13 млн. 
шведски крони. Тогава регистрират 
компанията на Стокхолмската фон-
донова борса и пускат акциите й за 
продажба. Още на първото борсово 
предлагане те са изкупени от SKF, 
което вдига цената на компанията. 

Пътят 
към успеха
Първият сериен автомобил  OV4 

Jakob е направен на базата на 
американски модел и може да вдига 
90 км/ч. Въпреки това скоростоме-
рът е разграфен едва до 60, защото 
конструкторите решили, че коле-
лата, направени от дървени спици, 
може да се разпаднат при по-висока 
скораст. Петместният кожен салон 
с обков от ясен и бук осигурявал 
невиждан комфорт на пътуващите, 
а цената от 4800 до 5800 шведски 
крони превърнала първото Volvo в 
пазарен хит. През 1928 г. е открито 
първото задгранично представител-
ство на компанията. Финландската 

столица Хелзинки приютява 
Оу Volvo Auto ВА, а на след-
ващата година излиза първо-
то списание за собствениците на 
Volvo, наречено Ratten („Воланът”). 
Днес то е едно от най-големите 
издания в Швеция и със сигурност 
най-старото. Верен на философия-
та, че продава най-сигурния авто-
мобил в света, през 1930 г. Volvo  
пуска първия автомобил с хидравлич-
ни спирачки и за четирите колела. 
Колата започва да спира толкова 
бързо, че нововъведението създава 
проблеми пред останалите возила, 
които заради по-дългия спирачен 
път най-често спирали в задния 
калник на Volvo. Същата година 
компанията купува завода за произ-
водство на двигатели Pentaverken 
и открива нови работни места. 
Годините след Великата депресия 
се отразяват зле на продажбите, 
които рязко тръгват надолу. Компа-
нията е спасена от шведите, които 
от патриотични чувства купуват 
родни коли вместо сглобявания в 
Стокхолм Chevrolet на американска-

та General Motors. Пет го-
дини след старта фирмата има 

продадени 10 000 леки и товарни 
автомобила. 

Законодател 
е пазарът 
Компанията продължава възхода 

си и разработва първия в света 
автомобил с аеродинамична форма, 
изцяло сглобен на ръка. Култовият 
за времето си Venus Bilo обаче е 
произведен в един-единствен екзем-
ляр, защото пазарът се оказва не-
подготвен да го приеме. Експериме-
нът  дава незаменим урок на Volvo, 
където разбират, че да изпревар-
ваш времето е също толкова лошо, 
колкото и да изоставаш от него. 
Появата на шестместен автомобил 
през 1935 година връща компанията 
на пътя на успеха. Шведите за пър-
ви път рязделят предното стъкло 
на две половини и това се оказва 
поредната им добра идея. Както и 
издаването на наръчник за търго-
веца. В „Търговията е изкуство” 
основателите на Volvo  Габриелсон 
и Ларсон твърдят, че индивидуални-
ят подход към нуждите на купу-
вача е определящият  момент от 
изкуството да продаваш автомо-
били.  Съвсем логично, вслушвайки 
се в изискванията на клиента, 
производителят пуска следващия си 
модел със слънцезащитни сенници, 
две чистачки за предното стъкло, 
електрически часовник, отопляемо 
стъкло, накланящи се седалки и сил-
на тромба, а продажбите бележат 
поредния си връх – 1804 броя. Volvo 
е първата компания, която допуска 

Ïúðâàòà êîëà, ñ êîÿòî 
øâåäñêàòà ìàðêà ïå÷åëè 
ñâåòîâíà ñëàâà - OV4 Jakob

Ïîñëåäíèÿò ìîäåë  S60

мпериимперииИИ
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работниците си до управлението 
на фирмата. Заради натиска от 
страна на синдикатите автомобил-
ният производител започва да про-
вежда по-социална политика спрямо 
служителите си. Така се ражда 
„Съюз на работещите във Volvo”, 
който успява да извоюва за своите 
членове значителни за времето си 
придобивки като безплатна сто-
лова храна, клубове по интереси и 
дори собствен вестник. Годините 
на Втората световна война спи-
рат шведския автомобилен устрем 
за производство, но не и за инова-
ции. Затова за никого не е изнена-
да, че през 1949 г. Volvo произвежда 
100 000 автомобила PV444 и изнася 
зад граница една пета от тях.  
Нова ера в развитието на компа-
нията открива назначеният през 
1956 г. Гунар Ингелау.  В продълже-
ние на 22 години той непрекъснато 
увеличава продажбите на Volvo в 
чужбина и прави пробив на пазара в 
САЩ. През 1957 г. отвъд Океана са 
изнесени 5000 коли, което е с 82% 
повече в сравнение с минали годи-
ни. Общата сума на продажбите 
при управлението на Ингелау скача 
от 600 милиона до 6 трилиона 
шведски крони за 15 години, 

а количеството продадени коли от 
31 000 през 1956 г. до 205 000 през 
1971 г. По това време Volvo ста-
ва първата в света автомобилна 
компания, която започва серийно 
производството на коли с предпаз-
ни колани за пътниците и изнася в 
Англия производството на спортен 
автомобил. През 1963 г. е открит 
завод в Канада, през 1965 г. в 
Белгия и по-късно в Холандия. Пет 
години по-късно Volvo спира от про-
изводство един от най-успешните 
модели -  Amazone. За 14 години от 
него са продадени 667 323 бр. Мо-
делът затваря поредната страница 
от производството, характеризи-
раща се с Надеждност, Качество и 
Безопасност.  

През 1972 г. Volvo купува 33% от 
акциите на холандския DAF и пуска 
първия изследователски автомо-
бил-лаборатория - VESC (Volvo 
Experimental Safety Car). Благода-
рение на него светът се научи да 
използва антиблокировъчната сис-
тема за спирачките ABS и SRS сис-
темата за въздушните възглавници 
за безопасност. До февруари 1996 
г. годишните продажби на Volvo са 
вече 100 трилиона шведски крони, 

а за компанията работят 

75 000 души. През 1996 г. Volvo и 
френската Renault обявяват реше-
нието да си сътрудничат в произ-
водството на леки и товарни ав-
томобили и автобуси.  Преди това 
обаче – през 1991 г., Volvo сключва 
тристранно споразумение с Холан-
дия и Mitsubishi за създаването на 
Ned Car BV, в която всяка страна 
държи по 33%, а на пазара излизат 
моделите S40/V40.  Конкуренцията 
сред автопроизводителите става 
все по-жестока и дори отличният 
Volvo 850 GLE не е в състояние да 
осигури спокойствие на шведите 
заради рязко падналата покупател-
на способност на хората по света. 
За да оптимизира производството, 
Volvo спира завода в Удевале през 
1993 г. През 1997 г.  пуска поред-
ното нововъведение - системата 
RTI (Road and Traffic Information). 
Устройството за навигация следи 
чрез спътник местонахождението 
на автомобила и показва на екран 
на водача къде точно се намира. 
Алиансът с французите не потръгва 
и след разделянето на компанията 
на отделни производства за леки 
автомобили и камиони, Volvo  е про-
дадено на американския Ford 
през 1999 г. 

Öåíòðàëàòà 
íà Geely



Едно британско селце, на-
брояващо около 5000 жители 
и разположено на шест мили 
от кралския замък в Уиндзор, 
отдавна се е превърнало в кул-
тово  място, една от запазе-
ните марки на кралска Англия . 
Защото именно тук, в Аскът, 
традиционно се провеждат 
неповторимите кралски конни 
състезания. Които през юни 
празнуват тривековен юбилей.

Çíàìåíèòèòå 
êîííè ñúñòåçàíèÿ 
ïðàçíóâàò 300-ãîäèøåí 
þáèëåé ïðåç þíè

Кралските особи се срещат в
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РАДОСЛАВА ГРИГОРОВА

Точно преди три столетия, 
по време на една от обичай-
ните си разходки с кон из 
околностите на Уиндзор, кра-
лица Анна обръща внимание 
на идеалната пустош, като 
че ли специално създадена за 
спортни надбягвания. Първи-
те състезания се провеждат 
същата година на 11 август 
- събота. Собственикът 
на коня победител получава 
приз от Нейно величество в 
размер на 100 гвинеи. Сумата 
никак не е малка за врмето, 
пък и наградата се връчвала 
от самата кралица. 

Първото състезание обаче 
доста се отличава от днеш-
ните. В надбягванията участват 
само 7 коня, които дотогава са 
били използвани за лов. Те трябвало 
да пробягат три пъти по 4 мили 
(повече от 6 км), така че очевидно 
е победил не най-бързият, а най-из-
дръжливият между тях. Името му 
за съжаление историята не помни. 
Затова пък е известно името на 
уиндзорския майстор, който през 
1794 г. построява първата трибуна,  
събираща 1650 зрители. Наричали го 
Джордж Слингсби и за качеството 
на работата му може да се съди по 
факта, че трибуната е запазила ка-
чествата си повече от 200 години. 

С годините 
състезанията 
се разрастват

През 1768 г. бил проведен първи-
ят четиридневен маратон, а Крал-
ски надбягвания (The Royal Meeting) 
събитието започнало да се нарича 
от 1807 г., когато в Аскът била 
разиграна за първи път златната 
купа на монархията. Шест години 
по-късно през 1813 г. парламентът 
приел специален акт, според който 
същата тази пустош, принадлежа-
ща на британската корона, трябва 
да се ползва за провеждане на конни 
състезания, отворени за широка-
та публика. Още век трябвал на 

парламента, за да учреди през 1913 
г. съответния административен 
орган - Ascot Authority  (Holdings) 
Limited, който и до днес ръководи 
знаменитите състезания. Те все 
още са по четири дена, петият е 
добавен съвсем неотдавна - през 
2003 г., когато се отбелязва полу-
вековният юбилей от управлението 
на Елизабет II. След това посте-
пенно се прибавят нови гонки. През 
1965 г. например за първи път били 
включени бариерните прескачания и 
прескачанията с препятствия. 

За три века се е променил и 
външният вид на хиподрума, който 
представлява по план не съвсем 
правилен овал, по-скоро пресечена 
пирамида със закръглени краища. 
В 1845 г. е построена нова двуе-
тажна кралска ложа, където може 
да попаднеш само ако си член на 
кралското семейство или си пока-
нен лично от монарха. След половин 
десетилетие израства още една 
ложа - желязната, предназначена 
за @бивши избрани”. Това са разве-
дените VIP персони от мъжки пол, 
които след развода нямат достъп 
до кралската ложа. 

Състезанията не се провеждали 
само в изключителни случаи, напри-
мер по време на война. Последният 
път, когато англичаните прекарват 
почти две години без Аскът, е, след 
като хиподрумът е затворен за 

основен ремонт от септември 2004 
г. Реконструкцията струва 452 млн. 
долара - безпрецедентна сума за 
спортно съоръжение в Европа. В ре-
зултат голямата трибуна се сдоби-
ва с покрив, приличащ на гигантски 
чадър, разпънат над @дърветата”, 
чиято роля се изпълнява от носещи-
те подпори. Когато на 20 юни 2006 
г. Нейно величество отново тър-
жествено открива хиподрума, цяла 
Англия въздъхва с облекчение. След 
което цялата преса вкупом започва 
да критикува работата - и гледката 
от трибуните била лоша, и парите 
за ремонта били прекалено много, 
особено за новите ресторанти...

Цялата кралска... 
конница
Състезанията обаче не са само 

светско събитие и модно дефиле, но 
все пак състезание. И то едно от 
най-престижните не само във Ве-
ликобритания, но в  Европа и света. 
Събитието всяка година привлича 
повече от 300 000 зрители. Програ-
мата на кралските надбягвания е 
строго предписана и се изпълнява 
толкова стриктно, колкото и дрес 
кода. Обикновено зрителите за 
пет дни могат да проследят до 30 
групови надбягвания, а победители-
те получават много награди, като 
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Като всяко светско мероприятие, 
кралските надбягвания в Аскът за това 
време са придобили свои традиции и 
културни �кодове за достъп”. Наруши-
телите рискуват да бъдат лишени от 
този достъп - за известно време или 
завинаги. Всичко започва с кралското 
пристигане. Всеки от петте дни, през 
които се провеждат състезанията, 
Нейно величество с лично поканените 
за надбягванията гости напуска своя-
та резиденция в Уиндзор след обяда, за 
да се отправи с лимузина към Големия 
Уиндзорски парк.  Там всички VIP персо-
ни се преместват в открити карети 
и следват кралицата до кралската 
ложа, където ги очаква публика, облече-
на специално за случая. Традицията на 
дрес кода на Royal Ascot е заложена още 
в епохата на Регенството от човек, 
който, образно казано �облякъл” и научил 
на изискани маниери цялото тогавашно 
британско знатно общество. И това не 
бил моделиер или теоретик на модата, 
а просто известен денди и приятел на 
принца регент (бъдещия крал Джордж 

Стилът е     

общият награден фонд е  $4,8 млн. 
Но най-главният приз си остава 
вече споменатата Златна купа на 
Аскът, по традиция връчвана от 
кралицата по време на �дамския” 
четвъртък. Тази награда, плюс още 
две - Кралската ваза и Купата на 
ловеца, се изработват всяка година 
от компанията  Asprey & Co, тъй 
като остават за победителите. 
Друго нещо са останалите ста-
ринни купи, връчвани на победите-
лите в останалите 27 тура - тези 
трофеи са преходни и победителите 
всяка година ги връщат в админи-
страцията на Аскът, за да очакват 
новите си собственици. 

В Аскът кралица Елизабет II не 
само присъства като официална 
особа, но е и активен поддръжник 
на своите участници. Английска-
та кралица притежава породисти 
коне, които винаги могат да се 
разпознаят по жокеите, облечени в 
кралските цветове - лилава куртка 
със златно и алени ръкави, и черен 
шлем  със златни орнаменти. За 
първи път сегашната стопанка 
на кралските конюшни посещава 
Аскът през май 1945 г., след края на 
войната - още като принцеса и на-
следница на трона. Оттогава не е 
пропускала нито веднъж. А от 1952 
г., само година преди коронацията 
й, в кралските състезания редов-
но участват и коне от нейната 
конюшня. 

Юбилей с
отбрани ястия
Какво да очакват присъстващи-

те на тазгодишните състезания? 
За петте дни през юни - от 14 до 
18-и, зрителите със сигурност няма 
да гладуват. За отбраните изкуше-
ния на гостите на кралската ложа 
ще се грижат главните готвачи 
на цели четири ексклузивни ресто-
ранта. Parade Ring е разположен в 
централната част на хиподрума и 
предлага на посетителите тера-
са с изглед към мястото, където 
се извеждат конете преди стар-
та - там, където ги оседлават 
и където връчват наградите на 

победителитие. Самите състеза-
ния посетителите на ресторанта 
могат да наблюдават от трибуни-
те непосредствено до кралската 
ложа. Освен това в услуга на VIP 
гурманите са още три заведения - 
The Windsor Forest, разположеният 
на шестия етаж, Panoramic, както и 
Trackside. Името на двата последни 
обещават в първия случай прекрасна 

гледка към градините и околности-
те, а във втория – към самите със-
тезания от 40-метровата тераса. 
За укиенда последният ресторант 
се превръща в място на традицион-
ните партита (after racing parties). 
Неофициалното �дефиле на шапки-
те” в Кралската ложа продължава и 
след официалната част - в ресто-
рант Bessborough. 

