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Организирани от Изпълнителната агенция за насър-
чаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) 
участия на български малки и средни предприятия в  
международни изложения през м. януари 2012 г.

23 - 26 ÿíóàðè 2012 ã. 23 - 26 ÿíóàðè 2012 ã. 

Arab Health -  Дубай, ОАЕ 

Arab Health е най-голямото изложение 
в областта на  медицината в Близкия 
изток и второ по големина в света. На 
него си дават среща водещи светов-
ни производители, търговци на едро и 
дистрибутори, научни кадри и изследова-
тели от медицинските среди. През 2011 
г. изложението е посетено от над 60 
000 души от 60 страни, а участниците 
са били 2700 компании от 30 държави. В 
рамките на Arab Health 2011 е проведен 
и световен здравен  конгрес, в който са 
взели участие повече от 500 световно-
известни представители на медицин-
ската наука.  

Сега в 37-ото си издание, 
ARABHEALTH осигурява несравними 
възможности за водещите световни 
производители, търговци на едро и 
дистрибутори за срещи с медицинската 
и научната общност от Близкия изток 
и извън него. В изложението ще вземат 
участие над 2800 фирми изложители 
от над 60 страни. Очаква се броят 
на посетителите да надхвърли 65 000 
души. По време на изложението ще се 
организират бизнес срещи, на които ще 
се събере цялата медицинска общност 
от цял свят. 30 страни ще бъдат 
представени със собствени павилиони, 
включително нови страни като Хонг 
конг, Япония, Аржентина, Сингапур. Ще 
се проведе конференция на лидерите в 
здравеопазването – една от най-важни-
те срещи на най-влиятелните лидери 
в здравната индустрия. По време на 
изложението ще се проведе най-големи-
ят здравен конгрес с над 500 лектори 
от цял свят.

Arab Health има следните тематич-
ни секции: 

� Медицински технологии 

� Лабораторно оборудване 

� Диагностика 

� Физиотерапия и ортопедия 

� Суровини и потребителски стоки 
за болници 

� Продукти и услуги за операционни 

� Медицински материали за едно-
кратна употреба 

алендаралендарКК

ВАЖНО!

Финансовото подпомага-
не за участие в изложенията 
се извършва с европей-
ски пари по проект 
„Насърчаване на 
интернациона-
лизацията 
на български-
те предприя-
тия”, по който 
ИАНМСП е инсти-
туционален 
бенефициент.
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ематаематаТТ

- В момента вали дъжд и всички ще се намокрим.
- Да, но някои ще се удавят.

(Из разговор между бизнесмени)

Апокалипсис 
или Феникс?



9Икономика

Ùå ñå ðàçïëåòå ëè âúçåëúò íà èêîíîìèêàòà 
äîãîäèíà – õîðàòà îò áèçíåñà ñà ïîâå÷å îïòèìèñòè 

99999999999999999999999999999999999999999999999а 9Икономика

ТАТЯНА ЯВАШЕВА

Идва ли Апокалипсис 2012? Прог-
нозите за края на света догодина 
може и да се окажат доста преу-
величени. Икономическите перспек-
тиви обаче засега не са особено 
оптимистични на фона на дълговите 
проблеми и свити икономики в САЩ 
и Европа.

Световната икономическа и 
финансова криза 
продължава вече 
четвърта година. В 

началото ентусиазмът на анализа-
тори и представители на бизнеса 
бе твърде голям и те с лекота да-
ваха чудодейни оздравителни рецеп-
ти. Но колкото по-усърдни сме в ле-
чението, толкова повече усложнения 
настъпват и постепенно се стопява 
желанието да се дават препоръки за 
оцеляване или за растеж. Умората 
се усеща и това показва, че е време 
или да се адаптираме към новите 
реалности, или да намерим ефикасен 
начин да ги променим.

