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Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия (ИАНМСП) организира участия на български малки и средни
фирми в международни изложения през септември 2011 г.

6 – 9.10.2011 ã.
Òóðöèÿ
„CeBIT Bilisim Eurasia” – Истанбул
eBIT Bilisim Eurasia е сред най-мащабните международни прояви в областта
на информационните технологии и
комуникациите. На него си дават среща
водещи производители и специалисти в
ИКТ индустрията. В рамките на богатата изложбена и делова програма се
организират презентации, конференции
и семинари, свързани с развитието и
перспективите на сектора. CeBIT Bilisim
Eurasia предлага възможности за всички
заинтересовани да разширят своя бизнес
и навлязат на нови пазари.
Основните тематични секции на изложението включват:
- Информационни технологии
- Телекомуникации
- Софтуер и услуги
- Сателитна връзка, радио и телевизия
- Електронно правителство
- Интелигентен начин на живот
- Електронно здравеопазване.
Според статистиката, в CeBIT Bilisim
през 2010 г. са се представили 1066 изложители от 16 страни, проведени са 72
специализирани форума. Посетителите на
изложението са били 131 318 от 67 страни, половината от които – професионалисти от сферата на високите технологии.

от бранша с цел да открият точните
партньори, с които да развият своя
потенциал. В рамките на изложението
са предвидени следните тематични
секции:
- Телекомуникационни технологии
- Офис оборудване
- Деловодни и административни системи и технологии
- Информационни технологии
- Офис-автоматизирани системи
- Хардуерни системи
- Софтуер
- Сателитни комуникации
- Аксесоари
- Интернет провайдъри
- Мултимедия
- Електроника.
През 2010 г. в GITEX са взели участие
над 3500 фирми, представили своите
продукти на площ от 42 907 кв.м. Според
статистиката посетителите са били
133 708.

19 - 22.10.2011 ã.
Ðóñêà ôåäåðàöèÿ
SOCHI-BUILD - гр. Сочи

8 – 12.10.2011 ã.
Ãåðìàíèÿ
ANUGA - Кьолн
Изложението ANUGA е едно от
най-големите специализирани международни изложения в света в областта
на хранително-вкусовата промишленост.
Провежда се на всеки две години от
1924 г. На изданието му през 2009 г. на
обща изложбена площ от 287 000 кв. м са
участвали 6230 изложители, като от тях
857 немски изложители и 5373 чуждестранни. Изложението е посетено от 149
349 души.

9 - 13 îêòîìâðè
2011 ã. ÎÀÅ
GITEX Technology Week в Дубай
Международно изложение за информационни и комуникационни технологии
е едно от най-големите и най-важните събития за ИКТ сектора по целия
свят. GITEX се превръща във водеща
платформа за иновации в индустрията
и впечатлява с привличането на найголемите имена в бранша. Изложението GITEX Technology Week се организира за малки и средни предприятия

IX международен строителен форум
„SOCHI BUILD 2011” е един от значимите в Русия форуми за строителство и
архитектура. В рамките на изложението
са оформени тематични секции, които
покриват целия спектър на архитектурно-строителния бранш:
- Архитектура. Строителство. Благоустройство
- Спортни обекти - проектиране,
строителство, обзавеждане
- Климатични системи. Топло-, газо- и
водоснабдяване
- Енергоспестяване и електротехника
в строителството
- Строителна техника. Пътища. Тунели
- Извънградско строителство. Ландшафтен дизайн
- Екология. Безопасност.
Подготвена е и богата делова
програма, включваща кръгли маси, пре-

К алендар
зентации и дискусии с участието на
представители на браншови организации, специалисти и производители от
строителния сектор, членове на администрацията на град Сочи и региона.
Сред организаторите на SOCHIBUILD са Търговско-промишлена палата на Сочи, Съюз на строителите на
Кубан, Съюз на архитектите на Русия.
Изложението се провежда с подкрепата на Администрацията на Краснодарския край, Администрацията на гр.
Сочи, Градското събрание на гр. Сочи.
През 2010 г. общият брой на изложителите е надхвърлил 150. Освен
компании от цяла Русия на изложението са се представили водещи производители и дистрибутори от чужбина
- Белгия, Германия, Литва, Турция и
Швейцария.
SOCHI-BUILD привлича не само заради възможностите, които дава регионът заради курортния си характер, но
и във връзка с мащабните проекти в
гр. Сочи, който е домакин на Зимната
олимпиада през 2014 г.

21-25.10.2011 ã.
Èòàëèÿ
„Host – Hotel Emotion” гр. Милано
Международно търговско
изложение
Host – Hotel Emotion, е
и
най-големият
форум в Европа за
н
представяне
на машини и съоръжеп
ния
н за производители за оборудване
на
н хотели, ресторанти и магазини.
Изложението
се провежда на всеки
И
две
д години в обновения изложбен
център
Fiera Milano . Водещото
ц
събитие
за B2B бизнес е разделено
с
на
н шест специализирани секции:
професионални
ресторантьорски
п
услуги; хляб и тестени изделия; бар/кафемашини; сладоледени салони и сладкарници; кафе; Hotel & Spa Emotion. Тези шест
различни, но допълващи се продуктови
линии намират най-подходящата интеграция в HOST. Участието в това изложение
дава уникален бизнес опит, позволява
собствено позициониране в постоянно
развиващия се пазар, засилване на марката, изучаване на пазарните иновации и
обмяна на опит.
ВАЖНО!
Финансовото подпомагане за
участие в изложенията се извършва
с европейски пари по проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”,
ия ,
по който ИАНМСП е институционален бенефициент.
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Т емата

Треска
за злато

Купувайте,
инфлацията
стопява парите!
Това е новата мантра, която,
ако ви накара да замените банкноти срещу жълтия метал, ще
ви носи успокоение,
докато еуфорията продължава
и цената върви
нагоре.
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Äúëãîâàòà êðèçà,
íåñèãóðíîñòòà íà
ïàçàðèòå è ðàñòÿùàòà
îáåçöåíêà íà
ïàðèòå ïðåíàñî÷èõà
âëîæåíèÿòà êúì
áëàãîðîäíèÿ ìåòàë
ТАТЯНА ЯВАШЕВА
Златото бележи рекорд след
рекорд в поскъпването си от близо
две години насам. Това лято ценният метал прескочи поредната
психологическа граница от 1600 долара за тройунция (31,1 грама) и се
устреми нагоре. Доскоро златото
се приемаше за инвестицията на
песимиста, който все чака икономически катаклизми. Някои продължават да гледат на него като на
ненужна реликва от миналото, но
засиленият интерес в цял свят е
сигнал, че възгледите не са това,
което бяха, и че след недвижимите
имоти, технологиите и акциите
„доброто старо злато” е новото
убежище за свободните пари.
Благородният метал се ползва
като традиционна „защита” от
хиперинфлация в периоди на сътресения. В момента има несигурност
на всички други пазари, а в добавка
идва дълговата криза в Европа и
САЩ, която сее много страхове
за покупателната сила на парите.

И точно това движи котировките
на златото нагоре. Амбициите на
Китай да се превърне в световна
суперсила също не са за пренебрегване. По данни на финансовото
министерство на САЩ към края на
май т.г. Пекин държи американски
облигации за над 1,16 трилиона
долара. Същевременно от 2007 г.
насам Китай се е фокусирал върху добива на злато и се твърди,
че вече е на първо място в света
по производство на скъпоценния
метал.

В какво да
инвестираме

Златото е един от най-старите инвестиционни инструменти. Значението му се беше позагубило в края на миналия век, но от 2007 г. то
отново привлече интерес като сигурно убежище след понижението на
фондовите пазари.

 Инвестирането в злато е консервативен инструмент. Доскоро се
считаше, че от тази инвестиция не могат да се очакват нито особено
високи, нито бързи печалби. Приема се, че благородният метал в неговите инвестиционни форми - кюлчета, монети, стилизирани бижута и др.,
предпазва вложенията от инфлацията и колебанията на валутния и на
фондовия пазар.
 Златните инвестиционни монети са застраховка срещу валутните
рискове. Инвестиционните монети не бива да се бъркат с нумизматичните и колекционерските, чиято цена се определя не толкова от съдържанието на злато в тях, а от други фактори.

Никой обаче не може да каже
докога доверието в златото ще
продължи да нараства. По-интересният въпрос е дали тепърва си
струва да се инвестира в злато,
особено като се има предвид, че
подобна ситуация имаше при имотите, а те все още са горещ пример
за България. Мнозина се питат дали
това не е поредният балон? Къде
е таванът в цената на златото и
кога той ще бъде достигнат? Каква
ще е корекцията на стойностите
след това? Все логични за времето
на златната треска въпроси.
Вече е ясно, че дълговете, натрупани в кризи като сегашната,
може да бъдат платени по единединствен начин – чрез инфлация. И
всичко това е на гърба на дребния
инвеститор. САЩ прецениха, че не
биха могли да приложат „правилото
на внезапната смърт”, че не може
да спрат печатницата на пари и
предпочетоха, вместо да изпаднат
в неплатежоспособност, да увеличат тавана на своя държавен дълг
с 2,1 трилиона долара. Нямаше съмнения, че това ще се случи. Кризата
не е приключила и тя още дълго ще
дава отражение върху икономиките. Някой трябва да плати ;обяда”,
като сметката няма да се прави
според това кой колко е изял.
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Т емата
По хълмовете
на времето
Няколко хилядолетия човечеството използва именно златото
като основна мярка за стойност
и богатство и едва преди четири
десетилетия навлязохме в ерата на
необезпечените хартиени и виртуални пари. Но ръстът в цените на
благородния метал показва, че
хората не мислят да се разделят лесно с него.
В периода на съществуване на златния стандарт
цените на златото са
били изключително
стабилни. Но през
август 1971
г. американският
президент
Ричард
Никсън
приема
решение
за отказ
от фиксираната обвързаност
между долара и златото, което на практика означава отказ
от следвоенната Бретънуудска
международна валутна система
(известна под названието златнодоларов стандарт). Именно този
акт слага началото на възходящия
тренд в цените на жълтия метал.
През следващите осем и половина години те нарастват двайсет
пъти. Този бум би могъл да се
тълкува и като двайсеткратно
обезценяване на долара, а заедно
с него и на хартиените валути.
След това на пазара започна да се
налага представата за златото
като метал, използван предимно в
бижутерийната индустрия или за
чисто технически нужди. Паралелно
със загубата на монетарната си
функция, златото започна да губи и
инвестиционната си привлекателност. В началото на 80-те години,
по времето на президента Роналд
Рейгън, САЩ реализират специална
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операция за укрепване на долара и
ориентиране на международните
инвестиции към Америка. Именно
тогава американските държавни
облигации се превръщат в основен
глобален инвестиционен актив.
И през 90-те години известният

че всички големи консервативни
инвеститори предпочитат държавните облигации”. Ситуацията
обаче се промени. Златото възстанови инвестиционните си функции,
но пък федералният дълг на САЩ
надхвърли 14,3 трилиона долара и
това изстреля нагоре цената на
скъпоценния метал.

Има ли балон

американски
икономист Алекс Байър
обявява: „Държавните облигации на
САЩ са по-добри от златото. Те
са сигурни, високоликвидни, а освен
всичко носят и лихви. В същото
време цената на благородния метал е нестабилна, като от дълго
време насам следва низходяща
тенденция и няма никакви лихви.
Затова не бива да се учудваме,

„Златото е голяяям
балон. Всеки ще ви го
каже. Казват го още от
времето, когато
една тройунция
струваше 500
долара”, пише
в свой анализ
Брет Арендс,
анализатор
от британското
издание Market Watch.
Според него златният
балон е интересен с това, че
е единственият, при който толкова
малко хора реално притежават актив. В имотния бум например имаше твърде широко участие и там
потънаха огромни капитали. Подобна масовост е била постигната и
при първия голям балон в историята, свързан с манията за лалетата
в първата четвърт на XVII век.
Луковиците станали по-ценни от
злато и холандците започнали да

Пазарът в България
В България пазарът на инвестиционно злато все още не е добре
развит. Банките, които го продават,
не го изкупуват обратно заради липсата на добра експертиза. Твърдят,
че златото може да се обменя в целия
свят, а самите те на практика не го
правят. Има обаче уверения, че скоро
всяка от тези банки ще предлага
решение на проблема. В момента единствено Райфайзен предлага обратно
изкупуване, но при определени условия.
Изискването е инвестиционното злато
да не е било във физическо владение на
клиента, а да е съхранявано в трезор

на банката и да има котирана цена
към момента на обратното изкупуване. Минималното количество, което
може да бъде търгувано обратно,
възлиза на 250 грама, или 10 унции.
„Тавекс” е компанията, която се
занимава с покупко-продажба на злато.
Появата й раздвижи пазара.
Върху доставките на инвестиционно злато не се начислява ДДС. Инвестиционното злато може да служи
като залог по кредити.
В България негов единствен производител (кюлчета) е КЦМ Пловдив, който го изнася за швейцарски рафинерии.

продават домовете си, докато през
1836 г. цената се сринала и мнозина
останали без покрив над главата.
Причината за срива на „масовите убежища на стойност”, който
рано или късно настъпва, е че те до
голяма степен имитират прочутата пирамидална схема на италианския имигрант Чарлз Понци от
1920 г. Той пръв развива модела,
който на практика копира истинското банкиране. Схемата Понци е
известна още като "кредитиране
с частичен резерв" – участниците в играта получават парите си
от привличането на нови и нови
играчи. Изчерпи ли се капацитетът
за включване на нови участници,
всичко рухва.
Никой не може да оцени жълтия
метал и да каже коя всъщност е
реалната му цена. В момента едни
твърдят, че златото не е повече
„истински пари“, отколкото която
и да е валута, други опитват да
убедят, че в настоящата ситуация
парите „олекват”, само златото
„натежава”. То обаче не генерира
приход от производство и реално не
е нищо повече от схемата на Понци. И при златото печалбата идва

Цената
През март 2008 г. златото
надхвърли 1000 долара за тройунция (31,1 грама). По-голямата
част от благородния метал в
света е в трезорите на централните банки на богати западноевропейски държави като САЩ,
Франция и Швейцария, но през
последните години различни фондове станаха големи купувачи.
След като достигна 850 долара
за тройунция при съветското
нахлуване в Афганистан през 1980
г., златото поевтиня с около
две трети през следващите две
десетилетия.

Без
инвестиционна
стойност

Златните монети, емитирани от
БНБ, нямат значението на инвестиционно злато, а са сувенирни. Те
имат също нумизматична и колекционерска стойност.
Зъболекарското злато също няма
значение на инвестиционно злато.
В него има съдържание и на платина и то е по-скъпо от обикновеното злато.

единствено от появата на следващия купувач в редичката.

Очаквания
за зла(о)то
Известният милиардер и мениджър на хедж фонда Paulson & Co
Джон Поулсън през 2010 г. прогнозира, че през 2012-а цената на златото може да достигне 4000 долара
за тройунция. Мнозина вероятно ще
определят подобни очаквания като
нереалистични, но се твърди, че навремето именно Поулсън предсказва
съвсем точно краха на ипотечния пазар, поставил началото на
сегашната глобална криза, и печели
немалко пари от това. Активите
на неговия фонд (макар в момента
и той да жъне големи загуби от
липсата на добри възможности за
инвестиции) са най-големи сред
глобалните хедж фондове и са 1,5
пъти по-големи от тези на фонда
на Джордж Сорос Quantum. Голяма
част от вложенията са инвестирани в инструменти, свързани със
златото. От края на 2009 г. Сорос
също укрепва позициите си в инвестиционните фондове, обвързани с
„новия съхранител на стойност”.
Пазарният анализатор Марк
Фабер още преди време заяви, че
политиката за печатане на пари,
която води Федералният резерв на
САЩ, ще продължи да прави златото атрактивна инвестиция: „Ако
имаше балон, хората щяха да имат
злато. Целият свят щеше денонощно да купува злато. Аз обаче не
смятам, че има балон. Дори мисля,
че днес златото вероятно е по-евтино в сравнение с 1999 г., когато една тройунция струваше 252
долара“. Това изказване показва, че
парите все повече се превръщат в
хартия без покритие.
Като една от най-важните
причини за рязкото поскъпване на
метала се сочи несигурността сред
инвеститорите. Революциите в
арабския свят, желанието да се харчи повече, отколкото възможност-
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ите позволяват, слабият долар и
нестабилното евро, растящата
инфлация карат хората да търсят
защита за свободните си пари в
златото. Обезценката на хартиените пари се дължи и на факта, че
повечето централни банки продължават да ги печатат, за да покриват едни или други правителствени
разходи. Валутният борд у нас не
дава подобна възможност. Златото не може да се печата и затова
поскъпва.
„За тройунция скоро ще се
плащат до 3500 долара”, предрече
американският икономист Джеймс
Тюрк. Той вижда огромен потенциал
за златото, защото някои централни банки са изпуснали контрола над
него.
Ето и една прогноза, чиято първа част времето вече опроверга.
Тя е на главния икономист на HypoVereinsbank Мартин Хюфнер, цитиран от Handelsblatt: „Цената на
златото ще падне от 1400 долара
на 500 долара. Ще настъпи паника
сред големите инвеститори и те
ще се опитат да се освободят на
всяка цена от метала. Ще се окаже, че златото не само може да е
убежище от кризите, но и самото
то да причинява кризи”.

Рискувай трудно
„Златото е убежище поради
липса на алтернативи за друго вложение. Ако такива възможности се
появят, то продавачите на ценния
метал ще са повече от купувачите и тогава ще последва корекция
на цените. Но никой не може с
точност да каже кога и къде ще е
точката, в която трендът ще се
пречупи. Едно е сигурно – че да
инвестираш в злато сега е много
по-рисково, отколкото преди година. Вече има своеобразни рекорди и еуфорията може да не трае
дълго”, коментира Иво Димитров,
изп. директор на консултантската
компания FinCity. Според него при
поевтиняване на златото не може
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да последват фалити, както се
случи с имотния балон например.
Просто като го обърнете в пари,
ще имате по-малко средства. Но
всъщност и банкрутът е възможен,
достатъчно е поради алчност да
влезете в дългове с цел да спечелите от златната треска, но да
сте изпуснали момента.
През годините назад златото
е постигало рекордна цена, когато икономиката не е била в подем.
Движението на цената му показва,
че дори когато има корекция надолу, тя винаги е на по-високо ниво,
отколкото предишното равновесно
положение, което е било достигнато. Трябва обаче винаги да се има
предвид кой кога е влязъл на пазара.
Ако се включите, когато цената е в
пик, след корекцията надолу ще сте
на минус. Ако обаче сте влезли доста по-рано, тогава ще сте на плюс.
Ако златото е в своеобразен ценови
връх, инвестицията носи огромен
риск и затова в такъв момент Иво

Димитров препоръчва да се инвестира в подценени активи. Трябва обаче
да се анализира и внимателно да се
прецени какво точно се купува. Има
дружества, които са в добро състояние, акциите им ще поскъпват.
Недвижимите имоти на атрактивна
цена също не са за пренебрегване
като възможност. Потенциалът на
подценените активи е най-голям.
Преди кризата най-малък риск носеха
държавните ценни книжа, но вече и
с тях трябва много да се внимава.
Кризата показа, че и на кредитните рейтинги не може да се вярва,
защото често истината е обвита в
мъгла и късно излиза наяве.
„Старото еврейско правило гласи: Една трета в стабилна валута,
една трета в злато, една трета в
недвижимо имущество. В условията
на днешната финансова нестабилност златото става добър източник на диверсификация. Лятото е
традиционно слаб сезон за подобна търговия, но не и това лято.

днес. Инфлацията на всички основни
валути е движещ фактор за поскъпването на златото. Ако миналата
година бяхте инвестирали в злато,
днес покупателната способност
на тези пари щеше да е удвоена”,
- уверява Макс Баклаян от фирма
„Тавекс”. Маржовете в покупката и
продажбата на инвестиционно злато са малки, търгуваме с него като
с валута, обяснява той. Всъщност
до стъпването на тази компания
у нас в страната нямаше реален
пазар на инвестиционно злато, защото никой не предлагаше обратно
изкупуване.

Инстинктът
на единака

Инвестиционно сребро

На пазара на благородни метали като инвестиционен инструмент се
продават много продукти от сребро. Сребърните кюлчета с проба 999 са
най-популярни, тъй като лесно ориентират инвеститорите и са лесни за
съхранение. Те са компактни и позволяват съхраняване на относително
голямо състояние на малко място.
В България върху инвестиционното сребро се начислява ДДС. То може да
се купи от банките, посочени в секцията за инвестиционното злато.

Очакването ми е поскъпването да
продължи над тези исторически
високи нива, които вече са достигнати, и не предвиждам рязък спад.
Среброто също е с възходящ тренд,
но там има известно изоставане в
цените” - коментира Николай Колев,
прокурист на Общинска банка. Все
повече хора се насочват към благородните метали като възможност
за инвестиция. Недостатък е, че не
може да продадете инвестиционното злато на гишето на банката, но
има технологични трудности, които
трябва да се преодолеят. Има сериозен риск при обратното изкупува-

не, тъй като сертификатът може
да не е истински. Банката трябва
да е в състояние надеждно да провери съответствието, казва още
финансистът.
„Притежанието на злато е
единствената алтернатива, която
може да предпази от обезценката
хартиените пари. То е застраховка
срещу икономически и политически
катаклизми. Благородните метали
няма как да се напечатат и цената
на златото няма как да падне, просто защото всички валути всеки ден
се обезценяват. С парите утре ще
може да купите по-малко, отколкото

Направите ли инвестиция в злато, трябва да помислите къде да
съхранявате това съкровище. Има
много трезори, които предлагат
тази услуга. За да минимизирате риска, е добре да го застраховате. За
разлика от парите в банка, то не
носи лихва. Специалисти от бранша
предупреждават да си отваряте
очите, защото вече се предлагат
златни сертификати без гаранция,
че в момента, в който поискате
ценния метал, ще има физическа
наличност. Така търговците на обещания също са намерили своя ниша.
Каквото и да ви говорят за
златото, знайте, че става дума
за интереси. Преди да решите да
се присъедините към купувачите,
трябва добре да проучите всички
плюсове, но и да акцентирате върху
всички минуси, които подобно вложение крие. В България лесно може
да си купите инвестиционно злато,
но не и да го продадете. Банките,
които го предлагат, все още нямат
необходимата експертиза, за да го
изкупуват обратно.
Помнете: Инвеститорите се
движат като стадо в една посока.
Усетят ли риск, вкупом започват да
бягат.
Уорън Бъфет например не е фен
нужен
на златото. За него то е ненужен
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метал без никаква реална полза:
„Изравят го отнякъде, стопяват го
в даден обем и след това го погребват в трезор. Златото няма реално
приложение. Аз мога да заложа, че
добър производствен бизнес ще се
представи по-успешно от нещо, което не прави нищо.” Инвеститори от
ранга на Уорън Бъфет се ориентират
към компании, които имат естествен монопол и където навлизането
на нови играчи става много трудно.
Оракулът от Омаха съветва да се
купува злато, когато другите не се
интересуват от него. Самият той
прави инвестиции с дълъг хоризонт.
В кризата, която продължава да

разтърсва света, може да чуете и
това: „Единствените пари, които
ми принадлежат, това са добре
похарчените пари.” Днес има много
начини безвъзвратно да загубите
спестяванията си. В крайна сметка
всеки сам преценява дали да се поддаде на златната треска. Предпазливостта не е излишна, тъй като и
инвестицията в злато си е своеобразна форма на хазарт. Войната
за световно финансово надмощие
продължава и някой трябва да плати
цената на парите без покритие.
Материалът не е препоръка
за инвестиционно решение.

Монети за
ценители
В България частни лица
притежават различни видове
златни монети без значение на
инвестиционно злато. Част от
тях могат да се закупят и по
различни неформални канали и
златари. Огромното мнозинство
от тях имат стойност единствено като златно съдържание.
Съществуващите в България
златни монети обаче в огромната си част са пробити. Това
ги лишава и от нумизматична
стойност.

Какво се предлага у нас
Няколко
Н
к к банки
б к предлагат за продажба инвестиционно злато 22 или 24
карата (кюлчета, медальони и монети),
сред които Първа инвестиционна банка,
Банка Пиреос, Общинска банка, Райфайзенбанк, Корпоративна търговска банка.
Медальоните не са от тип, предлаган в
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бижутерските
магазини.
б
ж
к
Сред предлаганите златни инвестиционни монети са: Австралийско кенгуру, Американски орел, Британия, Виенска
филхармония, Канадски кленов лист,
Кругерранд, Наполеон, 8 флорина (20
франка) Франц Йозеф, 20 крони Франц

Йозеф
Новв суверен Елизабет II.
Й
ф 1915 г., Н
Чрез инвестиционни посредници, които работят на територията на България, може да се купят акции на взаимни
фондове, на ETF-фонд (exchange traded
fund, който следи златен индекс)
или на златодобивни компании.
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Декада на възход
данните на Световния съвет по
златото (World Gold Council), който е най-авторитетният източник
на информация за пазара на този
ценен метал. Търсенето от страна
на централни банки от началото на
2011 г. се е повишило, достигайки до
129 т само за първото тримесечие
на 2011 г.

В резултат към 1 август 2011 г.
прогнозите и очакванията на “големите” борсови играчи за стойността на златото през 2012 г. варират
между 1301 и 1900 долара за тройунция, обобщават от Общинска банка.
Материалът не е препоръка
а
за инвестиционно решение..

цена в щатски долари

10-годишното
поскъпване на златото
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цена в евро

Цената на златото бележи ръст
в 10 поредни години, като от ниво
268,30 долара за тройунция на 5 януари 2001 г. удари абсолютен рекорд от
1772 щатски долара на 9 август 2011
г. Впечатление прави тенденцията
на всеки 3 години от този 10-годишен период златото да удвоява
стойността си на пазара, посочват
от Общинска банка. Според нейни
анализатори устойчивият растеж на
цените на благородния метал при сегашните пазарни колебания и резките
движения на пазарите на суровини
показва ясно и силата на движещите
го фактори. Засиленото търсене от
страна на инвеститорите, подкрепяно от несигурността във водещи
икономики, нарастващ инфлационен
натиск, опасения от фактически фалит на затънали в дългове държави,
неотклонно поддържат интереса към
златото като обект на търговия.
Освен големите борсови играчи
собственици на злато са централните банки, международните организации и правителствата. Те държат
като златни резерви около 16,5 на
сто от златото по света, сочат
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Най-големите притежатели на златни резерви (декември 2010)
Държава / Организация

Злато
Злаатоо като
кат
ато дял
дяял
в националните
нац
ациона
иооннаалн
лнит
лнит
итее
валутни
алут
ал
луут
тни
ни резерви
рееззееррвии (%)
(%))

Д
Държава
ъррж
жа
авва
а / Организация

Злато
( тона )

Злато като дял
в националните
валутни резерви (%)

10,792.6

60.7%

23

Пакистан

184,4

19.2%

САЩ

8,133.5

73.9%

24

Филипини

175,9

14.0%

Германия

3,401.8

70,3%

25

Алжир

173,6

4,5%

2,846.7

-

26

Либия

143,8

5.6%

-

Еврозоната
Е

1
2
3

Злато
( тона )

МВФ

4

Италия

2,451.8

68,6%

27

Сингапур

127,4

2,5%

5

Франция

2,435.4

67,2%

28

Швеция

125,7

11,1%

6

Китай

1,054.1

1,7%

29

Южна Африка

124,9

12.2%

7

Швейцария

1,040.1

16.4%

30 Банка за междунар.
разплащания

120,0

-

8

Русия

775,2

6,7%
31

Турция

116,1

6,0%

9

Япония

765,2

3.0%
32

Гърция

111,7

78,7%

10

Холандия

675

57.5%
33

Румъния

103,7

9.1%

11

Индия

614,8

8.1%
34

Полша

102,9

4,5%

12

ЕЦБ

522,7

27,9%
35

Мексико

100,1

3,8%

13

Тайван

466,9

4.6%
36

Тайланд

99,5

2,5%

14

Португалия

421,6

81,1%
37

Австралия

79,9

8.1%

15

Венецуела

401,1

52,4%
38

Кувейт

79,0

13.5%

16

С. Арабия

322,9

3.0%
39

Египет

75,6

8,7%

17

Великобритания 310,3

16.8%
40

Индонезия

73,1

3,6%

18

300,0
(Неофициални
данни)

-

41

Казахстан

67,3

10,0%

42

Дания

66,5

3.3%

43

Аржентина

54,7

4,5%

44

Финландия

49,1

20.6%

45

България

39,9

9.9%

Иран

19

Ливан

286,8

27.6%

20

Испания

281,6

38.6%

21

Австрия

280,0

56,2%

22

Белгия

227,5

36.8%

16 Икономика

Източник: www.gold.org
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АНТОН АНДОНОВ

Бактерии
трезори

Златото в земята свършва след
50 години. Тогава ще бъдат изчерпани всички запаси от земните
недра. Черната перспектива накара
учените да търсят нови начини за
добив и находища, за да не секне
златната треска, а усилията им
имат всички шансове за успех. В
бъдеще злато ще се извлича от
морската и океанската вода. Истинска научна революция предизвика
откритието, че някои от нисшите
организми – гъби и бактерии - са
в състояние да натрупват злато в

клетките си. Досега се знаеше, че
живите клетки могат да акумулират различни метали, но интересът
им и към златото изненада дори
учените. В света вече се говори за
бактериално извличане на ценния
метал от водата, което със сигурност може да се нарече бъдещето
на златодобива. Още повече че
моретата и океаните заемат 71%

Запасите покриват тенис корт
166 000 тона е всичкото злато
на света. Ако то бъде събрано на
едно място и от него се направи
куб, то той спокойно ще се събере
в … игрище за тенис. Че дори ще
останат свободни два метра от
корта. Годишният добив на злато е
2600 тона, което увеличава с всяка
година размерите на „златния куб”
с 11 см. В момента диагоналът на

този хипотетичен златен куб е 20,
2 метра. За да бъде покрито цялото
игрище за тенис със златния куб, в
света трябва да има 205 000 тона
злато. Експертите очакват това да
се случи през 2025 г., ако се намерят
отнякъде нови 13 000 тона, защото
изчислените запаси са 26 000 тона,
а необходимите за завършването на
куба тонове са 45 000.

от повърхността на Земята, а
обемът им е 18 пъти по-голям от
този на континентите. Изчисленията на учените показват, че в един
тон вода се съдържат между една
хилядна и десетина милиграма чисто злато. Тези количества нямат
промишлено значение сега заради
ниската рентабилност на известните способи за добив на злато
от вода, но Световният океан е
бъдещето на златодобива, защото
в него се съдържа по 1 кг злато
за всеки жител на планетата. В
момента благородният метал се
извлича единствено от земните недра, технологията за това е сложна
и скъпа, а най-големите златни находища са на изчерпване. Геолозите
разработват залежи на дълбочина
до 2 км и въпреки възможността
да търсят златни жили, скрити на
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Т емата
10 км в земята, това не се прави,
защото технологията е скъпа.
През последните 170 години
добивът на злато по света скочи
100 пъти. 70 държави в света вадят
злато от земните недра. Най-големите златни мини се намират
в ЮАР, Австралия, Канада, САЩ и
Русия. Подземните запаси от злато
по последни данни на WGC (World
Gold Council - Световен съвет по
златото) са 26 000 тона, а Китай е най-големият производител
на злато в света. През миналата
година златодобивът в страната е
нараснал с 8,57% в сревнение с 2009
г., достигайки 340 тона. От 2004 г.
насам Поднебесната империя увеличава непрекъснато добива на скъпоценния метал и от 2007 г. е номер
едно в света по производство на
злато, изпреварвайки досегашния
лидер ЮАР. В същото време само за
последните десет месеца на 2010 г.
вносът на злато в Пекин се увеличи
шест пъти, достигайки 210 тона.
В челната петица на най-големите
производители на злато в света
влизат Австралия, САЩ и Русия.
Бумът на златодобива в страната
на кенгурото започна през 1890
г., а през 1903 г. от земята бяха
извлечени повече от 50 тона злато.
Австралия поддържа добри темповете на добив и традиционно е сред
първите три най-големи производители на злато в света. След първото намерено злато в САЩ през
1782 г. в щата Вирджиния златната
треска там не спира. Въпреки че
Русия има големи залежи от злато,
страната все още няма изработен
модел за добива му, съобразен с
местното законодателство, отбелязват експерти. В челната десетка на най-големите производители
на благородния метал следват Перу
и Канада, чиито златни мини постепенно затварят врати. През 2002
г. бяха закрити 9 златни рудника и
така броят на работещите падна
до 30. Африканската държава Мали
е осма, следвана от Узбекистан и
Гана. В Южна Африка и Австралия
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все още се намират неразработени
и нови залежи със златна руда, но
анализаторите са на мнение, че в
следващите няколко десетилетия
запасите ще свършат. Това ще
изправи пред нови решения бижутерската и високотехнологичната
промишленост, както и банките,
които по традиция държат част от

финансовите си активи в злато.
В последните няколко месеца
неизвестността около бъдещето
на щатския долар накара банкерите по света да обърнат поглед
отново към благородния метал.
От началото на годината само
Мексико похарчи 4 млрд. долара за
100 тона злато. Дотогава стра-

Къде се търгува
В света съществуват повече
от 50 пазара на злато. Най-големите от тях са в Лондон, Цюрих, Ню Йорк, Хонконг, Дубай,
като първите два са водещите.
Златото се търгува на тройунция, която тежи 31,1034768

грама. На „златните борси”
основните играчи са златодобивните компании, които предлагат годишно по около 2 500
тона злато, централните банки,
които държат националните
запаси в злато, частните банки

ната притежаваше едва 6,8 тона
от благородния метал. Доверие на
златото гласуваха и трезорите
на Русия и Тайланд, които също
увеличиха златните си резерви за
сметка на долара. Русия например
купи 18,8 тона злато и в момента централната банка притежава
811,1 т. Финансовата криза накара

и големи и малки спекуланти.
Кюлчета купуват най-вече централните банки на различните
държави, които попълват нционаланите си резерви, частните
банки търсят главно слитъци
и монети, а бижутерската
промишленост, инвеститори
и промишлени предприятия не
подбират формата на материала.