Øàïêàòà å 
çàäúëæèòåëíà, êàòî 
ðàçíîîáðàçèåòî 
å âúïðîñ íà ñòèë 
è ëè÷åí âêóñ
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    в шапката
IV)- Джордж Брамъл, влязъл в историята 
с прозвището Красавеца. Именно той, 
в онези години безспорен законодател 
на стила, предписва джентълмените да 
се явяват на състезанията в Аскът с 
вталени сюртуци и бели вратовръзки. 
По-късно сюртуците отстъпват място 
на черния или сивия цвят и жилетка. 
Строго предписание има и за аксесоара 
на главата - задължително цилиндър. Да 
се сваля цилиндърът в кралската ложа е 
недопустимо, но е позволено в ресто-
ранта, в градините, на терасите или 
балконите.

Що се отнася до дамите, то щаст-
ливите притежателки на места в крал-
ската ложа също имат определен дрес 
код - %рокли, уместни за посещение на 
формално дневно мероприятие”. С други 
думи, представителките на прекрасния 
пол дори и в юнските горещини трябва 
да забравят за дълбоките деколтета, 
открити гърбове, да не говорим за мини 
полите.  Важен аксесоар за гостенките 
на кралската ложа е дамската шапка. 
Но относно нея предписанията не са 

толкова ясни - 
дамите трябва 
да са с шапка, 
покриваща значи-
телна част от 
главата. Всичко 
останало зависи 
от индивиду-
алния вкус и 
фантазията на 
моделиера. Своя 
пик празненството на шапките достига 
по време на третия ден от състезани-
ята - в четвъртък, по традиция обявен 
за %Ден на дамите” (Lady's Day).

Дрес кодът в кралската ложа се 
спазва безотказно. Всички поканени 
предварително са осведомени за изис-
кванията и предупредени, че в случай на  
несъблюдаване на правилата нарушите-
лите ще трябва да напуснат мястото 
си и да върнат билета. В кралската 
ложа приемат също толкова строго, 
колкото и във всеки престижен закрит 
клуб - само след препоръка на член, кой-
то сам не по-малко от четири години 

е притежател на %щастлив билет”.  
Ролята на последния се изпълнява от 
разноцветни %баджове”, ежегодно из-
пращани на поканените лично от Ascot 
Authority. 

По-демократична е обстановката на 
голямата трибуна. Изискванията към 
дамите са щадящи - да бъдат облечени 
%както подобава за тържествен случай”. 
Шапките са приветствани, но не са 
задължителни. Мъжете пък трябва да 
са с риза и вратовръзка, а костюмът и 
сакото са само желателин. Табу обаче 
са джинсите, шортите, потниците, 
спортните обувки и дрехи.

Ïîíÿêîãà ãîñòèòå èçáèðàò 
äîñòà íåîáè÷àéíè ïðåâîçíè 
ñðåäñòâà, çà äà ñòèãíàò äî 
ìÿñòîòî íà ñúáèòèåòî

аче
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СТЕЛА СТОЯНОВА

Искате ваканция, която да съчетае 
полезното с приятното? Може да я 
комбинирате с изучаване на език. При 
това – в страната, където той се 
говори. 

Езиковите ваканции нашумяха в по-
следните години като място, където 
детето ви може да „развърже” езика 
си и да започне да общува пълноценно 
на английски. Много българчета ходят 
на курсове у нас или учат в езикови 
училища, но не им достига смелост да 
общуват на чуждия език. Ваканцията в 
чужбина е удобен 
начин това да 
бъде наваксано.

Цените им 
обикновено 
включват всич-
ко – настаняване, 
пълен пансион и 
обучение, но без 
самолетния билет. 
Повечето подоб-
ни ваканции завършват с полагане на 
тест, който също влиза в цената. Су-
мите варират в зависимост от това 
какъв пакет сте избрали – интензивно 
обучение от 30 часа седмично или 
само 20 часа, но с възможности да 
усвои допълнително спорт или някакво 
изкуство.

Сумите тръгват от 800 лири на 
седмица, но най-често се оказва, че 
в този случай храната не е включе-
на. Или пък детето е настанено в 
дома на английско семейство – нещо, 
което се котира като по-лош вариант, 
когато става дума за ученик. По-до-
брият е хлапето да бъде в общежитие 
с връстници от всички страни – така 
по-лесно придобива смелост да общува 
на английски. Средно тарифите се вър-
тят около 1000 лири на седмица, но е 
желателно детето да се запише поне 
за 2. Обикновено в началото се внася 
около една десета от сумата като 
депозит. При отказ от участие оста-
налите пари се връщат, но депозитът 
се удържа, тъй като представлява 
неустойка за учебния център, където 
е направена резервацията. Цената 

включва и учебниците, които учени-
кът ползва, както и медицинската 
застраховка. Напоследък все повече 
езикови центрове наблягат в офер-
тите си на това, че имат и пералня, 
тъй като очевидно прането при един 
тийнейджър, изпратен за две седмици 
надалече, си е голям проблем.

Групите са от около 10 ученици, 
така че преподавателят има време да 
обърне внимание на всеки. Обикновено 
организаторите на ваканциите пускат 
заедно с офертите и указания за каква 
възраст е подходящ лагерът. Така се 
избягва вариантът на едно и също мяс-

то да бъдат събрани 13- и 18-годишни 
– компания, която трудно се поддава 
на контрол, тъй като всяка възраст си 
иска своето. Според Ирина Христова 
от фирма „Интеграл”, която органи-
зира подобни ваканции, възрастта на 
учениците, които заминават на подоб-
ни пътувания напоследък, все повече 
пада. Ако преди най-често са пътували 
младежи около 16 години, сега родите-
лите вече изпращат и 12-годишни деца 
да усвояват езика на Шекспир. Причи-
ната е, че по този начин хлапетата се 
ориентират от малки в атмосферата 
на чуждите училища и най-често след 
10-и клас заминават да учат в Англия. 
Езиковата ваканция е първата стъпка 
да се тества самостоятелността на 
детето.

Още с пристигането си на място 
учениците полагат тест за ниво, за 
да бъде преценено в каква група да се 
включат. Най-често на тийнейджъри-
те не се предлагат интензивни кур-
сове, за да имат време да се почувст-
ват деца, да играят и да общуват с 
връстниците си. Родителите може да 
бъдат спокойни – пансионът, където 

ученикът е настанен, е с денонощна 
охрана, която също влиза в цената.

Фирмите ухажват малчуганите с 
все повече екстри, които да откро-
ят езиковия център от останалите 
предложения и да привлекат хлапета-
та към него. Ако доскоро тийнейджъ-
рите се задоволяваха само с това към 
пансиона, в който са настанени, да 
има стадион, организаторите вече ги 
глезят с възможности да ритат на 
стадиона на „Арсенал” или „Манчестър 
Юнайтед” например. 

Почти всички езикови центрове във 
Великобритания имат плувни басей-

ни и конни бази, като тези спортове 
присъстват, кажи-речи, задължително 
в програмата. На почит е и тенисът. 
Вече има и ваканции, които предлагат 
освен английски хлапетата да изуча-
ват театър или драма. Те учат при 
британски преподаватели по актьор-
ско майсторство и така им се дава 
възможност да получат оценки за 
артистичните си качества от първа 
ръка. Особено ако мечтаят да канди-
датстват в арт колеж във Великобри-
тания.

Образователните консултанти 
съветват, ако изпращате детето за 
първи път, то да замине със свое дру-
гарче, което ще му помогне по-лесно 
да се адаптира в непознатата среда. 
Децата имат и неограничен достъп до 
интернет, така че семейството ще 
може да поддържа връзка с тийнейджъ-
ра по всяко време. 

По каквато и програма да учи дете-
то, в нея задължително се включват 
поне две екскурзии в почивните дни, 
през които то да опознае забележи-
телностите на страната.  В „Сейнт 
Джайлс” предлагат дори и разходка в 

Ваканция в чужбина
“развързва” езика

бучениебучениеОО
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британския парламент.
Езиковите ваканции обаче не са 

само за хлапета – напоследък дори 
са предпочитани от хора, които са 
на ръководни позиции и искат да 
усъвършенстват езика си, тъй като 
им е нужен за работа с клиенти, 
разказва Ирина Христова. Все повече 
за подобни обучения се записват и 
млади хора около 20-25 години. Тях-
ната програма, естествено, е далеч 
по-свободна от тази на хлапетата, а 
курсовете, които карат, обикновено са 
по-интензивни. Най-често те  вземат 
около 30 учебни часа за седмица. Някои 
от курсистите държат на обучение, 
свързано със специална терминология. 
Най-често се търси бизнес английски 
и такъв, свързан с правото. Има обаче 
и хора, които искат да усвоят терми-
нологията в областта на медицината 
например. Някои от езиковите центро-
ве предлагат и симулирани ситуации, в 
които участникът може да попадне – 
инсценират се например презентации 
или бизнес преговори. Възрастните 
най-често се настаняват в семейства 
– в стаи със собствен санитарен 

възел. Организират им се екскурзии 
и развлечения, но за голяма част от 
запълването на свободното си време 
трябва да се погрижат сами.

Много от работещите българи 
използват подобни ваканции извън 
Англия, за да научат втори език. При 
това най-често подготовката е съче-
тана с усвояване на още нещо полез-
но - например в Италия много често 
комбинират ученето на език с дизайн. 
Напоследък на такива екскурзии ходят 
и хора, които искат да обзаведат 
по-нестандартно новия си дом, но им 
липсват познания. По този начин хем 
усвояват нещо полезно, хем спестя-
ват от наемането на дизайнер. В 
Сиена обучението се комбинира още 
с усвояването на френска кухня, а във 
Виши - с френска. Французите пред-
лагат и друг вариант - изучаването 
на език заедно със спа или френски 
голф. Цените варират според това 
колко си напреднал, но не в езика, а в 
голфа. Предложенията, включващи спа 
глезотийки, много често се поръчват 
от майки и дъщери, които заминават 
заедно. В Хавай пък има вариант за 

комбинация на сърф и английски, като 
цените са от 2175 до 3900 долара за 
месец. Някои от езиковите центро-
ве правят и специални комбинации 
за по-възрастни хора - например в 
Малта през октомври се провеждат 
езикови курсове само за над 50-годиш-
ни. Испанският пък много често се 
комбинира с гмуркане. Цените в Испа-
ния са около 1200 евро на седмица. В 
Италия обаче има и безумно евтини 
оферти – на стойност около 400-500 
евро седмично. Все повече кандидати-
те за обучение се ориентират и към 
нестандартни дестинации - напосле-
дък такива са Хавана и Мексико. В 
кубинската столица има вариант да 
се усвояват и латино танци. Вие-
на пък предлага курсове по немски, 
задължително комбинирани с усвоява-
нето на виенски валсове. За тях са 
предвидени 5 часа на седмица. Много 
търсени са напоследък и езиковите 
ваканции, които подготвят за взема-
не на сертификат. Курсовете, които 
завършват с полагане на изпити за 
TOEFL, са едни от най-търсени-
те и затова - най-скъпите. 

Ó÷àò èòàëèàíñêè ñ äèçàéí èëè èñïàíñêè ñ 
ãìóðêàíå, öåíèòå ñà îò 400 äî 1000 åâðî íà ñåäìèöà



56 Икономика

Кан оцени най-високо
български сценарий 

- Иглика, всички се радват на 
успеха ви в Кан, но малцина знаят 
какъв е пътят, който трябва да се 
извърви...

- Така е. Едва сега, когато разго-
варям с толкова много хора, си давам 
сметка, че като се каже „награда 
за сценарий“, всички си представят, 
че просто сядам и написвам един 
текст. Не, не е така. Темата, с коя-
то с продуцента Росица Вълканова 
се осмелихме да се захванем, изис-
кваше предварително задълбочено че-
тене на публикации, на документални 
материали и книги. Например за това 
как функционира съдът в Хага. Четох 
съвременна и по-стара литература 
от Балканите, защото трябваше да 
усетя атмосферата. Пътувах до Хо-
ландия и Босна, за да видя реалните 
места на събитията. Тръгнала съм 
от  документалното кино и винаги 
така работя. Имахме подкрепата 
на европейската програма MEDIA за 
разработка на сценарий, спечелихме 
два  конкурса за сценарен проект – 
от „София мийтингс“ в рамките на 
София филм фест и от кинофорума в 
Солун преди две години. Направихме 
сериозни консултации с адвокати от 
Холандия и с драматургични специа-
листи от САЩ. Тоест проектът е 
направен с много усилия. Щях да из-
ползвам фразата „по всички правила”, 
но не ми харесва, защото правила в 
изкуството няма. Всеки намира своя 
път и нашият дотук не беше лек.

- Но пък си е заслужавал всяка 
секунда работа!

- Да. Много сме щастливи не 
само защото във формулировката си 
журито пише 1extremely well written 
script” (изключително добре написан 
сценарий), а и защото всички, които 

са го чели, отбелязваха познаването 
на всеки детайл.

- Каква е ролята на продуцента, 
а след това и на разпространителя 
в този процес?

- Един такъв проект не може да 
стигне далеч, без да има продуцент. 
Той изцяло решава в какви конкурси 
ще участва готовият сценарий/филм. 
С предишните ни две съвместни 
игрални ленти – „Писмо до Америка” 
и „Разследване”, научихме много за 
европейския кинобизнес. Убедихме се, 
че къде и как да се явява един филм е 
въпрос на много точна стратегия. В 
Европа хората, които се занимават 
с промотиране на филмите – не само 
с рекламата, а и с продажбата, и с 
участието на фестивали, се наричат 
sales agents (агенти по продажби-
те). Те изработват концепцията и 
активно се намесват още на етап 
сценарий. Това е много сложна игра, 
в която човек може да се почувства 
притиснат от пазарния принцип. 
Нещо, което на нас в България не ни 
е присъщо, защото дълги години не 
функционирахме в реален пазар. А 
и като няма кинопроцес с минимум 
заснети филми, как да се планира и 
да се прави концепция? За да има 
значително връщане на зрителите 
към българското кино, трябва да има 
регулярно производство на филми. 
Истинате е, че ако 50-те и 60-те 
години на ХХ век в Европа са били 
годините на режисьорите, на автори 
като Бергман, Фелини и Антониони, 
ако в края на 70-те и през 80-те е 
настъпило времето на продуцентите 
и на разпространителите, то напо-
следък киното вече е на тези sales 
agents, за които стана дума. И за 
нас, българите, този процес е много 

Първа награда за сценарий 
от Централна и Източна 
Европа и 10 000 евро спечели 
българката Иглика Трифо-
нова в една от програмите 
на тазгодишния кинофести-
вал в Кан. По този сценарий 
тя ще снима новия си филм 
'Лъжесвидетелят”, базиран на 
действителни събития около 
процес на Международния съд 
в Хага, и ще се бори за още 
отличия на най-големите фес-
тивали по света. Режисьор-
ката на ленти като 'Писмо 
до Америка” и 'Разследване” 
успя да се пребори с жесто-
ката конкуренция и накара 
експертите да заговорят в 
един глас: 'България се върна 
на европейската кинокарта!” 
Сега Иглика е пред най-голе-
мия си шанс – бъдещият й 
филм да продължи с печелене-
то на призове.