Страхът от неизвестността 
има парализиращ ефект и това най-
ясно личи от данните на БНБ, които 
показват, че спестяванията на 
населението поставят нов рекорд 
от 30,53 млрд. лв. към 30 септем-
ври 2011 г., като за последните 12 
месеца българите са депозирали в 
банките 3,8 млрд. лв. Месечният 
ръст през септември т. г. е с 496 
млн. лв. нагоре спрямо намалението 
на спестяванията на гражданите 
с 25 млн. лв. през същия месец на 
миналата година. Заради ескалира-
щата криза секна потребителското 
търсене в цяла Европа, регистрира 
проучване на GfK. От юни досега по-
зитивните очаквания са се сринали 
в почти всички европейски страни, 
като най-значителните спадове са 
регистрирани в Германия, Австрия 
и Франция. Така вместо възелът на 
икономиката да бъде развързан, той 
повече се затяга. Южната ни съсед-
ка се превърна в

зона на финансов 
земетръс
Страната е на ръба на фалита, 

а гърците упорито се съпроти-
вляват срещу плана за икономии, 
който спасителните екипи от 

Брюксел им наложиха.  Във време, 
когато финансовите системи са 
като скачени съдове, в Гърция пред-
почитат да прехвърлят от болната 
глава на здравата своите проблеми, 
възникнали заради живот  извън 
възможностите. Така планът срещу 
дълговата криза, който страните 
от еврозоната >родиха с форцепс” 
(според сполучливото определение 
на Франс прес), е на път да не про-
работи. Гръцката дилема >Реформи 
или фалит” предизвика паника на 
световните пазари, заговори се за 
реална опасност от разпад на евро-
зоната, което може да рефлектира 
и върху нашия валутен борд.

Има консенсус Европейска-
та централна банка да подкрепя 
финансовата стабилност и дори 
да има трусове, да не се стига до 
срив. Но в ситуацията на преко-
мерна задлъжнялост не бива да се 
изключва опасността от загуба на 
състояние. Светът ще навлиза в ин-
флационна спирала, тъй като това 
е единствен начин да бъде намалена 
непосилната тежест на огромните 
дългове.

Валят лоши новини

и динамиката на промените е 
голяма. Ако до вчера сте правили 
едно във вашия бизнес, утре ще се 
наложи коренно да смените подхо-
да. Непрекъснатата поява на нови 
фактори на нестабилност даде да 
се разбере, че няма нищо по-сигурно 
от несигурността. Наблюдатели 
предупреждават, че предстоят още 
трудни ситуации, затова компани-
ите е добре да са готови с финан-
сов и човешки ресурс да посрещат 
изпитанията. Оставането на 
пазара е възможно само с прецизна 
оценка на риска, отлична организа-
ция и добре премислена стратегия.

Реалността е на подвижни пясъ-
ци и вече сме на етап, когато всич-
ко звучи като добре познато клише, 
което обаче не работи. Затова ако 
търсите вдъхновяващи примери за 
успех в кризата, най-добре да проу-
чите опита на IT компаниите – те 
не искат държавата да им създа-
ва специална бизнес среда и не 

търсят нейната опека. В момента 
са хванали вълната на модерното 
развитие, което налага всеки биз-
нес да се опира на IT технологиите. 
Там заплатите са най-високи, но 
отличните резултати имат своята 
висока цена. Всяка компания би 
могла да намери 

място под слънцето

защото колкото и да са свили 
потреблението си, хората не са се 
отказали от всички стоки и услуги.  
И тук е въпросът кой как ги мотиви-
ра да му дадат парите си. Защо да 
пием френско вино и да ядем унгар-
ски колбаси, а да не сложим българ-
ски храни и напитки на трапезата 
си? Защо да купуваме вносни мебели, 
ако има български производител, 
който да спечели доверието ни? Но 
къде е легендата около българските 
марки, които имат популярност и 
зад граница?

Превръщаме се все повече в 
територия за търговия, не и за 
производство, където чуждите 
стоки изместват българските. И 
ако производителите не намерят 
своя формула, те просто ще бъдат 
удавени в океана на по-евтините и 
по-добре рекламирани стоки. Още 
повече че пазарите ще попаднат 
под натиска на растящите цени 
на суровините, предизвикани от 
повишеното търсене в Китай, 
Индия, Русия. В същото 
време цените на крайните 
продукти трудно може да 
бъдат увеличени поради 
икономическата ситуация 
и позицията на търговци-
те на дребно. В резултат 
маржовете ще намалеят 
застрашително, предупреж-
дават от бизнеса.