банкерите на развиващите се страни да обърнат поглед към запасите в злато, защото то се оказа
най-сигурното убежище във време
на криза, което постоянно покачва
цената си. Така се сложи край на
продължилата две десетилетия
тенденция за разпродажба на златни активи от централните банки в
света. Това от своя страна изстреля търсенето на злато в непозната
орбита, а цената надмина границата от 1600 долара за тройунция.
Въпросът за цената на златото
най-вероятно ще се реши от САЩ
и Китай. Американците имат найголемия запас от злато в света, а
китайците държат в ръцете си 2,5
трилиона долара и са номер едно
по добив на злато. За разлика от
другите двама големи играчи на
пазара – ЮАР и Австралия – Пекин
не изнася добитото в страната
злато. Според доклад на World Gold
Council световната икономическа
криза, дълговата криза в Европа,
неяснотата около бъдещето на американската икономика, събитията
в Близкия изток и Северна Африка
и предприетите от централните
банки операции по диверсификация
на портфейлите с покупката на
злато ще продължат да държат
цената на благородния метал висока. Тенденцията бе потвърдена от
данните на пазара за злато през
второто тримесечие на годината. Цената на благородния метал
удари нови върхове и скочи с нови
4,6% спрямо средните стойности за
първото тримесечие на годината. В
последния ден на юли тройунция се
търгуваше на нива от 1628,5 долара
на борсата в Лондон. Централните
банки направиха покупки за второто
тримесечие на годината, които са
по-големи от целия търгуван обем
злато през 2010 г., в размер на 635
тона. Така в момента те държат
в трезорите си около 30 000 тона
злато, което могат да отпуснат
като кредит. Търсене обаче няма
въпреки пренебрежително ниската
лихва от 0,1% за половин година.

В същото време търсенето на
злато от инвеститори и физически лица на Shanghai Gold Exchange
за периода април – май бе над 205
тона, което е с 26 тона повече от
същия период на миналата година. Доходността от покупката на
злато за тримесечието надмина
приходите от облигации и природни ресурси като нефт и природен
газ. Бягството към златото като
към най-сигурен актив по време
на криза започна през първото
тримесечие на годината, когато
търсенето на благородния метал
бе 981,3 тона. Цифрата е с 11 %
по-висока в сравнение със същия
период на 2010 г. В стойностно
изразежение тогава за злато бяха
похарчени 43,7 млрд. долара срещу
31,4 млрд. година по-рано, което
представлява увеличение с почти
40%. Фактът бе обяснен с повишен
интерес към покупката на барове
и монети и засилено търсене от
страна на бижутерийната промишленост. В същото време търсенето
на инвестиционно злато нарасна с
26% до 310,5 тона от 245,6 тона
през първото тримесечие на 2010
г. В World Gold Council очакват през
третото тримесечие на годината
търсенето на злато да се увеличи
заради малките колебания в цената
му. По данни на организацията запасите от злато в света са достигнали 166 000 тона на обща пазарна
стойност 7 трлн. долара. Тяхната
структура обаче се променя, защото делът на златото за инвестиции бързо расте. Традиционно силен
остава интересът към съхраняването на златото като бижута, найвече в Индия и Китай. Неговият дял
е изчислен на 83 700 тона, което
представлява около половината от
целия обем злато на земята. Частните инвестиции в злато и държавните златни резерви към юни 2011
г. са по около 18%, или съответно
29 600 и 29 300 тона, а най-малък е
делът на златото, което се влага в
промишленото производство –
12%, или 19 800 тона.
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ПЕТЯ СТОЯНОВА
Химическият символ на златото “Au”, както е обозначен в
Менделеевата таблица, произлиза
от латинската дума „aurum”. Златото не се окислява, не ръждясва,
не става на петна и не се поддава
на корозия. Металът е мек, лесен
за обработка и в състояние да
провежда електричество и топлина. Измерва се в тройунция, като
името идва от френския град
Троа, където тази мерна единица
е използвана за пръв път. Златото и медта са единствените два
цветни метала, които не са бели.
Те са първите открити от човека
преди около седем хилядолетия.
Митичният фригийски цар Мидас
превръщал в злато всичко, до което
се докосвал, а владетелят на Лидия
Крез (VII век пр. Хр.), чието име и до
днес е синоним на богатство, сече
първите монети от електрон – естествена сплав от злато и сребро.
Оттогава най-високите номинали
на паричните знаци са запазени за
ценния метал, но повечето инвеститори днес го разглеждат като
средство срещу инфлация и възможност за съхраняване на стойност.
Катаклизмите на международните финансови пазари, породени от
трусовете в глобалната икономика
около дълговата криза в Европа и
Америка, пришпориха инвеститорите към крайни действия. На 4
август светът стана свидетел
на най-масовата разпродажба на
акции от зимата на 2009 г. Загубата на доверие в способността
на световните лидери да направят полезен ход и да прекратят
финансовата агония предизвика
паника на Уолстрийт и срина
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Мечта

за богатство

ценните книжа с 5%. Това „представление” със сигурност върна страха от есента на 2008
г. Индустриалният индекс Дау
Джоунс се срина с повече от 500
пункта или с 4,31% и окончателно
изтри печалбите от началото на
годината. „S&P 500” падна за ден
с 4,8%, а показателят на технологичната борса Nasdaq се понижи с
5,1%. Индексите в Лондон, Париж и
Франкфурт също паднаха между 3,4
и 3,9%, а борсите в Латинска Аме-

рика – с 5%. Загубите от акции
са толкова големи, че в опит да ги
намалят търговците се опитваха
да осребрят другите си активи.
Дори цената на златото, което
седмици наред неспирно поскъпва,
загуби от стойността си. На 9
август обаче световните пазари
отбелязаха 1772 долара за тройунция. Рекордът е регистриран за
доставки на злато през декември
на американската стокова борса
COMEX. Само десет дни преди

Блиц
Пламен Пейчев, главен дилър Trader.BG:

Разпродажби
- след кризата
- Вече 11 години златото поскъпва. Това ли е подходящият инструмент при сътресения на финансовите пазари?
- Инвеститорите купуват злато,
за да се предпазят от инфлацията
и от обезценката на парите. През
последните месеци наблюдаваме обезценка на парите, а не поскъпване на
златото. Инвеститорите бягат от
еврото заради това, което се случва в
еврозоната. Бягат и от долара заради
икономическите проблеми в САЩ. Част
от хората търгуват със злато, други с петрол. Клиентите на Trader.bg през
юли направиха двойно повече сделки със
злато в сравнение с юни.
- Ще се повишават ли активите в
злато на инвеститорите над задължителните 5%?
- В момента, в който несигурността на пазарите изчезне, хората ще
започнат да продават злато и да се
оглеждат за други инвестиции. Когато
кризата е зад гърба ни, те ще се
ориентират към активи, които носят
повече доходност.
- Какви са предимствата на
маржин търговията на финансовите
пазари пред вложението в реално
злато?
- Можеш да си купиш злато на
кюлче и да си го държиш вкъщи. Но
е възможно да инвестираш в златен

това цената беше с 50 долара
по-ниска. Анализаторите прогнозират нови рекорди в близките
2-3 г. Според Гавин Томас, главен
изпълнителен директор на Kingsgate
Consolidated NL, златодобивна
компания с проекти в Австралия и
Тайланд, до три години цената на
метала ще достигне 2500 долара за тройунция. „В момента сме
по средата на 10-годишен „бичи
пазар” за златото. Цената няма
значение, индустрията може да
увеличи доставките според търсенето”, категоричен е Томас. Все
пак представители на златодобивната индустрия предупредиха,
че секторът може и да прегрее,
ако цените продължат рязко да се

покачват. „Бих бил щастлив, ако
златото остане над 1600 долара,
но ако цената надвиши 5000 долара
или някое от високите нива, които
прогнозират – тогава със сигурност ще имаме проблем”, коментира Брус МакФадзин, управляващ
директор на Catalpa Resources Ltd.

Против инфлация
Златото служи като средство за
предпазване от рискове при катаклизми, войни или като антиинфлационен инструмент. Специалистите
са на мнение, че няма опасност
активът да се „балонизира”, защото по принцип вложението в
благородния метал е пасивно – не

актив и след минута да го продадеш.
Пазарът е динамичен и всеки може
да търгува, когато има очаквания за
промяна в цената. Нашите клиенти
търгуват сравнително активно и не
държат един инструмент с месеци
или години. Те купуват злато и имат
възможност да го продадат след
две-три седмици, ако очакват цената
да падне. По-късно при евентуално
понижение отново могат да си купят
от този актив. При маржин търговията дори малко колебание в цената
може да доведе до значителни печалби.
За съхранение на кюлчето е необходим
сейф, а при продажба се търси банка,
която търгува със злато.

носи лихва и доходност, но гарантира сигурност. Страхът мотивира
инвеститорите да купуват злато,
защото очакват обезценката на
долара да продължи. Инвестицията в ценния метал се използва за
хеджиране срещу колебанията на
валутния пазар. Традиционно цената се движи в посока, обратна на
щатския долар. Тази взаимовръзка
обаче често се разпада, особено
при кризи. Такъв пример е периодът от края на 2008 г. и началото
на 2009 г. след фалита на Lehman
Brothers. Въпреки това силната корелация между златото и валутния
р
курс евро - долар все още се приема
за определяща за посоката на
благородния метал.
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Т емата
Ñòðàíàòà íè å áîãàòà
íà çëàòíè ðóäè, íî
äîáèâúò ñðåùà îãðîìíà
åêîëîãè÷íà ñúïðîòèâà
ТАТЯНА ЯВАШЕВА
Царят на металите или металът на царете, както наричат
златото от древни времена, не
върви по царски път, когато става
дума за неговия добив в България
в най-ново време. Някак трудно
се намира златната среда между
намерението на инвеститорите
да разработят едно или друго
находище и желанието на местните жители и на екологичните
организации природата да остане
девствена.
В годините на социализма миннодобивният сектор не е отдавал значение на златото, а се е
наблягало на желязото и цветните
метали. Бум в търсенето настъпва
след 1990 г., като интересът нараства успоредно с поскъпването на
ценния метал.

В България има
поне 40 находища

на руда, която съдържа злато. Към

Трънливият път
до Клондайк
днешна дата на концесия са предоставени две от тях – (Челопеч”
и (Чала”. Първото е с концесионер
„Челопеч майнинг” ЕАД, а второто се разработва от (ГорубсоКърджали” АД. Находище само на
злато е единствено (Чала”, а в
Челопеч добиват златно-медна руда.
Към 1 януари 2011-а запасите на
находище (Челопеч” са 21746 хил.
тона руда със съдържание на злато
4,74 г/тон, или 103 152 килограма
от скъпоценния метал, а на находище (Чала” залежите са съответно
391,1 хил. т руда със съдържание на
злато 9,1 г/тон, или 3560 килограма
метал, информират от Министерството на икономиката. През 2010
г. от находище (Челопеч” са добити
1088,4 хил. т руда със съдържание
на злато 3.86 г/тон или 4201 кг от
благородния метал, а от находище
(Чала” – 58,2 хил. т руда със съдържание на злато 4.95 г/т, и съответно 288 кг метал.
Златосъдържаща руда има в
следните находища: Челопеч, Чала,

Çëàòîòî îò íàõîäèùåòî â ×åëîïå÷
ñå îáðàáîòâà èçâúí Áúëãàðèÿ
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Зидарово, Говежда, Бакаджик, Злата,
Свищи плаз, Долна Каменица, Маджарово-жила 5, Хан Крум (Ада тепе),
Седефче, Диканите, Петелово, Попско, Негърщица и Асарел-запад.
Концесионният договор за добив
на златно-медно-пиритни руди в
Челопеч е сключен през 1999 г. и е
за срок от 30 г. Годишното парично
концесионно плащане за единица
добито подземно богатство се
изчислява като процент от стойността на добитите подземни
богатства. Концесионерът „Челопеч
майнинг” заплаща възнаграждение в
размер на процент от стойността
на металите (мед, злато и сребро) в
добитите руди по средноаритметични международни цени на металите
на Лондонската метална борса. Тъй
като изграждането на инсталацията за производство на метали
все още не е започнало, за 2010 г.
концесионното възнаграждение е
формирано като 1,5% от стойността на металите мед, злато и сребро
в добитите през годината 1 088 431
тона руда - концесионерът е внесъл
сумата от 6 568 017,95 лева, уточняват от Министерството на икономиката. Оттам обаче премълчават,
че всъщност екологични съображения
и съдебни дела са причина „Челопеч
майнинг” да извършва само добив,
а флотационният концентрат да се
обработва в Намибия и там да става извличането на метала.
Също през 1999 г. с (ГорубсоКърджали” АД е сключен концесионен договор за добив на оловноцинкови и златосъдържащи руди
от находище (Чала”, Хасковско.
Контрактът е за срок от 17 г. Концесионното плащане е в размер на
0.4% от стойността на златото в
добитите количества руди.
Оказва се, че има и нови кан-

Къде се правят проучвания
дидати за получаване на права за
разрешения и концесии за добив
за метала, който чупи рекорд след
рекорд в борсовата търговия.
Държавата предоставя права за
търсене и проучване на площи. Срещу
това получава такса площ за всеки
предоставен квадратен километър.
Всички изследвания се провеждат при
стриктно спазване на националните
и европейските норми за опазване на
околната среда, посочват от Министерството на икономиката, без да
уточняват кой и как извършва контрола. Оттам уверяват, че цялата
информация, получена в резултат на
проучвателните дейности, остава за
държавата. Експертите в министерството предпочитат да подминават
въпроси като какви методи за извличане се използват, кои са по-малко
безопасните, как да се опази здравето на хората и да се съхрани екологичното равновесие. Интересът към
лъскавия метал силно повлия и върху
интереса към неговия добив. Нарасна
обаче и съпротивата. Жителите на
населени места, в близост до които
има находища на златна руда, природозащитници и екоорганизации дават
отпор на намеренията на добивните
компании, защото при извличането на
метала се ползват технологии, чийто
процес включва

цианиди, живак
или други опасни
съставки
Наскоро Върховният административен съд отмени решението на министъра на околната среда „Горубсо”
да добива в Кърджали златен концентрат с използване на цианиди. Документът бе атакуван от кмета Хасан
Азис и шестима общински съветници
като незаконосъобразен. Според
противниците на инвестиционното
предложение добивът с цианиди в
центъра на Кърджали застрашава
живота и здравето на хиляди хора.
И в Крумовград пътят към златото не е лесен. Там има много спорове
около проекта на "Болкан минерал

(към юли 2011г.)

Находища на
златни руди
Източник: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

енд майнинг". През февруари правителството реши да даде 30-годишна концесия за експлоатация на
находището, но община Крумовград
и екосдружение "Балкани" обжалват
решението. В документа обаче е
записано, че същинският концесионен
договор ще бъде подписан само след
положителна екооценка на проекта.
Твърди се, че там доказаните залежи
от благородния метал са около 27
т. На същото това възвишение е
запазен древен рудник - добивът на
ценния метал е започнал преди 3500
години.
Тази пролет чрез сондажи се

установи, че и в местността Милин камък край Брезник има голямо
златно находище. Според геоложките проучвания залежите на злато
там са около 14 т. Местните първо
посрещнаха с ентусиазъм новината,
че живеят в българския Клондайк, но
разбрали за екоопасностите, които
добивът крие, веднага казаха „не”.
Макар всеки да мечтае за своето Ел
Дорадо, чистата природа е по-скъпа
от всяко злато, твърдят противниците на минните гиганти.
а
Материалът не е препоръка
за инвестиционно решение..
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Бизнесът

Кирил Домусчиев, изпълнителен директор на “Хювефарма
“Хювефарма””:

И нтервю
Кирил Домусчиев е
роден в София през
1969 г. Завършил е
Испанската езикова
гимназия, а по-късно и
специалността индустриален мениджмънт
и маркетинг в Техническия университет в
София.
Той е един от първите предприемачи,
започнали успешен
бизнес след промените
в България. През
1990 г. основава няколко компании, занимаващи се с производство
и търговия на промишлени стоки. През
2003 г. тези компании
се сливат в инвестиционен холдинг „Адванс
Пропъртис” ООД.
Председател е на
Надзорния съвет на
*Биовет” АД и изпълнителен директор
на *Хювефарма” АД.
От 2005 г. е член на
борда на директорите
на *Huvepharma” N.V. ,
Белгия, и *Huvepharma”
Inc., САЩ.
Председател е на
борда на директорите
на *Кей Джи Маритайм
Шипинг” АД, а от
2008 г. е главен акционер и председател на
Надзорния съвет на
„Параходство Български Морски Флот” АД.
Домусчиев е член на
Управителния съвет
на Конфедерацията
на работодателите и
индустриалците в България, както и на Сдружението „Национален
Комитет в България
на Международната
Търговска Камара”
(ICC Bulgaria).

е наркотик
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Интервю
- Господин Домусчиев, в какво
но се намират – трябва да са с
време живеем?
добро образование, да са почтени
- В трудно, но интересно време!
и честни, амбициозни и работливи.
- Да живееш в интересно
Стремим се да развием мисленето
време – това е древно китайско
им на предприемачи.
проклятие. Сега в какъв бизнес
- Предприемачът се ражда,
момент сте?
създава се, или е комбинация от
- В бизнеса има цикличност. Подвете?
някога едни индустрии са в криза,
- Комбинация от двете. Само с
а други - в подем. Има трудносусърдие не става, но и предприемти, но и днес добри резултати не
чивост без упоритост и всеотлипсват. Фармацевтичната група
дайност в работата също не дава
се развива добре и се радваме на
резултат.
онова, което посяхме преди десе- Каква е цената на успешния
тина години. Независимо от крибизнес?
зата корабособственическата ни
- Много малко лично време, твъркомпания успява. Тези две дейности де много стрес!
ни дават оптимизъм и ни карат да
- Тогава защо си струва ценаотделяме повече време и ресурс
та?
за нови проекти. В строителство- Вид наркотик е, човек се прито и недвижимостите ситуациястрастява.
та е по-тежка, там замразихме
- Като предприемач какво наувсички инвестиционни проекти и
чихте за парите?
просто довършваме започнатото.
- Че са относително понятие
През изминалите 20
– днес може да ги
години наш принцип
имаш, а утре да
Âúçäúðæàì
е бизнесът ни да
ги загубиш. Не се
ñå äà òðóïàì
се крепи на няколко
стремя към трупаïàðè â áàíêà,
крака. Това ни помага
нето на пари. За мен
êóïóâàì àêòèâè са средство за реда оцеляваме и да
вървим напред.
ализацията на един
- Как се предпазвате от бизнес добър проект, те са като кръвта
с глинени крака?
в един организъм. Въздържам се да
- Няма ясни правила, но наш
трупам пари в банка и кризата допринцип е да инвестираме в произ- каза, че съм на прав път. Повечето
водство, не просто в търговия.
икономики не се развиват. Парите
- Повечето хора се ориентисе обезценяват постоянно и заторат към търговия…
ва цените на суровините растат,
- Да, защото е по-лесно. При
а не заради някакви спекулации.
производството едно изделие първо
- Кой тогава е най-добрият
трябва да го изобретиш, за да го
съхранител на стойност?
произведеш, да го маркетираш и
- Като предприемач – за мен
едва тогава да го продадеш. През
това са активите. Имаме ли свогодините ни е спасявал нашият
бодни пари, купуваме активи, които
консерватизъм, защото не сме се
помагат продажбите и печалбите
хвърляли в начинания, без да ги пре- да растат. Не разчитаме на лихви,
ценим добре и без да сме подбрали
нито на акции от компании, които
най-добрия екип. Екипът от добри
не познаваме така добре, както
професионалисти е в основата
своите фирми.
на всичко. Ние създаваме висшия
- Но няма бум в интереса към
мениджмънт, а те селектират
предприятията…
и изграждат други кадри надолу
- За съжаление се затвориха в
по веригата. Изискванията ни са
пъти повече предприятия, отколвисоки, а такива хора все по-трудкото се построиха. Преди 1989 г.
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България имаше добра икономика,
но фабриките и заводите попаднаха на лоши стопани. Направени бяха
много недомислия, които изплашиха
добрите инвеститори. Пропуснат
беше моментът за продажбата на
стабилните предприятия, лошият
мениджмънт ги съсипа и всичко
замина.
- Заводът за антибиотици в
Разград някога беше с добра слава. Каква е ситуацията в момента?
- Заводът вече е част от „Биовет” – Пещера. Работи с максимална мощност, тъй като в последните пет години инвестирахме
доста средства в него, за да уве-

Àêî èêîíîìè÷åñêîòî
âúçñòàíîâÿâàíå íå
ñòàíå ïðèîðèòåò
íà óïðàâëÿâàùèòå,
ùå îñòàíàò ñàìî
ïîëèòèöèòå äà
äðúïíàò øàëòåðà
íà äúðæàâàòà

личим капацитета му и да получим
всички необходими сертификати.
Служителите са добре платени.
В годините преди промените там
е започнало изграждането на нов
завод. На това място строим нова
мощност, до края на годината се
надяваме да заработи и да изнася
продукция за САЩ. „Антибиотик”
е име, което не ползваме. Купихме
завода от „Балканфарма”, сега
„Актавис”. Увеличихме работните
места до 900, с пускането на новото производство персоналът ще
нарасне до 1200 души.
- България разпиля своя потенциал в биотехнологиите, натрупан до 1989 г.

- За съжаление! Виждате, че в
последните 20 години преобладават предприятия с ниско ноу-хау.
В момента „Хювефарма” е сред
лидерите в биотехнологиите и
химията. В нашите три завода в
Пещера, Разград и Ботевград работят близо 3 хил. души. Опитахме
да запазим добрите традиции в
тази сфера и да развиваме високите технологии.
- Тук стигаме до проблема за
подготовката на кадрите…
- Това е много сериозен проблем.
Като бизнес можем да кажем от
какви кадри имаме нужда. В България не само се подготвят твърде
малко добри специалисти, но и

част от тях заминават за чужбина. Често сме принудени да ползваме опитни експерти от чужбина.
Затова направихме предприятия в
САЩ и Китай.
- Защо в САЩ и Китай?
- Основно заради добрата възможност и за диверсификация. В
Китай има четири завода, с които „Хювефарма” тясно работи.
Заводът в САЩ е в Сент Луис, той
е модерен, купихме го от голяма
мултинационална компания. Захранва пазарите в САЩ и Канада.
Около 85% от фармацевтичната
ни продукция е за ветеринарната
медицина. Създали сме добра дистрибуция в над 80 страни в света.
Имаме собствени компании, които
се занимават с регистрацията,
маркетинга и продажбите – например в САЩ, Русия, Бразилия, Китай,
Индия, Белгия, Полша.
- Кризата направи хората излишни, а сега се чудим как да ги
задържим в България. Според вас
какъв е мащабът на проблема?
- Трудно е да задържим добрите кадри, ако не им предлагаме
адекватно възнаграждение. Но има
и много други проблеми – добрите
условия на труд, инфраструктурата и т.н. Ако хората не ги държи
някакъв местен патриотизъм или
роднински връзки, дори и доброто
заплащане не е задържащ фактор.
- България е член на Евросъюза, но контрастите са големи.
Как да станем по-добро място за
живеене?
- Трябва да има производства и
друга стопанска дейност, а у нас
няма нищо. Бюджетните заплати
някой трябва да ги изкара. Но никой
не мисли за икономиката, бюджетът постоянно се кърпи. Няма ли
икономика, няма пари.
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Интервю
- Каква да е ролята на държавата?
- Ако в момента трябва да избирам къде да построя нов завод, ще
го направя в Германия, не в България. Там и газът ще е по-евтин, и
токът. Няма на всяка крачка да се
сблъсквам с препятствия. И найважното – ще имам лесен достъп
до висококвалифицирани специалисти. Сега трудно ги убеждавам да
дойдат тук и им плащам невероятни суми, защото идват като на
заточение.
- Цените на тока и газа у нас
не са ли сред най-ниските в ЕС?
- Газът идва от едно място,
независимо колко са т. нар. посредници. В България няма условия за
конкуренция, има един монополист,
който следва определена държавна
политика. Той не може да бъде заобиколен, независимо че е управляван
лошо. Малкото останали живи предприятия плащат за всички негови
загуби. Интерконекторните
връзки с Гърция, Румъния и
Турция се правят от години и
още не са започнати. „Булгаргаз” си остава монополист,
не бе позволено бизнесът да
си купи синьо гориво директно от концесионера „Мелроуз
Рисорсиз”, който добива газ у нас.
Това е убийствена политика. Дори
1% да направят корпоративния
данък, пак няма да има инвеститори. Те не идват само заради данъка,
а търсят добрата бизнес среда.
Тук няма предсказуеми цени на тока
и газа, на водата, а има монополи.
МОСВ реши да увеличи за пореден
път тарифите за водоползване. Едностранно, без никакво обсъждане с
индустрията и без никаква обосновка. По новата тарифа не се отчита
качеството на водата, както беше
досега. Нашите заводи имат собствени кладенци. Промишлената вода
не е с добро качество, тя се ползва
за производствените цикли, а я плащаме като питейна. Хубаво е, че се
правят магистрали, но икономиката
не зависи само от инфраструкту-
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рата. Магистралите ще са готови
след 10 години, чак тогава ли ще
дойдат инвеститори?!
- Тогава пък няма да има кадри…
- В Северна България кадрите
са сериозен проблем. Хората с
качества са избягали в София или
в чужбина, остават възрастните,
хора без образование и роми. Как
ще развиваме икономика и какво
ще прави там един инвеститор?!
В Китай например се инвестират огромни средства в образованието, всяка година на пазара
излизат много нови висшисти и
хора, желаещи да работят. Като
добавим азиатския манталитет и
дисциплина, а също и инфраструктурата, която непрекъснато се
подобрява, като не пропуснем и
факта, че правителството дава
приоритет на износа и развитието на технологии и ноу-хау... У нас
нищо такова няма.

Óáèéñòâåíà ïîëèòèêà å, ÷å
íå ïîçâîëèõà íà áèçíåñà
äà êóïóâà ãàç äèðåêòíî îò
êîíöåñèîíåðà „Ìåëðîóç”
- Имате ли оптимистична теория за българската икономика?
- Не! Все повече се убеждавам, че
няма никаква грижа за икономиката, липсва дългосрочна концепция.
Затова не е изненада тенденцията,
че икономиката затихва. Без да
съм статистик, виждам, че големите инвеститори бягат. Строят
се само молове и магазини. Не съм
оптимист, че без сериозни мерки
на държавно ниво ще се случи нещо
добро.
- Кой трябва да вземе мерки?
- Имаме министър на икономиката, той трябва да се допита до
бизнеса и да предложи изпълнима
стратегия за развитието на страната. Най-лесно е да кажеш, че държавата максимално се е оттеглила,
че не пречи, но и не помага. Инвеститорите трябва да се стимули-

рат, но не със сертификати клас А.
Не познавам някой, на когото тези
сертификати да са му донесли
сериозни облекчения в осъществяването на проекта. Като член на
борда на КРИБ съм присъствал на
срещи с различните правителства.
Участваме и в Българската федерация на индустриалните енергийни
консуматори, но постоянно се борим
с вятърни мелници.
- Липсата на новини около
„Български морски флот” добра
новина ли е?
- Не ни помага с нищо, ако се
хвалим, или ако се оплакваме. Приключихме 2010 г. успешно, 2011 г. е
доста тежка, положението е сравнимо с 2009 г. Проблемите във флота
са световни, така че добър е всеки
резултат, който завършва на плюс.
В шипинга излизането от кризата
се очаква да стане чак след 2014 г.
Опитваме да осигурим финансиране
за още нови кораби. Сега е моментът да купуваме. Нали китайският
йероглиф за криза значи и възможност - затова гледаме през призмата на възможностите.
- Откъде купувате кораби?
- От Китай и Корея.
- Защо не от Варненската корабостроителница?
- Не произвеждат типа кораби,
които търсим. Азия предлага по-модерни съдове, които са и на по-добра цена.
- С каква цел взехте концесията
на бургаското пристанище?
- За да затворим цикъла. След
приватизацията развихме чартъринг отдел, имаме добри контакти
с големи товародатели и осигуряваме контракти за нашите кораби.
Виждаме перспективи за добър
бизнес.
- Гледате ли и към „Пристанище Варна”?
- Не. Стратегията ни е свързана
само с пристанището в Бургас.
- Защо се насочихте към футбола?
- Това е форма на благотворителност. Започнахме да помагаме

на детско-юношеската школа
кола в
Разград. Постигнати бяха
а добри резултати. Разград е футболен
олен град
с настроение. Решихме да
а построим стадиона, да създадем
м база с
амбицията ФК „Лудогорец”
ец” да се
превърне в образцов отбор.
ор.
- Как ще превърнете футболистите в добри играчи?
- С добри треньори и със специалисти от Испания.
- На какво е огледало българският футбол?
- На всичко, което се случва с
държавата през последните
те 22
години. Цари хаос, няма концепция
онцепция
за развитие – също кактоо в икоже да е
номиката. Футболът може
ът го няма.
бизнес, но у нас продуктът
е по-лошо.
И всяка година става все
Като се види как спадат приходите
от тв права, как намалява
ва посещаемостта на стадионите, става ясно,
че този бизнес върви към
м фалит.
Искаме да превърнем Разград
град в добър футболен пример и вярваме,
ярваме, че
един ден България може отново
тново да
се върне на световната футболна
карта.
то се
- Постулати, към които
придържате в бизнеса?
- Да сме внимателни, коректни и последователни в
нодействията си. Винаги мноледго концентрирани в преследването на крайната цел.
а
- Как плувате в океана
на световната криза?
- Показваме умение да
се държим над водата. Ще
доплуваме там, закъдето
сме тръгнали.
п- Препоръката към управляващите?
- Да мислят повече за
икономиката. Във взаимо-ва
действие с бизнеса трябва
кода превърнат икономическо-

то възстановяване в приоритет,
иначе хората ще стават все
по-необразовани, а държавата
- все по-бедна и с все по-затихващи функции. И накрая
ще останат политиците да
дръпнат шалтера.
- Ловът е ваша страст,
поддържате ли я?
- В последните две-три години
имам много проекти и не остава време за екзотично сафари.
Покрай „Лудогорец”
почти забравих
за това свое хоби.
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Държава & Б изнес

“
1 “Конкурентоспособност”

Отворени схеми за
кандидатстване

изводство на иновативни продукти,
процеси и предоставяне на иновативни
услуги” – две сесии с краен срок 12
септември и 14 ноември
 „Разработване на иновации
от стартиращи предприятия” – две

сесии с краен срок 13 септември и 15
ноември
 „Създаване на нови и укрепване
на съществуващи офиси за технологичен трансфер” – две сесии с краен
срок 21 септември и 23 ноември
êîëàæ ÀÍÒÎÍ ÊÎÂÀ×ÅÂ

 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за
внедряване на иновативни продукти,
процеси и услуги” - без определен срок
за кандидатстване
 „Подкрепа за внедряване в про-

(НЕ)
ТАТЯНА ЯВАШЕВА

Кандидатстването по европейските програми в България е авантюра
с неясен край. Когато проектът
мине, обикновено общините и бизнесът се радват, без да знаят, че
мъката тепърва започва. Следват
година-година и половина трудности
по изпълнението му и идва ред на
чакането да си получат парите, без
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Ñâðúõáþðîêðàòèçàöèÿòà è
áàâíîòî ðàçïëàùàíå îòáëúñêâàò
îò èçïúëíåíèåòî íà åâðîïðîåêòè

Оперативните
програми

да е ясно колко дълго ще се забави
преводът на помощта и дали изобщо
нещо ще вземат. Фирмите със сериозни инвестиционни намерения вече
отбягват „възможността”, наречена
европейско финансиране. Това е рисково и във времеви, и във финансов
план. В началото минава много време,
докато проектът чака да получи
одобрение. В края бюрокрацията има
решаваща дума и дори проектът

да е добре изпълнен, някой чиновник
може да намери несъответствие с
поставените цели и това да повлече връщане на целия грант, и то с
лихвите, разказва консултант, който
от години подпомага подготовката и
управлението на европейски проекти. „Бенефициентите бяха уплашени
по целия цикъл – кандидатстване,
изпълнение, разплащане или принудително събиране на безвъзмездната

помощ. Сериозните компании вече
не взимат на сериозно ОП „Конкурентоспособност” – тя е за фирми,
които могат да си позволят да чакат
година-две да им одобрят проекта,
после да носят бремето на тежкото
администриране и накрая с месеци да
не знаят дали грант или фалит ще е
развръзката на тази свръхнеизвестност”, обобщава той.