Интервю на ВИОЛЕТА ЦВЕТКОВА

ица от    орицитеица от    орицитеЛЛ КК
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по-сложен заради трудната ситуация 
тук. Тъкмо затова обаче сме много 
щастливи, че в опита ни да се из-
мъкнем сами за собствените си коси 
този път успяхме (смее се). С Росица 
бяхме безкомпромисни най-вече една 
към друга! Тя е много добра в стра-
тегиите, аз пък мисля, че се справих 
с писането.

- Има ли лобита, нужна ли е под-
крепа в такива конкурси?

- Подкрепа наистина е нуж-
на. За лобита не знам, но                                                                                               
подозирам. Не точно лобита, а има 
политически завихрания. Има моди. 
Никога няма да забравя колко бяхме 
модерни през 1989-1990 г. и как извед-
нъж всички фестивали се отвориха за 
наши филми и ни свариха абсолютно 
неподготвени. Надпреварваха се да 
канят ленти от бившия соцлагер, 
които показват мра-
чен живот, бедност, 
нищета... Да, има 
моди, но на големите 
кинофоруми, които 
държат на нивото 
си, в крайна сметка 
винаги става въпрос 
за изкуство. Кан 
е място, където 
попадам за пръв път, мислех си, че е 
далечен, надут и помпозен фестивал, 
но се оказа изключително уютен 
и човеколюбив. Най-потресаваща е 
готовността на публиката да чака 
на огромни опашки, за да гледа филми. 
И си казах, че ми стига само това 

да видя. Този трепет и уважение към 
изкуството като висша форма на 
човешкия дух е зареждащ. 

- Французите са майстори на 
това да правят политика през 
културата…

- Да, те са го измислили и го пра-
вят фантастично. Нашата награда 
например, която е на името на Кши-
щоф Кешловски, един от последните 
големи мислители в европейското и 
световното кино, всяка година се 
изработва в определен цвят (бяло, 
синьо, червено). Идеята е от него-
вата трилогия „Три цвята”, но това 
всъщност са цветовете на френско-
то знаме. Да, първото усещане е за 
полски режисьор, но тъй като той 
е снимал и във Франция, в статуе-
тката по красив начин е вплетена и 
тази информация.

- Сравнявахте ли 
тяхната политика 
към културата и 
киното с българска-
та?

- Честно казано, 
не. Попадайки в Кан и 
усещайки прелестта 
на фестивала, забра-
них черногледство и 

сравнения, защото съм изтерзана от 
битието си на кинаджия в България. 
Казах си, че чисто човешки имам 
нужда от празник и ще направя всич-
ко възможно, за да го получа. Беше 
щастие, че два български  филма (на 
Камен Калев и Константин Божанов, 

бел.а.) участват в престижни програ-
ми на фестивала, че имаше специално 
внимание към продуцента на „Тилт“ 
Борко Чучков, че младата Доротея 
Друмева, студентка на зам.-ректора 
на Берлинската филмова академия 
Марин Марчевски и на оператора 
Рали Ралчев, победи в късометражния 
конкурс. След като се прибрах обаче, 
се върнах отново с двата крака в 
проблемите. В Министерството 
на културата продължава да цари 
някакво безвремие във всичките ни 
разговори. Питам се защо ни наказ-
ват, кого точно наказват, какво точ-
но очакват. Не мога да повярвам, че 
сумата, за която става дума – между 
5 и 7 млн. лева – са сериозни пари за 
държавата. Няма никаква концепция 
за това какви са приоритетите ни 
извън афишираните магистрали! В съ-
щото време не спирам да се изненад-
вам от радостта на толкова много 
хора, включително непознати, които 
ме поздравяват по улицата. Явно 
страшна нужда има от изкуство, 
особено в период на криза. 

- Защо у нас никой не гледа на 
киното като на бизнес?

- Аз не съм най-големият капаци-
тет в тази област, защото не съм 
кинопродуцент, но киното навсякъде 
по света е индустрия. То е работа за 
много семейства. С предишните си 
два проекта ние с Росица Вълканова 
вкарахаме доста чужди пари у нас, 
които отидоха при хора с много редки 
професии, правещи киното възмож-
но. Искам да спомена и нещо друго. 
Упорито се твърди, че на Румъния за-
почва да се гледа като на по-успешна 
от България от момента, в който 
те получиха „Златна палма“ в Кан. 
Икономисти анализират съвпадение-
то и това прави страхотен имидж на 
страната. Т.е. предполага се, че щом 
в киното нещата са такива, то и в 
другите сфери е така.

- Следващата ви цел?
- Да си направим филма такъв, 

какъвто сме го замислили. Ще бъдем 
наблюдавани отвсякъде, което хем е 
сладка болка, хем е нещо, което 
сме искали, хем носи страхове...

Ãîëåìèÿò 
êèíîôîðóì ñå 
îêàçà óþòåí è 
÷îâåêîëþáèâ, 
êàçâà íîñèòåëêàòà 
íà ïðèç îò 
ôåñòèâàëà 
Èãëèêà Òðèôîíîâà 

Èãëèêà Òðèôîíîâà (âëÿâî) 
è Ðîñèöà Âúëêàíîâà ñ ÷åêà 
è ñòàòóåòêàòà íà íàãðàäàòà â Êàí 



АНТОН АНДОНОВ

Един милиард долара ще струва 
следващият президент на САЩ. За 
избора на държавен глава през 2012 г. 
даренията на обикновените америка-
нци за бъдещия стопапнин на Белия 
дом ще достигнат рекордни размери, 
твърди в. The Washington Times. На-
пълно възможно е сегашният прези-
дент Барак Обама, който вече обяви 
намеренията си да се кандидатира 
за втори мандат, да постави още 
един рекорд в историята на Америка, 
като похарчи крупната сума за пре-
избирането си. На миналите избори 
през 2008 г. той успя да привлече от 
дарения рекордните $745 млн., а за 
него работиха безплатно 13 милиона 
доброволци.

Събирането на тези средства 
обаче няма да мине така гладко, както 
очакват някои. Защото господарят на 
Белия дом до момента не е изпълнил 
две от предизбор-
ните си обещания 
-  да реформира 
законодателство-
то за миграцията 
и да ликвидира 
затвора в Гуанта-
намо. В същото 
време по традиция 
претендентите за 
втори прези-

дентски мандат обикновено губят 
част от дарителите си. Статисти-
ката от изборите за 2008 г. показва, 
че 34% от събраните в подкрепа на 
Обама средства са дошли, след като 
Демократическата партия застана 
зад номинацията му. Средната сума 
на даренията е $200, а събраното от 
американците е компенсирало парите, 
които е трябвало да бъдат получени 
от лобисти. На предстоящите избори 
през 2012 г. президентът ще трябва 
да разчита на подкрепата на по-бо-
гати дарители, които при предишния 
вот подкрепиха неговия конкурент 
Хилари Клинтън. Според експертите 
водопадът от долари ще засипе Оба-
ма, ако претендентът за Белия дом 
на Републиканската партия се окаже 
личност, която плаши демократите. 
Тогава психологическият праг от $1 
милиард ще бъде преминат с лекота, 
твърдят те. Последните данни от со-
циологическите проучвания сочат, че 
Обама е предпочитан от избиратели-
те пред кандидатите на републикан-
ската партия. Той събира 5% повече 
от Майк Хакаби и е с малко повече 
от 5% пред Мит Ромни, който през 
2008 г. похачи лични $50 млн., но не 
успя да спечели номинацията на ре-
публиканците за президентския вот. 
Другите техни вероятни кандидати 
за Белия дом са Нют Гингрич и Тим 
Поленти, но за момента те имат с 

14 и 15% по-малка подкрепа от тази 
за Обама. Битката по пътя за Белия 
дом през 2012 г. ще бъде повече от 
жестока. Както и ударите по кокалче-
тата. Бившият политически стра-
тег на Джодж Буш – Карл Роув, вече 
обяви плановете си да събере 120 млн. 
долара за борба с Обама и демокра-
тите. Последните обаче не смятат 
да се предават без бой и обмислят 
адекватна стратегия. Анализатори 
твърдят, че Обама трудно ще съхрани 
популярността си във Вирджиния, 
Индиана и Северна Каролина, които 
на предишните избори открадна от 
републиканците. Въпреки че вече обяви 
желанието си да се бори за втори 
мандат, Барак Обама няма да започва 
веднага предизборна агитация. Според 
Дейвид Акселрод, политически стра-
тег на предизборния щаб на Обама за 
изборите през 2008 г., не си струва 
още отсега Обама да загуби ореола 
си на президент и да се превърне в 
поредния-кандидат президент. Чикаго 

отново ще бъде 
мястото, където 
ще работи щабът 
на избирателна-
та кампания на 
Обама, а негови-
ят стар приятел 

Акселрод пак ще 
дърпа конците 
там.

             Президент за 
един милиард долара 
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Гражданската авиация е от-
говорна за 2% от изхвърляния в 
атмосферата водороден двуокис в 
резултат от човешката дейност 
или за около 12% от отделяните 
от транспортния сектор газове, 
сочат данни от последното проуч-
ване на Международната асоциация 
за въздушен транспорт IATA.  Към 
средата на века отделяният от 
самолетите водороден двуокис 
трябва да намалее с 50%, азотни-
те окиси с 90%,  а шумът - с 65% 
в сравнение с нивата от 2000 г., 
според визията на Брюксел. Тази 
прогноза съобщи еврокомисарят 
по транспорта Сийм Калас, който 
представи доклада за бъдещето на 
сектора.

'Позеленяването” на въздушния 
транспорт означава намиране на 
нови решения и  технологии за 
дизайна на самолетите, матери-
алите, двигателите, които ще 

успеят значително да ограничат 
пораженията върху околната 
среда. Освен това страховете 
на политиците за климатичните 
промени и естественият стремеж 
към икономии особено по време 
на криза тласкат индустрията 
към намиране на начини да лети 
по-ефективно. Още повече когато 
приблизително 50% от разходите 
на авиокомпаниите отиват един-
ствено и само за гориво. Явно 
именно това е причината те да ин-
вестират астрономическата сума 
от 1 трлн. USD за разработване 
на нови, по-ефективно работещи 
самолетни двигатели през следва-
щото десетилетие. Европейският 
съюз подкрепя усилията на въздуш-
ния транспорт за разработване 
на нови технологии. Това става 
основно като финансира проекти 
със средства от Седмата рамкова 
програма (7РП) за научни изслед-

2050 

Затегнете коланите, 
излитаме... към

година
АНЕЛИЯ ХРИСТОВА

� Закъсненията на европейски-
те авиокомпании през 2008 г. се 
равняват на 21,5 млн. минути или 
почти 41 години. Всеки четвърти 
полет се е отклонил от графика 
си с над 15 мин.
� След пълното въвеждане на 

инициатива 'Единно европейско 
небе” самолетите ще прелитат 
средно 50 км по-малко, отколкото 
сега.
� На транспорта се падат 25% 

от изхвърляните емисии водо-

роден двуокис. 73% от внасяния 
в Европа петрол се използва от 
транспортните средства. Едва 
4% от тях ползват алтернативни 
горива.
� Само докато изчаква и се 

придвижва към пистата за изли-
тане, един самолет изгаря между 
12 и 25 л керосин.
� Един-единствен полет от 

Лондон до Ню Йорк генерира 
толкова вредни газови емисии, 
колкото се отделят при ото-
пление на жилище в ЕС за цяла 
година.

Зелената авиацияЗелената авиация
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Ìåæäóíàðîäíèÿò 
âúçäóøåí òðàôèê 
ùå ñêî÷è äî 
16 ìëðä. ïúòíèöè 
ñëåä 40 ãîäèíè 
ïðè 2,5 ìëðä. 
çà 2011 ã.

ВизиятаВизията

вания и технологично разви-
тие. За периода 2007-2013 г. 
бюджетът на 7РП за под-
помагане и спонсориране на 
научни изследвания в Европа 
във всички сфери на познани-
ето е над 50 млрд. EUR.

Повече от 500 млн. EUR 
от заделените за въздушния 
транспорт пари в програма-
та вече се инвестират в 200 
проекта, а с 1,5 млрд. EUR ще се 
финансират инициативите #Единно 
европейско небе” и #Чисто небе”, 
обяви по време на Aerodays 2011 
еврокомисарят по научните изслед-
вания и иновациите Мойра Гейгън-
Куин. Проектите, които Брюксел 
финансира, са изключително разноо-
бразни и интригуващи – от солар-
ни самолети, самолети с горивни 
клетки, GPS системи, алтернатив-
ни горива до двигатели с по-нисък 
праг на шум и отделяни вредни 
газове. Някои от проектите, попа-
дащи в графата #Транспортът на 
бъдещето”, граничат с фантазията 
и екзотиката. Слънчевият самолет 
Solar Impulse например е нова стъп-
ка в еволюцията на авиацията. 
След като през май т. г. триум-
фално осъществи първия между-
народен полет, скоро ще опита да 
направи околосветска обиколка, 
задвижван от слънчевата енергия, 
с нулева консумация на гориво и 
отделяне на вредни емисии. Кога-
то проектът стартира през 2008 
г., той бе подкрепен от Брюксел и 
продължава да е под патронажа на 
Европейската комисия. А дали не 
бихте полетели  на нещо средно 
между самолет и летяща кола с 
автоматично управление? Върху 
въпросния проект PPlane на стой-
ност 4,4 млн. EUR, 3.3 млн. EUR от 
които са осигурени от Европейска-
та комисия, работи международен 
консорциум от 13 европейски и една 
израелска компания.  

А СЕГА СИ ПРЕДСТАВЕТЕ:
� закъсненията на полетите зна-

чително намаляват и не надвишават 
минута, независимо от метеороло-
гичните условия
� отделяните от самолетите 

емисии водороден двуокис се пони-
жават с 50%
� азотните окиси спадат с 90%
� шумът от кацащите и излита-

щите аероплани намалява с 65% 
Това  не е мечта, а дългосроч-

ната визия на Европейската ко-
мисия за бъдещето на въздушния 
транспорт към 2050 г., която бе 
представена на авиационния конгрес 
Aerodays в Мадрид. Нека продължим. 
Европа с нейните 150 авиокомпа-
нии и 450 летища, през които  през 
2010 г. са преминали близо 1 млрд. 
пасажери, ще запази лидерството 
във въздушния транспорт и делът 
й към средата на века ще надвиши 
40% въпреки конкуренция на Русия, 
Китай, Индия и Бразилия. 