Казват, че цената е 
това, което плащаме, а 
стойността е онова, което 
получаваме. Българските 
предприемачи трябва да 
дадат отговор на въпро-
са каква стойност имат 
техните стоки и услуги в 
сравнение с предложенията 
на конкурентите им.
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ематаематаТТ Сп. „Икономика”  потърси  
представители на бизнеса 
за икономическа прогноза 
и препоръки за развитие

Кризата беше много по-лека за 
IT сектора, отколкото за оста-
налите браншове от българската 
икономика. Имаше фалити и загуба 
на бизнес, но за „Мусала Софт” 
последните годи-
ни бяха години на 
растеж.

Сега глобалните 
тенденции са за 
възход в IT секто-
ра. Промените в 
бранша се опреде-
лят от развитието, 
подобряването и 
появата на нови 
продукти и услуги – в хардуера, 
телекомуникациите, софтуера. И 
всичко това в отговор на повише-
ните потребности и изисквания на 
крайните клиенти. Профилирани-
те изложения и конференции през 
последните седмици потвърждават 
тези изводи -  светът буквално 
„крещи“ за технологично модерни-
зиране на традиционни практики и 
редизайн на стратегии - търсят 
се нови бизнес модели, нови начини 
за обслужване на клиентите. 
Софтуерните решения са инстру-
мент за осъществяване и ускоря-
ване на тези иновации и развитие 
на  всеки един от секторите в 
икономиката – медии, промишле-
ност, търговия, финанси... България 
също прави бързи крачки и в момен-
та изживява своеобразен Ренесанс 
на нови и полезни идеи. 

Ето някои български примери от 
портфолиото на „Мусала Софт”:

* системата за данъчни измами 
позволи на НАП да засече множе-

Делян Лилов, 
изпълнителен директор на “Мусала Софт”:

Кирил Домусчиев, 
съсобственик на "Хювефарма" 

и "Български морски флот":

Направете 
коктейл “Растеж”
ство схеми за източване на данъ-
ци, да увеличи контрола и събирае-
мостта на задълженията.

* застрахователният бизнес 
след въвеждане на задължителните 

електронни полици 
(КАСКО, Гражданска 
отговорност и др.) 
оптимизира профе-
сионално процесите 
в цялото автомо-
билно застраховане 
и вече се създават 
напълно нови бизнес 
възможности.

Анализаторите 
твърдят, че възходът и рецесия-
та са естествени икономически 

цикли. Аз вярвам във възхода и в 
това, че чрез професионализъм 
и креативност, чрез добавената 
стойност на продукти и услуги IT 
секторът ще разгръща все повече 
своя спектър на влияние и ефек-
тивност. Бъдещето е на страна-
та на добрите идеи, вдъхновените 
хора и зависи от лидерите, които 
умеят да увличат в силни каузи и 
да градят не просто компании, а 
разпознаваеми брандове, символ на 
високо качество и иновации. 

Ето моята рецепта за растеж - 
забърквате коктейл от увереност, 
иновации, много работа, постоян-
ство, инвестиции в идеи и хора… 
и готово!

Ñâåòúò „êðåùè” 
çà òåõíîëîãè÷íî 
ìîäåðíèçèðàíå 
íà òðàäèöèîííè 
ïðàêòèêè è 
ðåäèçàéí íà 
ñòðàòåãèè 

Нужно    
Не очаквам криза и спад на 

продажбите във фармацевтика-
та и биотехнологиите, където 
традиционно инвестираме от 
много години и където нашите 
компании произвеждат и прода-
ват в повече от 70 държави по 
света. Точно обратното, заради 
разработките на много нови 
продукти и все по-силното ни 
присъствие на световните па-
зари очакваме значителен ръст 
през 2012-2013 г. 

Не така розово обаче виждам 
бъдещето на инвестициите ни в 
шипинговата индустрия, където 
световната криза значително 
влияе на движението на сурови-
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Заради динамиката на глобал-
но ниво прогнозите на анализа-
торите като че ли стават все 
по-предпазливи и по-краткосрочни. 
Очаквам голямата несигурност на 
световните пазари да продължи и 
възстановяването да се забави. У 
нас един от водещите двигатели 
на инвестиционната активност 
ще продължи да бъде европейско-
то финансиране, включително по 
програмите за регионално разви-
тие. Очаква се и фирмите, които 
се занимават с пътно и промиш-
лено строителство, да бъдат 
сред най-заетите. Земеделието и 
съпътстващите го дейности имат 
потенциал да привлекат по-голям 
инвеститорски интерес. 