Бюрократичният
модел
Минаха 4,5 години, откакто
структурните фондове заработиха у
нас и до края на този планов период
остават по-малко от 2,5 г. Преди
това чрез предприсъединителните
програми България натрупа опит с
усвояването на европейски пари и
вече всичко би трябвало да върви
като по часовник. Но проблемите не
свършват. Имахме възможност да
вземем най-доброто от чуждия опит,
но това не става. Предпочетен бе
моделът, при който администрацията
здраво стиска ключа към еврофинансирането, макар да работи бавно
и лошо, но неправителствени организации и бизнес структури не се
допускат на аутсорсинг да управляват отделни етапи от изпълнението на програмите. Не се прие дори
експертният потенциал на банките
да се включи в селектирането на
най-добрите проекти. Така администрацията има пълния контрол над
процеса и изцяло нейна е „заслугата”
за резултата - едва 13,48% разплатени средства към 31 юли т.г.
Опитите „машината” да заработи
по-добре обаче не спират. Министърът по еврофондовете Томислав
Дончев възнамерява да реорганизира
работата и чрез закон да създаде
Агенция за еврофондовете, която да
обедини седемте управляващи органа
по оперативните програми. Новият
модел най-вероятно ще се приложи за
следващия планов период от 2014 г.
Ще бъдат изградени шест междинни
звена в шест области за планиране те ще обработват документите по
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Развитие на
селските райони

ката
на търга срещнали
к
с изискването да се
 Мярка 121 „Модернизиране на земеделските
представи
актуално
п
стопанства” – до 19 август
на фирмата
с
 Мярка 122 „Подобряване на икономическата състояние
стойност на горите” – до 30 декември
и свидетелство за съ Мярка 123 „Добавяне на стойност към зедимост
на управителя.
д
меделските и горските продукти” - от 15 август
Това
трудно се обяснява
Т
до 16 септември
на
н чуждестранните
 Мярка 141 „Подпомагане на полупазарни
контрагенти,
особено
к
стопанства в процес на преструктуриране” –
до 30 декември
когато
са световни
к
 Мярка 142 „Създаване на организации на
компании
с утвърдено
к
производителите” – до 30 декември
име
и - те го приемат
като
недоверие и обида.
к
„Кризата беше добър момент за
проектите и ще следят за изпълнеизпълнение на проекта, защото понието. Около половината от 1900-те
добрихме качеството, а сега, когато
служители, ангажирани в София с
интересът към продукцията ни се
европрограмите, ще трябва да назасили и поръчките се увеличават,
пуснат столицата. Новата схема на
организация обаче ще вкара в играта продажбите скочиха с около 40%. Така
върнахме служители, съкратени през
и местното лобистко влияние, което
2009-а, и назначихме още нови хора”,
досега беше игнорирано.
разказва Стаменов. Радостта, че парите, макар и с голямо закъснение, са
Кошмарът на
преведени, го кара да смята, че добро
предприемача
е всичко, което свършва добре.
Месеците, в които чакахме парите, са най-кошмарните в живота ми,
Отказ от
защото неплащането щеше да ни извъртележката
прави пред банкрут, разказва Христо
Стаменов, финансов директор на каБюрократичният подход плаши и
занлъшката фирма „Пружини Пенев”.
има немалко случаи, когато фирми и
Проектът е по ОП „Конкурентоспоорганизации, които са спечелили прособност” и е на стойност 1 млн. лв., ект, се отказват от изпълнението
от които 600 хил. са безвъзмездна
му, макар да могат да осигурят пари,
помощ. Одобрен е през май 2009 г.,
с които да го финансират. Бездушиеа през август 2010 г. е предаден фи- то на чиновниците и нескончаемите
налният отчет. И макар че 40 дни е трудностите, които те създават на
срокът парите да бъдат преведени,
бенефициентите в целия проектен
чакането на плащането продължава
цикъл, е сигнална лампа да не се вли6-7 месеца и е направено едва през
за в лабиринт, който може да отведе
март 2011 г. Забавянето коства
към фалита. Участниците, минали
на фирмата много нерви и минимум
през целия ад на взаимодействието с
20 хил. лв., платени като лихви към
администрацията на оперативните
банката за заема от 780 хил. лв.
програмите, повече не искат и да
Финансистът предвидливо договочуят за грант, който се получарил с кредитиращата
ва по побългарени европравила.
институция 6-месечен
гратисен период след
подаване на цялостния
отчет, през който да
 Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в
се плащат само лихви,
риск - до 30 септември
без да се връща главни Подкрепа за енергийна ефективност в мноцата.
гофамилни жилищни сгради - до 31януари 2012 г.
Проблем при подготов-

3 ““Регионално развитие”
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Държава & Б изнес
Томислав Дончев, министър по управлението на европейските фондове

При забавено плащане
искайте наказателни лихви
- Министър Дончев, какво ви
показва статистиката за усвояването на европарите?
- Движим се по план. Към 1 август
са разплатени 14%, а се чакат и няколко плащания по големи проекти.
- Но 14% не ви ли звучи стряскащо малко?
- Притеснявахте ли се, че когато
ГЕРБ дойде на власт, цифрата беше
0.98%? Тогава вероятно всички са
били в парализа от ужас. Статистиката сочи още, че са договорени
около 50%, докато преди година договарянето беше 34.5%, а плащанията
- малко над 7%.
- За какво най-често са жалбите, които стигат до вас?
- За спорове относно непризнаване
на разходите.
- Вие ли ставате арбитър на
спора?
- Не, но се случва да се направи
коректив, ако някой е свръхбюрократизирал процеса. Ако има нарушение
или нередност, и 20 жалби обаче
няма да помогнат. Независимо от
стенанията инвестиционният процес си тече. Добре е да се разбере,
че когато публична институция възлага обществена поръчка с европейско и с бюджетно финансиране, има
една тънка разлика. Когато се направи грешка по Закона за обществени
поръчки (ЗОП) с бюджетни пари,
Държавната финансова инспекция
налага глоба, стига да няма престъпление. Ако обаче същата грешка е
направена при финансиране с европейски средства, освен глобата от
Държавната финансова инспекция
управляващият орган на съответната програма налага финансова
корекция, която е от 2 до 100%. Ако
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поръчката е дадена на приятелска
или роднинска фирма без процедура,
тогава се връщат всички пари. Българските фирми се стремят да не
допускат това. Тази мярка не е вид
безцелна репресия, а се предприема,
за да няма отново спрени програми,
за да няма невъзстановени средства
по проектите.
- Нека да уточним - кога разходите не се признават и се връщат
пари?
- Бенефициентът се задължава
да изпълни проекта, както е зададен
- да спазва бюджета и да изпълни
поставените цели. Когато има дейности, по които разходът е незаконосъобразен – може да не е проведена процедура по реда на ЗОП или по
ПМС 55 за избор на изпълнител от
страна на бенефициента на безвъзмездна помощ за строителство,
доставка или услуга – този разход
трябва да бъде върнат. Ако бъде открита тежка нередност или измама,
парите също подлежат на обратно
връщане. Средствата се връщат
и когато проектът не е достигнал
целите си, макар да е изпълнен.
- Несигурността, че изпълнението може да не бъде одобрено и
парите да подлежат на връщане,
отблъсква много от кандидатите…
- При подготовката на проекта
всеки сам си поставя целта. До
връщане на пари се стига в много
драстични случаи, когато няма изпълнение на целите или не е осъществена значителна част от дейностите,
а може да има и нарушения.
- Ако фирмата няма възможност да върне парите?
- Изпълнението на проекта е

отговорност, а не само привилегия.
Тези отговорности се изясняват в
договора за безвъзмездно финансиране. Всеки кандидат трябва предварително добре да прецени дали има
възможност да осъществи подобен
ангажимент. Често се залагат прекалено амбициозни и нереалистични
цели и очаквани резултати само за
да мине проектът, а после започват
да се чудят как да ги изпълнят. Друг
проблем е, че банките отказват
финансиране и това е причина за
отказ от договори на фирми, които
вече имат одобрен проект. Не може
да накараме банките да отпускат
кредити.
- Какво да правят предприемачи и общини, които нямат сили
сами да финансират своя одобрен
проект?
- Не зная за случай община да се е
отказала от проект заради невъзможност да осигури мостово финансиране. Общините ползват Фонд
ФЛАГ, който дава нисколихвени кредити - с такъв заем може да се покрие
значима част от разходите. Общините имат право на авансово плащане
и проблемът не важи с пълна сила за
публичните институции. Но ние продължаваме да живеем с илюзията, че
европейските пари се дават, за да
си помогнем, защото сме бедни. Това
е инвестиционен процес и е въпрос
на приоритети. Избира се едно за
сметка на друго. За да се осъществи
една инвестиция, трябва да се откажеш от нещо друго – не може всичко
да се дава даром. Европейската комисия иска значим процент съфинансиране на всеки проект, независимо
дали се осъществява от община или
от фирма. Само тогава има чувство

за собственост! Съфинансирането е
цедка за мотивирани кандидати.
- Кои са причините да се бавят
плащанията на изпълнени проекти?
- В последната година и половина
голяма част от плащанията са без
закъснение. Ще напомня, че постановлението за определяне на механизма
за верифициране на разходите и
изплащане на безвъзмездна финансова помощ по оперативните
програми даде възможност
бенефициентът да иска
наказателна лихва от този,
който е забавил плащането. От тази опция са се
възползвали изключително
малък кръг предприемачи –
дали от страх, не зная …
По-скоро защото голяма част
от договорите са сключени преди август миналата
година, когато документът
влезе в сила. От
възможността
да се обжалват
резултатите на
оценителната
комисия обаче се
ползват всички и
там механизмът
работи. Действително по ОП
„Конкурентоспособност” има
забавяне на плащанията и там
са най-дългите
периоди, в които бизнесът си
получава парите. Причините
са породени
от сложната механика
зад кадър, по
която плащанията се
правят. Администрацията
винаги може
да измисли
солидни ос-

нования защо нещо не става навреме. Съветвам предприемачите да си
търсят правата, това е и натиск
администрацията да стане по-ефективна.
- Има програма „Човешки ресурси”, а Евростат констатира, че
българите работят най-много и
най-неефективно…
- Програмата имаше за цел по
време на кризата да
подпомогне прехода
от една професия
към друга. Средства по нея се
инвестират в
образованието,
в социалните
институции,
тя не е свързана само с
квалификаци-

ята на работната сила. Трябва да се
разсъждава и спрямо нулевия сценарий – какво би станало, ако съответната програма не работеше.
- Как ви изглежда българската
икономика през европейските програми?
- Тя е в следкризисно състояние и
има всички белези на витализация и
раздвижване.
- Какво е посланието ви към
бизнеса?
- Еврофондовете са възможност
и позитивният ефект от усърдието
е повишена производителност, нови
работни места, по-висока рентабилност. Тези пари обаче не са обезателно евтини. Те дават допълнителен административен товар върху
фирмата, тъй като това е публично
финансиране – всеки цент и всяка
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стотинка се изразходват по правила.
Кандидатът трябва
да си даде сметка
дали би могъл да
понесе усилието
да работи по тези
правила, защото
ще има много
проверки. Освен
всичко в режим
на изпълнение
на проект
фирмата става
много прозрачна.
Основното правило
обаче е: Бързай бавно!
Не може да има компромис със сроковете, но
всяка стъпка трябва да е
добре обмислена. Особено ако за пръв път
се прави проект, за дда
няма две крачки
назад.

Иконо
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А нализ
ТАТЯНА ЯВАШЕВА
Предпочитам да живея в гръцката
криза, отколкото в българската финансова стабилност, призна нашенка,
която години наред безуспешно опитвала да развие свой малък бизнес
в София. Но обезсърчена от борбата
с вятърни мелници, един ден продала
всичко и се преселила в Гърция.
Това твърдение поставя много въпроси – за високата цена на финансовата стабилност и за привилегиите,
които дългът би могъл да дава, за
„лошите” и за „добрите” политици, за
двойните стандарти и за правилата,
които не важат за всички…
Управляващите в България използват

гръцката криза
като плашило
с което да оправдават едни или
други свои решения. Да не емитираме
дълг, да не правим дефицит, да не
качваме заплати и пенсии и да не се
глезим със социални придобивки, че
да не стигнем до гръцкия сценарий.
Но закъсала Гърция мъчително свива
твърде широкия аршин, с който там
мерят стандарта на живот. Българските пенсионери не смеят и да
помислят за основна пенсия от 716
евро. За нашите съседи бе обичайно да вземат 13-а и 14-а заплата, а
тук хората са доволни, ако получат
дребен подарък или малък бонус за
Коледа.
Данните на Евростат сочат, че
през миналата година минималната
работна заплата в Гърция е била 862
евро при 122 евро в България, която
също е член на ЕС. В същото време в
закъсала Гърция семействата получават по една средна работна заплата,
за да си осигурят лятната почивка.
Въпреки тежката икономическа криза
гръцките депутати продължават
да вземат добри заплати, като
брутното им месечно възнаграждение е в размер на 9869 евро. Като
се сметнат всички добавки, един
народен избраник годишно струва на
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Двоен стандарт
или двойно дъно
хазната средно 118 434 евро. И това
умножено по 300, какъвто е броят
на депутатите.
По данни на „Уникредит Булбанк”
средните годишни лихви по потребителските кредити в България за
2010 г. са 9,64%, докато в Гърция
- 3,06%. Нашите банкери се оправдават, че задълбочаващата се криза с
публичния дълг на Гърция влияе негативно на нормализирането на лихвите в България. Странно защо при
цялата ни финансова стабилност
лихвите са над три пъти по-високи.
Гърция е пример как вместо да
затягаш колана като българин и да
работиш като германец, може да
живееш на кредит. И когато задлъжнееш много, да не те оставят да
потънеш. Но, както се казва, дяволът
е в детайлите. Фактите сочат, че
повечето от половината от дълга на
Атина се държи от френски и немски
банки. И за да не бъдат повлечени към дъното техните финансови
институции, двата локомотива на

европейската икономика ще помагат
на Гърция да се стабилизира, като

продължат
да й наливат
от общите пари
Защото въпреки огромния бюджетен дефицит, южната ни съседка не
пожела да лиши своите граждани от
социални придобивки, както българските управляващи през годините без
колебание го правят.
Гърция е член на еврозоната от
1 януари 2001 г. след преценка, че е
покрила критериите за членство.
Още от първата година дефицитът
в бюджета й започва да расте и на
няколко пъти страната е обвинявана
в манипулиране на данните за публичните финанси, като дори е връщала
пари на Еврокомисията. Има съмнения, че такива манипулации е имало и
по отношение размера на държавния
дълг. И накрая вместо жестоки санкции получава финансова подкрепа.

нямаше да може да задлъжнее толкова, твърди анализаторът от Industry
Watch Лъчезар Богданов. Българското
правителство и търговските банки
нямат достъп до печатането на
пари. Кредитните институции у нас
не са защитени от загуба, освен
това нашата централна банка няма
ангажимент да им осигурява ликвидност на средствата. Проблемът с
еврото и последвалата дългова криза
е продиктуван от факта, че ЕЦБ
работи като класическа централна банка, която рефинансира както
правителства, така и самия банков

Ãúðöèÿ å ïðèìåð êàê ìîæå äà
æèâååø íà êðåäèò, âìåñòî äà
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Критиците смятат, че чрез
своята единна валута Евросъюзът
опитва да се прави на супердържава. Проблемът обаче е в това, че
всяка негова членка води независима
финансова политика и с неразумни действия би могла да подкопае
наднационалната кауза. Анализатори твърдят, че липсата на силно
централно правителство в ЕС е „фабричен” дефект на еврото. Според
Нобеловия лауреат по икономика Пол
Кругман хроничен недостатък е, че в
общността няма институции, които
да извършват разпределителните
парични трансфери между отделните страни във валутния съюз. Друга
ключова разлика между валутния
съюз в САЩ и Европа е мобилността на работната ръка. До голяма
степен заради общия език и културната хомогенност на американската
нация в Америка мобилността е
многократно по-голяма, отколкото
на Стария континент. Това е сред
най-важните условия за стабилността на валутната зона, твърди Робърт Мъндел, известен като „баща
на еврото”.
Една от заложените мини по пътя
към финансовата стабилност на еврото е в механизма на централното
банкиране. Ако Европейската централна банка (ЕЦБ) действаше като
българския паричен съвет, Гърция

сектор. При това положение финансовите институции нямат стимул да
поемат само добре премерен риск, защото когато печелят – печалбите са
за самата банка, но когато банката
губи, свидетели сме как загубите се
национализират. Разчита се в труден
момент

някой да хвърли
спасителен пояс
което позволява да се поема по-голям
риск. Така вместо да се инвестира
безрисково в германски държавни
ценни книжа, се предпочита вложение
при по-висока лихва в гръцки ДЦК,
защото се очаква, че при неблагополучие някой ще налее пари, обяснява
още Богданов.
Еврозоната възникна с идеята да
има строги правила, които всички да
спазват. Но постепенно критериите
за дефицит започнаха да се пренебрегват от някои и се стигна до
негласно споразумение, че от време
на време може да се правят нарушения. България бе на косъм, заради
разминаване в методиката, срещу
нея да започне наказателна процедура за свръхдефицит. За свръхзадлъжняла Гърция обаче като начало се
отпуснаха спасителни 110 млрд. евро.
И въпреки че в устава на ЕЦБ има
забрана да изкупува дълг от прави-

телства, тя се заобикаля, като се
купуват дългове от банки. Анализатори коментират, че всичко това не
е провал на еврото, а на европейските политици, които злоупотребяват
с властта. Европейските икономики
имат обща валута, без да са еднакво
добре развити, но не в това е проблемът. Коренът на злото е в това, че
отделните правителства не спазват
една и съща финансова дисциплина.
Има държави, които правят твърде
големи дефицити, и получават пари
при ниска, вместо при много висока
лихва, тъй като ЕЦБ не устоява на
определен политически натиск.
На европейската валута й липсва
безкомпромисност при вземането
на решения, но й липсва и златното
покритие, което налага дисциплина.
Всичко се крепи на политическото
споразумение между страните членки
на еврозоната и на действията на
ЕЦБ. В България след банковата криза
през 1996 г. страхът от фалит се
превърна в дисциплиниращ фактор за
кредитните институции. Паричният
съвет даде позитивен ефект върху
финансовата стабилност у нас, но не
и върху чувствителното намаляване
на лихвите.
„Пътят към оздравяването на
общата парична единица минава през
златния стандарт, тъй като той
лекува обществото от произвола на
политиците, които обичат да правят
големи разходи в името на своите
избиратели”, е „диагнозата” на председателя на Сметната палата проф.
Валери Димитров.
Ако европейските политици продължат да спасяват закъсалите, без
да изискват правилата да се спазват
от всички и при неизпълнение да налагат тежки санкции, ако страните
членки станат солидарно задължени, то няма да има никакъв стимул
правителствата да ограничават разходите. Трябва да се въведат строги
наказания за разхищения и поемане на
непремерен риск.
Случващото се в еврозоната е
предупреждение, че ако фискалните
кранчета се оставят да текат на
воля, системата няма да издържи
дълго.
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Източник: Евростат; Хармонизиран индекс на потребителските цени

Трагедията
на еврото
„Европейската централна банка (ЕЦБ) се основава на модела на
Бундесбанк и страните с висока
инфлация наследяват част от
престижа на германците. Основаването на ЕЦБ е нещо като въображаемо сливане на „Фиат” с „Даймлер-Бенц”, при което германците
поемат управлението и контрола на
качеството. Въпреки че мениджмънтът е преимуществено германски,
фабриките на „Фиат” си остават в
Италия. Разходите по това сливане
обаче са огромни и ако то е изгодно
за „Фиат”, не е чак толкова изгодно за „Мерцедес”. Резултатът от
въвеждането на еврото е очакване
за по-стабилна валута в южноевропейските страни.” Това пише Филип
Багус в книгата си „Трагедията на
еврото”, която издателска къща
МаК пусна в превод на български.
Филип Багус явно не е сред
любимците на родната му Германия,
което обяснява факта, че е доцент
по икономика в университета „Крал
Хуан Карлос” в Мадрид. Книгата
му се чете на един дъх. От нея ще
научите за динамиката на необезпечените пари, за монопола на ЕЦБ,
както и за т. нар. трагедия на
общата стойност.
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Евро

ПЕТЯ СТОЯНОВА
Девизът на римския император
Август „Festina lente” („Бързай бавно”) може да се окаже печеливша
стратегия за България по пътя към
еврозоната. Дългосрочната цел
след приемането на страната ни
в ЕС е участие в общия валутен
механизъм. Влизането в ERM II или
т.нар. преддверие на валутния съюз
обаче преминава през изпълнението
на Маастрихтските критерии за
фискална стабилност, което се оказа сериозно предизвикателство.

Бягане с
препятствия
Присъединяване към държавите,
които използват еврото, се възприемаше като синоним на финансова стабилност и застраховка
срещу неконтролируеми колебания
в курсовете на националните
валути. Престижът на единната
европейска валута и светлите
перспективи за икономически
растеж превърнаха участието
в Еврозоната в цел за повечето

бивши соцстрани от Източна и
Централна Европа. Естония стана
17-а държава, включена в системата на европейска парична интеграция.
Сега, когато общността е
призована да спасява икономики,
затиснати от дългове, а има риск
„заразата” да се разпространи извън Гърция и Ирландия, приемането
на еврото вече не е приоритет за
много от държавите в ЕС с национални валути.
В началото на кризисния период
България беше в по-благоприятна
позиция в сравнение с други държави с валутен борд. Финансовата
устойчивост се дължеше на значителен фискален резерв (около 10%
от БВП), на бюджетен излишък и
ниско ниво на публичен дълг. Единствено бюджетният дефицит се
оказа препъникамък пред чакалнята
на еврозоната. „За 2011 г. той ще
е под 3%, така че технически сме
готови пак да кандидатстваме.
Преди това обаче ще видим какво
се случва в еврозоната. Не бързаме... Няма смисъл да тичаме към
горяща сграда”, посочи неотдавна

Кой ще бъде №17?
При оптимистичен сценарий
България ще бъде допусната в еврозоната през 2017 г., прогнозира
японската финансова корпорация
Nomura Group. В изследването
„Европа ще работи“ японските
експерти предполагат, че страната ни ще се включи в европейския валутен механизъм ERM
II през 2014 г. Количествените показатели водят до заключението,
че България се е сближила повече

с еврозоната, но Румъния ще я
изпревари с една година и ще
бъде в преддверието през 2013
г., като въведе еврото през 2016
г. Още през март Nomura позна
как Хърватия ще бъде приета в
ЕС през 2013 г. Според японските
анализатори почти сигурно е нейното влизане в еврозоната през
2016 г. - една година преди България, която е член на Евросъюза
шест години преди хърватите.

пауза
Калин Христов, подуправител на
БНБ.

План Б
„България не би приела да се
присъедини към еврозоната в сегашното й състояние. Кризата в Гърция
и други страни ни накараха да се
отнасяме предпазливо към клуба, в
който искаме да се присъединим, и
към последиците от това присъединяване“, обяви вицепремиерът Симеон
Дянков в поредица от интервюта за
авторитетни западни медии. Въпреки
че в началото на мандата си той
обещаваше страната ни да влезе в
еврозоната през 2013 г., сега залага
на нов вариант.
Последната промяна в стратегията на България по пътя към еврозоната получи одобрението от проф.
Стив Ханке, известен като „баща на
валутния борд”. Американският икономист е на мнение, че не е наложително страната ни да стане член на
Еврозоната: „Сега няма причина да се
бърза с формалното приемане на еврото. Вече си имате добре работещ
валутен борд. Ако леко го подобрите,
може да превърнете лева в абсолю-

тен клонинг на еврото и без официално да влизате във валутния съюз,
да получите същите резултати”.

На една ръка
разстояние
„В „Клуба на богатите” може да
има разногласия, разправии, сътресения, но колкото и да изглеждат нехармонични отношенията и
реакциите в еврозоната, все пак се
взимат точните решения”, коментира Левон Хампарцумян, главен
изпълнителен директор на УниКре-

дит Булбанк.
За да се направи решителна
стъпка към еврозоната, е необходима официална покана, но преди това
страната кандидат трябва да си е
написала домашното. По данни на
Министерство на финансите в края
на юни дългосрочният лихвен процент в страната ни е сред най-ниските в Централна и Източна Европа. През последния отчетен период
хармонизираният дългосрочен лихвен
процент на България е 5.39%. За Полша например той е 6.06%, за Унгария
е 7.11%, а за Румъния е 7.26%.

Цените, цените...
Не така обаче стои въпросът с
инфлацията, заради която можем да
останем вечният кандидат-член.
Страни като България могат да се
присъединят само в случай, че ЕС
реши да промени този Маастрихтски критерий, коментират европесимисти.
До края на 2011 г. инфлацията в
България ще продължи да е проблем
въпреки индикациите за успокояване
през втората половина на годината, пише в последния тримесечен
анализ за икономиката на страните
от Централна и Източна Европа,
подготвен от експерти на УниКредит.
През юни НСИ отчете минус 0.9%
месечна инфлация. От началото на
годината тя е 1.7%, а на годишна
база (юни 2011 г. спрямо юни
2010 г.) достига до 4.8%.
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Рейтингово цунами

Нов 11 септември връхлетя Америка.
Този път бомбата взриви международната
рейтингова агенция Standard & Poor's, която
смъкна рейтинга на САЩ от максималното
ниво ААА на АА+ с негативна прогноза.
Анализаторите предупредиха, че падането
на рейтинга може да продължи в
близките година- година и половина, ако властите във Вашингтон
не намерят работещо решение за
ограничаване на бюджетния дефицит. Понижаването на доверието
в американската икономика от
страна на агенцията се случва за
първи път от 1941 г. насам. Новината стресна пазарите, където
считаните до сега за най-сигурно
капиталовложение в света държавни US облигации (US Treasuries) бяха
изместени от ценните книги на
Великобритания, Германия, Франция
и Канада. Белият дом най-напред
обвини Standard & Poor's в сгрешени
сметки, но малко по-късно в официално изявление на говорителя Джей
Карни призова Америка да работи
по-добре, за да покаже ясно волята,
способностите и ангажимента на
страната за преодоляването на
големите фискални и икономически
предизвикателства.
Още в средата на юли Standard

Страх за

Играчите по света
И
в
ввече се страхуват,
в
че сегашната ситуация в САЩ може да доведе до двойна рецесия, а дълговата криза
в Европа да се разпространи в Италия и
Испания. Moody's постави под наблюдение
кредитния рейтинг и на двете страни. Въпреки стабилното ниво Аа2 тези икономики
може сериозно да пострадат от разпространението на европейската дългова криза
и това да доведе до понижаването на
кредитния рейтинг с една степен. Четвъртата по големина икономика в еврозоната,
страда от слаб икономически растеж и
високо ниво на безработица, което може
да докара сериозни фискални проблеми и в
крайна сметка до накара Мадрид да търси
финансова помощ от ЕС. Скандалите около
премиера на Италия Силвио Берлускони,
в комбинация с големия бюджетен дефи-
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& Poor's ревизира оценката си за националния дълг на САЩ от "стабилна" на "негативна" и се закани, че няма да се поколебае
да извади страната от списъка на 18-те с
най-висок кредитен рейтинг в света, ако не
бъде постигнато бързо решение за вдигането на нивото на американския държавен
дълг. Двадесет дни по-късно и Moody's
остави кредитния рейтинг на САЩ на мак-

симално равнище (Aaa), но обяви дългосрочната си прогноза за него като „негативна”.
И предупреди, че в близките година-две
може да преразгледа рейтинга на найстабилната икономика в света в посока
понижение. Друга агенция – Fitch в началото
на август също остави кредитния рейтинг
на страната без промяна, но вдигна жълтия
картон, предупреждавайки, че бъдещето на
рейтинга
зависи от равнището на дърр
жавния
дълг. Категорични в оценката си
ж
за
з бъдещето на Америка бяха и в Пекин,
където
местната рейтингова агенция
к
Dagong
също дръпна надолу оценката
D
си
с за облигациите по дълга на САЩ от
А+
А на А с отрицателна перспектива.
Решението
дойде часове, след като US
Р
президентът
Барак Обама подписа закоп
на
н за вдигане на прага на вземаните от
Правителството
заеми с 2,4 трлн. долаП
ра
р от сегашното ниво от 14,3 трлн. и
предотврати
изпадането в неплатежоп
способност
на САЩ. Според китайската
с
агенция
това решение ще задълбочи
а
икономическите
проблеми на страната
и
и не може да гарантира безопасността
на
н инвестициите и изплащането на
лихвите
на кредиторите. Въпреки че
л
на
н 2 август САЩ избегнаха технически
фалит,
след като вдигнаха размера на
ф
държавния
дълг и обещаха да съкратят
д
разходите
си с 2,4 трлн. долара през
р
следващите
10 г., това не се оказа
с
достатъчно,
за да успокои духовете и
д
възвърне
доверието на инвеститорите.
в
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АНТОН АНДОНОВ

цит и продължаващата
дългова
жв
в ккриза в
Еврозоната, са на път да се отразят на
сигурността на икономиката на страната.
През юли Moody`s заяви, че е започнала
преразглеждане на италианския рейтинг
Aa2 за възможно понижение. Рейтинговата
агенция вижда сериозни структурни пречки
пред растежа на италианската икономика
и потенциално нарастване на лихвения процент. Най-сериозните проблеми пред Рим
са свързани с ниската продуктивност и
липсата на гъвкавост на пазара на труда,
които са основната пречка пред възстановяването на страната от рецесията.
Според Moody’s Гърция вече е в състояние на „частичен фалит” и затова
рейтингът на Атина бе смъкнат през юли
направо с три единици. Вместо досегашните Саа1 съседите се озоваха с рейтинг

потъващите

Са,
С въпреки
в
к обявения
бв
ввтори спасителен
заем за страната в размер на 149 млрд.
евро, след първия кредит от 110 млрд.
Средиземноморската страна няма да
бъде в състояние да върне всички заети
от частни инвеститори пари, което ще
доведе до големи финансови загуби за тях.
Очакваното преструктурирането на гръцкия дълг, което включва обратно изкупуване на облигации с изтичащ падеж, означава загуби от 20% за частните кредитори,
а оттук крачката към практическия 100 %
фалит на Гърция е само една, категорични са от Moody's. Рискът Португалия да
последва примера на Гърция и да потърси
втори заем от ЕС накара агенцията да
понижи дългосрочния й кредитен рейтинг
до ниво Ba2 с "негативна перспектива".
Понижението тук е с четири степени

Standard & Poor's
ðàçòúðñè ÑÀÙ êàòî
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Точно обратното – два дни след решението за орязването на разходите експерти
от JPMorgan Chase & Co. и Deutsche Bank
Securities предупредиха, че мярката може
да повлияе негативно върху икономическия
ръст на САЩ и да доведе до намаляване
на брутния вътрешен продукт на страната с 1,5 процентни пункта още през
2012 г., когато изтича действието на
голяма част от предприетите от Белия
дом мерки за овладяване на финансовата
криза. Освен това на пазарите все още
цари очакване, че плановете за съкращаване на бюджетните разходи са само
началото на промените, което ще бъде
последвано от повишаване на данъците.
В силно нагорещената ситуация опит да
успокои страстите направи финансовият
гуру Уорън Бъфет, който заяви, че събитията от първата седмица на август няма
да повлияят значително на световните
финансови пазари. Президентът на инвестиционния холдинг Berkshire Hathaway Inc.
изрази категорично несъгласие с решението на Standard& Poor's и допълни, че не
изпитва никаква тревога от понижението на кредитния рейтинг на САЩ. Китай
обаче разкритикува остро американските
власти заради неспособността им да
предотвратят падането на кредитния
рейтинг. Пекин заяви, че сега на света
е нужна нова резервна валута, която
трябва да смени американския долар.
За същото намекна и руският премиер
Владимир Путин, който обвини САЩ , че
живеят на кредит, над възможностите
си и прехвърлят част от тежестта на
дълга си върху световната икономика. Той
също поиска замяна на долара.
наведнъж от Ваа1 заради страховете,
че страната няма да може напълно да
постигне целите си за намаляване на
бюджетния дефицит, въпреки заетите 78 млрд. евро. Оценката изпрати
Лисабон сред страните с неинвестиционен кредитен рейтинг. Moody's
понижи дългосрочния кредитен рейтинг
и на Ирландия до ниво Ba1. Прогнозата
по рейтинга остава негативна, което
означава, че до 2 г. може да последва
ново понижение. Агенцията наказа
Дъблин, защото оцени като растяща
възможността страната да потърси
втори спасителен пакет заеми, за да
спре задълбочаването на дълговата
криза. Ирландия договори 85 млрд. евро
от ЕС до 2013 г. и е най-яркият пример
за това как сигурна за инвеститорите
държава може за съвсем кратко време
да се превърне в избягвано място
от капиталите.