С бурното увеличаване на населе-
нието на планетата ще нарства и 
броят на пътуващите. Смята се, че 
през 2050 г. близо 16 млрд. пасажери 
ще се отправят на въздушен воаяж  
в сравнение с прогнозираните 2,5 
млрд. през 2011 г. Същевременно 
управлението на въздушния трафик 
на Стария континент ще обслуж-
ва 25 млн. полета, така че да не 
закъсняват с повече от минута, при 
9,4 млн. полета за 2011 г., някои от 
които ще закъснеят с часове. Да не 
пропуснем и друг впечатляващ щри-
ха от бъдещия авиационен ландшафт 
-  90% от авиопасажерите в Европа 
ще приключват пътуването си от 
врата до врата цифром и словом 
за 4 ч.  Според изготвената от екс-
пертна група на най-високо равнище 
визия Flightpath 2050, световният 
трафик на пътници ще се увеличава 
между 4 и 5% годишно като най-ви-
сок ще е ръст в Азия и Близкия 
изток. 
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Ако отговорът и на трите въ-
проса е „не”, значи не си чувал за 
„Къщата на бъдещето” на амери-
канската компания Microsoft. Една 
от най-строго охраняваните зони в 
централата на фирмата в Ред-
мънд е място, където се срещат 
мечтите на човека и напредъ-
кът на техническата мисъл. Още 
на входа те посреща специален 
сензорен панел, на който е доста-
тъчно само да оставиш часовника 
си, за да разбереш каква е била 
физическата ти активност през 
деня. Тъч-скрийнът ще каже какви 
калории си изгорил, какво е кръвно-
то ти налягане и каква е най-до-
брата програма за следващото ти 
посещение във фитнеса. Телефонът 
също разкрива тайните си пред 
умното устройство и прилежно 
напомня за предстоящи срещи, поз-

вънявания или съобщения. Прекрач-
вайки прага на хола в „Къщата на 
бъдещето”, те посрещат стени, 
които могат да променят вида си 
само с едно натискане на бутона 
на дистанционното. Така неусет-
но може да се пренесеш в Париж 
или Египет, без да се налага да 
излизаш от стаята. Истинското 
предизвикателство за сетивата 
е скрито в големи мултимедий-
ни екрани, които работят като 
интерактивни панели. В проекта 
Microsoft Home в стаята на бъде-
щето ще има огромен екран, който 
ще се използва като развлекателен 
и информационен център. На него 
ще се гледат филми, концерти или 
програми, предварително записани 
в богат информационен масив. Той 
ще съдържа информация освен за 
конкретното събитие, и за място-

Цифровата къща Цифровата къща 

е пълна с чудесае пълна с чудеса

Възможно ли е ръчният ти 
часовник да следи за тонуса, 
телефонът да напомня кога 
и на кого да се обадиш, а 
стените в дома ти всеки ден 
да бъдат в различни цветове 
и картини в зависимост от 
настроението?

Êîìïþòúð îò 
1 òåðàáàéò ðàáîòè 
êàòî èíôîðìàöèîíåí 
è ðàçâëåêàòåëåí 
öåíòúð â äîìà

нана

ехнологии ехнологии ТТ
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то, където то се провеж-
да. Специална компютърна 
програма ще може да „раз-
каже” за всеки стоп кадър 
от прожектираното. Ако на 
снимката се вижда някакво 
лого или име на заведение 
например, програмата ще 
„разчете” всичко и ще те 
информира с най-големи 
подробности за всичко, че 
даже и за разписанието на 
автобусите, стигащи до 
него. 

Истинско приключение 
те очаква в стаята за 
забавления на Microsoft. Тук всеки 
момент може да се озо-
веш в 60-те или 70-те 
години, или на дъното на 
Атлантическия океан. Няма 
проблем от стените срещу 
теб да скачат и скейтъ-
ри. Влизането във вир-
туалното пространство 
на компютърните игри е 
въпрос на няколко секунди, 
а малко по-голямо усилие 
ще трябва да се вложи, ако искаш 
да комуникираш в соци-
алните мрежи. Всъщност 
Microsoft Home е готов и с 
още едно предложение за 
прекарване на свободното 
време. Няма да бъде труд-
но да си избереш музика 
от който регион на света 
си пожелаеш, използвайки 
дистанционното. На сте-
ната пред теб изскачат 
всички изпълнители от 
региона, които с удоволст-
вие ще пеят специално за 
теб. 

Microsoft съобщи за първи път за проекта 
„Къщата на бъдещето” през 2007 г. Тогава прези-
дентът на компанията Бил Гейтс представи в Лас 
Вегас идеята за "компютризираната къща" на бъ-
дещето, която се управлява от компютър  с обем 
на паметта над 1 терабайт. Цялото съдържание 
на машината е достъпно за всички устройства в 
дома и може да се управлява чрез интернет. Оказа 
се, че специалистите на софтуерния гигант рабо-
тят по него от 1994 г., а масовото навлизане 
на технологията и иновативните решения 
ще бъде възможно едва през 2025 г.  
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Неприятен спомен навява 
името Vertu на някои депутати, 
хванали се миналата година в ре-
портески капан и повярвали, че ще 
им подарят прескъпия GSM бижу. 
Точно обратно обаче е усещането 
за почитателите на луксозната 
марка мобилни телефони, които 
се предлагат само в салоните 
за суперскъпа бижутерия. Има ги 
вече и у нас, в E&S Watches and 
Jewellery (официален партньор 
на Vertu за България). Цените им 
тръгват от 5000 евро нагоре. 
Защо? Защото не става дума 
просто за телефон, а за ексклузи-
вен аксесоар с функции на личен 
асистент.

$Предпочитат го активни в 
работата си бизнесмени, чието все-
кидневие минава в чести пътувания 
и е важно работната им програма и 
свободното им време да бъдат добре 
организирани”, обяснява Марк Изат, 
ръководител на звеното за обогатя-
ване и усъвършенстване на услугите и 
официален говорител на Vertu. Родени-
ят в Абърдийн шотландец разказва за 
всеки детайл от продуктите в колек-
циите на Vertu, най-вече за $Signature” 
и $Constellation Quest”.

$ Vertu Signature” е за търсещите 
личности, които винаги настояват да 
получат най-доброто – твърди Марк 
Изат. – Това е телефон без аналог, 
кулминация на натрупан опит, страст, 
чувства и опит.” За изработката на 
т.нар. Море от сапфир, отличаващо 
фасадата на $Signature”, са необхо-
дими повече от две седмици в пещ с 
температура над 2000 °C. След тази 
обработка е невъзможно повърхност-
та му да бъде надраскана. Златните 
и платинените телефони от серията 

са лицензирани от Swiss Assay Office и 
са единственият електронен продукт, 
който носи престижния печат. Патен-
тованата клавиатура на телефона 
пък съдържа 4,75-каратови рубинови 
държачи, всеки от които е моделиран и 
поставен на точно определено  място 
– метод, характерен за изработката 
на ювелирни изделия. 

Държателят на SIM картата има 
гравирано по специален начин лого на 
Vertu (както при скъпите бижута). 
Капакът на батерията е с механизъм, 
отваря се само с върха на пръстите, 
при което се чува специфичният за 
марката клик. $Signature” използва функ-
ционалността, за да създаде красива 
форма”, казва Франк Нуово, главен 
дизайнер на Vertu. 

Телефоните от тази лимитирана 
колекция се сглобяват ръчно от един 
човек и носят личния му подпис като 
доказателство за персонална от-
говорност. Всички звуци, вградени в 
софтуера на $Signature”, са специално 

композирани за Vertu от носите-
ля на $Оскар” Дарио Марианели 
и се изпълняват от Лондонския 
симфоничен оркестър и флейти-
ста Андреа Гриминели.

Това е първият телефон с 
вграден специален Concierge бу-
тон, който дава възможност за 
директен достъп до лайфстайл 
обслужване – натискате и се 
свързвате със служител на 
компанията (на осем езика), 
който трябва да ви съдейства 
по всевъзможен начин. Можете 
например да резервирате маса 
в ресторант или стая в хотел, 
да поръчате цветя, билети за 
театър или концерт и т.н. 

Втората колекция – 
$Constellation Quest” – предлага първия 
смарт телефон. Екранът му съдържа 
само икони на услугите, които кли-
ентът желае, например известия за 
имейли, напомняне на събития, избрани 
новини… Характерен за дизайна му е 
аналоговият часовник, който автома-
тично се наглася спрямо местоположе-
нието ви.

Корпусът на телефона е от неръж-
даема стомана, изрязана с хирургич-
на точност, а във варианта от 18 
карата злато допълнително се добавя 
и най-качествена кожа. Като прибавим 
и детайлите от полирана стомана 
и сапфир, слушалката наиситна се пре-
връща в бижу. 

При купуването на $Constellation 
Quest” в официален за Vertu бутик 
асистентите помагат на клиента да 
конфигурира телефона според пред-
почитанията си. При него производи-
телите от Vertu доусъвършенстват 
услугата Concierge, налични са и 
Vertu City Brief и Vertu Select.
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Rolex
ЦВЕТАН ИЛКОВ

По правило часовниците Rolex са 
символ на богатство и високото 
положение на техния собственик. На 
практика подобен хронометър си е 
цяло състояние, разположено върху 
китката на повечето милионери. А 
сега си представете колко ли тряб-
ва да струва най-скъпият от тази 
марка, който наскоро бе продаден на 
търг в Женева. Няма да ви измъч-
ваме дълго - моделът Rolex 4113, 
произведен през 1942 г., падна под 
чукчето на аукциона на Christie's за 
умопомрачителните 1,176 млн. дола-
ра. Този неверятно рядък хронограф с 
двойна секундна стрелка е направен 
от неръждаема стомана. Проучване 
установи, че компанията е изработи-

ла само 12 бройки от този уникален 
часовник, всеки има свой индивидуа-
лен номер. Също така стана ясно, че 
едва 8 са се запазили до наши дни, а 
само 5 от тях някога са били пред-
лагани на търг. Още по-уникални ги 
прави фактът, че моделът Rolex 4113 
никога не е бил пускан в продажба, 
а само подаряван на най-добрите 
британски и италиански автомобил-
ни състезатели. Смята се, че те са 
се нуждаели от него, за да цепят 
секундата по време на тренировки 
и състезания. През март 2011 г. на 
аукцион за джобни часовници, дати-
ращи от XVIII и XIX век, Rolex модел 
Oyster Perpetual Ref. 6284 от 14-ка-
ратово жълто злато бе купен за 717 
000 долара. Това бе рекорд за такъв 
вид часовник.

за $1,2 млн.

Íàé-ðåäêèÿò 
÷àñîâíèê ïàäíà ïîä 
÷óê÷åòî â Æåíåâà

Искате ли да станете горд собстве-
ник на един от най-редките спортни 
мотоциклети в света? Тогава си при-
гответе 750 000 долара. Най-малко за 
толкова ще бъде продаден един от общо 
четирите произведени модела AJS E95 
Porcupine на аукциона, организиран от 
Bonhams в рамките на Pebble Beach Car 
Week в Калифорния през август.

AJS E95 Porcupine (модел 1954 г.) има 
славна история. Байкът е наслед-
ник на AJS 500 cc Porcupine 
(1945 г.), с който британ-
ският пилот Лесли Греъм 
печели първия свето-
вен шампионат по 
мотоциклетизъм 
през 1949 г. Това 
е и единствената 
титла на англий-
ската компания за 
производство на ав-
томобили и байкове 
AJS. Последните 20 
г. AJS E95 Porcupine 

изкара в националния мотоциклетен 
музей в град Ковънтри, Англия. В този 
период той никога не е бил подкар-
ван по пътищата, затова се намира в 
перфектно състояние. Наскоро компания 
Team Obsolete дори напълно възстанови 
двигателя му. Сега редкият мотоцик-
лет е почти като нов и се подготвя да 
стане най-скъпият в света, продаден на 
търг. "Porcupine е може би най-красивият, 
най-грациозният и най-

иновационният сред всички състезателни 
мотоциклети, произвеждани някога. Той е 
безупречно съчетание между технологи-
ите и изкуството", отбелязват позна-
вачите. Сегашният рекорд за най-скъп 

мотоциклет в света принад-
лежи на Cyclone Board Track 

Racer, модел 1915 г. Той 
бе продаден за $520 
000 на търг 
през 2008 г.

Продават най-скъпия мотоциклет в света
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ЦВЕТАН ИЛКОВ

На всеки може да 
се случи. Често, по 
невнимание или разсеяност изтри-
ваме от компютъра свои или, което 
е още по-лошо, чужди файлове. Едва 
ли има някой, който поне веднъж 
да не е съжалявал за нещо, което 
е изхвърлил в кошчето. А когато 
стане белята, на челото избиват 
капки пот, ръцете стават хладни 
и започваме трескаво да търсим 
резервно копие на толкова ценния 
файл в системата. Но него го няма, 
изчезнал е вдън земя. Проклинаме 
себе си, международното положение, 
обещаваме си повече да не правим 
така и да използваме Time Machine 
(програмата, която запазва копия 
на всичко в Mac). А още по-добре 
ще е да си набавим добра погра-
ма за възстановяване на файлове. 
Такива в интернет са много. При 
това трябва да се отбележи, че 
наистина ефективните и добри 
програми за Mac OS X са платени. 
Но Unblunder ще ви излезе почти 
без пари. Тази програма се използва 

за спасяване на изтритите файло-
ве, след като кошчето вече е било 
изпразнено. Цялата прелест на 
Unblunder е в това, че работи по-
стоянно във фонов режим и затова 
веднага е готова да спре необмис-
лените ви действия. Тя предлага на 
Mac OS X много необходима функция 
- възстановяване на 1наскоро изтри-
ти” документи и ви дава шанс да 
си върнете изгубеното, преди това 
да стане напълно невъзможно.

Разработчиците на компанията 
подчертават, че приложението 
трябва да бъде пуснато, преди 
да стане белята (т.е. преди да 
изтриете файла по невнимание или 
в бързината). Но това не е про-
блем, защото, както стана ясно, 
Unblunder работи във фонов режим и 
духовното ви спокойствое е гаран-
тирано. Интересно е да се отбе-
лежи, че файловете, които имат 
размер по-голям от 250 Мб, трябва 
да бъдат възстановени в първите 

спасява 
изтритите
файлове

Компания Yazsoft 
постепенно увеличава 
портфолиото си от про-
грами за Mac OS X. След 
по-известните продукти 
познавачите задължител-
но биха назовали прило-
женията Speed Download, 
ShareTool и Playback. А 
сега разработчиците пък 
предложиха своя версия 
програма за възстановя-
ване на "наскоро изтри-
ти" данни - Unblunder.
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5 мин, в противен случай са безвъз-
вратно изгубени. А по-малките до-
кументи могат да бъдат спасявани 
в течение на целия ден. Тези опции 
обаче се определят от настройки-
те, които в програмата са зададени 
предварително. Това дава възмож-
ност на потребителите сами да оп-
ределят времевия обхват, в който 
програмата да възстанови докумен-
тите. Има само една уговорка - кол-
кото повече време изтича, толкова 
повече системни ресурси Unblunder 
ще трябва да задейства.

Компанията уверява, че нейното 
решение е просто, бързо и позво-
лява да възстановите файловете 
веднага след изтриването им. При 
това те ще се върнат в систе-
мата в този вид, в който са били 
преди да ги пратите в кошчето, 
а не както са изглеждали преди 
час или седмица. Седемдневната 
демо версия на програмата струва 
само 10 долара, което е обичайна 
практика за такива приложения. 
Засега Unblunder е достъпна само 
на английски, но Yazsoft обещава да 
разшири езиковия пакет в близко 
бъдеще. Програмата се нуждае от 
Mac OS X 10.5 (Leopard) или по-
нова версия, около 22 Mб свободно 
място на харддиска и връзка с 
интернет, макар че компанията не 
уточнява защо е неоходимо послед-
ното изискване.

Предимства
� Unblunder защитава от слу-

чайна загуба на данни
� Работа във фонов режим
� Лесно боравене с менюто
� Използва минимално коли-

чество системни ресурси, което 
няма да се отрази на бързината 
на компютъра
� Бързо възстановява наскоро 

изтрити файлове
� Напълно безопасна за използ-

ване
� Осигурява душевното ви 

спокойствие
� Напълно графичен, на-

стройващ се интерфейс

Подобни програми

� R-Studio for Mac от R-TT - програма, която възстановява файлове 
от разделите HFS/HFS+, дори ако разделите на диска са разформатирани, 
премахнати или повредени. ЦЕНА - $79,99.