В миннодобивната индустрия 
има различни тенденции за от-

делните сектори. 
Добивът на метал-
ни полезни изкопае-
ми вече възстанови 
производствените 
си обеми и работи 
устойчиво. Напра-
вени бяха сериозни 
инвестиции и производството бе 
увеличено. Но от началото на го-
дината много от борсовите цени 
тръгнаха надолу и това оказва 
негативно влияние на финансови-
те показатели на целия отрасъл. 
Кризата все още е на дневен ред 
в някои подотрасли като добив на 
инертни и строителни материали 
и на скалнооблицовъчни материали. 
Като цяло данните на НСИ показ-
ват, че добивната промишленост 
има най-висок ръст от индустри-

ите за първите 
8 месеца на тази 
година. Така че сме 
обнадеждени.

Когато дойде 
криза, можеш само 
да „гасиш пожар”. 
Затова истински-

те антикризисни мерки се вземат 
преди кризата да е дошла. При 
оцеляването бизнес хоризонтът се 
свежда до „тук и сега”. Дългосроч-
ната визия за развитие отличава 
истинските лидери от посред-
ствените мениджъри. И няма нищо 
по-далновидно от знаещ, можещ, 
мотивиран и съпричастен екип – 
той е индикаторът за навремен-
ното „улавяне” на всяка криза и за 
противодействие на форсмажорни 
обстоятелства.

Лъчезар Цоцорков, 
изпълнителен директор на “Асарел-Медет” :

Прогнозите стават
все по-предпазливи

Äúëãîñðî÷íàòà 
âèçèÿ çà 
ðàçâèòèå 
îòëè÷àâà 
èñòèíñêèòå 
ëèäåðè îò 
ïîñðåäñòâåíèòå 
ìåíèäæúðè

ни и товари. Независимо че не 
очакваме никакъв значим ръст 
на приходите, предвиждаме да 
запазим пазарните си позиции, 
да затвърдим някои 
нови партньорства 
и да продължим с 
традицията от по-
следните 2 години 
компаниите ни да 
са на добра печал-
ба. Сега е момен-
тът да инвестира-
ме в нови кораби, 
подготвяйки се за 
един по-добър пазар 
и ръст на бизнеса ни през 2014 
– 2015 г. 

В строителството, което е и 
пряко свързано с българския па-
зар, сме замразили почти всички 
наши проекти и не очаквам ня-

какво по-сериозно 
развитие.

Моите очаква-
ния за следващи-
те 2 години са, 
че стагнацията 
в потреблението 
и съответно в 
икономиката не 
само в България, 
но и по света, ще 
продължи и може 

би дори ще се усили. Излизането 
от това състояние няма да е 

бързо и ще е необходимо търпе-
ние от страна на всички – по-
требители, индустрия, банки.

Ще успеят най-добрите иг-
рачи, а не както през 2007 г. 
всеки правеше пари и балоните 
се надуваха. Мениджмънтът 
обаче трябва да направи силно 
консервативна самопреценка на 
състоянието на компанията, на 
икономическата среда и на перс-
пективите. Тогава да се решава 
доколко се налага свиване на 
бизнеса, за да се съхрани здра-
вото ядро. И трезво да се мисли 
кога е моментът за инвестиции.
Трябва много строг контрол на 
разходите.

    е повече търпение

Ùå óñïåÿò íàé-
äîáðèòå èãðà÷è, 
à íå êàêòî ïðåç 
2007 ã. âñåêè 
ïðàâåøå ïàðè 
è áàëîíèòå ñå 
íàäóâàõà
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Не е време за живот на кредит

Строителството на големи 
обекти ще продължи, защото 
обществото непрекъснато има 
нужда от подобряване на средата 
на живот. По-
големият въпрос 
обаче е дали 
през следващи-
те 3-4 години 

българският инфраструктурен 
бизнес ще съумее да премине през 
продължителната финансово-иконо-
мическа криза. Свърши времето на 
бързите печалби, на виртуалните 
капитали, на живота на кредит. 
Това трябва да си го повтаряме 
като мантра всеки ден, за да сме 
мотивирани при все по-изостряща-
та се конкуренция и намаляващи 
държавни поръчки. В нашия бранш  
например за 28-километрова магис-
трална отсечка в съседна Македо-
ния се състезават над 40 големи 
фирми от цяла Европа!