ПЕТЪР
ПЕШЕВ,
финансов
анализатор

Страните с
нисък дълг
просперират
повече

Ниският публичен дълг не трябва
да е самоцел, но страните с такъв прогресират по-бързо спрямо
държавите, в които традиционно
бюджетните разходи надхвърлят
приходите. Когато правителствата
действат в условията на оскъдност, наложена им от строги бюджетни ограничения, се стимулира
тяхната иновативност. Бизнесът и
домакинствата разполагат с по-голямо поле за изява, за да разгърнат
предприемчивия си дух.
За страни след определено ниво
на развитие (нововъзникващи и
развити индустриални икономики с
БВП на човек от населението от
над 5000 щ.д.) реалният темп на
нарастване на БВП е в обратна
зависимост от публичната задлъжнялост. Колкото по-високо е нивото
на държавния дълг, толкова по-нисък
е икономическият ръст. Това отчасти се дължи и на високите разходи,
свързани с обслужването на дълга
(лихви + главница).
Основният икономически закон
за намаляващата пределна ефективност или за нарастващите
пределни разходи влиза с пълна сила
и се проявява на национално ниво.
Колкото повече бюджетни дефицити трупат правителствата през
годините, финансирани с емитирането на дълг, толкова по-слаб е икономическият прогрес. Държавната
администрация има свойството да
се самоподхранва, и самовъзпроизвежда като завладява все по-голям
дял в икономиката, за сметка на
частния сектор, а политиците
имат свойството да обещават

разточителни социални придобивки,
с които „купуват” гласовете на избирателите, но никога на своя глава
не намаляват държавните разходи и
не извършват реформи, ако икономическите обстоятелства и финансовите пазари не ги принудят (пресен
пример за това са страните от
периферията на Европа в лицето на
Гърция, Испания, Ирландия, Португалия, Италия).
С помощта на MSExcel и вградените му инструменти за извеждане
на зависимости между две променливи е получена експоненциалната
функционална обвързаност между
икономическия растеж и брутния
държавен дълг към БВП за избрани
страни (виж таблицата по-долу).
Използвани са средни аритметични на двата индикатора за всяка
страна за периода 2001-2011 г.
Данните са достъпни на сайта на
МВФ .
Изведената зависимост е валидна за страни със средна и висока
степен на развитост на икономиката, т.нар. нововъзникващи и индустриални икономики. Най-бедните
държави са съпътствани с висока
задлъжнялост заради заемите от
международните институции и ниския размер на БВП и с висок темп
на растеж на икономиката заради
ниската база, от която тръгват.
От класацията са изключени повечето страни от Африка, Южна Америка и бедните азиатски държави.
Коефициентът на детерминация
(R2) показва, че 38.5% от данните
за икономически ръст могат да се
обясняват с показателя държавен
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Анализ
дълг/БВП. Разбира се, необходим е поподробен иконометричен анализ, който
да определи статистическата значимост на тази зависимост и дали, ако
се добавят нови променливи, няма да
се повиши обяснителната й стойност.
С просто око обаче се наблюдава, че
темпът на икономическия растеж и
публичната задлъжнялост се движат в
противоположни посоки.

Изключението
Сингапур
Защо свръхразвита страна като
Сингапур например е едновременно с
висок темп на нарастване на икономиката и с високо съотношение Дълг/
БВП?
Традиционно държавните разходи
в Сингапур са ниски, отнесени към
БВП. Страната често регистрира
бюджетни излишъци. Високото ниво
на държавния дълг се дължи на факта,
че 60% от БВП се формират от
компании с държавно мажоритарно
участие или такива със значителен
държавен дял в собствеността, като
дългът на тези компании се включва
в статистиката на брутния държавен дълг. Сингапур остава една от
най-иновативните икономики, в които
държавната собственост се управлява ефективно и не задушава частната инициатива.

Какво стана с
японското чудо
На обратната територия е Япония. За периода 2000-2011 г. в Страната на изгряващото слънце правителствата са увеличили брутния
външен дълг от 142 на 230% от БВП.
За същия период реалният продукт
се е увеличавал средно с 1% годишно. Тоест все повече трилиони йени,
наливани в икономиката под формата
на правителствени покупки и други
икономически стимули, водят до все
по-малък икономически ръст.
Това се случва винаги, когато една
икономика надмине потенциала си и
правителствата се опитват да за-
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държат неустойчивото ниво на
богатство чрез всевъзможни
стимули (фискални + парични).
Фискалните стимули водят до
планина от дълг, която няколко
следващи поколения няма да са
в състояние да платят.
Страни като Гърция, Ирландия и Португалия на практика
фалираха и се обърнаха за многомилиардна финансова помощ
към европейските институции,
МВФ и Световната банка.
Подобна е съдбата на Италия
и Испания, за чиито дългови
проблеми все по-често ще
чуваме.

Кои са
икономическите
тигри
Южна Корея, Хон конг, Тайван,
Словения, Словакия, България, Литва,
Латвия, Естония, Казахстан, Русия,
Ботсвана, Чили и ред други постигат
феноменален икономически ръст за
разглеждания период, като техните
икономики нарастват в диапазона
4-8% средногодишно в реално изражение при поддържане на ниско ниво
на задлъжнялост през разглеждания
период.

Изводите
за България
След финансовата криза от средата на 90-те години българските правителства поеха отговорно задачата
да спазват строга фискална диета.
Именно заради фискалната стабилност и солидните макроикономически
параметри страната ни често е в
предна позиция по привлечени чуждестранни инвестиции като съотношение към БВП спрямо останалите
страни от ЦИЕ, макар и повечето да
бяха вложения в имотния и финансовия
сектор, които спомогнаха и за формиране на дисбаланси.
Ниската публична задлъжнялост
на страната и относително ниското преразпределение на държавата

спрямо старите страни членки на ЕС
спомогна за постигането на изключително бърз икономически растеж през
периода 2000-2011 г.
Българските управляващи не трябва
да забравят тази зависимост, но
това не значи че ниският дълг трябва
да е изконна цел. Няма нищо лошо от
държавна собственост в икономиката,
особено в секторите с естествена
монополна или олигополна структура.
В българската действителност
обаче държавата се свързва с неефективност и лош мениджмънт.
Дано тази тенденция да се пречупи и
истински мениджъри да застават все
по-често начело на държавни компании.
Публично-частните партньорства
набират сила през последното десетилетие в развитите страни. Австралия, Сингапур и Канада доказват,
че държава и частен сектор успешно
могат да се кооперират.
Публичната задлъжнялост си струва единствено да се увеличава с цел
насърчаване на иновациите, както и
производствата на стоки и услуги с
висока добавена стойност, или пък за
реализирането на импортозаместваща или експортна икономическа
стратегия, което в крайна сметка дда
доведе до по-високо благосъстоя-ние на нацията.

Прогнози
ПЕТЯ СТОЯНОВА
Слънце, лято, море… Не само сезонът на отпуските обаче е причина
участниците на Българска фондова
борса да стоят извън пазара. Инвеститорите са пасивни заради липсата на
„свежи” пари и поредицата от негативни фактори, които характеризират
общата икономическа ситуация като
несигурна. Сценариите в краткосрочен
период също са песимистични. Волатилността на западните пазари, свързана
с дълговите проблеми на развитите
икономики и неяснотата около икономическото възстановяване в САЩ, се
отразяват върху основните индекси на
БФБ. Котировките на местния капиталов пазар се определят като движение
около текущите нива в рейндж (разликата между най-високата и най-ниската цена, на която се търгува даден финансов инструмент). От друга страна,
ниската ликвидност през последните
седмици помага на българската борса
да избягва спадовете, сполетели почти
всички световни пазари. Опасенията
от нова рецесия, като резултат от
дълговите кризи в ЕС и САЩ, няма как
да не диктуват развитието и у нас.
Вътрешното търсене продължава да е
анемично, а евентуална нова криза ще
се отрази негативно върху българската
икономика. В този финансов лабиринт
на местните инвеститори им е трудно
да се ориентират.

В търсене на
равновесието
Дори финансовите отчети на българските дружества с добри новини за
второто тримесечие на годината не
са в състояние да извадят офертите
от търгуваните цени. Очакванията за
ръст на компаниите, най-вече износителки, вече са калкулирани в стойността на акциите както се случи и през
април при предишния отчет. Прогнозите за повторен нов силен август,
след миналогодишния, също поставя на
изпитание активността на инвести-
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Индекси
в слънчево
затъмнение
Î÷àêâà ñå ïðèâàòèçàöèÿòà
íà Áóëãàðòàáàê Õîëäèíã äà
îòêëþ÷è òúðãîâèÿòà íà ÁÔÁ
Статистика на индексите от началото на годината в Infostock
Индекси
Промяна %

Печеливши /
Губещи

Обем (лева)

Обем (лева) Нагоре / Надолу

Годишен
връх

Годишно
дъно

Пазарна
капитализация

20.00%
80.00%

130 969 954

7.19%
92.81%

11

2

3 023 833 792

40.00%
60.00%

200 602 755

12.88%
87.12%

30

10

4 713 779 076

12.26

33.33%
66.67%

188 467 741

10.70%
89.30%

22

5

3 878 390 233

13.01

28.57%
71.43%

46 770 758

2.07%
97.93%

5

1

324 539 208

Sofix
15.02

BG40
12.91

BG TR30
BG REIT

торите. При всеки опит за по-сериозно
движение ножицата между офертите
„купува” и „продава” се отваря толкова много, че сключването на сделка
се превръща в невъзможна мисия. Тази
схема често пъти води до неправдоподобна волатилност при индексите. Цените на повечето сини чипове варират
в широки граници, даже се покачват
при почти никаква търговия. Отсъствието на масирани разпродажби, при
започналата корекция от средата на
май досега, се възприема като една от
предпоставките за ръст въпреки продължаващия нисък оборот на БФБ.
Инвеститорите са жадни за добри
новини. Засилената търговия с някои
акции стимулира купувачите да са поагресивни и да се опитват да увели-

чават не само оборота, но и броя на
сделките. Така например намеренията
за увеличение на капитала при Индустриален Холдинг България и Доверие
Обединен Холдинг вдъхнаха увереност и
за сделки по други позиции.
„Летните месеци обикновено са
положителен период за българските акции, като винаги се отбелязва
увеличение на индексите. Изключение
направи 2008 г., когато SOFIX успя да
регистрира само 5% покачване през
август”, коментира Цветослав Цачев,
ръководител на отдел „Анализи” в
„Елана трейдинг”. През 2010 г. пазарът
реализира 12% ръст през август, а
година по-рано беше отчетено увеличение от почти 50%. Ако сега SOFIX
нарасне с повече от 10-15%, подобно

Втори по ръст

развитие ще доведе до привличане на
капитали от чужбина и повишение на
оборотите. Според анализатори летните месеци са традиционно благоприятни за фондовата ни борса. „Индексите
ще са динамични. Ще има бързо покачване и след това кратки корекции. Найподходящият ход за инвеститорите е
преструктуриране на портфейлите с
отделяне на средства за краткосрочни
инвестиции в ликвидни компании, които
винаги бележат ръст при положителен
сигнал, и дружества с малка капитализация, чието представяне беше
по-добро от средното за пазара през
първото полугодие”, прогнозира Цачев.

Печалби на
хоризонта
Като силен сектор за дългосрочно
вложение се очертават холдингите,
фармацевтичните и производствените
компании. За инвеститорите, склонни
към висок риск в търсене на бързи
печалби, са дружествата със специална инвестиционна цел, които купуват
земеделска земя, както и публичните
компании от енергийния сектор (по-специално Соларпро и Енемона).
Атрактивността на БФБ за
големите играчи от чужбина обаче е

Според статистиката на финансовото издание bespokeinvest.com българските
индекси са втори по ръст в световен мащаб от началото на годината. Повишението
на пазара ни е 14,22%, което ни поставя непосредствено след лидера в класацията Венецуела, където е регистриран скок от 25,23%. На трета позиция е Латвия с ръст
от 13,3%. За сравнение само преди два месеца страната ни трайно оглавяваше класацията, но понижението на индексите през този период доведе до загуба на лидерската позиция. Още две страни от региона попадат в топ 20 по представяне - Сърбия
на 10-та позиция с повишение на основния й индекс от 5,26%, и Румъния на 13-та
позиция с ръст от 3,96%. Сред страните от Г-7 най-добре е представен щатският
пазар - на 12-та позиция и доход за S&P 500 от 4,51%, следван от германския с 3,76%.
Най-голямо понижение сред индустриално най-развитите страни е регистрирала Италия със загуба от 8,24%. Русия е най-добре представящият се пазар от БРИКС на
шесто място и с повишение от 8,44%. Бразилия е страната, която регистрира найзначително понижение - 13,83%. В дъното на класацията е Бангладеш, където пазарът
е загубил 21,4% от стойността си.
СТРАНА
% 2011 Г. СТРАНА
% 2011 Г.
пожелателна. На фона на останалите
Венецуела 25.23 Япония
-2.96%
пазари перспективите за печалби у
България
14.22 Португалия -2.97
нас не изглеждат толкова примамливи.
Латвия
13.3
Нигерия
-3.27
От друга страна, ако дългоочакваната
Ботсвана
9.51
Сингапур
-3.53
приватизация на мажоритарния дял на
Исландия
9.23 Чили
-3.84
Булгартабак Холдинг АД и продажбаРусия
8.44 Естония
-4.56
та на държавните дялове в ЕРП-тата
Индонезия 6.33
Швеция
-4.88
се реализира до края на годината,
Мавриций
5.71
Аржентина -5.01
това събитие вероятно ще увлече
Бермуди
5.32 Турция
-5.02
местните инвеститори към покупки.
Сърбия
5.26 Австралия
-5.26
Ще се вдигнат цените и индексите,
Ямайка
4.98 Тайван
-5.37
а Българската фондова борса ще има
САЩ
4.51
Норвегия
-5.42
шанс да бъде забелязана. Сделката за
Румъния
3.96 Белгия
-5.51
продажба на тютюневия холдинг ще
Малайзия
3.9
Хон конг
-5.96
определи до голяма степен не само
Хърватия
3.88 Дубай
-5.99
бъдещето на нашия капиталов пазар,
Германия
3.76 Мексико
-6.04
но и намеренията на управляващите за
Н. Зеландия 3.67
Холандия
-6.33
всяка следваща приватизация на големи
Филипини
3.55 Швейцария -6.54
държавни компании. Най-позитивният
Тайланд
2.87
Дания
-6.6
сценарий за БФБ и държавата би била
Ю. Корея
2.86 Австрия
-6.9
прозрачна продажба на дружеството
Унгария
2.07
Израел
-6.94
на най-добрия кандидат, според вече
Пакистан
1.41
Бахрейн
-7.96
зададените критерии. За да се задвижи
Шри Ланка 0.42 Италия
-8.24
борсата по аналог с 2005 г., е необхоИрландия
0.07
Украйна
-8.77
димо предлагането да се извърши по
Абу Даби
-0.24 Мароко
-9.28
привлекателен за инвеститорите на-0.34 Люксембург -9.39
чин. Първата компания да се продаде на Полша
Великобритания -0.53 Индия
-10.23
широк кръг инвеститори, а рекламният
ЮАР
-0.6
Ливан
-11.23
ефект от тази сделка да се използва
Франция
-0.81 Кувейт
-11.37
за привличане към следващите предлаЕквадор
-0.85 Оман
-11.65
гания. Листването на борсата на ЕРПКанада
-1.61
Малта
-12.17
тата също ще донесе допълнителна
Китай
-1.91
Бразилия
-13.83
ликвидност на капиталовия ни пазар. В
-1.97 Виетнам
-13.91
навечерието на президентски и местни С. Арабия
Чехия
-2.44
Гърция
-13.96
избори правителството може да спечеЛитва
-2.5
Кения
-13.97
ли доверието на инвеститорите, като
Испания
-2.59
Колумбия
-14
оживи борсата с предлагането на тези
Словакия
-2.61
Перу
-14.77
ценни активи.
Намбия
-2.87 Финландия -16.08
Катар
-2.96
Бангладеш -21.43
Материалът не е препоръка
* източник bespokeinvest.com

за инвестиционно решение!
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Чистилището
ПЕТЯ СТОЯНОВА

Преди кризата финансовите компании раздаваха твърде
лесно заеми, като изискваха
големи обезпечения. Те бяха
сигурни, че ще си приберат
парите, дори и от не толкова
платежоспособните клиенти.
Последваха обаче корпоративни фалити, което ясно показа,
че балансът в системата е
нарушен. Докато за фирмите
обявяването в несъстоятел-

“Личен
фалит”
ност означаваше също и начин за
справяне с дълговете, то за индивидуален фалит у нас не се говореше.
Везната на отношенията “кредитор
– длъжник” се наклоняваше в полза на
кредитора.

Равнопоставеност
или дамоклев меч
„Не можеш да вземеш на босия цървулите”. Често пъти до това заключение стигат кредитори, чиито длъжници не са в състояние да си върнат
борчовете. Дълговете висят като
дамоклев меч над главата на неплатежоспособния. Но решение все пак е
открито – индивидуален фалит. При
него не се зачертава финансовото
състояние на длъжника, а се прилага
механизъм за защита на правата му.
Персоналният банкрут е крайна мярка
за защита на длъжника от кредитора.
Законите в много държави насърчават
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Òðè çàêîíîäàòåëíè ñòúïêè ùå
ïðåäøåñòâàò ïîòðåáèòåëñêàòà
íåñúñòîÿòåëíîñò
вземането на това единствено възможно решение. Във Великобритания
например на обявилите личен фалит
е забранено да управляват компания,
да практикуват право или заемат
публична длъжност за период от три
години. Засега България и Румъния са
единствените две страни в ЕС, където не действа закон за индивидуалния
фалит.
„Няма проектозакон за индивидуалния фалит. Имаше вариант да въведем
персоналния банкрут като процедура в
законодателството, но няма предпоставки. При търговците това е
уредено в глава „Несъстоятелност”
в Търговския закон. За физическите
лица, които са към т.нар. потребителска несъстоятелност, все още няма
публични регистри, които са нужни за
такова производство, обяснява Емил
Радев, депутат от ГЕРБ. Преди да се
гласува закон за индивидуалния фалит,
трябва да се въведат ефективни мер-

ки в други разпоредби, които се отнасят до личната несъстоятелност.
Най-наложителни са промените, засягащи
задлъжнялостта на гражданите
г
и съдебното изпълнение, които са в
интерес на длъжници и кредитори.

Лакмус за финансова
стабилност
Финансовата криза бръкна в джобовете на много българи, като някои
от тях предпочетоха да не връщат
дълговете си. През последните три
години растат сметките за комунални услуги, борчовете към оператори и
несъбираемите заеми към кредитни
институции. За разлика от банките и
небанковите финансови институции,
които разполагат с кредитен регистър в БНБ и ползват информация за
задлъжнялостта, много частни кредитори и търговци работят без данни
за клиентите си. Данните за кредитната тежест не са публични.
„Търговската несъстоятелност
действаше много успешно над десет
години, но започна да се използва за
злоупотреба от длъжници като начин

да се освободят от задълженията си.
Събарят се обезпечения към банки
и частни кредитори, а това води до
несигурност в търговския оборот.
Много от търговците не знаят дали
утре контрагентът им няма да обяви
фалит, да върне датата на неплатежоспособността с пет години назад,
да отмени договор за заем и той да
се окаже нищожен по отношение на
производството. Спират се изпълнителни дела, атакуват се ипотеки,
особени залози, не се плащат изискуеми задължения, които са законово
регламентирани”, разкрива Емил
Радев. Промени в Търговския закон от
края на миналата година вече пречат
на изкуствените фирмени фалити.
Кредиторите имат гаранция, че са
обезпечени, след като притежават
ипотека или особен залог.

Защитената
информация
Грешките в търговската несъстоятелност могат да се избегнат
при потребителската. За целта са необходими публични регистри, в които
информацията да се актуализира. У
нас въпросът със защитата на личните данни на гражданите е деликатна
тема, когато се отнася за задълженията на физическото лице. Проблемите
с различните публични регистри се
дължат на липсата на адекватна
правна регулация. Възникна напрежение с Търговския регистър, заради
използването на личните данни.
При личния фалит не трябва да
се има предвид само опрощаване на
задължения - трябва да присъства
и елементът на санкция, за да е
защитен интересът на кредитора. В
много европейски държави и в САЩ,
ако гражданинът изпадне в неплатежоспособност, не може да вземе осем
или десет години заеми, не може да
участва в лизингови схеми, в управлението и контрола на търговски
дружества. В много случаи лицето,
което е изпаднало в такава ситуация,
няма активи, които да се разпределят
между кредиторите. За да има такова

производство, трябва надзорен орган.
В Германия тази роля е поверена на
нотариуси, адвокати, данъчни консултанти, на които се плаща, като
известна част от приходите им са за
разноски по това производство. Работата на надзорния орган е да събере
вземанията от гражданина и да ги
разпредели между кредиторите.

Десетгодишна
давност
„За да защитим интересите на
кредитори и длъжници, трябва да има
краен срок, след който те трябва да
знаят, че няма да се търсят задълженията. Колкото по-ясни са тези
правила, толкова по-справедлива и
законосъобразна ще е процедурата”, прогнозира Емил Радев. Според
депутата въвеждането на десетгодишна абсолютна давност в Закона за
задълженията и договорите на този
етап е най-ефикасното средство за
изясняване отношенията “кредитор –
длъжник” и за действие към потребителската несъстоятелност.
Сега съществува петгодишна
обща погасителна давност, но когато
се отнася за лихви и други специфични вземания, тя е дори тригодишна.
Нейната продължителност може да се
прекъсва с всяко действие на кредитора – когато той заведе съдебно
или изпълнително дело. Справка от

общината от съдия-изпълнител слага
началото на нова погасителна давност. Има случаи, когато делата се
водят по 12, 13, че дори и 15 години.
Съдебният изпълнител продава имуществото на задлъжнялото лице, но
делото остава висящо години напред.
През годините тече законова лихва,
която увеличава дълга в пъти.
„Десет години са достатъчно
дълъг период за кредитора, в който
- той да удовлетвори вземанията
си, ако длъжникът има имущество
категоричен е Емил Радев. – В моята
практика на адвокат се убедих, че
ако до седмата година не се събере
вземането, на практика то е несъбираемо.”
Как десетгодишната абсолютна
давност ще повлияе на кредитори
и длъжници предстои да се обсъжда
от всички заинтересовани институции. Подобно ограничение вече има в
Данъчно –осигурителния процесуален
кодекс, което предвижда погасителна
давност от 10 години за публичните
задължения.

Прераждане
или капан
„В интерес на кредитора е функционирането на бърза и опростена
процедура за фалит на физическото лице. Законодателят трябва да
предвиди достатъчно гаранции както

Åìèë Ðàäåâ (âëÿâî) îáÿñíè, ÷å çàñåãà ùå èìà çàêîíîäàòåëíè
ïðîìåíè, à ïî-êúñíî ùå ñå îáñúæäà ïðîåêò çà èíäèâèäóàëíèÿ ôàëèò
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за кредиторите, така и за длъжника,
но това трябва да се обсъди, защото
крие рискове”, коментира Янчо Трончев, съдружник в адвокатска кантора
„Трончев и Ганев”. Според него трябва
да се предвиди възможност да се
атакуват някои отчуждителни сделки
на длъжника, когато ги е извършил
умишлено, за да ги увреди. Необходима
е класификация на обезпечени и необезпечени кредитори, като приоритет
може да имат държавните вземания.
Адвокатът предлага да се обявят за
недействителни някои сделки между
роднини или свързани лица. Според
него процедурата за обявяване във
фалит може да трае примерно пет
години. През това време може да се
разсрочат борчовете на длъжника,
когато работи или има приходи, за
да ги изплаща. След приключване на
процедурата трябва да му остане
например едно жилище до определена
стойност или някои вещи за всекидневна употреба.

Публичност
на продажбите
До края на годината трябва да
има промени в ГПК, които засягат
съдебното изпълнение. Всички про-

дажби от съдебните изпълнители ще
се обявяват в регистър - безплатен
и достъпен по интернет. Камарата
на частните съдебни изпълнители в
момента разполага с регистър, който
поддържа на доброволен принцип.
Но сдружението няма механизъм, по
който да санкционира недобросъвестните служители. „При разгласяване на
продажбата по-лесно се стига
до реалната пазарна цена, от
което печелят кредиторът и
длъжникът. Единият може да
удовлетвори вземането си в
пълен размер, а парите, които
са над борча длъжникът получава обратно”, посочва Емил
Радев. Вече има регламент
във връзка с ограничаване на
таксите в изпълнителното
производство. С промените в
ГПК, направени в края на 2010
г., може да се обжалват адвокатските хонорари, начислявани по изпълнителните дела.
По-рано за вземане от 500
лв. от длъжника се прибираха
1000 лв. Ще се обсъжда как
да бъдат намалени таксите,
които сега се плащат от кредиторите, а после се събират
от длъжника, за да има равно-

поставеност между страните.
Очаква се до края на годината
промените, свързани с погасителната давност и администрирането
на процеса по обявяване в несъстоятелност на гражданите и публичния
регистър, да бъдат гласувани, за да
може да влязат в сила от началото
на 2012 г.

ßí÷î
Òðîí÷åâ

По английски маниер

Службата по несъстоятелност
на Англия и Уелс (Insolvency Service of
England and Wales) поддържа безплатен
публичен регистър на несъстоятелните
длъжници, на лицата с индивидуални
доброволни споразумения и заповеди за
частично или пълно освобождаване от
задължения. Тя разследва всички принудителни ликвидации и индивидуални случаи
на фалит чрез официалния ликвидатор,
за да установи причините, довели до
банкрут.
Освен че разрешава и регулира обявяването в несъстоятелност, институцията лишава от права директори на
акционерни дружества, обявени в неплатежоспособност. През нея се определят
и плащат законовите обезщетения при
уволнение, когато работодателят не
може да плати на служителите тези
суми. Службата осигурява банкови и инвестиционни услуги, които се отнасят
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до средствата от масата на несъстоятелност и ликвидационната маса. Нейните експерти консултират министри и
правителствени ведомства по въпроси,
свързани със законодателството и
практиката на обявяване в несъстоятелност. Те провеждат поверителни
разследвания от името на министъра
на бизнеса, иновациите и уменията
(Secretary of State for Business, Innovation
and Skills) чрез Отдела за разследване
на дружества (companies investigation
branch, CIB). На уебсайта на Регистъра
по несъстоятелност на Англия и Уелс е
публикувана Декларация за ограничена
отговорност. В нея се казва: „Макар
че се полагат всички усилия, за да се
гарантира, че предоставената информация е точна, понякога могат да възникнат грешки. Ако попаднете на данни,
които изглеждат неточни или непълни,
моля да ни уведомите, като използвате

връзката за обратна информация в този
уебсайт, за да проучим въпроса и при
необходимост да нанесем необходимите
корекции. Службата по несъстоятелност не може да поеме отговорност за
каквито и да било грешки или пропуски,
дължащи се на небрежност или на други
причини. Официалните ликвидатори от
институцията не предоставят правни
или финансови консултации. За такива услуги трябва да се обърнете към
Бюрото за консултиране на граждани
(Citizen's Advice Bureau), юрист, квалифициран счетоводител, оторизиран синдик,
финансов консултант с добра репутация
или център за консултации. Индивидуалният регистър по несъстоятелност е
общодостъпен и Службата по несъстоятелност не одобрява, нито пък прави
каквито и да било изявления, свързани
ани с
използване на данни от регистъра
от трети лица“.

Техно В ойни

АНТОН АНДОНОВ

новите
шпиони

Класическият промишлен шпионаж
умря. Да живеят хиперконкуренцията и тоталното следене на конкурента. Така с две изречения може
да се охарактеризира ставащото в
света на бизнеса през последните
няколко години. Битката за доверието на всеки клиент се разгърна
с пълна сила и накара анализатори
да твърдят, че по света вече се
водят икономически войни, които
струват милиони долари, но носят
печалби от милиарди. Желанието
да се наложи определена марка в
условията на изострена конкуренция
принуди фирмите да водят жестока
битка помежду си, която започва
далеч преди излизането на продукта
на пазара и се води с най-новите
технологични достижения на XXI век.
На помощ на висшия мениджмънт
фирмите често привличат бивши
военни експерти, полицаи, агенти от
специалните служби, понякога дори и
хакери. Ако усилията на този екип не
дадат искания резултат, се търси
помощта на специализирани фирми
за икономически шпионаж, чиято цел
е да се разбие или поне разклати
доверието на пазара към конкурентната фирма.
Кои са най-често използваните
методи в промишления шпионаж на
XXI век?

Агресивен
бенчмаркинг
Този принцип се характеризира

Б
Г
с
л
е
д
а

Дядото на Поли Пантев измамен

Дядото на Поли Пантев е първата
жертва на промишлен шпионаж в Бългаж
рия. В годините след Първата световр
на война родственикът на убития на
н
остров Аруба бизнесмен е бил виден
о
индустриалец в Габрово. Негова е била
и
известната и в наши дни фабрика за
и
трикотаж „Картал”. Дядото ръководел
т
ссъс здрава ръка предприятието, което
ссе борело и печелило много от държавните поръчки за производство на
ж
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войската. Фирмените тайни
дрехи за войската
се пазили в малка стаичка, намираща се
вдясно от денонощно охранявания вход
на „Картал”. Тя била на втория етаж и
оттук се осъществявало оперативното
ръководство на фабриката. Достъп до
най-тайното място във фирмата имали
само двама души – собственикът и
неговата дясна ръка – счетоводителят.
Двамата сами подготвяли и подавали
и всички оферти. Тук не влизала дори

чистачка,
чистачка защото тайните на фирмата
са били над всичко. Желязната дисциплина и ред се спазвали безпрекословно,
а фабрикантът печелел поръчка след
поръчка от държавата, която макар и
да забавяла плащанията, никога не ги забравяла. Всичко вървяло по мед и масло
до деня, в който конкурент на „Картал”
успял да подкупи чистачката. Според
спомените на днешните наследници на
фабриката, жената получила доста за

с голяма простота на изпълнение – трябва само да се наблюдава
какво прави конкуренцията и да се
копират добрите идеи. В света на
бизнеса, по принцип, сравнителният
анализ се счита за абсолютно легален метод за следене. Нормално е
да се наблюдават постиженията на
конкуренцията и кога на пазара се
появява нов продукт. Особен акцент
се поставя и на официалната информация за новия продукт от името
на производителя. Бенчмаркингът
обаче става незаконен в момента, в
който се разбере, че за събирането
на информация се използват данни,
получени по съмнителен път. Найчесто това става с изпращането
при конкурента на „фалшив купувач”,
или чрез внедряването на работа
при „врага” на завършващ обучението си студент. Почти няма фирма,
която да не се изкушава да наеме на
работа перспективен кадър, който
на всичкото отгоре ще получава заплата като на стажант. В повечето
случаи обаче това са троянски коне,
които на практика може да работят
за конкуренцията. Ако тази битка не
даде очаквания резултат, на помощ
идват други изпитани методи за
атака. Специалистите по икономическо разузнаване набързо обявяват
фалшиви търгове, в които привличат
за участие конкурентната компания,
а в подадената от нея оферта черно
на бяло виждат цените, отстъпките
и долната граница на цената, до
която конкурентът може да падне.
В случай, че и тук усилията ударят
на камък, като последен способ се

Ôèðìèòå êðàäàò

страшното оръжие
използва внедряòàéíèòå ñè ñ
ването на външен
ôàëøèâè òúðãîâå, в икономическата
война, с което моагент в произêúðòèöè è àãåíòè
жеше да се проучи и
водството, който
îò ñïåöñëóæáèòå
дестабилизира всяима една цел – да
ка фирма. Специалистите за подбор
предизвика авария, за да се види рена кадри се научиха умело да използакцията на конкурента в условията
на криза, а производството на новия ват човешките слабости, които всеки кандидат за работа проявява по
продукт да спре.
време на интервю за нова работа,
а събраната информация най-често
Нарушаване
се използваше за шпиониране на
на авторското
конкуренцията. По време на събеседправо чрез копиране ването хората обичат да изтъкват
на продукта, но не и постиженията си на предишното
на производствения работно място и с охота да разказват за старата си компания.
процес
Всъщност попаднали на добър HR,
Когато въпреки усилията на
те се превръщат в най-достоверния
конкуренцията даден продукт да не
източник на информация за ставасе появи на пазара той излезе, за
щото при конкурента. Осъзнаването
загубилата фирма остава само едно на тази „пробойна” доведе до забра- да разчете механизма на производ- на, залегнала в трудовите договоството и да го повтори. Но не за да ри на служителите, да работят в
продава същия продукт на пазара, а
конкурентна фирма през следващите
за да предизвика недоволството на
3-5 години, в случай че се разделят
потребителите към него. За целта
преждевременно с настоящата си
догонващата фирма внася „подобре- компания. Практиката показа, че
ния” в произвеждания от нея проловът на чужди специалисти може
дукт, който иначе си е собственост да се превърне в най-сигурния начин
на фирмата конкурент. Така потреза поглъщането на конкурента или
бителят се заблуждава в качестнеговото унищожаване.
вата на конкурентния продукт и
престава да се интересува от него,
Наблюдение
а пазарът се обръща.