� CardRaider от Ecamm Network  - спасява снимки, премахнати от кар-
тата памет. ЦЕНА - $19,95.

� RescuePro - възстановява данни от цифрови носители и флашки. 
ЦЕНА - $60.

� Data Rescue 3  - спасява всички видове данни от твърдия диск. Цена 
на професионалната версия - $249, на обикновената - $99.

� Mac Data Recovery от Stellar Phoenix  -  възстановява загубени, 
изтрити, разформатирани или недостъпни данни от всеки вид вътрешни 
или външни твърди дискове, флашки и карти памет. ЦЕНА - $99.

� FileSalvage - мощно приложение за спасяване на изтрити файлове. 
ЦЕНА - $89, 95.

� Mac Data Recovery от Disk Doctors  - програма за просто възстано-
вяване на загубени данни. ЦЕНА - $179.
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РАДОСЛАВА ГРИГОРОВА

Услугите на този специален про-
фесионалист струват 100 000 до-
лара на час, а на света има само 

около 100 човека, които се занима-
ват с това. Но не си мислете, че 
парите са достатъчни, за да си 
поръчате услугата - графикът им 
е пълен за месеци напред. Какви са 
техните умения? Ето един пример 

Какви други нестандартни професии 
могат да се срещнат по света? Ами 
например отговорник по миризмата. 
Тази професия е на щат в доста компа-
нии. Такава длъжност има във фирми-
те, занимаващи се с производство на 
дезодоранти. Тези служители пръскат 
ароматно вещество върху други хора и 
в продължение на целия ден следят как 
се променя ароматът. 

Задачата на ловеца на мравки пък е 
да избира най-качествените екземпляри 
от този вид, които след това да послу-

жат за продължаване на рода в изкуст-
вените мравешки ферми. Интересно, как 
ли се  определят най-качествените? 

Ако посетите Хелзинки (Финландия), 
може да се натъкнете на необичаен 
шофьор на такси. Караоке таксито е 
чудесен начин да се позабавлявате, да 

изпробвате певческите си умения или да 
демонстрирате пълна липса на такива, 
докато поразгледате града в същото 
време. Капацитетът на таксито е от 8 
до 13 пътници, които могат да избират 
измежду 5000 песни.

Познатата сцена от комиксите, в 

Професия
“Търговец на мечти”

И малките деца са наясно, че 
професия е това, което големи-
те работят по цял ден, за да 
изкарват пари. Някои хора са 
строители, други директори, 
трети полицаи, учители и т.н. 
Малко хора обаче знаят, че на 
света има и други занимания, 
които също някои наричат 
работа, макар и да са доста 
необичайни. Като например 
trouble shooter или !разрешаващ 
проблемите”. 

На щат са и На щат са и 
ловци на мравкиловци на мравки

юбопитноЛ
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- в САЩ се конкурират две големи 
компании, които издават всеки ме-
сец справочниците �Жълти стра-
ници”. Пазарът обаче е тесен и в 
ход са черният 
пиар, дъмпингът 
и привличането  
на чужди служи-
тели. Една от 
фирмите поръчва 
trouble shooter. 
Той разучава ситуацията и издава 
решение - пуснете следващия ме-
сец справочник в по-малък формат. 
Информацията трябва да бъде 
същата като обем, но той ще из-
глежда по-дебел. Човекът получил 
хонорара си и си заминал. Резулта-
тът? По-малкият справочник успял 
да  се наложи на пазара и компани-
ята постигнала победа... 

Друг случай - в главния офис на 
Nike 100 човека си блъскат глави-
те над неразрешим проблем. Викат  
trouble shooter, описват му ситуа-
цията. �Започнахме производство 

на маратонки в Африка. Пресмет-
нахме разходите, наехме персонал, 
обучихме го, но се сблъскахме с 
неочакван проблем -  местните ра-

ботници крадат 
като за светов-
но от продукци-
ята. Опитахме 
се да наемем 
също местни 
хора за охрана, 

но стана още по-зле – и пазачите 
започнаха да крадат. Как да нама-
лим кражбите?” Trouble-shooter-ът 
нищо не разбирал от обувки, но 
за разлика от 100-те мениджъри, 
които разбирали, успял да поглед-
не проблема от друг ъгъл. И дал 
отговор: �В различните държави 
трябва да произвеждате само леви 
или само десни обувки!” И кражби-
те спрели...

Всички нови екзотични профе-
сии са възникнали, за да запълнят 
някаква празнота на пазара на 
труда или в бизнеса.

Ритъмът на живот в Япония е 
много натоварен, хората нямат 
време за посещение при психолог 
или за истински приятели. Затова 
бързащите по своите дела японци 
се обръщат към услугите на про-
фесионален събеседник. Тези хора 
се намират в будки на улицата, в 
най-оживените райони на града и са 
готови да изслушат всеки желаещ. 
За седмица им се събират около 10  
000 изслушани японци. 

Друга удивителна професия, 
разпространена също в Япония, е 
автор на оригинални sms-съобще-
ния. Според операторите за мо-
билни услуги в страната, японците 
изпращат около 2 млрд. съобщения 
на ден. Хонорарът на %писателя” е 
1 цент за съобщение, така че за ден 
той може да изкара прилична сума. 

И Китай не изостава с новости-
те в порфесионално отношение. 
В китайските градове по улиците 
ходят държавни служители, които 
само за 4 цента ще кажат на всеки 
желаещ къде е разположена най-
близката тоалетна за обществено 
ползване. В трудовите характерис-
тики на тези професионалисти е 
записано: %Тоалетен гид”. 

Във Великобритания пък наби-
ра скорост ново занятие - човек, 
който срещу определена сума се 
нарежда вместо друг на опашка. 
Сумата обаче никак не е малка - до 
25 лири на час. Но ако се вярва на 
статистиката, според която всеки 
англичанин губи по опашки за целия 
си живот повече от половин година, 
то парите си заслужават. 

Оказва се, че повечето от тези 
нестандартни занимания носят и 
добър доход. Въпреки че обикновено 
във вестниците не се срещат обя-
ви за такива длъжности. Има и цели 
компании, заети с доста необичайни 
занятия. Като %търговците на меч-
ти” например. С това се занимава 
компания в Чикаго. Служителите в 
нея са заети да реализират фан-
тазиите и желанията на своите 
клиенти. Достатъчно е клиентът 
да дойде в компанията и да плати 
парите. Но трябва да се знае, че 
минималната сума е 150 000 долара. 
Срещу парите си всеки счетоводи-
тел, който мечтае да стане поне за 
ден велик актьор, ще стане такъв. 
А бизнесменът, който мечтае да уп-
равлява голяма компания поне с 1000 
служители, ще види мечтата 
си осъществена. 

Íåîáè÷àéíèòå 
çàíèìàíèÿ ìîãàò äà 
íîñÿò äîáðè äîõîäè, 
íî îáÿâè çà òÿõ íå ñå 
ñðåùàò ïî âåñòíèöèòå 

които кокосов орех пада и зашеметява 
някой от героите, може да се превър-
не в съвсем истинска и не толкова  
забавна случка. Падането на кокосов 
орех върху главата може да доведе и 
до сериозно мозъчно сътресение. Тук 
се намесва кокосовият инженер, чието 
работно място е хотел Ritz-Carlton на 
Вирджинските острови. Неговите задъл-
жения се състоят в това да се катери 
по 10-20-метрови палми и да обира коко-
совите орехи, преди да са  обезпокоили 
някой от туристите на хотела.

А ето и една странна професия, 
свързана с най-добрия приятел на чо-
века - масажист на животни. Не само 
че съществува като професия, но през 
последните години набира скорост и 
става все по-популярна и разпростране-
на в САЩ. �Животинските” терапевти 
помагат на домашните любимци - обик-
новено кучета, по същия начин, по който  
помагат и на хората. Релаксират ги 
с внимателен масаж, развиват гъв-
кавостта им и ги потапят в блажена 
кучешка отмара.

В Китай имат 
тоалетен гид

Икономика 69

с 1000 



70 Икономика

Язва
Ставаш рано сутрин, бързо се 

приготвяш и – бегом на работа. 
Пиеш на крак чаша кафе с колегите, 
често преди да си сложил в устата 
и залък. После увлечен от скорост-
та, с която трябва да се справиш 
с последните задачи, не успяваш да 
обядваш. Заместваш обеда с киф-
ла, сандвич или парче пица. Пиеш 
поредното еспресо... И така всеки 
ден. Сложете ръка на сърцето и си 
признайте: не е ли това и вашият 
делничен режим? Ето защо не бива 
да се чудите, когато стомахът ви 
изведнъж напомни за себе си. Отна-
чало пропускаш закуската, 
тъй като си се успал или 
дълго си приготвял тоа-
лета, а после желанието 
за закуска изчезва съвсем. 
И свикваш да тръгваш за 
работа с празен стомах. 
В офиса обаче апетитът 
се събужда и се опитваш 
да наваксаш – с бонбон, бисквитка, 
баничка... И кафе, разбира се. И всич-
ки тези вредни храни -  в празния от 
вечерта стомах! Директен път към 
образуването на язва. Ако добавим 
към всичко това и склонност към 
снакс, заменящ пълноценния обяд, мо-
жете да се простите с нормалната 
обмяна на вещества-
та. Както и с хубава-
та фигура, разбира се. 

Мигрена и 
главоболие
Най-голямата беда за офисните 

работници е хиподинамията или на-
малената двигателна активност.

Ако в продължение на целия рабо-

тен ден ти ставаш от стола само 
при крайна необходимост, можеш да 
се сдобиеш с цял букет от всевъз-

можни болести. На първо 
място седящият начин 
на работа започва да се 
отразява с пренапреже-
ние в шийния отдел на 
гръбначния стълб. Всички, 

които продължително работят с 
компютър, познават чудесно опъва-
щата болка във врата и раменете. 
Малко от тях се замислят за това 
какви последствия могат да докарат 

тези неприятни симптоми. А пробле-
мите в тази област са свързани с 
нарушение в кръвообращението на 
главата, което на свой ред предиз-
виква чести мигрени и дори пристъ-
пи на световъртеж.

Сухи очи

Не само компютърът, но и кли-
матикът или по-точно изсушеният 
от него въздух могат да увредят 
зрението. Това може да стане при-
чина за появата на така наречения 

дебнат в офиса
Болести

Не е задължително да сте пилот, 
укротител на зверове или миньор, за 
да се смята професията ви опасна 
за здравето. Може да работите при 
пълен комфорт в офис с удобни сто-
лове, климатик, кафе машина и други 
такива благинки, и въпреки това да 
си доведете куп заболявания. Не вяр-
вате ли? Вижте как може да се случи.

Ðóøèì íåóñåòíî 
çäðàâåòî ñè, 

ñåäåéêè íà ñòîëà

онусонусТТ
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синдром на сухото око, който се 
характеризира със зачервяване, паре-
не и усещане на чуждо тяло. Това е 
сериозно заболяване, което може да 
доведе дори до загуба на зрението. 
За да избегнете тези последствия, 
трябва да ползвате специални капки 
– от типа на изкуствените сълзи. 
Първата най-спешна мярка е да пре-
одолеете зачервяването на очите. 
Но не се увличайте – използвайте 
капките само когато почувствате 
истинска нужда от тях. В противен 
случай има риск очите да привикнат 
към тях и да престанат да изра-
ботват собствена слъзна течност. 
Най-полезни са препаратите, които 
не съдържат консерванти, те обаче 
са доста скъпи и нетрайни.

Офисна алергия

От време на време изтривайте 
с дезинфектанти мишката и клави-
атурата на компютъра, телефонния 
апарат и всичко останало, което 
ви се налага да докосвате често 
с ръце. Помнете, че бактериите и 
вирусите не спят! Хигиената ще 
ви предпази и от така наречената 
офисна алергия – заболяване, харак-
теризиращо се със целогодишна 
хрема и кашлица. Предизвикват я 
токсичните вещества, които отде-
ля офисната техника, като принте-
ра, скенера и др. Истина е, че не е 
възможно да се победи тази напаст, 
дори и с помощта на овлажнители. 
Затова ще се наложи да се обърне-
те към лекар и да подберете заедно 
средство, понижаващо чувствител-
ността на носоглътката.

Увредено зрение

Ако не искате скоро да сложите 
очила, не забравяйте, че разстоя-
нието между очите и монитора 
трябва да е не по-малко от 50-60 
сантиметра. Не поставяйте компю-
търа към прозореца или под лам-
пата, защото е вредно да гледате 
към екрана при много ярка светли-
на. И давайте възможност на очите 
си да отпочинат – веднъж на 40-45 
минути ги затваряйте поне за пет 
минутки! 

Работохоликът – 
неуморно към нищото!

Работохоликът не познава злат-
ната среда, твърдят психолозите. 
Той има малко приятели, грижи се 
единствено за себе си. Хобито за 
него е празно губене на време. А за 
ските или плуването може само да 
си мисли, докато похапва на бюрото. 
Защото дори и да отиде да поспор-
тува, умът му пак ще е в работата. 
Погледнато иначе – работохолизмът 
си има и добри страни. Наградата за 
изтощителната 
работа са при-
личната заплата 
и бонусите към 
нея, както и за-
доволяването на 
личните амбиции. 
Само че когато 
монотонното 
изтощително 
всекидневие 
измести всичко 
останало в живо-
та ви, трябва да 
осъзнаете, че е 
време да спрете 
с рутината и да 
организирате ра-
ботния си график 
наново.

Какво ни превръща 
в работохолици?

Хората често тръгват по пътя 
на работохолизма, за да избягат от 
отговорност за грижите по семей-
ството или за болни близки. Затъ-
вайки в работа, те лесно забравят 
останалите тревоги. И така просто 
си спестяват негативни емоции, 
загърбвайки неприятностите си с 
работа. Лека-полека обаче този начин 
на живот се превръща в навик и 
когато се усетят, вече е трудно да 
го променят. 

Както сочат изследванията, 
работохолизмът е близък до не-
способността да се сближаваш с 
хората – много тръгват в кариерата 
заради това, че личният им живот е 
неуспешен или просто нямат такъв. 
Независимо от това в какво семей-
ство е израсъл „неуморникът”, ако е 
перфекционист и е свикнал да печели 
успехи в живота, рано или късно ще 
се превърне в работохолик. Работата 
обаче не може да превърне лентяя в 
работохолик, убедени са психолозите.

Типове работохолици
БЕЗКОМПРОМИСЕН. Той изпълня-

ва отлично работата си или въобще 

не я изпълнява. Отдава всичките си 
сили на някакво дело, стремейки се 
да оправдае собствените си очаква-
ния. Той работи до пълно изтощение. 
Такива хора са с ниска самооценка, 
те работят на максимум, отчасти за 
да няма право никой да ги упрекне, че 
са лентяи.

НЕУМОРЕН. При този тип хора 
проблем със захващането за ра-
бота няма, при тях трудностите 

са в това, че 
после не могат 
да спрат. Те 
не могат да 
казват „не”, 
да степенуват 
приоритетите 
и да делегират 
задължения. 
Неуморните 
работохолици 
работят бързо и 
допускат грешки 
от небрежност.