2012 г. ще е трудна година за 
Европа, а и за България. Депресия-
та ще продължи. Предстои поред-

ната вълна от 
фалити, изкупу-
ване, окрупнява-
не, след което 
да се надяваме, 

че ще започне бавното съживя-
ване на икономиката. Капитали-
змът живее чрез кризи и така се 
обновява. Сега имаме уникалната 
възможност да направим здраво-
словни промени. Кризата преди 
всичко е урок по устойчивост. 
Ще имат шанс онези компании, 
които са планирали дългосрочно и 
не са се изкушили да се втурнат 
в краткосрочни, но доходоносни 
проекти. Инвестирали са печалби-
те си в нови технологии, машини и 
хора. Трябва да забележиш кризата, 
преди да я усетиш върху гърба си. 
Да мобилизираш  ресурсите не с 
цел оцеляване, а с цел развитие. 
Трудностите следва да провокират 
стратегическо мислене за настъп-
ление. Вместо да се капсулира, 
бизнесът трябва да се диверсифи-
цира и развива в различни направ-
ления.

ематаематаТТ
Ерик Вандер Ворст, изпълнителен директор на "Солвей Соди" и "Девен":

Цените са ниски и има 
прекомерно предлагане

За 2011 г. предвиждаме ръст 
на продажбите и рекорд за всички 
времена по произведени и продаде-
ни количества. През 2011 г. рабо-
тим с почти пълен капацитет на 

инсталациите и се очаква в края 
на годината да произведем около 
1,4 млн. т, което е увеличение от 
12% в сравнение с 
2010 г. Продажбите 
ни също ще отбеле-
жат ръст от 12%. 

Проблемът е, че 
кризата засегна 
някои от основните 
ни клиенти. Освен 
това продажните 
цени остават ниски, има голяма 
конкуренция и прекомерно предла-
гане. Тенденцията е да се тър-
сят експортни пазари надалеч, 
по-далеч отколкото в миналото. 
Балканският регион и Средизем-
номорският басейн вече не са 

достатъчни и тъй като сме под-
ложени на силна конкуренция от 
турските производители. Изнася-

ме повече в Югоиз-
точна Азия и Южна 
Америка, в Средния 
изток и част от 
Северна Африка.

В нашия сектор 
често се оказва 
по-привлекателно 
да се произвежда 

извън Европа: където има естест-
вена сода (трона), която се из-
влича от земята, природният газ 
е по-евтин, твърдите горива не 
се облагат, липсват екологичните 
ограничения, свързани с квотите 
за СО2. 

Òúðñÿò ñå 
åêñïîðòíè 
ïàçàðè íàäàëå÷, 
ïî-äàëå÷ 
îòêîëêîòî â 
ìèíàëîòî

Николай Михайлов, председател на Съвета на директорите на “Трейс Груп Холд”:

Êðèçàòà ïðåäè âñè÷êî 
å óðîê ïî óñòîé÷èâîñò
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В близката една година све-
тът ще живее с усещането за 
рецесия, а бизнесът ще опитва 
всячески да стимулира потребле-
нието и  в същото 
време максимално 
да намалява раз-
ходите си и това 
ще доведе до 
оздравяване на 
икономиката. През 
следващата година 
финансовата сфера 
ще се стреми да 
докаже своята 
устойчивост и жиз-
неспособност.

От началото на 
кризата виждаме, че няма ком-
пании, няма държави или региони, 

които да са безрискови. Стана 
ясно, че финансовата дисциплина 
не е присъща само за финансо-
вия сектор, тя е задължителна 
за целия бизнес и за държавното 
управление.