от Космоса

Лов на кадри
от конкуренцията
През 90-те години на миналия век
кадровата политика стана най-

с 1 стотинка

времето си пари
пари, срещу което тряб
трябвало да измъкне ценовата оферта за
участието в поредния търг за държавна
поръчка. Конкурентите очаквали да се
доберат до готвената от „Картал”
оферта, която да ги ориентира в ценовото им предложение. Крайният срок за
подаването на офертите наближавал,
а изтичане на информация от стаята
на втория етаж така и не се случвало.
Всеки употребен лист хартия със смет-

оферти се изгарял, което правело
ки и оф
задачата на чистачката невъзможна.
Ден преди крайния срок обаче става
чудо. Жената вижда в коша за боклук
на двора лист индиго. Интуицията, че
това е индигото, запазило офертата на
„Картал”, не я лъже. То заминава веднага
в ръцете на конкурентната фирма,
която подава оферта с една стотинка
по-ниска от тази на „Картал”. И печели
държавната поръчка.

Космосът също се превърна в
арена на надпревара за следене на
достиженията на конкурентите.
Шпионските спътници предават
информация за всичко – от движението на човека до полагането на
основите и наблюдение на строежа
на АЕЦ, например. Благодарение на
следенето от Космоса не останаха
тайни за случващото се на Земята,
а следенето на конкуренцията се
превърна в детска игра. Статистиката сочи, че само през 1999 г.
в открития Космос са пуснати 10
частни търговски спътника, които
са в състояние да правят снимки с
резолюция от 15 до 50 см. На практика всеки може да поръча снимки
на интересуващия го обект, стига
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да може да си ги плати, разбира се.
Практиката показа, че освен частни
фирми от услугите на спътниковите
снимки се интересуват екологични и
правозащитни организации, че дори
и държавни структури. С помощта
на орбитален радар, например, бяха
открити подземни езера в Северна
Африка, които позволиха на икономиката на Египет да започне отглеждането на пшеница. Друг спътник
- Worldview 1, пък е в състояние на
всеки 25 секунди да фотографира
земна повърхност с площ 16 на 90
км. За да бъдат снимките с добро
качество, все пак времето трябва
да е хубаво, допълват експертите.

Интернет
Най-великият, нов и сравнително
евтин начин за шпионаж се оказа
следенето по интернет. Твърдението е не на кой да е, а на основателя
на Wikileaks Джулиан Асандж. Според
него това е „технология, която
може да се използва за създаването
на тоталитарен режим, в който
следенето на всеки и всичко ще бъде
повече от нормално”. Интернет не
дава комфорт за свободата на словото, правата на човека и гражданската активност, а ако контролът
му попадне в ръцете на неподходящи хора, светът може да тръгне
в друга посока, твърди Асандж.
Бизнес конкуренти с охота плащат
на хакери за пробив в системите на
„врага”, следят служебната и лична
кореспонденция на служителите и
крадат всичко, което може да бъде
полезно.

Мобилните
телефони
Малките устройства, побиращи се
в джоба на ризата или панталона, се
оказаха идеалният шпионин, при това
доброволно приет от потребителя. Достатъчно е апаратът да има
операционна система, за да фиксира
с точност до няколко метра къде се
намира всеки човек във всеки един
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момент. В ролята на „шпиони” влязоха Apple, Google и Microsoft, които
записват данни за ползвателите на
телефони, оборудвани с техен софтуер, без да имат разрешение за това.
iPhone и таблетите iPad и смартфоните с операционна система Android
рапортуват за местонахождението
си на Apple и Google, писа The Wall
Street Journal. Същото правят смартфоните, оборудвани с Windows Phone
7 на Microsoft. Скандалът засили опасенията на бизнесмени и обикновени
хора, че тайни дори за личния живот
няма, търговията с лични данни
процъфтява, а големите компании
ще извлекат поредните милиарди
долари печалба. Събирането на данни
от телефоните се оказа полезно и
за големите играчи в телекомуникациите. Те вече създават специални
отдели, които имат за задача да
измислят нови услуги за клиентите,

чиито навици и любими тайни места
вече знаят, твърди компанията за
технологични проучвания и бизнес
наблюдение Gartner Inc. Google, Apple
и Microsoft правят гигантски бази с
данни, в които събират информация
за посетените от своите клиенти
места. Анализът на информацията
ще помогне на компаниите да излязат на пазара на услугите, свързан с
определянето на точното местонахождение на човека, който в момента
се оценява на 2,9 млрд. долара, а
през 2014 г. ще бъде с оборот от 8,3
млрд. долара. Механизмът на контрол
и в този случай се оказа уникално
лесен. Телефонът на няколко секунди
докладва на трите гиганта координати за местонахождението си заедно
със силата на сигнала на всички Wi-Fi
мрежи както и уникалния идентификационен номер на апарата. Следенето
се оказва лесно, защото в паметта

на смартфоните на Apple се записва
файл с име consolidated.db. В него се
съдържа списък с географски координати и е отбелязано времето, когато
собственикът на апарата е бил там.
На всичкото отгоре файлът-шпионин
се копира от смартфона на компютъра всеки път когато двете устройства се свържат с помощта на програмата iTunes и остава в паметта
на компютъра в незащитен вид. Това
означава, че оттук – през интернет
- той може да бъде откраднат дори
по-лесно, отколкото от телефона.
Всеки собственик на апарат с Android
също „предава” данни за посетените
от него места, информацията се
пази в паметта на телефона, но се
обработва само от администратор
в Google, а смартфоните с Windows
Phone 7 само „предават” информацията на Microsoft, без да пазят нищо в
паметта на устройството.

САЩ ревниво
пазят своите фирми
АНТОН АНДОНОВ
От 1995 г. в САЩ специален закон
задължава президента да докладва пред
US Конгреса за дейността на чуждите
спецслужби, които следят цели отрасли
в американската икономика. Янките
следят под лупа кой, кога и с какви пари
купува акции на местни компании. Тази
дейност се осъществява от специален
център за контраразузнаване. В битката за запазване на технологичните
тайни на Америка е включено и ЦРУ. То
трябва да открива и спира всяка дейност на чужди разведки, насочени срещу
американски икономически и промишлени
интереси. Ако Управлението засече подобна атака, то веднага предава случая
на ФБР и предупреждават местните
компании за опасността. Само през
1995 г. са засечени 42 000 случая, засягащи сигурността на американските
фирми в страната и извън границите
на Америка. Оказва се, че във войната
за промишлените тайни няма приятели. В нея всяка държава воюва срещу
останалите. Доклад на ЦРУ от 1987 г.
твърди, че 80% от атаките на японското разузнаване са срещу американски
фирми. Експерти дори твърдят, че
„японското икономически чудо” след края
на Втората световна война се дължи
на перфектното техническо разузнаване
на Токио. Засечени са и интереси към
американски високотехнологични продукти от тайните служби на приятелски
настроените иначе Франция и Израел.
Разбира се, агентите на „старите
врагове” – Русия, Китай, Индия и Бразилия, никога не са преставали да бъдат
наблюдавани от американските тайни
служби. Твърди се, че промишленият
шпионаж на световните икономики годишно струва десетки милиарди долара.
В сумата влизат похарченото за кражби
на организация на производство, кадри,
суровини, материали, пазари и пазарна
политика, управление, анализи и маркетингови проучвания, бюджет и отношения с доставчици и клиенти, комисиони
за посредници и дългосрочни договори.
Последният шпионски скандал гръмна
в началото на тази година. Френският
атомобилостроител Renault уволни трима свои служители, които бяха обвинени
в изнасянето на фирмена информация
за Китай. С Пекин е свързан и скандалът от май 2007 г. при който петима
служители и бивши сътрудници на
южнокорейския автомобилостроител Кia
Motors бяха обвинени в изнасянето на 57
промишлени тайни за Китай, а щетите
за на южнокорейския автомобилострои-

телен сектор бяха оценени на милиарди
долари. 15 години по-рано подобен скандал избухна между немския Volkswagen
и американския General Motors. Тогава
бившият шеф в GM Хосе Инясио Лопес
де Ариортуа бе обвинен от американската компания, че е откраднал секретни
документи и е започнал работа за
германците заедно със свои сътрудници.
Скандалът накара немците да освободят новия си служител, да платят
100 млн. долара на GM и да купят от
американците резервни части за 1 млрд.
долара. Жертва на промишлен шпионаж
от страна на американската самолетостроителна компания Boeing станаха европейският му конкурент Airbus и американската компания Lockheed Martin. Под
носа на европейската компания Boeing
отмъкна поръчка за производството на
самолети- цистерни, а от щатския си
конкурент - Lockheed Martin, от Boeing
откраднаха няколко хиляди страници
поверителни документи за договор за
орбитална ракета на стойност 2 млрд.
долара. Американското министерство
на правосъдието глоби с 615 млн. долара
Boeing, а скандалът бе набързо потулен.
Америка осъди през 2007 г. бившата
служителка на Coca Cola Джоя Уилямс,
която продаде тайни на компанията
на конкурента Pepsi Co. Тя ще лежи в
затвора до 2015 г. Друга US компания
Motorola пък обвини китайския производител на комуникационна техника Huawei,
че й откраднал секретни технологии.
Миналата година китайците отхвърлиха
обвиненията и заявиха, че бившият служител на Motorola Шаоей Пан никога не
е информирал или консултирал основателя на Huawei Жън Чжън Фей.
Заради шпионска афера срещу шведската Ericsson през ноември 2002 година
Стокхолм изгони двама служители на
руското посолство, а Москва обяви
няколко дни по-късно двама шведски
дипломати за "персона нон грата". След
дипломатическият скандал, през 2003 г.
Апелативният съд в Стокхолм потвърди
присъдата от 8 години затвор за „предателя” от Ericsson Афшин Баванд.
Шпионски скандал гръмна и в Израел.
През май 2005 г. полицията там арестува 20 заподозрени, сред които висши
мениджъри на 15 водещи израелски
компании. Разследването доказа, че в
продължение на година и половина шефовете са използвали пиратски софтуер,
инсталиран в Лондон. Така мениджърите
прониквали и контролирали съдържанието на системите за управление на други
компании и се облагодетелствали
от откраднатата информация.
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ненти за изследването на кръв ще
превърнат чип-лабораторията в
предпочитан уред, защото използването му ще намали разходите
за здравната система. Димов
работи в екипа на проф. Люк Лии,
който се занимава с въвеждането
на сензори и механизми при биоанализите. Проф. Лии твърди, че
откритието на ръководения от
него екип е изключително важно за
здравната диагностика в световен мащаб. Освен че чипът ще
поевтини изследванията за HIV или
туберкулоза, в новата лаборатория ще има само пластмаса. Това

ще позволи тя да се произвежда
в големи количества и на ниска
Кръвна лаборатория се побицена. Лабораторията в чип ще се
ра в чип. Сред изследователите,
превърне във функционално, евтино
направили уникалното откритие,
и лесно преносимо диагностично
е и българинът Иван К. Димов.
устройство, допълва професорът.
Той е част от международен екип
При разработката на биочиповете
учени, които създадоха ултрамоSIMBAS учените са използвали задерното устройство. За броени
кони от физиката. Те са успели да
минути открива HIV, туберкулоускорят процеси, които в нормални
за и други болести в капка кръв.
лабораторни условия продължават
Тяхната автономно захранваща се
с часове или дни. Лабораторията
интегрирана микрофлуидна систепредставлява пластмасова шина
ма за кръвен анализ (Self-powered
с няколко микрофлуидни канала с
Integrated Microfluidic Blood Analysis
дълбочина човешки косъм. Когато
System – SIMBAS) ще направи ревокръвта тръгне по тези канали,
люция в изследването на кръв
белите и червените кръвни
и кръвни продукти, защото
телца в нея се „утаяват”
умният чип може да обработзаради сравнително висова цялата кръвна проба без
кото си тегло и за анализ
електричество, химикали или
към чипа „заминава” кръвдруги компоненти. Така новата
ната плазма. При премилаборатория слага край на изнаването на кръвта през
ползваните в момента външни
чипа се осъществява т.нар.
контейнери, тръби и компонендегазиране на кръвния
ти и предотвратява риска от
поток. Кръвта разрушава
разпространение на евентуалпредварително вакуумиД-р Иван Димов е
но заразени кръвни продукти.
раната среда около чипа
роден в България. Той
Устройството е разработено
и заради промяна в наляима интереси и
от изследователи от универгането около него кръвта
изследвания в няколко
ситета Berkeley в Калифорния,
започва да циркулира. Така
области, сред които
Dublin City University в Ирландия
се избягва необходимостта
системи за автоматизация, мобилни
и Universidad de Valparaiso в
от задвижването на кръвта
роботи, изкуствен интелект, неЧили.
чрез външно захранване на
вронни мрежи, моделиране на ин"Мечтата за истинска лаболабораторията. Самият
телигентни промишлени сензорни
ратория, събрана в един-единчип е с големина 1x2 инча.
системи. В сайта му в интернет
ствен чип, битува отдавна.
Той е в състояние да прави
търсачката линкедин (http://www.
Ние успяхме да я постигнем и
по пет кръвни проби еднодори да направим нещо повечевременно след отделянето
linkedin.com/pub/ivan-dimov/1/ba7/758)
да създадем самозахранващ
на белите и червените
пише, че е завършил електронно инсе чип. Това превръща нашата
кръвни телца от плазмата.
женерство през 2004 г. и е магистър
система в наистина автоНадеждността на чип-лабопо електротехника и компютърни
номна, защото на практика
раторията откривателите
науки от 2004 г., в Berkeley. Учил е
игнорира човешкия фактор. С
демонстрират с опит, в
в Universidad Tecnica Federico Santa
нея лаборантът ще взема кръв
който новото чудо може да
Maria, Чили, а докторската си стеот пациента, която директно
открие биотин (витамин
пен по приложна биофизика получава
ще постъпва за анализ и няма
B7) в концентрация 1 на 40
от Dublin City University, Ирландия,
да се разнася по контейнери и
милиарда само в 5 милиграпрез 2009 година.
пипети”, заяви Иван К. Димов,
ма кръв. Очаква се в бъдекойто е съавтор на откритиеще платформата SIMBAS да
то и пост-докторант - изслеуспее да създаде ефективна
довател по биоинженерство
молекулярна платформа за
в американския университет
биочип,, който да открива
Berkeley. Според него изключрак, сърдечни заболявания,,
ването на задължителните в
сепсис и други заболямомента допълнителни компования.

Кой е
Иван К.
Димов
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та през 2002 г. Rentabiliweb Group е
считана за основен играч в монетаризацията на интернет и предлагането на мобилни продукти на
територията на Франция. Профилът на фирмата, която предлага
платформа за онлайн разплащания
и микро платежни решения и успява
да се превърне в лидер на френския
пазар за сайтове за забавления,
запознанства и социални мрежи, се
доближава опасно близо до дейността на основаната през 1996
г. Hi-media. Въпреки че основната
дейност на Hi-media са on-line
медиите и рекламата, фирмата
предлага и системи и платформи за електронни разплащания в
мрежата. Точно тук интересите

25 000 евро глоба за нелоялна
конкуренция наложи на френска
фирма съдът в Париж. Компанията
Hi-Media ще трябва да плати сумата на Rentabiliweb, защото редовно
изтривала информацията за конкурента си, публикувана в Wikipedia.
Според френските магистрати
всеки може да пише каквото си
иска в безплатната енциклопедия в
интернет, но не трябва да накърнява търговските интереси на
конкурентите си и следва да носи
отговорност за действията си в
мрежата. Случаят стана първата
съдебна битка в света, в която
съдиите разкриха анонимността
на автори в
интернет.
Проблемът
между двете
фирми възникна, след като
във френското издание на
свободната
енциклопедия Wikipedia
Ñúäåáíè ñàãè çàðàäè Wikipedia ñëàãàò
информацията
êðàé íà àíîíèìíîñòòà â èíòåðíåò
за дейността
на Rentabiliweb беше многократно
на двете фирми се преплитат. Hiизтривана минути след публикуmedia не иска да изпусне електронването й. По принцип в безплатните разплащания и обслужването
ната енциклопедия, използвана от
на нито един от 50-те милиона
милиони юзъри в света за всеуникални посетители на сайтовете
възможни справки, всеки може да
си и става особено чувствителпоправя неточности в пуснатите
на към дейността на Rentabiliweb.
статии и да ги дописва. Идеята на Решението на проблема в познатия
собствениците на Wikipedia е по
по нашите географски ширини статози начин тяхното творение да
лински стил перифразирано звучи
бъде най-достоверно и актуално,
така – „Има информация за конкузащото на практика се пише от
рента в Wikipedia - има проблем,
всички ползватели на глобалната
няма информация за конкурента в
мрежа on-line, а анонимността
Wikipedia – няма проблем”. На всичим е гарантирана. Хората на Hiкото отгоре досега анонимността
Media обаче не били доволни от
на авторите в безплатната енприсъствието на информация за
циклопедия бе гарантирана, което
конкурента си на пазара за микро
осигуряваше спокойния им сън. Краразплащания и редовно заличавали
ят на историята най-неочаквано
името на Rentabiliweb. Войната на
дойде на 5 юли, когато по жалба на
пазара за тези услуги в страната
Rentabiliweb съдът нареди да бъде
на петлите е жестока, а основана- разкрит авторът на поправките

в Wikipedia. Разследването недвусмислено показва, че IP адреса на
автора на поправките съвпада с
IP адреса на конкурентите от
Hi-Media и фирмата бе глобена с
25 000 евро. „Край на комедията”
– биха казали французите, ако зад
решението на хората в черни тоги
не разчитаха особено важното
послание – краят на анонимността в Мрежата дойде. Решението
на магистратите на практика ще
отвори пътя към разкриването на
„автори”, които сутрин защитават
едни, а вечер - други интереси.
Срещу съответното заплащане,
разбира се. Присъдата ще изкара
на светло всеки, който си позволи
да накърни доброто име на всяка

Маските долу
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търговска фирма, холивудска звезда
или обикновен човек. Тя ще принуди компаниите да престанат да
публикуват в Wikipedia само добра
информация за своята дейност и
само лоша – за конкурента. Досегашната практика в подобни случаи се основаваше на джентълменско споразумение между авторите
в свободната енциклопедия, а ако
възникнеха проблеми те трябваше
да се решават извън съдебните
зали. Най-често невярната информация се сваляше от Wikipedia и се
спираше възможността на автора
й да пише. Въпреки това обаче
авторът винаги оставаше анонимен. Основното правило действаше
дори когато немският политик и
парламентарист Лутц Хайлман
успя да издейства съдебна забрана
за достъп на посетители до сайта
wikipedia.de. Скандалът през 2008
г. бе заради публикувана за Хайлман информация в електронната

енциклопедия, в която се твърдеше,
че той е бил член на източногерманското разузнаване – Щази, и
е заплашвал бившия си любовник.
Депутатът успя да блокира само
домейна wikipedia.de, който се
оказа регистриран от Wikimedia
Deutschland - немско подразделение
на собствениците на Wikipedia, но
не и достъпа до de.wikipedia.org,
тъй като сървърите се намират
във Флорида и са извън юрисдикцията на немския съд. Скандалът и
блокирането на свободната енциклопедия продължи до 16 ноември,
когато Хайлман получи решението
на съда и обещанието на Wikipedia,
че личната информация за него ще
бъде свалена от сайта.
Не такъв щастлив край имаше
спорът на израелския певец Мати
Каспи, който поиска от редакторите на Wikipedia да напишат в
личния му профил, че е женен за…
„лека жена”. Напук на пикантерията, бликаща от подобно желание,
то не бе удовлетворено, защото
„хората се интересуват само от
песните на Каспи и не искат да
се ровят в мръсното му бельо”,
отсякоха от сайта. Подобно бе
решението на редакторите и по
„казуса Рон Ливингстън”. Статията за холивудската знаменитост
редовно бе допълвана с информация, че актьорът е гей. Въпреки че
Ливингстън настояваше сексуалните му предпочитания да останат
тайна, редакторите от Wikipedia
оставяха чувствителната информация в мрежата.
След решението на съда в
Париж обаче ще се сложи край
на подобна практика. Войната
между Hi-media и Rentabiliweb успя
да извоюва най-важното за бизнеса – да не се укрива информация
за конкурента и да се публикуват
само точни данни за фирмите. Тя
изкара на светло и авторите в
безплатната енциклопедия, които занапред няма да могат да се
крият зад анонимността в
Мрежата.
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Дуел с милиарди

Ñ 9 ìëðä. äîëàðà ïðèõîäè è íîâè óñëóãè
Google òðúãíà íà âîéíà ñ Facebook
Невероятните 9 млрд. долара
приходи за второто тримесечие
на годината отчете Google. „Това
е потресаващо добър резултат за
компанията, лично аз съм във възторг
от зашеметяващия успех”, заяви новият генерален директор Лари Пейдж.
Цифрите са първите, след като през
април той смени на директорския
пост досегашния директор Ерик Шмид.
Заради рокадата на върха анализаторите очакваха с особено внимание
финансовия резултат. Спрямо периода
април-юни 2010 г. Google отбеляза ръст
на чистата печалба с 36%, което в
долари означава 2,5 млрд., а приходите
на компанията заковаха повишение с 32
%. Всичко това се дължи на ефективната стратегия, предприета от Лари
Пейдж и пускането на пазара на новата
услуга Google+. Новата социална мрежа
трябва да разбие господстващото
положение на пазара на досегашния
лидер в тази услуга Facebook. Цифрите
дадоха глътка въздух на борсовите
акули, които очакваха, че смяната на
върха в Google може да доведе до отлив
на инвеститори, които през последните десет години заставаха твърдо зад
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всяка идея на стария шеф Ерик Шмид.
Компанията обяви, че освен социалните
мрежи ще атакува нови ниши на пазара
на интернет търсачките и мобилните
устройства. Google ще предложи и мобилни плащания, които още през следващата година се очаква да бъдат предлагани в поне една трета от всички
ресторанти и търговски обекти. Това
ще става чрез услугата Google Wallet.
При нея се използва безжична технология за свързване на две устройства,
които са в непосредствена близост
едно до друго - Near Field Communication
(NFC). Тя ще бъде достъпна за всички, които имат в джоба си телефони,
работещи с операционната система
Android, а занапред всеки смартфон ще
бъде NFC-съвместим. В плановете на
Google заедно с Google+ са да пусне
още една нова услуга - игри за юзърите. В това отношение конкурентът
Facebook е дръпнал сериозно с Farmville
и Mafia Wars, отчитат в компанията на
Лари Пейдж.
В същото време най-голямата социална мрежа в света Facebook обяви
плановете си да привлече 100 млрд.
долара от първично публично предлага-

не на свои акции. Невероятната цена
за социалната мрежа е доста спорна,
но въпреки това продажбата на акции
е планирана за първото тримесечие на
2012 г. От Facebook очакват засилен
интерес към ценните книжа, след като
отчетоха брутна печалба за 2010 г.
от 2 млрд. долара. Въпреки това обаче
анализатори от Wall Street отчитат,
че рекордното първично предлагане
може да не се окаже успешно, защото
сумата от 100 млрд. долара се приближава към лидерите в IT сектора Apple,
Microsoft, IBM и Google, чиято борсова
капитализация е съоветно 300, 200,
200 и 170 млрд. долара. Според инвестиционната компания Point View
Financial пазарната цена на социалната мрежа е най-много 40 млрд. долара.
В началото на годината инвестиционната банка Goldman Sachs инвестира
в социалната мрежа 450 млн. долара, а
руската компания Digital Sky обяви още
50 млн. долара. Още тогава Facebook
обявиха пазарна капитализация от
50 млрд. долара, което е повече от
оценъчната стойност на интернет
гиганти като Yahoo, eBay и Time
Warner.

Ренесансът на

Фаберже

Империя
Ïðî÷óòàòà
áèæóòåðñêà êúùà
ñ ïúðâà íîâà
êîëåêöèÿ îò âåê íàñàì

АНТОН АНДОНОВ
Възможно ли е в съвременния
забързан свят бижутер да произвежда и продава, без да има нито
един магазин по света, където да
показва продукцията си и в същото
време да прави обороти от стотици милиони долари? Ако се доверим
на здравата логика – отговорът е
категорично „Не!”. Ако става въпрос за уникалните бижута с марка
Faberge обаче, логичното мислене
остава на заден план, изместено
от желанието да държиш в ръцете си красота, радваща сърцето
и душата. Историята на Faberge
доказа, че старата слава не хваща
ръжда и дори 93 години по-късно
една легенда може да се завърне и
да разбие на пух и прах историите
за собствената си смърт.
Всъщност 2011 г. спокойно може
да бъде наречена годината на
Faberge, защото интересът към
произведенията на легендарния
руски бижутер Карл Фаберже не
затихва нито за миг. Изложбите
с бижута на ювелира започнаха по
Великден в Москва и продължават в
момента в Лондон. Руската столица показа в Музея на Кремъл останалите в страната императорски
великденски яйца, дело на Фаберже,
а само ден преди експонатите в
Русия отново да потънат в съкровищницата на Кремъл, британската кралица Елизабет II откри в
Лондон изложба от 100 предмета,
изработени от Фаберже, които ще
могат да бъдат видяни до 3 октом-

“Ïàìåò îò Àçîâ”, êîåòî
ñå ñúõðàíÿâà â Êðåìúë

ври в Бъкингамския дворец. Входната такса е 17 лири, а събираната
от шест поколения британски монарси колекция съдържа невероятни
предмети,сред които миниатюрен
сервиз за чай, миниатюрно пиано,
рамки за фотографии, миниатюрни
фигури, табакери и, разбира се три великденски яйца, прославили
приживе бижутера по целия свят.
В същото време маркетингът
на Faberge реши да покаже първата

след почти век нова колекция от 12
уникални яйца в швейцарския град
Женева. Базарът бе открит на 18
юли и ще продължи до 21 август.
„След почти век в неизвестност,
сега Faberge отново излиза на
световния пазар. Ние ще станем
дръзки”, обеща собственикът на
фонда Pallinghurst Resources, който
държи правата на марката, Браян
Гилбъртсън. Новата концепция на
фирмата е да продава само чрез
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интернет. С глобалната мрежа ще
бъдат привличани богаташи, на
които ще бъдат показвани бижута, инкрустирани с хиляди скъпоценни камъни, направо в домовете
им. За да запазят анонимността
на своите купувачи, от Faberge
ще изпращат всяко свое бижу до
потенциалния клиент със самолет
и консултант, който на място да
представи униката. Така фирмата
се надява да спести инвестиции
за милиони долари, които иначе
биха отишли в изграждането на
луксозни бутици, и да отмъкне дял
от пазара на луксозни бижута,
който по традиция се държи
от Bvlgari, Cartier и Tiffany.
Новата колекция на
Faberge в Женева включва
12 яйца, всяко от които
символизира месец от годината. Те се отличават с
перфектна до маниакалност
изработка на всеки детайл.
Корпусът на яйцата е от
титан, а бижуто е инкрустирано с бели диаманти с
общо тегло 66,4 карата. Це-ната се движи от 70 000 до
420 000 евро. Бижутерската къща предлага и други
около 100 предмета, които
струват между 30 000 и 7
млн. евро, а визитна карßéöåòî ñ ÿõòàòà îò
тичка на колекцията стана êîëåêöèÿòà íà Êðåìúë
брошка във форма на морско
конче от злато, диаманти
и изумруди на стойност 270 000
след 11 години упорита работа и
евро. Тази изложба-базар, където
учене при известния с изработкапосетителите влизат най-много
та на красиви златни ковчежета в
по двама в огромна празна стая,
Санкт Петербург майстор Андреас
обзаведена само с три стола, бюро Фердинанд Шпигел. Корените на
и две огледала, трябва да изтрие
фамилията Фаберже са френски.
праха на забравата за Faberge и
Заради религиозните убеждения на
да отвори отново пътя към пазара семейството, то е принудено да
на луксозни стоки в света, където
напусне родната провинция Пифирмата е била още от основакардия в Северна Франция и дори
ването си през 1842 г. Тогава в
да смени името си. Според данни
Санкт Петербург бижутерът Гусв архивите истинското фамилно
тав Фаберже създава бижутерскаиме на семейството е Фаври. То
та къща "Фаберже". Само година
обаче е променено на Фабриер,
по-рано той получава званието
а през 1825 г. става Фаберже.
"майстор на ювелирни изделия"
Основателят на бижутерската
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къща „Фаберже” - майстор Густав
Фаберже, се ражда през 1814 г., а
първородният му син – Петер Карл
Фаберже, проплаква през 1846 г.
Майката на Петер Карл - Шарлота
Юнгщет, изпраща сина си в Дрезден, за да се учи от най-добрите
бижутери по онова време и да види
колекциите на най-известните
музеи в Англия, Германия и Франция.
През 1872 г. 26-годишният първороден син на майстора се завръща
в Санкт Петербург, а през 1882 г.,
след смъртта на баща си, Петер
Карл Фаберже поема управлението
на семейната компания. В нея той
работи заедно с брат си Агафон.
Освен с продажбите в магазина
на централната търговска улица
в столицата на руската империя,
майстор Карл работи в Ермитажа.
Там възвръща блясъка на стари бижута като ги реставрира.
Шансът талантът му да бъде
забелязан лично от руския император Александър III каца на рамото
на бижутера през 1885 г., когато
взема участие в голяма изложба,
посветена на изкуството на Русия.
Карл Фаберже прави за императорския двор копие на гривна от
IV век пр. н.е., пред която Александър III остава в захлас. „Тази
гривна е толкова красива, че трябва да бъде изложена в Ермитажа
като пример за майсторството на
руските бижутери”, отсича владетелят и провъзгласява Фаберже за

Битка за марката
Люта съдебна битка за правата
върху марката Faberge водят от 2008
г. руският олигарх Виктор Векселберг
и бившият ръководител на холдинга
"Суал" (Сибирско-Уралска алуминиева
компания) Брайън Гилбъртсън. До 2007 г.
„Суал” бе дъщерна компания на руската
частна бизнес групировка „Ренова”, която пък е 100% собственост на Векселберг. Двамата се познават от 2004 г.,
а разривът помежду им дойде през 2007
г., когато „Суал” се вля в структурите на "Русал" и мина в ръцете на друг
руски олигарх – Олег Дерипаска. Според
руския в. "Ведомости", Гилбъртсън е
не само бивш директор на „Суал”. Той
бил натоварен да управлява лични 150
млн. долара на Векселберг в регистрирания на Каймановите острови фонд
Pallinghurst Resources. На практика фондът е създаден като част от руската
„Ренова”, финансира се от Векселберг и
се управлява от Гилбъртсън. Още през
2006 г. двамата решават да купят

марката Faberge от концерна Unilever,
който по онова време произвежда дезодоранти с това име. За целта е основана компанията Project Egg Ltd (PEL),
преименувана по-късно във Faberge Ltd.
От управата на "Ренова" обаче настоявали правата върху марката Faberge
да бъдат прехвърлени в регистрираната в Панама компания на Векселберг
Lamesa, която е извън структурата
на Pallinghurst Resources. Гилбъртсън
отказал да предаде на "Ренова" пълния
контрол върху марката Faberge и намерил друго финансиране за сделката с
Unilever през 2007 г.. Това обаче вбесило
Виктор Векселберг, който чрез „Ренова”
сега иска 25% от PEL, неустойка за
неизпълнения договор и съди Гилбъртсън
на Кайманoвите острови. Ако спечели
битката в съда, руският олигарх ще
може да изпълни обещанието си да подари марката Fabergе на съпругата си
като коледен подарък, макар и с доста
голямо закъснение.