УДОВЛЕТ-
ВОРЕН. Той е 
зациклил болез-
нено в детай-
лите. И не дава 
възможност оп-

ределена задача да се доведе до край, 
тъй като всеки път се опитва и да я 
оправи и подобри. Той говори за себе 
си като за незаменим за определена-
та работа – никой не е в състояние 
да се справи по-добре от него!

Работохоликът подлага 
екипа си на риск

Всеки работохолик е лош управля-
ващ играч. Опитвайки се да ръко-
води останалите, той контролира 
информацията. Работохоликът дава 
възможност да се развиват кризисни 
ситуации, а след това се хвърля сам 
да гаси огъня. Това го прави герой, 
от което упойва собственото си 
его.

Работохолиците рядко достигат 
върха на кариерата. Затова специа-
листите съветват работодателите 
да възнаграждават тези, които си 
тръгват от работа навреме, а не 
другите, които се „забравят в нея”.

Защото ако работникът се засе-
дява до късно, значи той не е в със-
тояние да изпълнява задълженията си 
в срок. Служителят, който бърза да 
се прибере, е максимално ефективен, 
защото цени свободното си 
време.
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ЮНИАН МЕШЕКОВ 

На знаково място в центъра на сто-
лицата се извисява храмът ”Света Со-
фия” – �Святата Премъдрост Божия”, 
превърнал се през вековете в символ на 
града. И се издига вече 15 века!

Много са градовете, пожелали да 
бъдат озарени от �Божията Премъд-
рост”, но само един от тях е получил 
и я съхранява в името си и до днес. 
Не е известно откога църквата се 
нарича �Света София”, но първият 
християнски храм на мястото на 
базиликата е построен в началото 
на IV век. Тогава  Константин Велики 
имал намерение да превърне града 
в нова столица на империята и на 
него принадлежи знаменитата фраза 
- "Сердика е моят Рим". Преди основа-
ването на  Константинопол импера-
торът е имал резиденция в късно-
античния център и точно в Сердика 
през 316 г. провъзгласява синовете 
си за „цезари“. Римският историк 
Амиан Марцелин описва Сердика през 
епохата като град „голям и прочут“, 
което вероятно отразява ролята на 
селището като стопанско и културно 
средище в региона.     

Останките от първата едноко-

рабна църква с абсида под пода на 
базиликата са от времето, кога-
то християнството е обявяно  за 
официална религия. Храмът е издиг-
нат  в една от най-сакралните зони 
на древния град – неговия източен 
некропол. Първоначално представлява 
малка гробнична постройка с крипта 
(мартирион). През 343 г. в Сердика се 
провежда Вторият вселенски събор, 
но две десетилетия по-късно църква-
та е затворена при опита на Юлиан 
II Философ (361-363 г.) да възстанови 
езичеството. Служителите обаче ус-
пяват да скрият реликвите и веднага 
след края на забраната над христи-
янството храмът отново отваря 
врати. Мартирионът е обновен, а 
подовете му са застлани с мозаечни 
пана.  Варварските нашествия също 
оставят отпечатък върху историята 
на храма, разположен извън крепост-
ните стени на града. Сградата с 
криптата е разрушена при готско 
нападение и на мястото е построена 
трикорабна базилика, която в края на 
IV в. също е опустошена от готите 
на Аларих. Третата още по-голяма 
църква пък е засегната от голямо-
то хунско нашествие през 450 г. 
и следващите нови готски походи. 

Сегашната кръстокуполна базилика 
�Св. София”  е изградена по време на 
продължителен мирен период в края 
на V и началото на VI в. и оттогава 
монументалният храм на �Божията 
Премъдрост” е една от най-големите 
светини на града. Археологическите 
разкопки под пода на базиликата раз-
криват не само зидове  от по-ранни-
те църкви, но и над 100 гробници от 
римския и късноантичния некропол 
на Сердика. След десетилетия на 
проучвания, реставрация и консерва-
ция подземният музей в центъра на 
столицата е почти готов и цялото 
сутеренно ниво с паметниците на 
раннохристиянската гробнична архи-
тектура скоро ще станат достъпни 
за всеки, който има желание да се 
запознае с катакомбите на �Св. Со-
фия”. Проектът на арх. Васил Китов 
за експонирането на старините на 
място е съобразен с  богослужебните 
функции в храма, поради което са обо-
собени отделни входове и специални 
маршрути за туристите към антич-
ните гробници и подовите мозайки.  
Преклонението към предците е в 
основата на инициатива за поставя-
нето на паметен знак под апсидата 
на църквата за вечен покой на всички 
жители на града, живели преди нас 
– сердикийци,  средечани и софиянци. 
Какво по-подходящо място от крипта-
та на храма с името на �Пресветата 
Божия Премъдрост” –  църквата 
стъпва с основите си върху античния 
некропол и свързва настоящето 
с древността.      

Подземният музей на 
София 

 

Екипът от археолози с ръководител 
автора на статията са амбицирани да 
довършат проучванията и да отворят 
най-после църквата “Св. София” за посе-
тители. Първите сериозни и обхватни 
разкопки започва тогавашният директор 
на Народния археологически музей в Со-
фия проф. Богдан Филов през 1910-1911г. 

ътешествиеътешествиеПП

Âèæäà ñå êðàÿò íà 
ðåñòàâðàöèÿòà íà 
åìáëåìàòè÷íàòà çà 
ñòîëèöàòà öúðêâà 
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Åçåðàòà íà 
Áîòóøà ñà 
ïðèþòèëè âèëèòå 
íà áîãàòèòå 
è èçâåñòíèòå

Кристалните очи наКристалните очи на

Орта е едно чудесно, невероят-
но малко езеро в Северна Италия в 
полите на Монте Роза, предпочита-

но от много туристи заради спо-
койния пейзаж, богатата история и 
бароковата архитектура. Градският 

център тук е Орта Сан Джулио, а 
едноименната базилика е едно от 
най-сниманите места на Ботуша. 
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Лаго ди Орта 

ЛЮСИЕНА КРУМОВА

Дойде ли лятото, в Италия 
започват да прииждат туристи 
от цял свят. Бледи предста-
вители на севера нямат тър-
пение да се насладят на силно-
то слънце, спокойното море, 
невероятната храна и красо-
тата, която блика от всяко 
ъгълче на този полуостров. Да 

не забравяме, че тук са създа-
дени тортелините и лазанята, 
мортаделата и спагетите. А 
виното е не само напитка, а 
еликсир, който се поднася с 
особено благоговение.

+Икономика” ви предлага една 
разходка из най-очарователни-
те места на Ботуша – езерата, 
където красотата е съчетана 
със спокойствие и наслада. 

Издълбани от ледници, с тях 
е осеяна Северна Италия, от 
векове са възпявани от поети 
и рисувани от художници. По 
бреговете им, благословени с 
по-мек климат, има старинни 
села, хубави курорти, високи 
планини и всевъзможни на вид 
прелестни вили и потънали в 
зеленина градини. Потопете се 
в тях! 

ИталияИталия

ътешествияътешествияПП
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Това е най-посещаваното от туристи италианско езеро заради неве-
роятните Боромейски острови. Трите изключително красиви острова 
– Изола Бела с Баромейския дворец, Пескатори - любимият остров на 
Хемунгуей, и Мадре със своя великолепен парк, привличат гости от 
цял свят.  Екзотичните растения в Мадре са събрани от различни 
географски области на планетата: банани, камелии, евкалипти, палми, 
които могат да виреят само в особено мекия микроклимат на Лаго 
ди Маджоре. В парка се издига най-старият екземпляр в Европа (200 г.) 
на редкия вид кипарис от Кашмир. Сред алеите се разхождат свободно 
царствени пауни, златни фазани и пъстроцветни папагали. Френският 
писател Флобер нарича острова „земен рай”.

То не е толкова известно, но пък е гордост за италианците. Разполо-
жено между провинциите Бергамо и Бреша, Лаго д’Исео е най–малкото ал-
пийско езеро, едно от най–очарователните и романтични водни красавици 
в Италия заради разнообразния си ландшафт. В средата се намира Монте 
Изола – най–големият остров в Европа, разположен в езеро, истинско зеле-
но скъпоценно бижу. Аристократичните вили тук са атракция.

Лаго д’Исео – Лаго д’Исео – 
водната красавицаводната красавица
  

Най-голямото от езерата е  разположено в подножието на Алпите. 
Тук е скътано античното градче Сирмионе - на малък полуостров, 
който разделя долната част на езерото Гарда с неговото Grotto of 
Catullus - най-забележителния пример за романски частни постройки. 
Замъкът Скалие е рядък пример за постройка, наподобяваща приста-
нище, а църквата 8Сан Пиетро” е построена по времето на Ломбарди-
те. Най-живописната част от брега са маслиновите горички в залива 
между Мирабело и Корницело – Бордолино. Такава красота на едно 
място просто зашеметява. Тук има няколко романски църкви и  Музей 
на олиото, който показва  специфичния производствен процес. 

Най-многоликото от италианските езера е осеяно с вили на бога-
таши. Хит обаче е къщата на Джордж Клуни. Езерото е с форма на 
обърнато „Y”, което се дължи на движението на ледниците. Двете 
страни на буквата са Леко и Комо с едноименните градове. В точ-
ката, в която се сливат, се намира очарователният Беладжо – съ-
кровището на езерото. Историческият градски център на градчето 
Комо пък включва катедрала, построена в XIV век, кметството от 
XIII век, „Свети Фиделий” на площад „Сан Феделе” и „Свети Абондий”, 
две съвършени църкви в ломбардски романски стил. Мисля, че  всеки  
българин трябва види и Брунате - малко курортно градче, разположе-
но между езерото Комо и града. Там живее до последния си дъх един 
от великите ни поети – Пенчо Славейков, заедно със своята муза 

поетесата Мара Белчева.  
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Лаго ди Гарда Лаго ди Гарда 
показва музей на олиотопоказва музей на олиото

Лаго ди Комо – Лаго ди Комо – 
вилата на Клуни е атракция вилата на Клуни е атракция 

Лаго ди Маджоре – Лаго ди Маджоре – 
тропическа екзотикатропическа екзотика
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ВИОЛЕТА ЦВЕТКОВА

Легендарната марка си има 
подобаваща история. В слънчевия 
14 юни 1971 г. двама американци с 
рокаджийски дух превръщат бивш 
салон на Rolls Royce на площад 
'Пикадили” в Лондон в невиждано за 
времето кътче за хранене, отдих 

и срещи на съмишле-
ници. Интериорът му 
напомня еклектична 
Америка, храната е 
типично американска 
(всякакви бъргъри, 
пилешко, телешко и 
риба с различни сосове 
и зеленчуци), а обслуж-
ването – усмихнато и 
търпеливо на фона на 
здрав рок. Целта? Все-
ки, независимо от своя 
пол, възраст, произход 
и финансова състоя-
телност, да може да 

остане там насаме със себе си, да 
хапне нещо вкусно и да се повесели 
на воля. С тази идея 40 години по-
късно първото Hard Rock Cafе вече 
е клонирано по целия свят, а към 
ресторантите сезон след сезон се 
прибавят хотели и казина.

Имената на предприемчивите 
Айзък Тигрет и Питър Мортън са не 
само част от легендата, наречена 
Hard Rock Cafе, а и от историята 
на най-голямото богатство на 
компанията – уникалната й колек-
ция, включваща повече от 73 000 
музикални реликви. 

В началото бе... Ерик Клептън
Всичко започва на шега през 

1979-а, когато влюбеният в нео-
бичайния за Лондон американски 
ресторант Ерик Клептън моли соб-
ствениците да поставят на люби-
мата му маса табелка 'Запазено”. 
Домакините пък не пропускат да 
го помолят да им остави китарата 
си Lead II Fender, за да я закачат на 

HARD ROCK CAFEHARD ROCK CAFE
Околосветската обиколка Околосветската обиколка 
нана

Преди четири години сделка 
за $965 млн. превръща прочу-
тата верига от ресторанти, 
хотели и казина в индианска 
собственост. Сега пътуваща 
изложба с безценни рокаджий-
ски инструменти и костюми 
отбелязва 40-ия рожден ден на 
култовите заведения

Îáóâêèòå íà 
Äæîí Ëåíúí

Ëîñ Àíäæåëèñ - êèòàðàòà å 
çàäúëæèòåëåí àòðèáóò â äèçàéíà 
íà çàâåäåíèÿòà îò âåðèãàòà

еликвиеликвиРР
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стената. Така и става. Никой обаче 
не придава на случилото се особено 
значение, докато седмица по-късно 
в Hard Rock Cafе не се появява и 
китарата Gibson Les Paul, изпрате-
на от Пийт Таунсенд от групата 
The Who с малка бележка: �И моята 
не е лоша. С обич, Пийт.” Тигрет и 
Мортън закачват и нея. След което 
в ресторанта започват да валят 
колети с музикални инструменти.

Началото може и да е било игра, 
но събраната през годините колек-
ция с рок реликви подтиква сегаш-
ните собственици на Hard Rock 
Cafе International (филиал на Gaming 
Seminole) да организират юбилейна 
пътуваща изложба с част от най-
интересните експонати. Започвай-
ки на 18 май 20011 г. в Ню Йорк, 
финалната й спирка е планирана за 
17 август в комплекса Hard Rock 
Cafе – хотел и казино, недалеч от 
Холивуд, Флорида. Няма грешка, не 
става дума за Меката на киното, 
а за градче в югоизточния край на 
САЩ с традиционно обитавани от 
семинолите земи.

Реликвите 
не продават, 
но се заменят
Едно огромно, претъпкано с лични 

вещи на известни музиканти хра-
нилище в покрайнините на Орландо, 
Флорида, е най-големият склад за 

�дрехи втора употреба”, пошегува 
се наскоро журналистка от Reuters 
и добави: �Бялата рокля, с която 
Мадона се снима във видеоклипа 
към Like а Virgin, е закачена в единия 
край, а в другия е червеното кожено 
яке на Майкъл Джексън от клипа към 
Beat It. Там са и скейтбордът на 
днешния тийнидол Джъстин Бийбър, 
и брой на Playboy на Брайлово писмо, 
собственост на Рей Чарлз…”

�Когато един музикант ни подари 
своя лична вещ, той предполага, че 
ще се грижим за нея и никога няма 
да я продадем. Ние носим тази от-
говорност”, заявява Джон Голоуей, 
старши маркетинг експерт в Hard 
Rock Cafe International. От деня, в 
който Ерик Клептън дарява черве-
ната си китара, досега веригата е 
събрала най-голямата колекция рок 
сувенири в света. Част от тях кра-
сят над 170-те ресторанта, казина 
и хотели в повече от 50 държави, 
останалите грижливо се съхраня-
ват.

Експонатите обикновено са даре-
ния от самите музиканти, но често 
се придобиват и чрез наддаване 
на търгове. Много от тях имат 
интересна история. През 1984-а 
например Майкъл Джексън подарява 
червеното си яке с 27 декоративни 

ципа на 14-годишния Дейвид Смити 
от Тълса, Оклахома, болен от му-
ковисцидоза. Момчето умира месец 
по-късно. Историкът на Hard Rock 
Cafe Джеф Нолан твърди, че накрая 
семейството се свързва с тях и 
якето влиза в колекцията. Принцип 
на компанията е да не обсъжда 
сумите, платени за реликвите, нито 
да оценява колекцията – просто 
я определя като безценна. �Това е 
огромна част от историята. Съкро-
вище!”, казва Нолан.