В тази ситуация приоритети-
те трябва да се преразгледат и 
фирмите да се разделят с всичко, 
което е извън времето и само 
трупа негативи. Няма обаче ма-
гически ключ, с който потребле-
нието да се засили. В различните 
страни и региони едни отрасли ще 

изплуват по-рано 
от други. В някои 
сектори на лека-
та промишленост 
вече се чувства 
възстановяване, 
по друг начин са 
нещата в тежката 
промишленост. Ще 
има развитие за 
поддоставчиците 
на големите ком-
пании в Европа. Но 
рецесията няма да 

приключи изведнъж, нито пък пози-
тивите ще се усетят изведнъж.

Новите печеливши след края на 
кризата ще са тези, които ус-
пешно са се преструктурирали, и 
онези, които са намерили работе-
щия модел за своя бизнес и под-
ходящата ниша. Те с минимални 
разходи ще успеят да постигнат 
значителен ефект. Такъв бизнес 
и в момента се ражда, това се 
случва във всеки отрасъл. Подоб-
но развитие има оздравителна 
сила. Хората от бизнеса ще са 
пак същите, със същите амбиции 
и стремежи, но вече преосмисли-
ли бизнес стратегиите си. Резул-
татът е, че ще са култивирали 
нестандартното мислене и ще са 
успели да генерират нови стой-
ности. Тогава компаниите, чиито 
стоки и услуги не отговарят на 
изискванията на времето, ще 
бъдат принудени от обстоятел-
ствата да се преструктурират 
или да преустановят работа. Раз-
деляме се с илюзията, че с всич-
ко, с което се захванеш, може да 
носи печалби. Успешният бизнес 
изисква не просто системни уси-
лия, а корпоративна култура от 
съвършено нов тип.

Валентин Гълъбов, изпълнителен директор на TBI Credit:

Илюзиите свършват

Кирил Вътев, управител 
и собственик на “Тандем-В”:

Ôèíàíñîâàòà 
äèñöèïëèíà íå 
å ïðèñúùà ñàìî 
çà ôèíàíñîâèÿ 
ñåêòîð, òÿ å 
çàäúëæèòåëíà 
çà öåëèÿ áèçíåñ 
è çà äúðæàâíîòî 
óïðàâëåíèå

Усъвършенстваме 
инстинкта 
за оцеляване

Â ïîñëåäíèòå 
20 ãîäèíè 
êðèçàòà ñå 
ïðåâúðíà â 
åñòåñòâåíî 
ñúñòîÿíèå 
çà Áúëãàðèÿ

Нямаме основания за оптимизъм, тъй като по-
требителите не увеличават своите доходи и няма 
откъде да нарасне потреблението, за да се изле-
зе от тази криза. Всички месопреработватели в 
България разчитат на вътрешния пазар, износът 
е символичен. Страните от ЕС имат силно разви-
то месно производство и дори свръхпроизводство, 
за да има място за нас на този пазар. Затова 
експортът остава само красива мечта. 

Най-големият проблем на българския преход 
е, че работим в  непредвидима среда. Затова е 
най-важно да продължаваме да усъвършенства-
ме инстинкта си за оцеляване в нестандартни 
ситуации. Международните реалности засилват 
негативния ефект.

В последните 20 години не си спомням 
да не сме били в кризи. В едни периоди е 
било по-леко, в други – по тежко, кри-
зата обаче се превърна в естествено 
състояние. Но имаме ангажименти към 
партньори, към персонал, инвестициите 
са котва, тъй като те не са толкова 
лесно ликвидни.

Ако знаех кога ще се върнат времена-
та на растеж, сигурно щях да съм най-
скъпо платеният консултант.



14 Икономика

Куриерските услуги ще продъл-
жат да се развиват с добри тем-
пове. Те заемат все по-голяма част 
от ежедневния процес на фирмите, а 
вече стават и много важни за част-
ните лица, особено на територията 
на страната. Очаквам, че светов-
ната икономика ще забави темпа на 
възстановяване от предишната кри-
за, но се надявам да избегнем нова 
тежка криза, въпреки че прогнозите 
на икономистите казват обратно-
то. Надеждите ми се основават на 
действията, които европейските 
страни предприемат, за да избегнат 
кризата. Все пак, дори и да има 
криза, тя ще дойде със закъснение в 
България, както стана и предишния 
път, и затова може да се усети чак 
в края на 2012 г.  