царски бижутер. Фирмата започва
да прави за царския двор украшения
и бижута от скъпоценни и полускъпоценни камъни с най-причудливи
миниатюрни форми - на цветя, хора
и животни. Всяко бижу се отличава
с изключително съвършените си
форми и е красиво до полуда. До
1917 г. фирмата „Фаберже” създава за руския императорски двор
155 000 уникални произведения на
изкуството, но се прочува с изработката на 50 великденски яйца по
поръчка на император Александър
III и неговия наследник Николай II.
Първото от тях е сътворено през
1885 г, а последното – през 1916
г. На тях Фаберже дължи славата
си, която излиза извън границите
на Русия и достига до кралските
дворове в цяла Европа. Бижутерската къша открива свои филиали
в Москва, Одеса, Киев и Лондон.
Заедно със семейния бизнес се
разраства и фамилията на знатния бижутер. Съпругата на Карл
- Августа Юлия Якобс, му ражда
четирима синове – Евгений, Агафон, Александър и Николай, които
тръгват по стъпките на баща си.
Събитията от 1917 г. и Октомврийската революция слагат край

на възхода на бижутерската къща.
През 1918 г. тя е национализирана
от болшевиките, а самият Карл
Фаберже е принуден да бяга. Найнапред спира в Рига, но революцията го застига и там. Фамилната
карма на Фаберже да бъдат гонени
продължава и семейството отново
е на път – този път към Германия.
Несгодите разболяват бащата на
прочутите пасхални яйца и на 24
септември 1920 г. Карл Фаберже

умира в швейцарския град Лозана. Пет години по-късно почива
съпругата му, а семейството му
се разпилява. Двама от синовете
му – Евгений и Александър, отиват
в Париж и основават компанията
Faberge et Cie. Новата бижутерска
къща обаче не успява да достигне
славата на „Фаберже”. Основната
дейност на фирмата е производството на бижута и възстановяването и поправката на оригиналните творби на руската бижутерска
къща "Фаберже". Най-малкият син
на Карл Фаберже - Николай Фаберже, застава начело на клон на
фирмата в Лондон. Неговият внук
Тео през 1984 г. създава собствена
колекция пасхални яйца, която влиза
в колекциите на някои от най-големите музеи на света, но не стъпва
на малкия пръст на правените от
дядо му шедьоври. Затъването
в блатото на забвението кара
наследниците на марката Faberge
et Cie да продадат правата върху
името срещу символичните 25 000
долара на основаната от Сайм Рубини през 1937 г. в САЩ компания
Faberge Inc. Следват множество
препродавания на марката, докато
през 1989 г. транснационалният
холдинг Unilever не я купува срещу
рещу
1,55 млн. долара. Компанията
а ззаа-
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почва да произвежда … дезодоранти под марката Faberge и всичко
в славната история на бижутерската къща върви към провал до
януари 2007 г., когато консорциум
от инвеститори, начело с фонда
Pallinghurst Resources, специализиран в работата с акции на рудодобивни компании, изкупува от
Unilever портфейла от търговски
марки и лицензи "Фаберже" срещу
38 млн. долара. Нещо повече - компанията взе на работа наследниците на Карл Фаберже. През 2009 г.

правнучката и праправнучката на
Карл Фаберже Татяна и Сара представиха първата нова серия бижута на прочутата марка от над 90
години, а през декември 2010 г. бе
пусната и втора колекция украшения. Новият собственик на Fabergе
Браян Гилбъртсън вече похарчи
60 млн. долара за развиването на
марката, но според оценките на
неговата инвестиционна компания
Fabergе струва в момента 173 млн.
долара, а съвсем скоро цената на
марката ще стане 1 млрд. долара.

Яйцата
Славата на най-добър бижутер в Русия Карл Фаберже дължи на изработените от него 50 яйца по повод Възкресение
Христово. Началото на традицията е
поставено през 1885 г., когато по поръчка на император Александър III бижутерът прави първото си пасхално яйце. То
е великденския подарък на императора за
съпругата му Мария Фьодоровна. Когато
поема в ръцете си дара от бяло злато,
императрицата е изумена. Тя с почуда
разбира, че яйцето се отваря и от него
се показва жълтък. В жълтъка пък открива скрита златна кокошка с рубинени
очи. Но изненадите не свършват дотук
– оказва се, че кокошката крие миниатюрно копие на императорската корона,
направено от злато и диаманти и дори
рубин, който императрицата може да
носи на врата си. Първото яйце остава в
историята с името ;Кокошката”, а виждайки задоволството в очите на съпругата си, императорът решава всяка година
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да й подарява по едно яйце. Традицията
е продължена и от неговия син - Николай
II, който започва да поръчва на бижутерската къща по две яйца - едно за
съпругата си Александра и едно за майка
му - Мария Фьодоровна. В пасхалните
яйца ювелирът събира руската традиция в украсата на яйца за Великден и
уменията си на бижутер, който борави
еднакво добре със злато, сребро, емайл
и скъпоценни камъни. Неговата фантазия сякаш няма граници и той успява да
скрие в яйцата кораби, дворци, карети,
железопътни линии, кошници с цветя
и дори портрет на престолонаследника. Общо 50 великденски яйца прави
бижутерската къща за императорското семейство, от които до наши дни
са оцелели 42. За други свои клиенти
;Фаберже” създава още 18 яйца, от които са загубени 3. След Октомврийската
революция всички яйца са национализирани от новата власт и прибрани в

Оръжейната палата в Кремъл. Колекцията остава непокътната до 1922 г.,
когато е обявена разпродажбата й на
европейски и американски колекционери.
До 1927 г. са продадени общо 26 яйца,
а три години по-късно нови собственици намират още 11. В хранилищата на
Оръжейната палата в Кремъл днес се
пазят 10 пасхални яйца. Фондацията
на руския милиардер Виктор Векселберг
успя да купи на търг на аукционна къща
;Сотбис” 9 от най-красивите и найскъпи великденски императорски яйца,
притежавани от семейство Форбс,
плащайки 120 млн. долара. Така прочутите творения на Фаберже се завърнаха
в Русия през 2004 г. благодарение на
шефа на Тюменската нефтена компания.
В американския Музей на изкуството
на Вирджиния в град Ричмънд днес се
пазят 5 императорски яйца. По 3 имат
Музеят на изкуството на Ню Орлиънс и
британската кралица Елизабет Втора, а швейцарската фондация ;Едуард
и Морис Сандос”, музеят ;Хилууд” във
Вашингтон и художествената галерия
;Уолтърс” в Балтимор пазят по два от
шедьоврите. Музеят на изкуството на
Кливланд има в колекцията си едно, колкото и принцът на Монако Рение Трети,
а останалите са разпръснати в частни
колекции. Според експерти най-прочутото от великденските яйца на Фаберже
е т.нар. ;Коронационно”. То е подаръкът
на Николай II за императрица Александра Фьодоровна през 1897 г. Яйцето
е емайлирано в тъмнозлатист цвят и
украсено с решетка от императорски
орли в центъра с диамант, а вътре е
скрито копие от каретата, която е во
возила императрицата по време на
церемонията по коронацията й.
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Марката
АНТОН АНДОНОВ
684 лева за бутилка от 0,750 мл
шампанско с 12% алкохол, реколта
1998 г. Това е цената, която всеки
може да плати, ако иска да се докосне до прочутото френско газирано
вино Dom Perignon Vintage Rose 1998.
Според рейтинга на един от най-добрите енолози в света Robert Parker,
това шампанско заслужава 95 от 100
възможни точки заради медно розовия си цвят, невероятния аромат на
нектарини и диви ягоди, допълнен с
опушени, торфени акценти.
Докосването до този лукс е в
състояние да ни накара по-лесно да разберем онзи монах, който
през далечната 1693 г., отпивайки
глътка вино в абатската изба в
Овилар (Hautvillars), възкликнал към
свой събрат - „Ела бързо! В момента вкусвам звездите!”. Той се казва
Пиер Периньон, а името му остава в
историята на виното като Откривателя на шампанското. Днес, освен че
носи неговото име, Dom Perignon е и
едно от най-скъпите продавани вина
в света.
Пиер е едва 19-годишен, когато
влиза в бенедиктинския орден в
абатството Овилар. Според една от
разказваните за него легенди, роденият във френската област Шампан
монах е бил полусляп, заради което
имал невероятно изострени вкусови
рецептори. Той усещал всяка нотка и аромат на произвежданото от
монасите вино и до края на живота
си през 1715 г. не спрял да експериментира с комбинация от различни
сортове грозде. Заради това Пиер
Периньон си спечелил уважението на
всички, които започвали почтително
да го наричат „дом”. Тази титла се
използва в знак на почитание към монаси, а коренът на думата е същият
като на латинското Dominus, което
в превод означава Бог. Всъщност Богът на виното - Дом Периньон, успял
да увеличи два пъти лозовите масиви
на управляваното от него абатство,
но открил тайната на шампанизираното вино съвсем случайно. Монахът
забелязал, че много от бутилираното
в избите вино гърми. Бутилките се
пръскали заради тънкото си стъкло и
протичащата в тях т.нар. „вторична
ферментация”, която прави виното
газирано. На практика хладният
климат в областта не давал на
виното да приключи още през есента
фермантацията, която продължавала
напролет с повишаването на темпе-
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И българите
имат технология

ратурите навън. Дом Периньон изчаквал виното да ферментира веднъж
и напролет към него добавял захар
и мая. Тогава затварял виното в бутилки, които тръгвали към трапезите на висши католически духовници.
Дори стигнали до кралския двор на
Луи XIV, където влезли в конкуренция
със считаните за фаворити за времето си вина от Бордо и Бургундия.
Тайната на Дом Периньон за
производство на газирано вино е
най-сложният и най-скъп от всички
използвани по онова време методи. Технологията обаче се оказва
печеливша, а методът Methode
champenoise се пръвръща в най-успешният не само за времето си. Монахът заложил на простите формули
за производство – не слагал във виното никакви нехарактерни съставки
и искал винарите първо да смесват
различните сортове грозде и едва
след това то да отиват в пресата.
Неговите изисквания шампанското
да се приготвя само от три сорта
грозде - пино ноар, пино мьоние и
шардоне, са закон за производителите и днес. Дом Периньон налага
нова мода и сред тапите за бутилките, които отделят божествената

Официалната премиера на
пенливата течност в България е
в годините след Освобождението от 1878 г. Първите дворцови
приеми на княз Александър Батенберг и княз Фердинанд минават
под знака на шампанското, което
веднага става любимо питие на
прохождащата у нас аристокрация. Според експерти обаче българите произвеждат шампанско
доста преди това време. Свидетелство за това е описаната от
Г.С.Раковски в "Показалец" технология за производство на вино от
„някои богати българи”, които
оставяли навън през зимата по
няколко пълни с вино бъчви, чакали ги да замръзнат, а след това
пробивали със свредел бъчвите
и наливали виното в стъклени
бутилки, които затапвали със
смола. Преди това обаче слагали
в тях малко захар и няколко капки
ром. Бутилките се покривали със
слама в зимниците, а на пролет се заравяли в пясък. Така се
произвеждало първото българско
шампанско, което превъзхождало
по вкусови качества европейското, пише Раковски.

напитка от околната среда. За първи
път в света монахът използва корковата тапа и слага край на обичайните за времето запушалки от дърво
или напоени със смола калчища.
Успехът на марката ново пенливо
вино не идва веднага. Налагането на
шампанското на пазара става едва
след смъртта на монаха от компанията Moet et Chandon, основана
през 1743 г. от търговеца Клод Мое
(Claude Moet). Световната експанзия
на марката Dom Perignon започва по
времето на френския крал Луи XV, когато най-скъпото шампанско в света
се превръща в неотменна част от
питиетата за всеки кралски прием
и незаменима напитка при романтичните срещи на краля с негови-

те фаворитки. Най-известната от
тях - Мадам дьо Помпадур (ЖанаАнтоанет Поасон, Jeanne-Antoinette
Poisson, marquise de Pompadour),
спокойно може да бъде наречена с
днешна дата рекламно лице на Dom
Perignon. Нейните думи: „Шампанското е единственото вино, от което
жената не губи красотата си”, се
превръщат в рекламно послание за
пенливата течност. След триумфа в
Париж продуктът на Moеt et Chandon
превзема Англия през 1750 г. Следват
Германия и Испания – през 1761, а
Русия се предава пред божествените
мехурчета година по-късно. Световната експанзия продължава към САЩ,
където премиерата на Dom Perignon
е през 1787 г., а след 1830 г. няма
светско събитие в света, в което
участие да не взема и шампанското.
Нещо повече - пенливата течност
успя да излезе от тесните рамки на
аристокрацията и да се превърне в
предпочитано питие за набиращата
все по-голяма сила млада буржуазия
на Стария континент.
Под натиска на все по-придирчивия
потребителски вкус, който иска от
Moet et Chandon да намали традиционно киселия вкус на шампанското,
производителят започва да добавя
захар във виното. Налучкването
на точното количество сладост е
уцелено едва през 1856 г., когато на
пазара се появяват вина с понижено съдържание на захар, обозначени

като Dry и Sec. Заради страстта
към шампанското през 1902 г. френският производител създава специален сорт сухо шампанско в чест на
английския крал Едуард VII. Кралят
така се привързва към „своята”
напитка, че прави Moet et Chandon
официален доставчик на вино за
кралския двор, а специална кошница с
шест бутилки шампанско го следват
при всяко излизане от двореца.
Дори Великата депресия не успява
да спре възхода на шампанското.
Moet et Chandon решава да пусне
на пазара шампанско, наречено на
създателя на виното – Дом Периньон. Dom Perignon става първото в света шампанско, известно
като „престижно кюве”, което на
всичкото отгоре струва два пъти
повече от нормалните винтажни
вина. Безумната на пръв поглед идея
да се лансира на пазара вино клас
luxe в разгара на икономическата
криза се оказва поредният печеливш
ход на французите. Уморената от
фалити аристокрация живее като за
последно и приема с възторг новата
марка шампанско. То се превръща
във фаворит не само във Фран-

ция, но и в САЩ, Великобритания и
Русия. Успешният маркетингов ход е
подкрепен от великолепен продукт,
създаден от винтажно вино реколта 1921 г., известна сред винарите
като една от най-добрите. Dom
Perignon Cuvee съдържа 55% шардоне и 45% пино ноа,р има уникален
вкус и бледожълт цвят със златист
оттенък. Сомелиерите с право наричат XX век времето на шампанското. С бутилка пенлива течност се
празнуват всички значими събития в
живота на хората по света. Изскачащата в небето коркова тапа
започва да ознаменува всяка победа.
Бутилката шампанско става неотменна част от ритуала при награждаването на победителите при
спортни състезания като Формула 1
например. Това е напитката, която
се пие по време на тържествени
правителствени приеми, вечери или
срещи. Експерти твърдят, че найскъпата бутилка Dom Perignon е от
1985 г. и струва над 900 долара. И
макар най-новите проучвания на британски учени да оспорват правото
на френския монах дом Периньон да
се нарича баща на шампанското,
неговото откритие остава едно от
най-значимите в историята на виното. За да се избегне фалшифицирането на виното в наши дни, само 40
производители от областта Шампан
имат право да произвеждат
еликсира за боговете.
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Сбогом,
Ребека Брукс
Íàé-ñêàíäàëíèÿò
áðèòàíñêè
ñåäìè÷åí òàáëîèä
The News of the
World çàìèíà
â èñòîðèÿòà,
óïðàâëÿâàí çà
ïðúâ ïúò îò æåíà.
Íàé-âëèÿòåëíèÿò
àìåðèêàíñêè
âñåêèäíåâíèê
The New York
Times çà ïðúâ
ïúò å ïîâåðåí
íà äàìà â
î÷àêâàíå òÿ
äà óêðåïè
ïîçèöèèòå ìó

Британката
Близка приятелка на премиера Дейвид
Камерън; Рупърт Мърдок я третира
като своя пета дъщеря; арестуват я,
после я пускат под гаранция и тепърва
предстои да се изяснява вината й в
процеса за незаконните подслушвания...
От няколко седмици името Ребека Брукс
неизменно е в топновините. Гледаме по
всички тв канали червенокосата госпожа, вече бивш шеф на News Intenational,
британската секция на медийната
империя News Corp. на австралиеца Рупърт Мърдок, за нея четем в интернет
порталите и печатните издания. Коя е
жената, за която говори цял свят? Коя
всъщност е „кралицата” на таблоидите, в чийто капан попадна и самата
тя?
За Ребека Брукс (до 2009 г. носи рожденото си име Уейд) се знае малко. Затова дори британски издания, които тя
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върти на пръста си от години, повтарят едни и същи вече познати факти и
клюки. Любопитно е, че във вестникарските й портрети се повтарят едни и
същи думи. Брукс е schmoozer (непреводимо определение за човек, който бързо

ВИОЛЕТА ЦВЕТКОВА
Медиен скандал с глобални размери
тресе света от началото на юли. И
макар епицентърът му да е в Лондон, то отгласът му е повсеместен.
Защото последиците от незаконните
методи на работа на жълтата преса
са актуални навсякъде, където я има.
От откровените лъжи и репортерски
измислици страдат както публични
личности, така и най-обикновени хора,
изпаднали най-често в трагични ситуации. Гонитбата на „горещи” новини, на
огромен тираж и на много пари води
дотам лица, наричащи себе си журналисти, и вестници, претендиращи
да бъдат влиятелни институции, да
загубят и последния щрих от човеш-

успява да се сближи с всички),
„магнетична”, „абсолютна”,
„червенокоса красавица”, „довереница на Мърдок”. Сякаш сама
е редактирала всичко това.
Кариерата й е главозамайвваща. Както отбелязва Едуард
Стортън от BBC, като момиче
С
оот провинцията Ребека „разбива
мачисткия свят на таблоидм
нната журналистика” с шеметна скорост. През 1989-а, едва
221-годишна, започва работа като
ссекретарка и вдига телефоните
в News of the World. През 2000ата, вече на 32, става найа
младият главен редактор на
Острова, поемайки таблоида с
тираж над 3 млн. екземпляра и
7 млн. потенциални читатели.
Брукс обаче се цели по-високо.
Бр
Винаги е мечтала да стане шеф на
най-известния британски булеварден
всекидневник Sun. Постига го през
2003-а, когато нашумява и като първата жена главен редактор в сексистката му история. А през 2009-а изкачва и

кия си образ. И в крайна сметка – до
нарастващо недоверие в читателската аудитория на хартиените издания,
която и без това намалява с разцвета
на електронните сайтове.
Не всичко обаче е загубено. Поне
така могат да се тълкуват актуалните събития от двете страни на
Атлантика. Докато най-скандалният
британски неделен таблоид News of
the World замина в историята, след
като бе ръководен
за пръв път от
жена, то емоциите
около най-влиятелния
американски всекидневник New York Times са поскоро положителни, тъкмо
защото за пръв път го
поема дама. Историята

и на двата вестника надхвърля век и
половина. Но не само това ги свързва. В средата на юли признанията на
Шон Хор, репортер от закрития вече
английски таблоид, в интервю за щат-

ския всекидневник, бяха последвани от
неочакваната смърт на журналиста –
трагично, но факт.
Доколко обаче си приличат двете
печатни издания по признака „женско
присъствие”? Твърде малко, подсказват биографиите на скандалната
бишва главна редакторка на News of
the World Ребека Брукс и авторитетната американка Джил Ейбрамсън, която
от 6 септември официално поема
New York Times.
Приличат си само
по това, че имат
еврейски корени и видимо следват мечтите
си. Оттам насетне обаче
поведението и начините за
постигане на целите им са
коренно различни.

добре дошла,

Джил Ейбрамсън!
последното (засега) стъпало в необикновената си кариера. Медийният магнат Рупърт Мърдок, чието доверие и
приятелство тя успява да спечели през
годините, я назначава за изпълнителен директор на News International, под
чиято шапка са британските вестници
Sun, News of the World, Times и Sunday
Times.
Рупърт и Ребека са като баща и
дъщеря. Когато той идва в Лондон, тя е
неизменно до него – на срещи и приеми,
плуват заедно сутрин в басейна, дори
му напомня да си изпие лекарствата. Когато обаче през юли магнатът
пристига в Лондон, за да брани замесената си в медиен скандал империя,
вече е ясно, че любимката му е в окото
на урагана. И на въпроса кои ще са
приоритетите му в тази визита, той
отговаря: „Този!”, посочвайки стоящата
до него Ребека. Брани я не за пръв път.
Според британските медии през 2005
тя е арестувана, защото по време на
домашна свада ранява първия си съпруг,
актьора Рос Кемп. А покровителят й
Мърдок тутакси й изпраща чисто нов

костюм, защото иска Ребека да изглежда добре, когато излезе от килията и
я посрещнат тв камерите. Скандалът
е туширан, тя не е осъдена, но следва
развод с Кемп.
Не така обаче се случва със скандала
от юли 2011, когато необикновеният
свят на Ребека Брукс започва да се сри-

ва. Като издател, а преди това и главен
редактор на News of the World, тя попада в центъра на аферата с незаконното
подслушване. Търсейки новини, репортерите от таблоида прекрачват всякакви
граници. Те не само купуват ексклузивна
информация от полицаите, но и масово
нахлуват в гласовата поща на мо
мобилил-
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ните телефони на различни хора. Сред
хилядите им жертви са принцовете
Уилям и Хари, ексшефът на лондонската
полиция Иън Блеър, бившият социален
министър Дейвид Блънкет, актьорите
Хю Грант и Джъд Лоу, футболистът Пол
Гаскойн, множество журналисти, коментатори и политици.
Атмосферата на Острова буквално
ври. Рупърт Мърдок трябва да избере:
или да изхвърли Ребека Брукс с гръм и
трясък, или да закрие News of the World,
най-големият западен англоезичен вестник в света със 168-годишна традиция.
Избира второто.
Защо човек като Рупърт Мърдок
така отчаяно брани Ребека Брукс?

Отговорът може би се крие в начина, по
който тя постига целите си. Родена е
през 1968 г. в Уорингтън, Северозападна
Англия. Израства в Деърсбъри в графство Чешър, градче, където някога е
живял и е работил Луис Карол, авторът
на „Алиса в страната на чудесата”.
Затова и Daily Mail сравнява Ребека
с Алиса, влязла в медийната „страна
на чудесата” на Мърдок. Съученичката й Луис Уиър твърди пред ВВС, че
още тогава не ученето, а емоциите
са силната страна на Ребека. „Беше
красива и винаги успяваше да вземе от
хората това, което иска, дори те да не
я обичаха.”
Подчинените й се страхуват
от нея,
р у

Американката
Съвсем различна е историята на американската журналистка Джил Ейбрамсън – първата жена, получила най-високия
пост в 160-годишната история на авторитетния New York Times. Вече на 57, тя
е доста екстравагантна, обожава инди
рок и се гордее с татуираната си преди
осем години емблема на нюйоркското
метро. Преподавала е в университета
в Принстън и е член на американската
Академия на изкуствата и науките. Със
съпруга си Хенри Младши Григс III имат
две деца. Спокойният й живот е бил на
косъм, когато през май 2007-а Джил е
сериозно ранена от връхлетял отгоре й
камион, докато пресича Седмо авеню и
44-а улица.
Джил е елегантна и изключително
иронична, твърдят американски медии.
Стените в кабинета й са украсени със
снимки на китариста Кийт Ричардс от
„Ролинг стоунс” и с корица на сп. New
Yorker с Кинг-Конг на поляната пред
Empire State Building. В библиотеката й
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защото има изблици на ярост, когато конкуренцията има по-добра първа
страница. Понякога хвърля пепелници,
друг път е толкова вглъбена в мислите
си, че не поздравява служителите си.
Затова пък притежава типичната за
хората от таблоидите способност да
се среща със своите жертви и да ги
гледа в очите без капка срам.
Благодарение на опасния си чар Брукс
със завидна лекота завързва познанства
с хора от най-висшите кръгове в държавата. Тя е част от т.нар. приятелски
кръг от Чипинг Нортън – влиятелни лондончани, свързани по приятелски, бизнес
или семейни причини с Рупърт Мърдок и
притежаващи
луксозни
къщи в градчето,
р
у

водството на New
York Times наистина е доста неоччаквано. „Но мисля,
чче е справедливо
дда се отбележи, че
преобладава лирредактори като нея
тературата за
ввъв вестника все
кучета. Книгата
ооще не е имало”,
за собствения й
казва приятелят й
ка
домашен любиот университета
мец ще излезе
Питър Каплан, бивш
Пи
от печат през
главен редактор на
гл
октомври т.г.
New York Observer
Ne
Впрочем наи сегашен шеф на
времето Джил
ииздателство Conde
нашумява именí
ñú
Äæèë Åéáðàì
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шестима главни редактори, четирима
Ейми Валанс, нейна състудентка от
от които са с еврейски корени. В минаХарвард, обаче не е съгласна: „Нищо
странно няма! По-скоро е странно, че на лото обаче се стараят да не говорят
за това. През 40-те години на ХХ век
жена предложиха тази длъжност. Джил
мнозина като кореспондента на New
е стабилен и надежден човек. ИдеалYork Times Ейбрахам Раскин предпочиният капитан за кораб, връхлетян от
тат да крият произхода си, подписвайки
буря.” За мнозина решението на ръкосе с инициали. Просто в годините на
Втората световна война изданието се
страхува да не си спечели репутацията
на проеврейски вестник.
„Семейство Сулцбергер, което
притежава изданието от десетилетия,
никога не крило еврейския си произход – казва Гай Талес, бивш кореспондент и автор на книгата за вестника
„Кралство и власт”. – В същото време
Сулцбергер, потомци на някогашни имигранти от Германия, държат New York
Times да бъде приеман като американско издание.” Според бившия му главен
редактор Артър Гелб ситуацията се
променя през 1963 г., когато начело
застава Артър О. Сулцбергер: „На него

близо до Оксфорд. Там често се среща
с премиера Дейвид Камерън и съпругата
му Саманта. През 2009 те са гости на
сватбата й с втория й съпруг Черлз
Брукс, а през октомври 2010 Ребека е попоканена на VIP приема за 44-ия рожден
ден на премиера. Заедно прекарват и
Рождество – факт, който днес повечето
британци не могат да му простят.
На 15 юли т. г. Ребека Брукс си тръгва сама, осем дни след закриването на
таблоида. Два дни по-късно е арестувана заради скандала с незаконните
подслушвания и съмнения за корупция.
Макар да е на свобода под гаранция,
сега я чака процес и може би присъда,
въпреки твърдението й: „Не знаех!”
изобщо не му пукаше за произхода на
подчинените му. Нужни му бяха професионалисти.”
Отношението на Джил Ейбрамсън
към еврейските й корени е доста специфично. Още в началото на кариерата си
тя заявява, че New York Times е заменил
религията в нейното семейство, което
предизвиква негодуванието на мнозина
коментатори. На практика Джил получава възпитание, типично за асимилирано
нюйоркско еврейско семейство, което
пали свещи както на ханука менора
(специфичен свещник с девет разклоне-

училище за етическа култура), основано
през XIX век от Феликс Адлер, професор
по политическа и социална етика, а
после и Харвард, където учи история и
литература.
Тя постъпва в New York Times през
1997-а, след три години вече е шеф на
вашингтонското бюро на вестника, а
след още три Бил Келър й предлага да
се върне обратно в Ню Йорк и да стане
отговорен редактор. Точно тогава всекидневникът се опитва да си възвърне
доверието на читателите след скандала с репортер, уличен в плагиатство.

ния), така и на коледната елха. Родителите й са от заможни семейства от
Манхатън. Баща й Норман Ейбрамсън
притежава фирма за внос на текстил, а
майка й Дови се посвещава на фамилията. И двете им деца си избират интелектуални професии. Сестрата на Джил
– Джейн О’Конър, е автор на популярни
детски книги за куклата Фанси Нанси.
Самата Джил завършва Ethical Culture
Fieldston School (частно независимо

Годината е 2003-а и е паметна за Джил,
която си прави екстравагантната
татуировка на рамото – точно тогава
в нюйоркското метро за пръв път е въведена системата Metrocard, а татусът
й сякаш предупреждава: „Само за един
пътник!” Което, както сама твърди,
съвпада с жизнената й философия.
Мнозина не без основание казват,
че длъжността, която Джил Ейбрамсън
поема сега, е една от най-престижните

в съвременния медиен свят. Приятелите
и колегите й са единодушни за удивителната й решителност. Тя никога не
отлага работа си за после, казват те.
Въпреки огромната отговорност, Джил
винаги е спокойна и невъзмутима.
С разцвета на електронните медии
New York Times, както и много други
печатни издания, се оказват в дълбока
криза. Ейбрамсън е сред основните помощници на главния редактор Бил Келър,
с когото успяват да върнат вестника
на предишните му позиции и да спечелят
отново интереса на читателите. Близки
и приятели на Джил са уверени, че тя
ще оправдае доверието, оказано й от
ръководството на New York Times.
По време на официалното обявяване
на назначението й Ейбрамсън не скрива
чувствата си. Тя разказва, че още помни
как като малко момиченце се е зачитала
в страниците на New York Times и че поголяма чест не й е оказвана досега. Найважното в работата й според нея трябва да бъде интегрирането на печатната
и онлайн версията на изданието. „Сега
вестникът няма да умре, той има милион
абонати и носи печалба. За бъдещето
му обаче трябва да се помисли”, твърди
отиващият си главен редактор Келър.
Според него акцентът трябва да е върху
интеграцията, фундамент за което е
обединеният нюзрум, журналистите в
който са наясно, че вестникът и сайтът
са еднакво важни, и работят всеотдайно
за двете платформи.
„Посивялата лейди”, както е прякорът
на всекидневника, досега не бе покрила
единствено стандарта за равенство
на половете, отбелязва Guardian. „Това
е триумф за жените в медиите”, пък
възкликна легендарната Тина Браун,
бивш главен редактор на сп. New Yorker.
А какво казва Джил Ейбрамсън? Нещо
кратко в типичен за нея стил: „В
еуфория съм!”.
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Медии & Р еклама

ВИОЛЕТА ЦВЕТКОВА
Както в медийния, така и в рекламния бизнес най-важното е да привлечеш вниманието към себе си. Това е
азбучна истина за всеки в тези професии. Но докато едни спазват границите на приличие, то други са готови
на всичко, за да се сдобият със слава
и пари. Шокът и хуморът са съществена част от успеха на една реклама,
затова авторите на кратките текстове и видеоклипчета за лансиране на
даден продукт нямат никакви задръжки.
Целта е ясна – да се спечелят клиенти. А средствата – често на ръба на
допустимото.
Напоследък нестихващият скандал с
таблоида News of the World, предизвикал
възмущението не само на британската, а и на световната общественост,
даде повод както за шумни оставки и
арести, така и за многобройни пиперливи шеги и пародии. И едни от първите,
които се възползваха от ситуацията,
естествено са рекламистите. Найпредприемчивите от тях веднага се
хванаха за поднесената им на тепсия
идея и яхнаха вълната на актуалната
тема. Поведението им е повече от
аморално, защото в крайна сметка се
опитват да печелят от конфуза и съсипаната репутация на медийния магнат
Рупърт Мърдок и приближените му. Но
пък е в пълен синхрон именно с техния
дълголетен „опит в журналистиката”.
Немската марка за бельо Blush
например решава да използва скандала с таблоида в своя кампания, като
предлага на Рупърт Мърдок да… се

68 Икономика

Скандалът

заглежда по своите „моделки”, съобщи
сайтът Lingerie Talk. Само две седмици
след разкритията около незаконните
подслушвания на телефони на известни
личности и закриването на News of the
World германците пускат новата си
реклама, посветена на „всички любители на малките мръсни тайни”.
Върху серия от плакати позират
момичета с дантелено бельо. Решили
обаче, че сами по себе си сутиените,
„надничащи” издайнически от деколтетата, не са чак толкова интересни за
клиентите, присмехулниците адресират рекламата си към основните
фигури в медийния скандал Рупърт и
Джеймс Мърдок: „Рупърт, защо ти е
да слушаш, щом можеш да гледаш?”
(„Rupert: why listen if you can watch?”),
„Такива откровения ще накарат дори
Рупърт да се изчерви” („Hacking that’ll
even make Rupert blush”) или „Привет,
Джеймс, виж нашите малки тайни!”
(„Hello James, look at our little secrets!”).
В предприемчивата рекламна агенция
не забравят и бившия главен редактор на вестника Ребека Брукс. „А ето
и гореща сензация за теб, Ребека!”
(„Here’s a spicy scoop for you, Rebekah!”),
зове един от плакатите. Рекламните
постери са в стилистиката на жълтата преса. Името на серията World
of Blush в горния ляв ъгъл имитира
логото на таблоида News of the World.
Нито семейство Мърдок, нито Ребека
Брукс реагират на осмиващата ги ре-
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клама и на заигравката с имената им.
Автор на кампанията е агенция Glow.
Скандалът покрай News of the
World не за пръв път се използва за
рекламни цели. Седмица преди Blush
нискотарифната ирландска авиокомпания Ryanair решава, че медийният
срив, привлякъл цялото внимание на
Острова, може да увеличи продажбите
й, и разиграва историята с подслушванията в своя кампания. Рекламистите
създават постери, лансиращи новите
евтини тарифи на Ryanair, като използват снимка на Ребека Брукс, съобщи
lenta.ru. Когато става известно, че
тя доброволно е подала оставка от
шефския си пост в издателство News
International, се появява плакат, който
намеква, че въпреки неприятностите
си, британката винаги може да излети
от Лондон – при това на много ниска
цена. На друг плакат до снимката на
Ребека е нарисуван балон като в ко-
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продава
микс с репликата: „Отлитам оттук с
Ryanair!”(„I’m outta here with Ryanair!”).
Историята с News of The World
съвсем не е първият случай, в който
рекламистите се опитват да се заиграят с широко обсъждани теми. Друг
голям скандал от това лято е употребен в рекламата на гръцката марка
чипсове Jumbo Chips. В рекламния клип
мъж в напреднала възраст, приличащ на бившия шеф на МВФ Доминик
Строс-Кан, разследван за опит за
изнасилване, излиза по халат от ваната в хотелската си стая. Той вижда

пред себе си камериерка и очите му
светват: „Ммммм, вкусно. Искам!” На
финала се оказва, че похотливецът
с прошарени коси говори за опаковка
чипс, която в интерес на истината
момичето така и ме му дава.
Истински рекордьор по създаване
на „скандална реклама” е американската нискотарифна авиокомпания Spirit
Airlines. Щатската публика е възмутена от това, че през 2010, малко след
петролния разлив в
Мексиканския залив,
компанията пу-

ска реклама, призоваваща туристите да поемат с 50% намаление
към южните плажове на Флорида.
Плакатите, на които е изобразено момиче, обилно намазано с масло против
сънчево изгаряне, са с двусмислен слоуган: „Check out the oil on our beaches”,
който можем да тълкуваме и като
„Пробвайте маслото на нашите плажове”, и като „Пробвайте нефта…”
Как да оценим опита да се спечели от скандал, в който почти винаги
са замесени живи хора и техните
чувства? Гадничко е, но е и доста съмнително дали актът винаги заслужава
порицание. В края на краищата едва
ли на собствениците и служителите
на същия онзи News of The World ще
им хрумне да се обиждат от саркастичните реклами, щом собствените
им занимания в много отношения се
свеждат до това сами да раздухват
скандали.