Тестват 
и бъдещи звезди
Любопитно е, че служители на 

Hard Rock Cafe следят развитието 
на местни рокбанди и купуват раз-
лични техни сувенири, залагайки на 
бъдещия потенциал на музикантите. 
Това е обяснението за наличието 
на цял набор от дънки и тениски 
от малко познаните преди години 
в Америка шведски дет метълисти 
от In Flames.

Една от най-новите придобивки в 
колекцията е роклята, с която Кейти 
Пери се появява на музикалните MTV 
латино награди през 2008 г. – на 
последния куплет от песента си I 
Kissed a Girl лудетината скача в че-

Има ли връзка между великия 
индиански вожд Оцеола и съвремен-
ния хардрок? Има! Не вярвате?! 
Добре, истината е следната – не 
друг, а наследниците на свободолю-
бивото племе семиноли, за което 
пише Майн Рид, от четири години 
са собственици на легендраната 
верига Hard Rock Cafе. Тематич-
ните заведения са пръснати на 
шест контитента, но мотото им 
еднакво: 'Обичаме всички – служим 
на всички.” И навсякъде празнуват 
40-годишината от откриването на 
първото рок кафе.
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Íàé-ãîëÿìîòî Hard Rock Cafe â Îðëàíäî, Ôëîðèäà
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Дори да не си най-запаленият рокаджия на 
света, никога не знаеш какво ти е замислила 
съдбата – например да те отведе там, където 
през август ще е финалът на изложбата на 
Hard Rock Cafе. Точно това ми се случи преди 
година и сегашните чествания ми навяват 
интересни спомени.

В продължение на месец живях в Холивуд, 
Флорида, на пет минути от Hard Rock Cafе 
– хотел и казино, където тече и юбилейната 
програма %40 дни здрав рок за 40 години Hard 
Rock Cafе”. Странно място – на няколко мили на 
югоизток са Атлантическият океан и супермо-
редният свят на Маями, а на северозапад е ог-
ромният природен резерват Евърглейдс, където 
властват крокодилите. И някъде по средата е 
скъпарското място за рок, отдих и хазарт.

Земята е на семинолите, единственото 
племе, което не е подписало формален мирен до-
говор със САЩ. Пейзажът се сменя за секунди – 
след лъскавите американски имоти се зареждат 

ферми с коне, индиански тотеми и емблеми с 
орлови пера, които можеш да видиш дори пред 
сградите на местната власт. Семинолите 
имат не само собствена управа и полиция, а и 
доста данъчни облекчения.

Точно там се издига комплексът Hard Rock 
Cafе – хотел и казино, нашумял през 2007 г. с 
внезапната смърт на актрисата и модел Ана-
Никол Смит. Историята му обаче помни далеч 
по-радостни мигове. За тях говорят ярките 
витрини, пръснати из заведения, коридори и фо-
айета. Истинска приказка, от която разбираш, 
че тук са свирили и продължават да свирят 
най-големите рокзвезди. Под прожекторите е 
историята им – обувки, златни плочи, костюми и 
всякакви вещи на Джон Ленън, Gans end Rosses, 
Елтън Джон, Бари Уайт, Шер, Мадона, Бритни 
Спиърс… Там е и ръкописът на прочутата 
песен Show me the way на Питър Фрамптън. 
А на една стена чета цитат от бродуейския 
мюзикъл Flying Colors: „Когато обувките ти са 

лъснати, сърцето ти пее; 
какъв прекрасен начин да 
започнеш деня!”

тириетажната розова торта 
на сцената, а после се стро-
полява на пода пред очите на 
милиони тв зрители. Наложи 
се цели два дни да почиства-
ме фондановата глазура от 
роклята, смее се Нолан.

Експонатите рядко напус-
кат Hard Rock колекцията. 
Освен ако, разбира се, някой 
музикант не се усъмни в 
своето дарение, като напри-
мер Питър Фрамптън. %Един 
ден той влезе в Hard Rock Cafe, видя 
китарата си на стената и изви-
ка: %По дяволите, защо съм я дал?” 
После ни попита: %Как мога да си я 
взема?”, след което се спазарихме 

да разменим китарата срещу белия 
костюм, с който е на обложката на 
албума Frampton Comes Alive!. Ако 
през 70-те сте слушали рок или пък 
притежавате този албум, погле-
днете го – Питър Фрамптън беше 

облечен точно така”, 
завършва разказа 
си историкът Джеф 
Нолан.

Днес в заведения-
та на Hard Rock Cafе 
по света можете 
да правите какво ли 
не – освен да хапне-
те, да послушате на 
живо любима банда, да 
пробвате късмета си в 
казино, да напазарува-

те дрехи от собствените им модни 
линии и… дори да се ожените. Ин-
дианците семиноли, купили веригата 
през 2007 за $965 млн., продъл-
жават традицията.    

Финалната спирка
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Цветя, пера
и животински 
шарки на плажа 

Ето го лятото. Тича пред нас. А лятната ваканция ни очаква, за да 
пътуваме, да откриваме интересни дестинации, да бъдем повече вре-
ме с приятели, да лежим на плажа. Дизайнерите на елитните фирми 
за бански костюми са предвидили с какво да ни изненадат още през 
зимата. С читателите на #Икономика” ще направим околосветско мод-
но пътешествие, за да открием модерната визия на плажния дрескод в 
горещите точки за почивка. Резултатът от усилията на световните 
дизайнери са неповторими колекции плажно облекло лято 2011. Успо-
коението е, че тазгодишната мода почти по нищо не се различава от 
миналогодишната. Но, както казват французите, ефектът е в детай-
лите.  Евъргрийните винаги са на мода. Изключително секси е смеси-
цата между бельо, бански и улична мода – това е един от водещите 
модни трендове за пролет-лято 2011 в стрийт облеклото. Моделите 
са на Christian Dior, Reyes, Max Azria, Blumarine.

Какъв бански да 
изберете според бюста си
Малък бюст

Потърсете си горнище на бански, което да подчертае бю-
ста ви. Повдигащият ефект и подплънките ще ви помогнат. 
Бански с къдри или набор в горната част също върши работа.

Голям бюст
бански с широки презрамки – това е панацеята. Презрамки-

те през врата придържат бюста здраво и правят раменете 
да изглеждат по-широки. Тъмните цветове също оптически 
намаляват обема. 

80 Икономика
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НАТАЛИЯ ИВАНОВА

Екзотичният дизайн, който из-
глежда страхотно на морския плаж 
или на тропическия басейн, е хит 
този сезон. Прекрасната природа на 
далечни южни острови, кристално 
море и приказно красиви цветя са 
отразени в моделите с живописни 
шарки в ярък тюркоаз, наситени 
коралови и зелени тонове. Пайети, 
бродерия и малки перли завършват 
цялостната визия.

Дебрите на Африка са разрабо-
тени също в детайли. Банските са 
вдъхновени от горещите савани, не-
укротимите диви животни и ярките 
залези. Африканските етно мотиви 
и  животински щампи са в пепеляви 
тонове и в топлите нюанси на чер-
вено, оранжево и розово. Апликации-
те имат вид на ръчно изработени, 
също като мънистата и декоратив-
ните шевове.  

Мили дами, това лято ви се дава 
възможност да развихрите напълно 
въображението си. Еклектика – 
това е ключовата дума, която ще 
ви отвори всички врати. Съчетават 

се  различните горнища и долнища, 
които се продават по отделно. Как-
во по-хубаво от това  да намерите 
банския костюм, който ви пасва 
идеално и едновременно с това се 
вписва точно на място в плажната 
мода за лятото. 

2Палмърс” са наблегнали на лук-
созните златни детайли и фигурал-
ните драпирани ефекти. Денимът с 
капси пък е за най-палавите. Лучано 
Бенетон предлага сериите 2Круиз 
тайм” и 2Бора Бора”. Бански от две 
части и туники или комбинация  в 
синьо и бяло е приказка. Важното е, 
че и мъжете, и жените са в плажни 
костюми на цветя. Господата също 
не се боят от къси панталонки и 
свободни ризи в сладоледени нюанси 
и афро десени.

Доста модели на елитните ди-
зайнери са предназначени специално 
за дамите с по-женствени форми. 
Шевовете, щампите, контрастите 
и апликациите в тях са умело раз-
положени във формите на кройки-
те, а дълбочината на деколтето и 
бикините могат да се коригират с 
шнурове, пък и придават по-строй-

на визия на силуета. С колекциите 
2Кюрасао” и 2Того” се отсрамват 
моделиерите на 2Триумф”. 

Моделите от колекцията на 2Мис 
Триумф” например са от бързосъхне-
щи материи, а връзките с мъниста 
са основен елемент в дизайна. Цве-
товете са небесно синьо, розово и 
бяло и носят усещане за хармония. 
Най-смели са банските на шарки с 
пера, на точки и закачливи набори. 
Цветовете сякаш казват „Погледни 
ме!” - тюркоазено, червено и жълто.

Модерните плажни момичета ще 
харесат и едноцветните триъгълни 
бикини и особено сполучливата крой-
ка на 2Miss Danai T”, която може 
да се носи по три начина  – през 
шията, с широки презрамки или без 
презрамки. 

Плетени бански на една кука са 
другата екзотика това лято. Те 
са много актуални през лято 2011, 
че дори  и през 2012. Можем да ги 
видим в различни модни цветове и 
разновидности както от две части, 
така и цял бански. Най-добре се 
носят онези, които са израбо-
тени от 100% коприна.

Åâúðãðèéíèòå 
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АНТОН АНДОНОВ

 Интересът към новите ма-
некенки изстреля на върха 19-го-
дишния Андрей Педжич. За него 
казват, че има костната структу-
ра на Синди Крофърд, фигурата на 
Кейт Мос, устните на Анжелина 
Джоли и тяло плоско като дъска 
за сърф. Дебютира в дефилета-
та на Жан-Пол Готие в Париж и 
оттогава не слиза от кориците на 
модните списания. Нещо повече – 
Андрей вече три пъти е на фолио 
не къде да е, а в модната Библия 
-  списание Vogue. 

Ако приказката за Пепеляшка 
има мъжки вариант, тя ще разказ-
ва живота на Андрей Педжич. Той 
е само на 2 месеца, когато семей-
ството му бяга от Босна в Сърбия 
заради разпадането на бивша Юго-
славия. От детството си е запом-
нил шума на прелитащите само-
лети на НАТО и бомбардировките 
над Белград. Кошмарът продължава 
до 8-та му година, когато фами-
лията емигрира в Австралия, в  
предградията на Мелбърн. Андрей 
си спомня трудните дни, когато 
трябва да учи английски, а в учи-
лище съучениците му го приемат 
с любопитво. „Мама и приятелите 
ми постоянно ме навиваха да из-
пратя в някоя модна агенция свои 
снимки. Те вярваха, че трябва да 
се пробвам в модата и да ста-
на модел, разказва той. Един ден 
през 2009 г. просто избрах няколко 
снимки от албума ми в MySpace и 

В света на модата няма невъзможни неща. В све-
та на модата няма и ненормални неща. Но предста-
вянето на булчинска рокля от мъж...  дори за света 
на модата изглежда светотатство. А може би това 
е 7следващ етап от развитието на модната индус-
трия”, според един от най-скандалните дизайнери в 
световната мода Жан Пол Готие.  Диктаторът успя 
да наложи нова тенденция в света на модата. Той 
вкара в нея женствени мъже и на практика разми 
границата между половете при моделите. 

В света на модата няма невъзможни неща В све-

“нула”
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най-после се реших да ги изпратя 
на Chadwick Model Management. Да 
си призная дори не очаквах да ми 
отговорят”, разказва той. Напук на 
всички черни мисли лично шефът 
на модната агенция Матю Андер-
сън му се обажда само няколко дни, 
след като разглежда получените в 
пощата фотографии. Специалис-
тът е потресен от приликата на 
Андрей с друг модел на агенцията 
– Джесика Харт и веднага сключва 
договор с него. Година по-късно Ад-
рей завършва гимназия и поема към 
Париж. През есента получава пър-
вия си сериозен ангажимент. В Сед-
мицата на модата той представя 
чифт оскъдни тъмносини шорти 
на дизайнера Жан Пол Готие, а 
малко по-късно прави първото си 
фолио за списание Vogue. Следват 
сесии за Dazed&Confused, Arena 
Homme Plus, Wonderland, Oyster, 
италианския Vogue и списанието за 
транссексуални Candy. В графика с 
ангажиментите му влизат ревюта 
с дрехи на Галиано, на британския 
дизайнер Пол Смит и белгиеца Раф 
Симонс. Пробивът в световната 
мода е факт. 

За себе си разказва, че обича да 
слуша музиката на Дейвид Бауи, 
Майкъл Джексън, Аманда Лир и Бой 
Джордж. Картините на  Салвадор 
Дали го вдъхновяват, също като 
и модните шедьоври на британ-
ската дизайнерка Вивиан Уестууд. 
Андрей се увлича по биологията и 
не пропуска музикален фестивал. 
Някой ден иска да следва право, 
медицина или икономика, да се 
снима във филм и след това да 
се оттегли от света на някое 
спокойно място. Не мисли, че 
трябва да наследи професиите на 
родителите си. Майка му е юрист, 
а баща му – икономист, работещ в 
туристическия бизнес.

Въпроси сексуалните му предпо-

читания Андрей приема с усмив-
ка и разказва, че до седмата си 
година е мислил за себе си като 
за „той”. След това обаче вижда 
съществуването на двата пола  и 
започва да се приема като „би-
сексуален”. Днес с усмивка каз-
ва, че Париж и червеното вино 
напълно заместват патньора в 
живота му и не обръща внимание 
на подмятанията зад гърба си. 
Според жълтата преса когато 
сам избира облеклото си, Андрей 
понякога предпочита да носи 
високи токове и да се гримира, но 
не за да изглежда секси, а защото 
му харесва изкуството на облича-
нето. Досега не  е ползвал услуги-
те на пластичната хирургия, но 
не изключва възможността някой 
ден да го направи.  За момента 
той е на върха на вълната, след 
като световната мода прегърна с 
охота транссексуалния модел. На 
практика Андрей Педжич има ряд-
ката дарба да изглежда еднакво 
добре и като мъж, и като жена. 
Дизайнерът Марк Джейкъбс го 
представи в мъжки дрехи, но Жан 
Пол Готие му довери представяне-
то на бучинска рокля. И двамата 
не сбъркаха. Защото сърбинът 
има уникалния шанс да се намеси 
в нишата на женските топмоде-
ли, които представят дрехи за т. 
нар. „нулев размер”. В последните 
години тук властват безгръди, 
плоски и подложени на свирепи 
диети момичета, които до такава 
степен са изтощили организма 
си, че не могат да заченат и да 
родят, дори и да искат, писа Daily 
Mail. В битката за женственост-
та на моделите все по-яростно се 
намесват търговци, модната ма-
фия, фотографи и моделиери, кои-
то твърдят, че в техните модни 
творения жената, приличаща на 
жена, не може да изглежда добре. 