Нови нестандартни действия и 
активен подход могат да помогнат 
на мениджърите да се справят с 
кризата успешно, както направихме 
ние през 2009/2010 г. Въпреки спада-

щите обеми 
пратки печал-
бата ни за 
тези 2 години 
се увеличи 
благодарение 
на своевре-
менните 
действия за 
оптимизиране на разходите, подо-
бряване на процесите и увеличаване 
на качеството на услугите, както 
и на екипния дух и принципа „Няма 
невъзможни неща”, валиден за всеки 
от служителите на компанията. А 
ние сме в индустрията на услугите, 
където всичко зависи от производи-
телите. Те обаче имат още повече 
лостове за успех – нови пазари, нови 
продукти, откриване на ниши. Спо-
ред мен няма рецепта, валидна за 
всички, има само принципи, по които 
работят успешните мениджъри и 
във времена на криза, и в години на 
растеж.

Туристическият бизнес показ-
ва устойчиво развитие, има висок 
ръст на броя туристи, което дава 
отражение върху приходите, а те 
са по-високи от общия растеж на 
икономиката. Ако правилно се насо-
чим към пазари, логични за нас, през 
следващата година бихме могли 
да имаме още по-добри резултати. 
Очаквахме сгромолясване след голя-
мото стъписване преди 2-3 години, 
когато кризата се разрази. Но биз-

несът се организира, а и държавата 
застана зад нас. Туризмът на прак-
тика е износ на място, който носи 
сериозни приходи в брутния вътре-
шен продукт. За радост българите 
усетиха, че е по-добре 
да оставят парите си 
в България. Условията, 
които се предлагат 
у нас, са конкурентни 
на всички заобикалящи 
ни дестинации. 

Уелнес, СПА и 
балнеотуризмът, 
както и културно-историческият 
и виненият туризъм ще изтеглят 
цените нагоре. Такава политика би 
пресякла в зародиш възможността 
да станем нискобюджетна дести-

нация. 
Кризата има лоши, но и добри 

страни. Лошата е, че прогнози-
те и бюджетите, правени преди 
нея, трябва да бъдат редуцирани. 

Добрата страна е, че се 
дисциплинирахме. Свихме 
всички излишни разходи, 
започнахме да работим 
на по-високи обороти. 
А заради неблагополучи-
ята в Гърция потокът 
от туристи може да се 
пренасочи към нашата 

страна.
Не вещая апокалипсис! Българска-

та лодка е в бурно море и не бива 
да се правят резки движения, защо-
то това може да е фатално.

ематаематаТТ
Снежина Казакова, управител на DHL България:

Стефан Шарлопов, председател на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм:

Темпът на възстановяването 
се забавя

В бурно море - без 
резки движения

Åêèïíèÿò äóõ 
è ïðèíöèïúò 
„Íÿìà 
íåâúçìîæíè 
íåùà” 
âîäÿò äî 
óâåëè÷àâàíå 
íà ïðèõîäèòå

Áúëãàðèòå 
óñåòèõà, ÷å 
å ïî-äîáðå 
äà îñòàâÿò 
ïàðèòå ñè â 
Áúëãàðèÿ
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Предвиждам темпо-
вете на развитие да са 
по-бавни, но да има ръст. 
Основанията за такава 
прогноза идват от пока-
зателите и очакванията 
в западноевропейските 
страни. Положението 
в Гърция ще ни се от-
рази неблагоприятно и 
износът за южната ни 
съседка ще трябва да 
се преориентира в други 
посоки. Ситуацията там 
ще хвърля сянка върху  
цялостния имидж на Бал-
каните.

„Стомана” е инвестиция на гръцката „Виохалко 
Груп”.  Но цялата група е експортно ориентирана, 
тъй като произвежданите обеми надхвърлят възмож-
ностите на региона. Над 60% от продукцията е за 
износ, така че случващото се на един от пазарите не 
е фатално.