Рупърт Мърдок
Мистър
Бърнс

Създателите на анимационната поредица „Семейство
Симпсън” също не могат да
отминат скандала около Рупърт

Мърдок. Както е известно, те
доста си падат по пародиите и
само чакат някоя знаменитост
да сгафи. В юлския епизод злоб-

ният богаташ мистър
Бърнс решава да изкупи всички вестници в
Спригфийл, но свободолюбивите граждани
все пак успяват да създадат ново издание. В
края на серията Бърнс
е принуден да признае,
че „не е възможно
да контролираш всички медии,
освен ако, разбира се, не си
Рупърт Мърдок”.
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Изумителен преподавател!

Какво по-добро да кажат студентите за теб. Алекс Токарев има
честта това да се отнася за него.
В разговора от близо два часа разбирам защо е така високо оценен.
Привърженикът на Милтън Фридман
и Фридрих фон Хайек спокойно изслушва всеки въпрос, независимо с
колко емоции е зареден. „Защо в постсоциалистическа България либералните идеи не работят добре?”
„Не работят добре, защото не се
прилагат” – лаконичен е той.
Всяка година през лятото Алекс
Токарев се завръща със семейството си в София за месец – два и после пак обратно в САЩ. Но и през
лятото дневният режим на двете
му деца е твърд – до десет часа сутринта двамата родители им преподават. Те не ходят на училище, а
ги обучават вкъщи, което е модерна
форма
на
образование зад океана.
Завършил
Английската гимназия в София,
след което
инженерна
икономика и
мениджмънт в Химико-технологичния и металургичен университет.
Решението да търси реализация зад
граница взел в нощта на 11 януари
1997 г., когато гледал по телевизията щурма на парламента. Осъзнал, че са минали седем години на
преход, а страната продължава да
се тресе в революции. През 1999 г.
отишъл на екскурзия в САЩ и издържал няколко теста. След като получил докторска степен по икономика, започнал да преподава в колежи.
В последните 5 години чел лекции
в The King’s College в Ню Йорк. Миналото лято получил зелена карта
и със съпругата му Силвия решили
да потърсят спокойно малко градче.

Уроците
на Алекс
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Открили, че в новооткрития колеж
Morthland в Карбондейл, щата Илинойс, търсят преподавател като
него. Така за пореден път нещата в
живота се подредили добре. И макар
да е в САЩ повече от 12 години, все
още не може да каже какво друго
значи американската мечта, освен
да имаш възможности за развитие
и по-малко хора да ти пречат.

Хонконг на
Балканите
Като основен дефект на българската бизнес среда Алекс посочва, че за да се регистрира фирма,
много инстанции трябва да бъдат

ôîòî ÀÂÒÎÐÚÒ

посетени, а после да им се отчиташ. Тези, които произвеждат благата, зависят от твърде много
бюрократи, за да очакваме чудеса,
обобщава той. През 50-те години
Хонконг бил една гола скала без инфраструктура. Но точно тази територия била превърната в място
за оживен бизнес, след като били
създадени прости за спазване правила. Започваш ли някаква дейност,
властите изискват да се попълни
една-единствена бланка. България
лесно би могла да стане Хонконг на
Балканите, ако държавата изтегли
ръцете си от всички сфери, в които
тя казва - това „да”, това – „не”!
Как българската икономика да
създава по-голям брутен вътрешен
продукт, питам аз. „В България все
още е привлекателно да си в държавната или общинската власт, а
не да имаш бизнес, защото до го-
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ляма степен твоèêîíîìèñò
производство. Но
ят успех зависи и
îáÿñíÿâà
çàùî íå áèâà
от тези институи той прави грешäà âúçëàãàìå
ции.” Според Токаката да изключи
ìíîãî î÷àêâàíèÿ сферата на услугирев управляващите
íà äúðæàâàòà
в България трябва
те от полезната
само да премахнат
икономика. В днешпречките, не дори да конструират но време огромна част от брутния
двигателя, който да изстреля стра- вътрешен продукт на най-богатите
ната нагоре. Така хората ще имат държави се формира именно от услувъзможност да се облагодетел- гите. „Тази сутрин с децата учихме
стват от своя успех, а направят ли за Дания - вмята преподавателят.грешка, ще берат последствията Там например, само 4% от насеот нея. „Много очаквания се възла- лението е заето в селското стогат на държавата и на управлява- панство, а 80% осигуряват услуги.
щите - да ни намаже раничката с Модерна България също би трябвало
йод, да ни купи сладолед, да ни заве- да развива сферата на услугите. И
де на цирк…”
дори не е нужна генерална стратеМилтън Фридман препоръчва ни- гия за следващите 20 години, насък плосък данък, но и това не бе писана в някоя партийна централа,
достатъчно икономическата актив- която чрез парламента да се спусне
ност в България да се засили – кон- за изпълнение.”
трирам аз. „Данъците може и да са
Животът е постоянна промяна и
ниски, но корупцията и рекетът над няма начин да се обобщят даннибизнеса не са елиминирани. Затова те за желанията и за потенциала
тук могат да виреят само фирми, на отделните хора и на различникоито знаят как да работят с по- те региони. Иначе в един момент
добна корумпирана система”, смята израства някаква бюрократична
Алекс Токарев.
структура, която бързо се откъсва
Навсякъде по света всеки иска от действителността, предупрежда допринася за общото, колкото се дава той.
може по-малко, и да ползва, колкото
е възможно повече. Всеки търси наИзводи
чин държавата да служи като инот кризата
струмент да си даде свободи и към
„Няма дългосрочни гаранции! Видятях да добави привилегии за сметка
на останалите. Ето защо очите ни хме как акциите загубиха стойност.
трябва да са широко отворени за Да вземем последните 90 години. Ако
опасностите да делегираме права за нещастие си попаднал в периода
и задължения на държавни институ- на Великатата депресия, където се
ции, които бихме могли да запазим изпариха 90% от спестяванията, или
за себе си, е друга препоръка на ли- си купил акции преди сегашната криза - дадеш ли си по-дълъг хоризонт
бералния икономист.
напред, може да имаш добра възвръщаемост на инвестициите. ВъпроУслуги и
сът е какво да правиш в краткосропак услуги
чен план, когато подобно цунами те
Физиократите смятали, че бо- застигне”, коментира Токарев. Спогатството на народите произти- ред него изводът от всички кризи е,
ча единствено от стойността на че трябва да се научим в добрите
обработваната земя и от земеде- години да държим правителствата
лието. Впоследствие Адам Смит отговорни. Но хората се сещат да
разширява кръга на т. нар. про- търсят обяснение как се е стигнадуктивни дейности, като включва ло до едно или друго неблагополучие

едва когато то стане факт. Отговорът на Хайек е: „Нека изкуствено
да не предизвикваме кризи, за да не
се налага после изкуствено да търсим начини да излизаме от тях.”
Антикризисните мерки на правителствата създават условия за
следваща криза. Те постигат временни облекчения, но не решават основния проблем. А той не е в срива
на този пазар, неговите корени са
назад във времето, когато икономиката е растяла. Тогава е трябвало
да се чете Хайек. Сега обществото
трябва да научи как да се предпази
от следваща криза, от следващ бум
и последващ провал на инвестициите в определен сектор. Алекс обаче
бърза да предупреди, че не може да
очакваме да изградим пазарна икономика без пикове и спадове. Тя, по
думите на Кейнс, се движи от страховете и свръхоптимизма на хората.
Когато в една сфера пазарът започне да се раздвижва, всички започват да влагат там, особено ако има
централни банки, които да държат
ниски лихвени нива през този период.
Алекс добре познава световната
икономика и с лекота дава рецепти
как да съживим стопанската активност. „Защо тогава не станахте
предприемач?” – питам аз. „Установих, че нямам нюх за собствен бизнес.” Родителите му били университетски преподаватели и той поел
техния път.
Човещината във взаимоотношенията е онова, което в България му
липсва. Остава в САЩ заради шанса
да преподава икономика и да има студенти, които искат да учат; заради
добрата социална среда и многото
приятелства, които са създали; заради възможността да е християнин
седем дни в седмицата. Не кариера,
не слава, не пари дори, не нещо материално, което е преходно!
Алекс Токарев е човек от Стария
континент, намерил своя нов свят.
Прогнозата му е, че България 40 години ще се лута като Мойсей в пустинята. Близо 22 вече са задд
гърба ни…
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Л ица от С цената
Áàëåòúò ìó äàâà ñâîáîäà,
à äèñöèïëèíàòà – óñïåõ.
Çà áúëãàðèíà, ïîêîðèë
Àìåðèêà, áèçíåñúò å êàòî
èçêóñòâîòî – èñêà òàëàíò

Летящият

Момчил Младенов
ôîòî ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÍÈÊÎËÎÂ

ВИОЛЕТА ЦВЕТКОВА

В края на сезона на сцената на
Софийската опера се случи нещо, за
което и танцьори, и зрители жадуваха отдавна – истински модерен
балет на световно ниво. Случи се
благодарение на един 37-годишен
българин, заминал преди повече от
десетилетие отвъд Океана, но решил
да се върне на сцената, донесла му
първите професионални успехи. Да се
върне и да разкаже чрез танц своя
път. Балетистът хореограф е Момчил
Младенов, а проектът му „Баланчин &
Фарел – американски балет за България” остави публиката без дъх. Част
от него – „Сюита Вардар”, е ключов
момент и в програмата на августовския фестивал „Сцена на вековете”
на хълма Царевец във Велико Търново.
Премиерата вече е минала, страстите са се успокоили, когато срещам
Момчил в тихо столично кафене галерия. Много висок, елегантен и грейнал в усмивка, той ми подава ръка и
по американски навик първо ми казва:
„Как си?” След миг обаче, съвсем по
български разтваря душата си. Роден
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в Бургас в един септемврийски ден
от 1974-а, до ден-днешен Момчил
прелива от енергия и оптимизъм.
Имаш чувството, че единственото
момче, което преди повече от 30
години е тичало с пластмасов червен
меч около момиченцата в балетната
школа на Бургаската опера, си е все
същото. Само дето е пораснало на
ръст и е довело дарбата си божия до
съвършенство.
„Научен съм да правя всичко със
сърце и да не се отчайвам. Израснал
съм с любов и за мен негативната
енергия е губене на време. Непродуктивна е. Ако имаш проблем, това не
е негативно – проблемът се решава.
Няма невъзможни неща. Все едно
светът да е невъзможен, земята да е
невъзможна. Щом нещо се случва, значи е възможно. Тъкмо затова успяхме
да реализираме и балетния ни проект
в България, съвместна продукция на
сдружение „Cultural Bridges”, фондация
„Америка за България” и Софийската
опера и балет.”
Когато се връща в спомените си,
Момчил открива интересна закономерност – всеки негов успех е

съпътстван от жена. Първа е майка
му, която го насърчава да танцува,
въпреки предубежденията на баща му.
После са педагозите му в Бургас, а
после е Красимира Колдамова, която
казва: „Момчето има данни, явете се
на конкурс в София, опитайте.” След
това редом с легендарния Петър
Колдамов са преподавателките му
Сузана Ганчева, Катя Петровска,
Маргарита Димитрова, Евгения
Кръстева, Любов Фоминих… Докато
един ден съдбата не го отвежда при
прочутите Сюзан Фарел (последната
муза на Джордж Баланчин) и Катрин
Поузин в Ню Йорк.
Питам го имало ли миг, в който да
е усетил, че животът му се преобръща, а той се усмихва: „Всеки ден е
миг от живота, който те преобръща и те прави друг. За да постигна
нещо, винаги съм работил много. Никога не съм се осланял на надеждата,
че нещо отнякъде ще ми падне. Няма
да падне! То пада, ако го провокираш
да падне чрез работата си. Може би
имаше период, в който бях страшно
изморен – през 2005-а изиграх близо
180 спектакъла - пикът на физиче-

ôîòî ÁÎÍÈ ÁÎÍÅÂ

ското натоварване. Тогава реших, че
трябва по-спокойно да работя. Не да
натискам живота, защото той ще ме
натисне още повече, а да го следвам,
защото ни е даден да го живеем. Успокоих се и започнах да осмислям, че
няма да мога да танцувам безкрайно,
че това, което съм натрупал като
опит в Америка и преди това в България, мога да го подам на младите,
които да продължат да го развиват.”
Момчил твърди, че сега е в момент на възход и не мисли да спира
дотук. Убеждава се, че в България
е много трудно, но вече работи
по следващия си проект с
идеята да покани български
балетисти, които правят
кариера на най-големите световни сцени, да се върнат
тук и да танцуват заедно
с колегите си от Софийската опера. „Иска ми се
по абстрактен начин те да
представят какво са изживели, напускайки България и
връщайки се обратно, за да
си партнират с тези, които
са останали тук, защото не
са имали тяхната възможност”, споделя Младенов.
Добре, питам, защо му е
на един преуспяващ в чужбина артист да се връща в
България, където изкуство
се прави с много любов, но с
мизерни средства. „Зареден
съм с енергията да изведа
българския балет на ново
ниво, да излезе на турнета
в Америка и в целия свят.
Искам колегите ми тук да
научат повече за модерния
танц. Да, обожавам „Лебедово езеро”, „Спящата красавица” и „Жизел” – класиките,
с които съм пораснал – но са
нужни и още неща. Артистът трябва да има широк
диапазон от творби, които
да представя. Именно това
го развива.”
Усещам, че е склонен да
говори още и още. И неусетно въпросите и отговорите
заваляват един след друг.

Ñöåíè îò “Stepping Stones” è “Ñþèòà Âàðäàð” (äîëó) îò
ïðîåêòà
“Áàëàí÷èí&Ôàðåë:
áàëåò çà Áúëãàðèÿ”
ð
ð àìåðèêàíñêè
ð

Парите
и танца
„Много трудно намерихме парите
за проекта в България,разказва Момчил
Младенов. Да, днес всички казват,
че страната ни е труден пазар. Но
мисля, че всяко изкуство е мост
между отношенията – политически и
икономически – на държавите в света.
То отваря човека да гледа по-позитивно, да развива креативността си.
Ако например един икономист отиде
и гледа качествено изкуство, то
неминуемо прави някаква връзка вътре
в самия него и му отваря друг свят,
свят на съзидание. Изкуството може
да му даде идея за начин на правене
на по-добра икономика. То помага.
Навсякъде по света балетистите са
добре заплатени, за да могат да водят
нормален живот. Тук не сме стигнали
това ниво. Дали хората, които се занимават с финансирането на културата, си мислят, че не сме достатъчно
добри – не знам. Има ли нужда от
балетно изкуство в България? Имаме
ли традиция? Имаме ли признати педагози? Имаме ли първия международен
балетен конкурс в света и неговите
звезди? Имаме ли дисциплината, имаме
ли любовта да правим балет? Това са
въпросите, които трябва да бъдат
зададени на тези хора. За мен отговорът е „да”. И е много важно другите –
тези, които всеки ден са със сърцата
си в това изкуство, да срещнат найсетне подкрепа. От държавата. Да им
кажат: „Да, успешен проект направихте, давайте нататък”. Балетът не се
занимава с политика, занимава с това
да радва и да зарежда. Но трябва и да
бъде зареждан!”

Икономика 73

АЗ

- Момчиле, син си на майка, влюбена в танците, и на баща, предпочитащ спорта – това много ми прилича на историята от филма „Били
Елиът” на Стивън Долдри...
- Ха! (Изненадва се.) Може би… Като
бях малък, баща ми изпитваше известно недоверие, но майка ми бе играла 7-8
години народни танци в Бургас. Именно
от нея идва любовта ми към това
изкуство. На шест години започнах със
състезателни танци при Диана и Чочо
Мешкови, но партньорката ми стана
по-висока от мен и нещо не вървеше.
Тогава разбрахме, че в Бургаската
опера откриват школа по балет с ръководител Павлина Иванова. Заведоха ме,
а аз се запалих. Детството ми беше
в театъра. Когато влизах в залата,
сякаш се отваряше друг свят.
- На 12 години от провинцията се
озоваваш сам в София – как оцеля?
- Много трудно ми беше. Първо
живях при леля ми, актрисата Диана
Челебиева. После се преместих в
общежитието на балетното училище,
а по-късно – на квартира. Без финансовата помощ на родителите ми никога
нямаше да се справя. Помагаха ми чак
докато заминах за Америка.
- И попадна в Америка без каквато
и да е подготовка за живота там?!
- Шок! Първата седмица беше абсолютен културен шок! Просто исках да
се върна обратно. Останах благодарение на една германка, която навремето
избягала в Америка, създала балетна
трупа в Тексас и оглавила балетния
факултет в местния университет. Тя
ми каза: „Не се отчайвай, ще свикнеш.
Аз ще ти помогна.” Да, имах работа, но
културният шок беше жесток – както
се бях движел ежеминутно сред много
хора и сгради тук, така изведнъж се
озовах сред огромното пространство
на Тексас – голо поле и една магистрала…
- Наложи ли ти се да работиш
черна работа, за да оцелееш?
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съм Дон Кихот
ôîòî ËÈ×ÅÍ ÀÐÕÈÂ

Л ица от С цената

Â ðîëÿòà íà Äîí Êèõîò îò
áàëåòíàòà ïîñòàíîâêà ïî Áàëàí÷èí

- Седем месеца по-късно вече бях в
Ню Йорк и си помислих, че мога да стана сервитьор, както правят други хора
на изкуството. За отрицателно време
обаче премахнах тази идея от главата
си, защото нямаше да имам време да
поддържам формата си и да концентрирам енергията си в това, което искам
и обичам да правя. Трудно беше, но
един ден са явих на кастинг за трупата на Сюзан Фарел. Отидох, направих
екзерсис, прибрах се вкъщи, телефонът
звънна и когато вдигнах слушалката,
чух гласа на Сюзан. Покани ме да отида
на втори кастинг. Само три месеца,
след като бях пристигнал в Ню Йорк!
- Сякаш ангел хранител е бдял над
теб през цялото време …
- Интересно е, че го казваш, защото напоследък купувам икони на архангел Михаил. Не знам защо, но сякаш съм
се впуснал на лов за икони на архангела
(смее се).
- Един кастинг решава съдбата
ти. Наистина ли са толкова кошмарни тези прослушвания, колкото ги
описват?
- В Ню Йорк конкуренцията е жестока. Това е Меката на танца, има много
големи и известни трупи. Всеки иска да
е в тях, но понякога дори добри танцьори не получават договори, защото има
и други добри, които се оказват типа
балетисти, който предпочита директорът на дадена компания. Страшно

трудно е.
- Казват, че талантът никога не
идва сам, тоест талантливият човек има повече от един талант – при
теб как е?
- Обичам да рисувам. И рисувам,
когато слушам музика. Обичам да си я
представям в цветове. Вземам четката и правя това, което чувствам в
момента. Не съм художник, но обичам
да възпроизвеждам музиката с бои
върху хартия.
- Един от най-добрите филми през
последната година е „Черен лебед” –
много интриги, завист и болезнени
амбиции видяхме на екрана. Това ли е
светът на балета зад красотата на
сцената?
- Как да го кажа… Не могат всички
да са доволни през цялото време, не
могат всички да се обичат. Тоест възможно е, но в живота това не се случва. Иначе трябваше да сме като в рая.
Всички да се обичаме, та чак скучно
да ни стане… Ако става дума за мен,
аз се абстрахирам от негативната
енергия, не я обичам, защото ме спира
да вървя напред. Затварям си очите за
тези неща. Да, може би ги има завистта, интригите и болните амбиции, но
аз не искам да знам. И няма смисъл да
знам, защото това не е съзидателно.
Животът в един театър не е лесен,
но когато си погълнат от любовта и
страстта си към изкуството, нищо не

ôîòî ÁÎÍÈ ÁÎÍÅÂ

може да ти пречи. Изкуството само те старо изсъхнало дърво, което все още
проект, но засега мълча за него.
насочва да се движиш напред, защото
дава някакви листа. Оттам се вижда
- Щом си Дон Кихот, доколко си
конкуренцията винаги е на ниво!
как планините се преливат една в друсвободен, доколко си фантазьор?
- А амбицията убива ли артиста?
га. Пресечната им точка винаги ме е
- Хм, фантазьор съм, но … Преми- Зависи от амбицията. Има положи- привличала. Виждаш, че отзад има още
нал съм през доста фази в живота си
телна амбиция, има и негативна. Неганещо, и искаш да знаеш какво е то.
и знам, че човек трябва да има стативната амбиция е на всяка цена да си
- Природата ли ти липсва най-мно- билна представа за самия себе си. И
по-добър от другия. А положителната е го, когато не си тук?
да знае докъде може да се простре.
да гониш другия и да се надпреварваш с
- Да. Морето, планините – много
Да, съзнанието няма граници и може
него. Тоест да се усъвършенстваш.
ми липсват. След премиерата в София
да ми се иска всичко да се е случило
- Най-големите артисти казват,
си бях в Бургас и се разхождах покрай
и българският проект вече да върви
че едно от най-важните неща за
морето. Обичам пясъка под краката
към сцената. Но си давам сметка, че
успеха в изкуството е дисциплината си, мириса на морето и на липите в
ще стане стъпка по стъпка – може да
– така ли е и в балета?
града. Имам любими улици, целите са в
отнеме 5 години, а може би 10. Дори аз
- Във всяко изкуство трябва да има
липи, едновременно сюрреалистично и
да не съществувам, знам, че основата
дисциплина. Както и във всяко начинареално.
ще е поставена и младите ще поемат
ние. Икономиката също е изкуство, и
- Какво обичаш да пипнеш, когато градацията нагоре.
бизнесът е изкуство, а дисциплината
се връщаш тук?
- А свободен човек ли си?
там е задължителна, за да може да се
- (Усмихва се.) Когато се връщам в
- Да, свободен съм. Обичам свободавърви напред… Балетът
т защото за да си бата,
Ðèñóâàì ìóçèêàòà, летист,
е изкуство, което те
л
значи да живееш
развива и физически, и
íå èñêàì äà çíàì в пространството. Да
мисловно, и душевно.
л
Аз обичам просçà çàâèñòòà летиш.
Компилация от спорт,
т
транството
и свободата
техника и театър. И
н това да създаваш, да
на
когато изграждаш една
п
правиш
така, че атомите
роля, трябва да си на
и молекулите да треп„ти” с техниката, за да
т по начина, по който
тят
н
извадиш театъра от
носиш
положителната си
е
себе си. Това, разбира
енергия.
се, става с трупане на
- Спомняш ли си какво
к
опит, но не означава, че
казва
Дон Кихот на Санч за свободата?
една 18-годишна балечо
рина или балетист не
- Не, не се сещам…
могат да постигнат
- Казва му: „За
с
съвършенство. Мисля, че
свободата,
както и за
ч
винаги трябва да се дава
честта,
може
и трябва
Ìîì÷èë ïî âðåìå íà
д
път на младите, тъй
да
се
жертва
животът
óðîê â Áîðèñîâàòà ãðàäèíà
като аз самият бях на
и обратно, лишаването
22, когато изиграх принца от „Лебедово България, обичам да си заровя ръцете в от свобода е най-голямото зло, коеезеро” в Софийската опера. Не мога,
пясъка, в пръстта. Или да пипам трето може да сполети човека… Свобокато стана на 50-55 години, да изляза
вата около Рилския манастир, да пипам дата, Санчо, е на върха на бойното
и пак да танцувам принца. Най-малкото стените му – те имат история, която
копие… ’’ Плод на борба ли е всичко,
визуално няма да е красиво.
ме вдъхновява.
което си постигнал?
- Някои по-възрастни артисти все
- А когато си в Америка, кои са
- Силно казано борба, защото никъде
още казват: „Ние какви бяхме, а тия нещата, които те зареждат?
не видях затворена врата.
младите за нищо не стават!” Твоят
- Ню Йорк ме зарежда. И ме измо- Късметлия си ти!
коментар?
рява. Когато работя с Катрин Поузин,
- Да, може би съм късметлия.
- Моят коментар е: А „вие” какви
имам страшна енергия. Идва от цялото Истината обаче е, че всяко начинабяхте, та да направите младите да
движение в Манхатън. Вярно, когато
ние, което предприемах, се поемаше с
бъдат като вас? Въпросът е какво ние
се прибера вкъщи, съм много изтощен.
положителна енергия, с каквото го и
правим, за да са и младите като нас.
Но пък живея извън Манхатън, където
представях. Изслушваха ме и казваха:
Там е разковничето.
е спокойно, близо до стар парк, чуваш
„Добре, дадено, правим го!” Така се
- А какво е твоето разковниче, за птиците, няма го шумът. И след като
случи и с проекта „Баланчин&Фарел” в
да си винаги във форма? Нужно ли
съм бил в гмежта, мога да се успокоя в България. В началото никой не вярвати е понякога да си сам например?
тишината.
ше, че ще стане. Ала аз бях човекът,
- Да, обичам да съм сам. Така се
- На американска сцена си Дон
който казваше: „Що пък да не стане?!”
презареждам. Най-много обичам да съм
Кихот, може би ще танцуваш в този И когато изведнъж получихме отговор
сам в Рилския манастир. Рила ми дава
образ тук?
„да” за финансирането, енергията
енергия. Знаеш ли, има едно специал- Да, ще бъда Дон Кихот. Знаеш ли,
ми мобилизира всички. Те повярваха и
но място над пещерата на св. Иван.
аз съм си Дон Кихот. Колкото да спекстана. А аз продължавам с новия
Тръгваш нагоре по склона и стигаш
такъла в България, това е голям бъдещ проект.
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В името на
Мадмоазел

Коко
ВИОЛЕТА ЦВЕТКОВА

×åðíî, áÿëî,
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òúìíîñèíüî,
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ìèñòè÷åí
áëÿñúê è
íåçåìåí øèê.
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êîëåêöèÿ
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êúùà Chanel
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Мрак, проблясващи звезди и приглушена
светлина на улични фенери, мокър асфалт,
огромни силуети на сгради с красива архитектура. И на този фон се движат… обувки.
Светещи обувки. Това не са кадри от научнофантастичен киносюжет или филм ноар,
а част от атмосферата на най-новото „от
кутюр” дефиле на модна къща Chanel за
предстоящия есенно-зимен сезон, организирано от Карл Лагерфелд в началото на юли.
Любител на мащабните ревюта, той отново
не изменя на себе си и доставя незабравимо
удоволствие на публиката в парижкия Grand
Palais, превърнат за една вечер в площад „Вандом”. Именно там, в сърцето на френската
столица, се намира хотел „Риц”, където Коко
Шанел живее от 1939-а до края на дните си
през 1971 г.
За пореден път Лагерфелд, творчески
директор на модна къща Chanel от 80-те насам, потапя присъстващите в приказен свят.
Вдъхновен от класическата кинофантастика
„Метрополис” (1927), той превръща подиума
в истински театър. Сам режисира дефилето,
повеждайки зрителите на мистична разхода
из дъждовен Париж на фона на осъвременен
вариант на музика от Стравински.
Точно 70 манекенки (сред тях са американката Аризона Мюз и датчанките Фрея Беха
Ериксен и Саския де Брау) са поканени да
пресъздадат идеите на модна къща Chanel за
сезона есен-зима 2011-2012, разработени по
ключови моменти от трудния живот на самата Мадмоазел Коко. Това е поклонът на Карл
Лагерфелд към неговата предшественичка,
която умира точно преди 40 години.

Приглушена, меланхолична, тъмна
цветова гама, огромно количество вечерни ансамбли, безупречен шев и виртуозна игра с дантела. Преобладават
нюанси на черно, сиво, тъмносиньо.
Изключително редки са акцентите в
кафяво, а единственото ярко разточителство е суперактуалният в момента цвят фуксия, преплетен внимателно в строгата мрачна елегантност
на колекцията. Лагерфелд успява да
„потъмни” дори белия цвят с помощта
на дъжд от черни перли и черен воал.
Гладко кадифе, кожа, туид, множество бродерии, нанизи с камъни,
ботуши до коленете – всички тези
акценти сякаш се събират в цялостен образ - идеалният сценарий на
Лагерфелд за живота на Коко Шанел. Някои бързат да разкритикуват
маестрото, че в част от моделите

играта с пропорциите не е удачна и
че този път не е успял да покаже до
болка познатия стил Chanel в нова
светлина. Но не това е целта му. Там,
под изкуственото звездно небе на
площад „Вандом”, той кани топмоделите да дефилират около реплика на
известната Наполеонова кула с облекла, вдъхновени от 30-те години на миналия век. Така, както би го направила

Мадмоазел. „Правя всичко възможно, за
да може тя да продължи да „живее”,
да продължи да „живее” вечно – обича
да казва дизайнерът. – Основната ми
задача е да се постарая да пренеса
онова, което тя правеше, в днешно
време. Да отгатна какво Мадмоазел
би направила, ако беше жива сега и
беше на моето място.” От него е
„само” изпълнението. Гениално.

Най-известната законодателка в света на модата Коко Шанел и нейният наследник - гениалният дизайнер Карл Лагерфелд,
никога не са се срещали. Той
обаче признава, че често остава насаме със себе си и часове
наред мислено „дискутира” с
нея. Ето как звучи един от тези
никога не провеждани на живо
разговори, публикуван в сп. PANI:

Задочни разговори
Ñ

òà íà
òúëáà

Êàðë

Êîêî/

Коко Шанел: Преди няколко дни те
видях да крачиш гордо из моя магазин.
От най-високото стъпало на стълбата,
на което седях преди години, наблюдавах
няколко клиентки, които мереха дрехи с
моето име на етикета.
Карл Лагерфелд: „Моят магазин”,
„моята стълба”, „дрехите с моето име”
– шега до шегата! Нима си забравила, че
доста преди да умреш, ти продаде своята
модна къща?!
К.Ш. Ти си обидчив прагматик! Типично
е за хората на успеха. Сега гледам на
света от друг ъгъл. Цял живот ме убеждаваха, че когато тялото умира, душата
отива във вечността. Оказа се, че това
е откровена глупост. Погледни ме. 30
години след смъртта ми аз продължавам
да съм тук. Духът ми бди над съдбата на
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Есен/зима 2011-2012

Не излизайте
без перелина
Дълги
пелерини,
тренчкоти
и наметки,
напомнящи кралска
мантия
– без тези
атрибути
гардеробът
ви няма да е
пълен за новия есенно-зимен сезон. Ако
искате да сте в крак с модните тенденции, можете да черпите идеи от
колекцията на Chanel. На последните
дефилета на френската модна къща се
наблюдава интересен образ на „новата
амазонка”. Многопластови ансамбли,
облекла от кожа, обувки със заоблени

моята и твоята
в
ф
фирма.
К.Л. Според мен Chanel продължава да
бъде модна къща с авторитет само защото попадна в добри ръце. Погледни какво
се случи с фирмите на други моделиери,
които имаха далеч по-малко късмет от
теб!
К.Ш. Това изобщо не ме учудва! Липсваха им талант и индивидуалност. Знаеш,
че мнозина от тях копираха моите идеи.
К.Л. Признай обаче, че си обичала да
бъдеш модел за подражание на други про-
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върхове и дебели токове… В подобно
одеяние деловите дами изглеждат спокойни и оригинални. Особено ако искат
да бъдат забелязани.
Да не забравяме и аксесоарите.
Боти в изчистен стил – те са практични и елегантни. Класическите
обувки са неотменна част от гардероба на бизнес дамите. Чантите са в

ектанти. Сама казваш, че Ив Сен Лоран
чудесно те е имитирал.
К.Ш. Да плагиатстваш творчески и
да имитираш вулгарно – това не е едно
и също. Анди Уорхол беше единственият
артист, който наистина разбра това.
Радвам се, че имах възможността да бъда
в кръга на неговите приятели. Свързваше
ни обща страст, модата.
К.Л. Какво ще кажеш за съвременната
мода?
К.Ш. Малко неща. Не ме интересува
това, което правят другите. Но твоите
творби с етикет Chanel са атрактивни
и ми харесват. Трябва да призная, че си
талантлив шивач.
К.Л. Днес никой не ни нарича така.