Новият модел с „нулев” размер 
трябва да има плоска гръд, плоски 
бедра, остри рамене, с вид на 
закачалка. Да припомним обаче 
август 2006 г., когато 22-годиш-
ната моделка Луисел Рамос почина 
след края на ревю в рамките на 
модната седмица в Монтевидео, 
Уругвай. Разследването на смър-
тта й показа, че заради изтощи-
телни диети, гладуване и прием 
на слабителни високото 175 см 
момиче тежи едва 44 кг и има 
индекс на телесната маса (ИТМ) 
14,5. Според нормите на Светов-
ната здравна организация жена с 
такъв ръст трябва да има ИТМ 
минимум 16. Съдбата на Луисел 
Рамос последва и бразилският мо-
дел Ана Каролина Рестън, почина-
ла на 21 г. Смъртта на модните 
подиуми и новите изисквания за 
ИТМ на манекенките очевидно 
не се харесаха на дизайнерите. И 
изстреляха в модния бизнес хора 
като Андрей Педжич, нанасяй-
ки смъртна обида на жените. 

става запазена 
марка за мъже
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Българин стана 
ВИОЛЕТА ЦВЕТКОВА

Той е само на 23, а вече успя да 
надмине себе си. Направи го в края 
на април 2011 г. по време на ултра-
маратона !6 или 10 дни: Себенадми-
наване” в Ню Йорк в конкуренция на 
23 бегачи от 17 страни. Българи-
нът Андрей Стефанов е дебютант 
в състезанието, но се класира вто-
ри след само 6 месеца подготовка, 
прибавяйки допълнително 52 към 
задължителните 1000 км. А след 
първия-втория ден положението 
изглежда безнадеждно – жестоки 
болки в краката, стомашни пробле-
ми, слънчево изгаряне, състояние на 
ръба на кризата...

Всичко започва още през 90-те 
в Ловеч, когато малкият Андрей се 
състезава на 60 и 100 м спринт, на 
щафета и дълъг скок. Тогава още 
ги няма компютърните изкушения, 
затова момчето прекарва повече по 
стадионите. Играе баскетбол, рита 
футбол, но само до седми клас, ко-

1052 км 
(654 мили) на 
ултрамара-
тона в Ню 
Йорк, $2500 
за участие и 
екипировка, 4 
чифта скъса-
ни маратон-
ки по време 
на бягането 
и по-малко 
от 20 часа 
сън за 10 
денонощия – 
това е част 
от аритме-
тиката на 
състезание-
то, в което 
българинът 
участва за 
пръв път и 
зае второ 
място. Сега 
се възста-
новява и 
специализира 
хомеопатия в 
Париж

Èçòî÷íîåâðîïåéöèòå ñìå 
ïî-èçäðúæëèâè, çàùîòî 
æèâîòúò íè å òðóäåí, 
êàçâà äèïëîìàíòúò ïî 
ôàðìàöèÿ Àíäðåé Ñòåôàíîâ
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гато постъпва в местната езикова 
гимназия (същата, за която се раз-
казва във филма �Вчера”). Докато 
неусетно в 12-и клас любовта към 
спорта отново се връща. Андрей за-

почва да тича из градските паркове, 
а година по-късно – вече студент 
по фармация в Медицинския уни-
верситет в Пловдив – открива 
възможности за бягане на по-дълги 

разстояния. А и съдбата го среща с 
треньора Иван Гарабитов.

�Изпитвах някакво вътрешно на-
прежение – спомня си маратонецът. 
– Бях развил нервен стомах, исках 
да се справя със стреса, посеща-
вах различни курсове по медитация, 
докато не открих най-подходящото 
за мен в заниманията, организира-
ни по системата на Шри Чинмой, 
духовен учител, обучавал дори в 
ООН. Неговите методи насърчават 
спорта, музиката и изобразително-
то изкуство, а това пък изключи-
телно стимулира тичането. Така за-
почнах да бягам по 5-10 км на ден и 
срещнах сегашния ми треньор Иван 
Гарабитов, запознат с йога учени-
ето и медитацията по метода на 
Шри Чинмой. Той ми предложи да ме 
подготви за ултрамаратона. Показа 
ми физически и дихателни упражне-
ния и… така започна всичко.”

До миналата година Андрей не е 

втори на  км 
маратон в Ню Йорк

1000ÔÎÒÎ ËÈ×ÅÍ ÀÐÕÈÂ
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тичал на толкова дълги дистанции, 
никога не се е занимавал професио-
нално със спорт. За пръв, при това 
почти без подготовка, пробягва 
42-километровия класически мара-
тон през април 2010-а в Пловдив. 
После попада на филм за най-дългия 
лицензиран ултрамаратон в света 
(5000 км в Ню Йорк), организиран 
ежегодно от !Шри Чинмой мара-
тон тийм”. И взема най-важното 
решение в живота си - да участва в 
него! С помощта на треньора шест 
месеца упражнява йога, медитация, 
дихателни упражнения и специални 
масажи за възстановяване – същи-
те, които дават сила на невероят-
ния Карл Люис и на Ашрита Фърман, 
записал най-много върхови постиже-

ния в Книгата на рекордите Гинес. 
В добавка към тренировките Гараби-
тов препоръчва вегетарианска 
храна и специален палмов сироп.

Засега обаче състезателят и 
треньорът му не бързат за 5000-ки-
лометровото изпитание. Андрей 
все още не е готов, предстои му 
още година-две подготовка. Важно-
то обаче е, че вече има опит от 
ултрамаратона на 1000 км, който 
преодолява от 18 до 28 април и се 
класира на второ място след 46-го-
дишния украинец Юри Тростенюк. 
Има и съветите на самия Ашрита 
Фърман, когото среща случайно 
в нюйоркското метро, но пък си 
спечелва цял час личен разговор с 
атлета ветеран.       

Сигурно се питате кол-
ко струват подготовката 
и участието в подобно не 
особено популярно състезание. 
�Минимум $2500: такса за 
участие, отиване три-четири 
дни преди старта в Ню Йорк, 
екипировка, по-специфична 
храна. Маратонките се из-
търкват доста бързо, защото 
тичаш 21-22 часа на ден. За 
10 дни смених четири чифта. 
Трябват и повече обувки, все 
в различни размери, защото 
като тичаш, краката ти се 
подуват. Нося №43, но послед-
ния ден бягах с №48”, пресмя-
та маратонецът.

Справя се почти сам: пора-
ботва, докато следва, помагат 
му родителите и Центърът 
�Гарабитов”. Спонсори? �О, не, 
никой не ме познаваше. Но сега 
вече се надявам!”, казва ми 
Андрей час преди да отлети за 
Париж. Не за да тича, а за да 
специализира шест месеца хо-
меопатия по европейската про-
грама �Еразъм”. И за да не го 
мислят, че е сухар, за когото 
извън спорта и ученето нищо 
друго не съществува, допъл-
ва: �Страшно съм запален по 
волейбола и футбола. Слушам 
всякаква музика, преди – повече 
тежък рок, а сега – по-спокой-
на. Мечтата ми е да се науча 
да свиря на индийски ситар.” 

Скъпо          
удоволствие
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- Какво дете бяхте – палаво или 
кротко? 

- По-скоро палаво. Директорът на 
езиковата гимназия в Ловеч ме хвана 
да пуша, имах последно предупреж-
дение за изключване. Но това беше 
отдавна. Честно казано, някъде докъм 
18-19-годишен бях много срамежлив.

- Фармация означава по-скоро 
химия, а вие практикувате йога, 
медитация, алтернативна медицина 
– как ги съчетавате?

- Те не се изключват. За спешни 
и неотложни състояния категорично 
препоръчвам само фармацевтични 
средства, но от няколко години се на-
сочвам към по-нетрадиционни методи. 
Професионално се занимавам с хоме-
опатия, имам афинитет към източна 
медицина, аюрведа, билколечение.

- Това ли е мечтата ви – да се 
реализирате като фармацевт? Или 
спортът е на преден план?

- Не бих заразял фармацията. 
Мечтата ми е да развивам успоредно 
и двете неща. Спортът обаче е до 
време.

- В Индия, в Тибет ходили ли сте?
- Не. Бил съм само в Европа и в 

Америка, но мечтата ми наисти-
на е да стигна и до Индия, Тибет и 
Китай. Мисля, че в бъдеще източната 
култура и философия ще дават много 
повече на Запада, отколкото Западът 
на Изтока. И може би Западът и Из-
токът ще се слеят – двата полюса и 
двете култури. Защото Западът пред-
лага много динамизъм, който липсва 
на Изтока. Мисля, че България е доста 
специално място, където всичко е 
умерено. Но по летаргия и статич-
ност сме по-близо до Изтока.

- По време на маратона в Ню 
Йорк имаше ли значение фактът, че 
сте българин?

- Радваха ми се, че съм българин. 
По икономически и други причини на 
българите обикновено не се гледа с 
добро око, но в спорта няма предраз-
съдъци. На маратона имаше доста 
източноевропейци. Според мен тези 
народи са доста по-издръжливи от 
западните. Условията на живот ни 
направиха такива.

- Кога ви беше най-тежко?
- Първия ден не ми беше труд-

но, но през първата нощ получих 
много силни болки в краката, не 
можах да спя и с огромно усилие за-
почнах да тичам на втората сутрин. 
Появиха се и стомашни проблеми, за-
щото организмът ми не беше свикнал 
да се храни в движение. Трябваше да 
спра някъде за около 4 часа, чувствах 

се изтощен и дехидратиран. Но на 
третия и четвъртия всичко тръгна 
нагоре, възстановявах се, органи-
змът започна някак да се отключва 
и след петия-шестия ден вече се 
движех като на автопилот. На тези 
състезания бегачите почти не спят. 
В началото спях четири часа, после – 
два-три, последните два дни почти ги 
слях и спах само един час. А шампи-
онът през цялото време спа по един 
час! На осмия и деветия ден заради 
физическата умора, липсата на сън и 
монотонността – правят се обикол-
ки по 24 часа 10 дни, което ужасно 
натоварва психиката – 
наистина бе много 
трудно. Ако обаче 
издържиш осмия и 
деветия ден, на 
десетия вече се 
настройваш, че 
всичко свършва, 
и дори добиваш 
настроение. Има 
и много гости, 
които те 

подкрепят отстрани. Осмият ден е 
много труден, а деветият е най-важен 
от състезанието.

- Имаше ли момент, в който усе-
тихте, че наистина отивате към 
челото?

- Деветият ден мислех, че съм на 
ръба, на предела на силите си. Ама 
съм бягал като за последно – пък как-
вото стане.

- С победителя говорихте ли си?
- Да. Между другото, този маратон 

не е като другите състезания. Това е 
себенадминаване. Не е като бягане на 
100 м или обикновен маратон, в които 
всяка секунда или минута е важна. 
Вече не е състезание, тъй като човек 
бяга свръх възможностите си и го пра-
ви чрез силата на духа, а не чрез физи-
ческата си сила. След първия ден всеки 
гледа да даде максималното от себе 
си, а не да изпреварва. Състезаването 
с другите започва едва в последния 
ден, в последните часове. Победителят 
Юри Тростенюк тича от 15-20 години, 
има много опит, стил и техника. Още 

в началото видя, че нямам опит 
и ми показваше как да бягам. 

В този спорт има тънкости, 
нов е и малцина са специали-
сти в него. Един друг бегач, 
Владимир, също от Украйна, 
отпадна заради контузия на 
3-ия ден и ме напътства-
ше отстрани. В този 
спорт има солидарност, 
единство, а не толкова 
съревнование – затова 
го харесвам. И защото 
е себенадминаване. На 
тези маратони няма 
награда, напротив, сам 
си плащаш всичко.

- Оттук нататък 
накъде?

- Чакат ме държавни 
изпити и диплома след 

половин година. Затова ще 
отделя повече внимание 
на ученето. Сега специа-
лизирам във Франция, но 
мисля да участвам в един 

100-километров маратон в 
Париж през юни, ако се възста-
новя. Иначе истинската ми цел 
е 5000 км, вероятно след две 
години.

- А време за личен живот?
- Винаги може да се намери. 

@Няма време” е само оправ-
дание.

ИНТЕРВЮ

Андрей Стефанов: Това бягане е 
себенадминаване

ери.р
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100 000 лева е сумата, с която 
Столичната община финансира таз-
годишния фестивал „Опера в парка”, 
организиран съвместно със Софий-
ската опера и балет и под патрона-
жа на кмета Йорданка Фандъкова. 
От 18 юни до 10 юли на откритата 
през миналото лято сцена в парка 
на Военната академия „Г.С. Раковски” 
ще бъдат представени премиерните 
оперни спектакли „Мадам Бътер-
флай” от Джакомо Пучини (18, 24 
и 26 юни) и  „Норма” от Винченцо 
Белини (1, 3, 8 и 10 юли) и балетните 

постановки „Лебедово езеро” от П. 
И. Чайковски (23 и 25 юни) с дебют 
на Марта Петкова и Никола Хаджи-
танев, „Зорба гъркът” от Микис Те-
одоракис (19 юни и 2 юли) и „Жизел” 
Адолф Адам (на 9 юли), в който ще 
гастролира танцуващата в Бремен 
примабалерина Вяра Начева.

Паркът на Военната академия, 
където доскоро не можехме и да 
си мечтаем, че ше се превърне в 
пространство за изкуство, очаква 
меломаните. „Това е най-красивият 
декор, който можем да си предста-

вим за „Мадам Бътерфлай”, „Лебедо-
во езеро” и „Жизел” - казва директо-
рът на Софийската опера и балет, 
проф. Пламен Карталов. По алеите 
към сцената има красиви композиции 
с бели чадъри, приютили лампите от 
парка.   

Всяко от 12-те представления ще 
може да се гледа от 600 зрители. 
Средната цена на билетите е 20 
лева. В програмата са предвидении 
и детските спектакли „Червената 
шапчица” и „Мечо Пух”, които ще се 
играят по заявка.

Ето и част от планираните разходи за организира-
нето и провеждането на фестивала �Опера в парка”:

� Построяване на сцената, места за публиката, 
осветителни пътеки и др. – 28 800 лв.
� Художественно осветление – 16 800 лв.
� Електроенергия – 5000 лв.
� Палатки за временни гримьорни, гардероб, 

тоалетни – 1000 лв.

� Транспорт – 1000 лв.
� Изработване, възстановяване и ремонт на 

декори – 12 500 лв.
� Изработване, възстановяване и ремонт на 

сценични костюми – 12 500 лв.
� Реклама (програми, флаери, афиши, покани, 

билбордове) – 4400 лв.
� Екрани със субтитри, технически материали 

и др. – 4400 лв.

Изкуството в цифри

�

100 000 лева за100 000 лева за
“Опера в парка”“Опера в парка”
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6 месеца

12 месеца

личен
Име и фамилия:

служебен
Име на организацията:
Адрес:
Абонат (име, длъжност)

Идентификационен №

Адрес на абоната
Код Град/село
жк/ ул.№ бл. вх. ПК
За контакти: тел.
факс e-mail

Плащане
В брой на адрес:

София 1124, ул. &Мизия” 23

Чрез пощенски запис
банкова сметка в лева: 
&Стандарт нюз” АД
&Райфайзенбанк” АД
IBAN: BG33RZBB91551069041813 
BIC: RZBBBGSF

Този талон с копие от платежния документ 
изпращайте на редакцията или на факс: 
(02) 81 82 355, и-мейл - info@neweconomy.bg
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