минамалистичен стил, а без коланите,
шапките и шаловете не минава нито
едно модно ревю на модната къща
през тази година.
Гримът и бижутата са в подходящи
тонове. Хит е тъмносиньото при сенките и лака за нокти. Лицето трябва
да грее без тежък грим. Допуска се
съвсем лек руж.
Казват ни дизайнери или моделиери.
К.Ш. Аз обаче ще си остана при
моето „шивач”. Знам какво говоря. Цял
живот съм шила рокли. Така, сякаш всяка от тях ще е част от собствения ми
гардероб. Имах свой стил, а стилът е в
основата на всичко. Днес малцина вече
знаят какъв е истинският смисъл на
тази дума. Стилът – това е индвидуализъм!
К.Л. Тайната на елегантността
според теб се крие в това какво и как
се носи?
К.Ш. Дрехата трябва е отражение
на душата, на това, което се крие в
сърцето на всеки от нас. Това е много
тънък нюанс, но животът се състои
от нюанси. На това ме научи един мой
приятел, свещеник от „Уесминстър”.
К.Л. Щом ще говорим за англичани, какво мислиш за начина, по който се обличат
англичанките?
К.Ш. Изглеждат чудесно в дрехи на
Chanel. Стига ми само да погледна топмодела Стела Тенант. За съжаление французойките са доста по-зле, особено след
Инес де ла Фресанж (вече на 53, топмоделът дълги години е муза на Лагерфелд, бел.
ред). Тази жена е от голяма класа. Знаеш
ли, че през 50-те години майка й искаше
да работи за мен като модел? Жалко, но
не се получи, защото тя не се съгласи да
си отреже косата. А аз не понасям дълги
коси. Апропо, твоята конска опашка също

буди в мен голяма доза неприязън.
К.Л. С удовоствие бих я отрязал, но не
знам на каква прическа да се спра.
К.Ш. Що за идиотско изказване! Понякога си мисля как една такава нерешителна и пълна с вътрешно безпокойство
личност като теб може да проектира
такава добра колекция! Ала французите
обичат това…
К.Л. Не съм французин. Знаеш ли,
че когато през 1983-а приех поста на
художествен директор на модна къща
Chanel, ме обвиниха, че съсипвам традицията и не уважавам постиженията
на моята предшественичка, тоест
твоите?
К.Ш. Говориш за онази ужасна история
с „дължината Chanel”? Що за идиотско
обвинение! Въпросната дължина под коляното, наричана от пуристите в модата
„дължината на Chanel”, съществуваше
само защото жените по мое време имаха
ужасно грозни колене. Днес, когато те упражняват различи спортове, коленете им,
както и лактите им са добре оформени
и няма защо да бъдат скривани. Впрочем,
не забравяй, че аз лансирах роклята без
ръкави.
К.Л. Не искам да те натъжавам, но за
невежите ти си и ще се останеш найвече създателката на костюма „Chanel”.
Мнозина от тях смятат, че това е единственото дело на твоя живот.
К.Ш. Абсолютна глупост! Моите моде-

ли бяха съобразени с начина на живот в
епохата и еволюираха заедно с нея. Сега
аз ще ти задам един въпрос. Ти се сдоби
със слава и пари, служейки си с моето
име. Нима това никога не ти е създавало
проблеми?
К.Л. Не. Преди да дойда в Chanel, аз
работех за друга фирма. Тоест не бях съвсем новак. Освен това не съм убеден, че
поставянето на табелка със собственото
ми име над входа на бутика наистина е
гаранция за успех. Днес се вземат под
внимание марки, а не моделиери. А какво
мислиш за освобождаването на жените?
К.Ш. Не на мен трябва да зададеш
този въпрос. Аз бях свободна още от
дете! Родила съм се като свободна жена.
Ще ти кажа и още нещо – с примера си
тласнах другите жени към това да вземат съдбата си в свои ръце. Пол Поаре,
порчутият шивач от 20-те година на ХХ
век, казваше, че е освободил жените от
примката на корсета. Може, но аз никога
не съм носила корсет. Впрочем, това не е
идея на Поаре, а на американската балерина Айседора Дънкан, на жената с модерно
мислене.
К.Л. Какво мислиш за мнението на
древноримския философ Епиктет, че трябва най-напред да познаеш сам себе си, за
да премениш подходящо тялото си?
К.Ш. Никога не съм „пременявала”
тялото си! Ценях елегантността, удобството и стила. Моите рокли изпълняваха

тези три изисквания, но нито една от
тях не беше „ода в моя чест и възхвала”.
Преди време една от съвременните моделиерки се изказваше по подобен начин за
своята работа. Беше наистина жалко!
К.Л. Имам усещането, че не обичаш
жените.
К.Ш. Не ги понасям! Категорично
предпочитах компанията на мъжете.
Нещо повече, на млади години често носех
мъжки дрехи. Никога обаче не се реших да
създам мъжка колекция.
К.Л. Вирджиния Улф казваше…
К.Ш. Престани да ме засипваш с
цитати!
К.Л. … че „трябва да си зададем
въпроса защо носим дрехи и дали те не ни
притесняват със своето съществуване”.
К.Ш. Няма да коментирам изказване
на жена, която носеше сини чорапи! Нали
знаеш, че не понасям сини чорапи.
К.Л. Знам. Помня как говореше за това
в едно интервю за френската телевизия.
Не беше добро изказване.
К.Ш. Преди предаването екипът му ме
почерпи с алкохол. Бях пияна.
К.Л. Не мога да повярвам, че някой те
е накарал насила.
К.Ш. Това е доказателство, че никой
не е съвършен.
К.Л. Наистина, та ние сме простосмъртни.
К.Ш. С изключение на мен. Аз съм
м
вечна!
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ТАТЯНА ЯВАШЕВА
Мистериозната гробница в
Странджа на египетската богиня Бастет може да накара всеки,
който има приключенски дух и е
изкушен от мистицизма, да отиде в Малко Търново. Твърди се, че
саркофагът с нетленните й останки е положен на място, което сега
е в буферната зона на границата
ни с Турция. Дотам се стига само
с местен водач, който съгласува
маршрута с Гранична полиция. Нужен е и високопроходим автомобил
за офроуд.

Èçîáðàæåíèå íà
êîòåøêà ãëàâà ìîæå
äà ñå ðàçëè÷è íà
ñêàëàòà, êîÿòî âîäè
êúì ïðåäïîëàãàåìàòà
ãðîáíèöà íà Áàñòåò

Готови ли сте?
Затегнете
коланите!
Марина Стирянова от Туристическия информационен център в
града става наш гид. Тя ни помага
да наемем стара руска машина, за
която липсата на асфалт не е никакъв проблем. Първо отиваме на връх
Градище. Той е най-високият (710 м)
в българската част на Странджа,
а в далечината при хубаво време
ясно се вижда най-високият връх
в турската част – Макиада (1031
м). Спускаме се към предполагаемия
подстъп към гробницата.
„В близост до върха има място,
заредено с особен вид енергия.
В определен ден и час може да
се видят две фигури - едната
на мъж, облегнат на стол и
готов всеки миг да стане.

Ванга
предрекла,
че край Малко
Търново
е скрита
историята на
човечеството
за две
хилядолетия
напред

Тайните на

Втората е по-неясна, но се вижда
уста, която непрекъснато мърда,
сякаш говори - започва разказа
си Марина. Някога в ръцете

Ìðàìîðíèÿò ôðîíòîí îò ãðîáíèöàòà â Ìèøêîâà íèâà. Íà íåãî ñà
èçîáðàçåíè äâå ðúöå ñ äëàíèòå íàâúí, êàêòî è êðúñòîñàíè ùèò è
ñòðåëà. Íàìèðà ñå ïðåä Èñòîðè÷åñêèÿ ìóçåé íà Ìàëêî Òúðíîâî
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на иманяр от Странджа попаднала древна карта, която никой не
могъл да разчете. Преди близо 30
години свитъкът стига до Ванга,
която казва: „Много, много отдавна от Египет по вода дошли хора.
Те били високи и стройни с черни
коси. Носели маски на лицата и
били облечени като кукери. Има
гроб на жена, която държи жезъл
от извънземна материя. На мястото има несметни богатства,
злато на буци, предмети, книги,
оръжие – много! Има написана
история две хилядолетия назад
и предсказание как ще се развие
светът две хилядолетия напред.
Нещата са закопани на шест

Äðåâíàòà
ãðîáíèöà íà
åãèïåòñêàòà
áîãèíÿ
ïðèâëè÷à
òóðèñòè â
Ñòðàíäæà

места, има гробници на коне и
оръжие. То е особено. Грозяла ги е
голяма опасност. Всичко е било построено от роби. Пролята е била
много кръв. Мястото е свещено.
Навремето там е имало път, вървели са камили. Пътят е минавал
край храм – светилище и други
храмове. Много хора са идвали да
се молят.”

Българският
Индиана Джоунс

ôîòî
ÀÂÒÎÐÚÒ

Бастет

През 1981 г. започват проучвания,
като в експедицията влиза Кръстю
Мутафчиев. По-късно той пише книгата „Произходът на хомо сапиенс”,
в която развива своята теория
за Бастет в Странджа, основана
на казаното от пророчицата, но
художествено доразвита. Определя
я като полубогиня на светлината в
мрака, на Луната. Според него тази
гробница е построена по космически
архитектурен план от съзвездието
Цефей, тя съществува в космоса,
а в Странджа е нейното огледално
отражение.
Навремето археолозите отказали да се включат в експедицията,
макар да е била под егидата на
Людмила Живкова, тогава председател на Комитета по култура. След
внезапната й смърт проучванията
приключват. Твърди се, че повечето
от участниците в мистериозните

разкопки били покосени от различни
болести. Предполага се, че са застигнати от прокобата на Бастет.
Ванга ги е предупреждавала: „Не
пипайте, не е дошло времето!”
Местни хора признават, че
няма потвърждения някой друг да
е виждал същото изображение,
забелязано на 4 срещу 5 май 1981
г., когато експедицията стига тук
за пръв път. Няма надеждни данни
да е намерено никакво материално
свидетелство, което да показва, че
всичко това не е само легенда.
„Разказва се, че Бастет носела фараонска корона, на лицето
си имала маска на котка. Тези,
които я закриляли, също ходели с
такива маски, те били посветени
във видимия и невидимия свят”,
продължава Марина. Тя бърза да ни
покаже скалата, на която трябва
да различим глава на котка, а в
съседство бихме могли да видим
фараон и глава на кон. Всичко
обаче е по-скоро игра на въображението. Няма и следа от египетски
йероглифи или скулптурни изображения на котка. Екстрасенси и
хора с извънсетивни способности
казват, че мястото е с особена енергетика, която показва,
че е свещено. Твърди се, че тук
е портал към друго измерение.
Прокрадват се съмнения, че под
връх Градище е скрит библейският
кивот със скрижалите.

Òðàêèéñêèÿò êóëòîâ êîìïëåêñ â ìåñòíîñòòà Ìèøêîâà íèâà
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Â ïëàíèíàòà, êúäåòî å
ïî-âëàæî, ðàñòå ëîïóõ.
Ìåñòåí ñïåöèàëèòåò å ò. íàð.
ëîïóøêà. Ïúëíÿò ðèáà îò ð.
Âåëåêà ñ íàðÿçàíè íà äðåáíî
äîìàòè, ñëàíèíà, ëóê. Óâèâàò
â ëîïóõ è ÿ ïåêàò íà æàðàâà

×åøìàòà, íàðå÷åíà Ãîëåìèÿ âðèñ
(èçâîð), å â öåíòúðà íà ãðàäà

В света на
тракийските жреци

В близост до предполагаемата
гробница на Бастет, също в буферната гранична зона в местността
Мишкова нива, проф. Александър Фол
в началото на 80-те години разкрива
тракийски култов комплекс с куполна
гробница, направени от бял мрамор
(вероятно е светилището, което
Ванга споменава). Намерени са и
четири гробници от римско време.
Всичко това е част от обширен
археологически комплекс, който
включва крепост на връх Градище,
от която има останки, античен
меден рудник в подножието на върха,
античен водопровод, който е свързвал крепостта със светилището.
Предполага се, че култовият комплекс в Мишкова нива е изграден в
чест на тракийски племенен вожд и
жрец, който е обезсмъртен заради своя произход и пророческите
си дарби. Мястото е било хероон,
където са гадаели за бъдното. През
вековете гробницата многократно е
била ограбвана.

Животът
не е от вчера
Струва си да стигнете до Града
на мъртвите в местността Пропада - на 3,5 км северозападно от
Малко Търново. Там ще намерите
тракийския некропол, както и множество разкрити гробни съоръжения от
различни епохи. В Историческия музей
се съхраняват монетите, намерени в
тези гробни съоръжения. Те са използ-
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вани за обичая Харонов обол - малка
бронзова паричка (обол) е поставяна
под езика на мъртвеца, за да плати
на Харон, лодкаря на подземното
царство.
Туристите обичат да посещават
тракийското скално светилище в
местността Каменска бърчина,
което се намира на около 10 км от
града в посока Царево. Светилището е комплекс от редки скални
образувания. Един от феномените
е Каменната гъба с провирало –
според поверието, минете ли през
тесния процеп, ще се избавите от
болести и беди. В близост са и
соларните кръгове, издълбани върху
скала. Там траките са правили свои
религиозни обреди.
Не бива да пропускате посещениеÄâå îò ñãðàäèòå íà
Èñòîðè÷åñêèÿ ìóçåé
íà Ìàëêî Òúðíîâî

то в Историческия музей, разположен
в четири къщи с автентична странджанска възрожденска архитектура в
центъра на града.
Местните хора твърдят, че заради
лова зимата започва да става по-силен сезон. Възможността за отстрел
на диви прасета и друг дивеч е като
магнит за любителите на точния
мерник. Но независимо кое точно ще
ви привлече към Малко Търново, Туристическият информационен център ще
ви окаже неоценима помощ в доброто
организиране на престоя.
Дори легендата за Бастет да е
само повод да тръгнете към Странджа, изкачите ли планината и усетите ли внезапен прилив на енергия, ще
се убедите, че си е струвало да
поемете на югоизток.

П ътешествие

Форт Лодърдейл

Американската Венеция
Êèòíîòî êúò÷å âúâ
Ôëîðèäà å ñàìî íà
100 ãîäèíè, íî å ëþáèìî
ìÿñòî çà ìèëèîíåðè

ВИОЛЕТА ЦВЕТКОВА

Да стигнеш до Флорида, САЩ, и да
си тръгнеш, без да си прекарал поне
няколко часа във Форт Лодърдейл, е все
едно да си хапнал разтапяща сетивата
ти торта, но да си се лишил от черешката на върха й. Защото ако Маями е
красив, то Форт Лодърдейл е зашеметяващо красив. Това е най-голямата
изненада, която можеш да си направиш
при туристически поход в този край на
света.
Казват, че навремето, когато за
пръв път зърват тези места, испанците възкликват: „О, Флорида!”, тоест
„О, цветуща!” Според легендата
именно така е получил името си този
преливащ и днес от цветя, зеленина
и красота американски щат. Когато попадаш тук, се чувстваш като
първооткривател, иска ти се също да
възклицаваш: о, какъв бряг, какви парко-

ве, какви къщи и градини, какви галерии
и музеи, какви улици, какви усмихнати
и добронамерени хора (ако се залуташ
объркано някъде, веднага някой ще те
попита „добре ли сте, имате ли нужда
от помощ” и наистина ще ти помогне).
И каква чистота! Няма кал! Дори
да вали и да вее (когато вее, там вее
като по учебник за урагани), няма как
да има кал, защото всичко е подредено до съвършенство и се поддържа
всекидневно. И боклуци не се виждат,
красивите контейнери често са скрити
зад също красиви огради и ги прибират
разделно с не по-малко красиви камиони. Армии от градинари и озеленители
поддържат площите покрай улици и
магистрали, тревите и цветята в жилищните и търговските комплекси (за
което, разбира се, общините си удържат данъци). И са толкова скрупульозни
в работата си, че след като окосят с
голяма машина тревата, минават по

Икономика 83

Пътешествие
ръбовете с по-малка – да не би
някоя тревичка да стърчи. Флорида наистина е като цъфнал
рай!
Дъждът и силният вятър
сякаш се бяха наговорили
да съпътстват цялото ми
едномесечно пребиваване там.
Вярно, беше ранна пролет, но
си мечтаех да сменя все още
студената София с няколко седмици под слънцето на югоизточния американски бряг.
Облаците ме следваха от
Маями и островите на богатите и известните чак до
Кий Уест, най-южната точка
на Северна Америка, където
Хемингуей написва част от
най-добрите си романи. Дъждът се лееше и обратно на
север до китния Холивуд (не
онзи в Калифорния, където
лудостта е кино, а този,
в който животът сякаш е
забравил понятието време).
Хлад се стелеше и над огромния природен резерват „Евърглейдс”, докато пътувахме
със специална лодка, търсейки
убежищата на алигаторите.
Якето бе спасение и в Бока
Ратон – суперлуксозен курорт и
дом за богати и добре образовани хора, където попаднахме
на финала на ежегодния голф
турнир за ветерани. И изведнъж, ура, изгря слънцето!

×àñò îò ïëàæà
ÔÎÒÎ
ÀÂÒÎÐÚÒ

Êúùà çà ìèëèîíè

Åäèí îò êàíàëèòå

Парадът на
яхтите
Времето се смили над мен и следващите дни от пребиваването ми във
Флорида потекоха като по поръчка.
Е, вятърът почти не спря, но пък бе
любимата ми температура – около 20-22 градуса по Целзий. Само за
разходка във Форт Лодърдейл, град с
едва около 180 000 жители, но всепризнат за световно средище на яхти. От
количеството им (коя от коя по-скъпа
и елегантна; подобно на гледката
във френския Кан, но в много по-голям
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на галерии и музеи, на банки,
застрахователни фирми и проспериращи компании. Чистота
и спокойствие, отвсякъде лъха
на охолство и спокоен живот.
Ненапразно има славата не
само на перфектното място
за получаване на добро образование, за правене на бизнес и
за отглеждане на деца, но и за
безметежни пенсионерски дни.

мащаб) направо свят ти се завива. Там
ежегодно се провежда най-голямото
в света Международно изложение на
яхти, за което по едно и също време
се събират около 125 000 туристи от
цял свят. Едва ли има по-впечатляващо
ревю на плавателни съдове!
Заради изкуствено създадените си
канали Форт Лодърдейл е наричан Венеция на Америка. Само че вместо къщи
с архитектура отпреди няколко века,
тук се издигат кокетни малки сгради и
главозамайващи небостъргачи, родени
от фантазията на ХХ и ХХI век. Това
е град на колежи и университети, град

Истории за
милионери

За туристите има чудесна
идея – водно такси. Плащаш $15
и цял ден можеш да се возиш из
каналите на Форт Лодърдейл,
да слизаш от едно корабче за
разходка по суша, а после да
продължиш със следващото
отново по вода. Носим се по
изкуствените реки, от двете
ни страни се редят имение след
имение. Някои от къщите са в
класически стил, но повечето
са с модерна архитектура. Пред
всяка има яхта, разбира се, а по
размера им можеш да съдиш за
банковите сметки на домакините. Собствениците им могат
да се придвижват из града по
вода (дължината на каналите
е около 180 мили), а откритият
океан е на хвърлей разстояние.
Често, докато преминаваме покрай скъпарските имения на брега, от сушата ни махат местни
хора. Хора, обитаващи същите
тези луксозни жилища и със сигурност
притежаващи поне милион в зелено!
Водачите на кораба ни разказват
всякакви истории за тях. Като тази на
една вдовица, останала сама в голямо
имение на брега. Отивала вече към 80,
трудно плащала данъците си, затова
предложила на общината да й завещае
имота срещу опрощаване на налозите
до края на дните си. Местната управа
веднага казала „да”, все пак жената
била на възраст. Това обаче се оказала
най-неудачната сделка на общината –
бабата живяла до 104!

Êðàéáðåæíàòà
óëèöà å îñåÿíà
ñ áàðîâå è
ðåñòîðàíòè

Също както на Острова на звездите
срещу Маями, така и тук къщи имат
всякакви знаменитости. Във Форт
Лодърдейл обаче повечето от имотите
не са на шоузвезди, а на предприемачи.
Например на човека, измислил онези
пластмасови машинки, които сега слагат на дрехите в магазина и писукат,
ако някой „забрави” да си плати. Или на
инженер от General Motors, изобретил
важна част за автомобилните климатици. Или на собственика на веригата
от магазини Kohl’s, който… хм, този не
ми е любим – за да не му пречат разни
съседи, той купил имота до своята
къща, съборил постройката и сега там
е празно, не особено красиво. За разлика от останалите сгради, изглеждащи
като приказни замъци с разчупените си
фасади и буйните цветни градини.

По пътя
Красиво е и по прочутия местен булевард „Лас Олас” – бутици се редуват
с галерии, кафенета във френски, италиански и какъв ли не още стил. Според
официалната статистика в града и
околностите му има 4100 ресторанта и
120 бара. Впрочем, ако искаш да видиш
максимално от центъра, най-добре е
да се движиш пеша. Всички го правят,
оставяйки колите си в огромните многоетажни паркинги. Преброих поне три
в близост до булеварда.
Вървя по „Лас Олас”, свързващ плажа
със сърцето на града, и буквално не
мога спра да снимам. Няма сграда, няма
кътче, което да не искаш да запечатиш в паметта си. Освен салоните на
най-известните модни къщи, ексклузив-

ните клубове за развлечения и градините за отдих, там са и сградите на
Broward Community College, Florida Atlantic
University, Florida International University
и едно от най-престижните американски книгохранилища Broward County
Main Library. Там е и седалището на
AutoNation – най-голямата компания за
продажба на автомобили в САЩ.
Стотици хиляди посетители събират ежегодно Музеят на изкуствата и
Музеят на откритията и техниката с
огромна IMAX кинозала (посещението
там кара всеки да погледне на света
с нови очи!). Можете да посетите и
Okalee Indian Village – автентично село
с музей, разказващ за бита на индианците от племето семиноли, чиито
потомци живеят в южната част на
щата. Или пък да се потопите в девствената природа на Hugh Taylor Birch

State Park – прочутия парк, създаден от
Хю Тейлър Бърч, адвокат на Standard Oil.
През 1893 г. Бърч идва от Чикаго
в Южна Флорида, търсейки усамотен
район за новото си жилище. Установява
се в тогавашното селце Форт Лодърдейл и купува земи по брега на океана
(за по долар на декар!). През 1940 г.,
вече 90-годишен, той построява сграда
в стил ар деко, която година по-късно
дарява на общината заедно с имот
от 180 акра, известни днес като Hugh
Taylor Birch State Park. Сред дивата
природа на воля живеят костенурки,
влечуги, пеперуди, сиви катерици, зайци,
опосуми, повече от 200 вида блатни
птици и над 500 растителни видове.
Уредени са места за къмпинг и пикник,
за кану-каяк, колоездене, каране на сегуей, риболов и плуване. А в някогашната
къща на Бърч се помещава посетител-

Ñãðàäàòà íà
Florida Atlantic University
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Пътешествие
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ски център с експонати, разказващи за
историята и екосистемата на парка.

За любознателните
Ето и малко любопитни факти за
града, който в наши дни ежегодно
посреща повече от 10 млн. туристи от
цял свят. Името му е свързано с майор
Лодърдейл, а историята му тръгва още
през 1838-а, когато по тези места са
издигнати няколко военни укрепления.
През 1895-а край един от фортовете
е изградено и селище, което обаче се
сдобива със статут на град едва през
1911-а. Истинското му разрастване
започва с бума на закупуване на земи
във Флорида. Опустошителният ураган
през 1926-а и последвалите години
на Голямата депресия обаче спират
икономическия възход на града, а по
време на Втората световна война
Форт Лодърдейл се превръща в основна
американска военна база (оттогава е и
първият регистриран случай от Бермудския триъгълник – на 5 декември 1945-а
пет бомбардировача „Авенджър” излитат и повече не се връщат; изчезва и
корабът, изпратен да търси следи от
тях в океана).
След края на войната докъм 80-те
години на миналия век градът става любимо място на студентите за
весело прекарване на пролетните
ваканции. Събират се хиляди млади
хора, организирайки шумни и безсънни
нощи за местните жители. Купоните им са буйни, често завършват
с истински погроми, заради което
започват да наричат града „Форт
Ликърдейл” (от англ. liqueur – ликьор).
Това принуждава местната власт през
1980-а да приеме строг закон, забра-

в вваканционния
к
б
няващ
разгул. Р
Разбира
се, броят на вилнеещите из града
намалява осезаемо, но по никакъв
начин не намаляват желаещите да се
учат там. Днес освен образованието
в споменатите престижни университети, има и специализирани курсове
за изучаване на английски език. Форт
Лодърдейл е средище за бизнес форуми
и предпочитано място за инвестиране
в недвижима собственост.
Цялата 2011 г. е посветена на
вековния юбилей на града. Всекидневно има културни събития и специални
арт разходки из местните забележителности, а най-голямата атракция е
предвидена за посрещането на 2012-а –
тогава в полунощ постепенно нарастващият светлинен глобус, монтиран
над града, ще се спука, изригвайки мощни фойерверки над главите на хилядите
туристи и жители на града…
След толкова много емоции, преживени за един месец във Флорида, вече
знам със сигурност, че това място
има един-единствен сериозен проблем
за туристите: оттам си тръгват
само по задължение.

Íåáîñòúðãà÷
â öåíòúðà
íà ãðàäà

Ìîñòúò-áóëåâàðä ñå îòâàðÿ äåñåòêè ïúòè
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Олимпиада за
млрд. паунда

7,2
АНТОН АНДОНОВ

Спортните съоръжения за
Летните олимпийски игри в
Лондон следващата година
ще струват 7,25 млрд. паунда.
Цифрата е три пъти повече
от първоначалния бюджет,
който британците изчислиха, пускайки кандидатурата
на английската столица за
домакинство на Игрите пред
Международния олимпийски
комитет в надпревара с Мадрид, Париж, Москва и Ню Йорк
през 2005 г. Според сметките
на независими експерти обаче
бюджетът за Лондон 2012 ще
надхвърли 9,3 млрд. паунда.
Стойността на новите плувни
комплекси, зали и стадион за
Олимпиадата вече веднъж бе
ревизирана през 2007 г. Тогава
правителството, заплашено
от главоломния скок на цените
на строителните материали,
буквално нареди на Лотарията на Острова да осигури
за строителните работи 1,5 млрд.
вместо предварително заложените
675 млн. паунда, а през тази година
стана ясно, че сумата е набъбнала до
2,2 млрд.
Като основна причина за сгрешените разчети експерти посочват скока
на цената на стоманата два пъти,
което вдига поне с толкова стойността на изгражданите спортни
обекти. Въпреки че натовареният
от, Даунинг стрийт, 10 с организацията на Олимпиадата спортен
министър Хю Робъртсън успокои

страстите, обявявайки, че Лондон към
днешна дата е 88% готов за Игрите и
че крайната цена на новите спортни
съоръжения в града домакин ще бъде с
850 млн. паунда по-малко от първоначално предвидените разходи, страховете, че сметките отново може
да не излязат верни, растат с всеки
изминал ден.
XXX лятна олимпиада ще бъде открита на 27 юли 2012 г. и ще продължи
до 12 август. С това домакинство
Лондон става първият град в света,
получил доверието на членовете на

С порт
Ëîíäîí 2012
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лекоатлетическите битки,
както и церемониите по откриването и закриването на Игрите, ще
бъде на новия стадион в Източен
Лондон. Спортното бижу бе открито
на 29 март т. г., а подготовката за
строителството му започна през 2007
г. Обектът се намира на Маршгейт
Лейн в Стратфорд и е с капацитет
80 000 места. Това го прави третият
по големина във Великобритания след
@Уембли” и @Туикенхам”. Освен него
вече са готови други пет олимпийски
обекта, а в най-скоро време ще бъде
готов и центърът за водни спортове.
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С порт
Около всички новопостроени обекти
районите се озеленяват и залесяват. Наред със спортните обекти, в
Източен Лондон цари истински бум
и в строителството на нови жилища. Собствениците на стари къщи и
апартаменти сега спокойно могат да
ги продадат, ако искат да сменят жилището си, и то на доста добра цена.
Още в юлския ден на 2005 г., когато
стана ясно, че Лондон печели домакинството на Игрите през 2012 г.,
брокерите отчетоха покачване на продажната цена на имотите. Оттогава
до днес поскъпването е средно с около
60 000 паунда. Най-скъпо се продават
къщите, които се намират най-близо
до олимпийските обекти. В тези 14

Хомъртън с цена от 337 331 паунда.
В този район, в Далстън и в Бетнъл
Грийн, е отчетено най-голямото повишение на цените на имотите – с над
100 000 паунда, а най-евтин за живеене остава Плейстоу. Там цената на
къщите стартира от 196 000 паунда.
Организаторите на Олимпиадата ще дадат за осигуряването на
спокойствието на жителите на тези
райони, спортистите и гостите на
лятната олимпиада, рекордните 475
млн. паунда. Парите за сигурност ще
отидат за монтирането на охранителни камери и за заплати на над 12
000 служители на реда, които денонощно ще следят за безопасността.
Почти толкова - 440 млн. паунда - се

Öèôðàòà 1, èçïèñàíà
íà òðåâàòà íà íîâèÿ
Îëèìïèéñêè ñòàäèîí íà
27 þëè 2011 ã., îòáðîÿâà
ãîäèíà äî ñòàðòà íà èãðèòå

района на Лондон поскъпването е с
28%. Това означава, че ако през
2005 г. продавачът е искал средно
208 000 паунда, днес офертната цена
на същия имот тръгва от 266 000.
Според статистиката имотът е
поскъпвал всяка седмица със 192 паунда. Данните сочат, че битката за
най-скъп за живеене район сред 14-те
най-близки до Олимпийското селище в
Източен Лондон се печели от Далстън, където средната цена на къща
е 349 000 паунда. Веднага след него е
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очаква да бъдат приходите от продажбата на билети за състезанията
в 654 дисциплини от 26 вида спорт.
Най-скъпият билет за Олимпиадата
струва 2012 паунда и с него ще може
да се наблюдава церемонията по откриването на Игрите. В същото време само 20,12 паунда струва същата
хартийка отново за откриването, но
за далеч по-недобро място. В цената
на билета за състезание е включена
и стойността на еднодневна карта
за градския транспорт в Лондон,

която иначе струва 7,50 паунда. С
хитрия маркетингов ход организаторите на Олимпиадата очакват
да продадат над 8,8 млн. билета за
спортните надпревари по интернет
(www.london2012.com). В ход вече е
и рекламната кампания на Игрите.
Британският авиопревозвач British
Airways, който е един от спонсорите
на Лондон 2012, пусна свои реклами за
Олиммпиадата в глобалната мрежа
и в печатни медии. Авиокомпанията
се отказа да рекламира засега в
телевизионни канали, защото според
криейтив директорите интернет
и вестниците са по-подходящи за
провеждането на продължителна рекламна кампания. До края на август,
к
когато
приключва първия етап, в британската
ят
п
преса
ще вървят реклами
с три известни лица във
В
Великобритания.
Всяк сутрин известният
ка
г
готвач
Хистън Блумент (Heston Blumenthal),
тал
а
актьорът
Ричард Грант
(
(Richard
Grant) и художн
ничката
Трейси Имин
(
(Tracey
Emin) ще подг
гряват
читателите с
н
настъпващото
събитие
и неговия официален прев
возвач.
След това - по
в
време
на втория етап на
к
кампанията
- в ефира на
н
няколко
телевизии ще се
з
завърти
реклама, в която
г
готвач,
актьор и художн правят хартиени
ник
р
ракетки,
които политат
и се срещат във въздуха на фона на
Лондон и приканват хора от различни
краища на света да посетят най-голямото спортното събитие на 2012
г. British Airways стана официален
спонсор на Олимпиадата през 2008 г.
срещу 40 млн. паунда. За реклама на
събитието авиокомпанията ще похарчи над 20 млн. паунда, след като само
за периода март 2010 – февруари 2011
г. реализира рекламен бюджет за 11
млн. паунда, по оценки на Nielsen
Company.
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