Премереност, дълбоки анализи, познаване на паза-
рите, поддържане на широка продуктова гама, ниска 
себестойност и високо качество – това са елементи 
на устойчивото развитие. Във всяка ситуация кадри-
те са двигател на компанията, но темпът на разви-
тие трябва добре да се предвижда, за да не се получи 
пренатоварване с хора, което да доведе до потъване. 
Нашето законодателство не е гъвкаво и понякога 
слага сериозни ограничения за часовата заетост на 
персонала. Основното е бизнесът да оцелее дълго-

срочно, а не днес 
да му наложим око-
ви по отношение 
на кадрите.

В металургията 
инвестициите са 
големи и те не се 
възвръщат за 2-3 
години, а често 
това отнема 10-15 
години. Ако нямаш 

дългосрочна визия, може да се окаже, че си инвес-
тирал в грешна технология или в погрешен продукт. 
Дали ще разширяваме продуктовата гама, или ще 
търсим нови пазари, това с еднакъв знак води до 
увеличаване на обемите. Оттук насетне темпът, 
който е бил по време на кризата, става различен. 
И който е спрял, само той не е успял. Сега сме в 
състояние на колебливо излизане с приливи и отливи, 
това се утежнява от задлъжнялостта на редица ев-
ропейски икономики. Надявам се на адекватни реше-
ния, които да стабилизират икономическата ситуа-
ция и да не се върви към катаклизми. Иначе всичко 
става непредвидимо.

Антон Петров, 
регионален представител на “Виохалко Груп”:

Мариана 
Печеян, 
управител и 
прокурист на 
"ВСК Кентавър":

Който е спрял, 
само той не е успял

Òåìïúò íà ðàçâèòèå 
òðÿáâà äîáðå äà 
ñå ïðåäâèäè, çà 
äà íå ñå ïîëó÷è 
ïðåíàòîâàðâàíå 
ñ õîðà è ïîòúâàíå 
íà êîìïàíèÿòà

Âñåêè ñàì 
òðÿáâà äà òúðñè 
íèøè çà áèçíåñ

Външните 
пазари са 
спасение

Машиностроенето в Германия има подем и 
от няколко месеца нашата фирма също отбе-
лязва ръст – усвоихме нови изделия и си взаи-
модействаме основно с европейския и американ-
ския бизнес. Имаме обаче притеснения, че след 
този растеж ще удари нова криза. В отделни 
отрасли има напредък, но в други – не, като 
цяло икономиките не са се възстановили.

Много от българските фирми не положи-
ха усилия да станат конкурентоспособни на 
европейския пазар, това се отрази в спад на 
производството им. 
Западът е вложил 
много средства в 
машини, технологи и  
ноу-хау, а малко наши 
фирми правят големи 
инвестиции. Слабото 
използване на евро-
фондовете също си казва думата. Правилата 
за усвояване се либерализираха, но пък няма 
средства за съфинансиране. Няма сигурност в 
пазарите, малко фирми имат дългосрочни до-
говори, повечето работеха с търговски компа-
нии, а те се сринаха. Стана преструктуриране 
на пазарите и затова на вътрешния пазар има 
свиване. Само фирмите, които работят трай-
но с големи компании, започват да имат ръст 
за сметка на другите фирми. "ВСК Кентавър" 
има своя стратегия и политика, около 94% от 
продукцията е за външния пазар, а ако имаше и 
вътрешен, ситуацията щеше да е друга. 

Правителството трябва да привлича големи 
инвеститори и да създава атрактивни условия. 
Повечето компании, предлагани за приватизация, 
са морално и физически остарели и трябва да се 
сменят правилата за продажба на старите заво-
ди. Тук ще е добре да дойдат големи компании, 
за да може да се създаде малък и среден бизнес. 
Малките и средните компании не може да се 
развиват без големите играчи, на които да са 
доставчици и поддоставчици. Политиката на об-
щините и на кметовете трябва да се промени.
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Очаквам пазарът на биопродукти 
да върви нагоре, защото потреби-
телите все повече осъзнават, че 
това е инвестиция в собственото 
здраве. За нас няма връщане назад 
към конвенционалните методи. „Ги-
мел” вярва в биоидеята и не бихме 
направили крачка встрани - няма да 
започнем да пръскаме и да торим 
с изкуствени торове. Продаваме 

биозеленчуци в Европа от 2000 г. 
Биопроизводството е стандарт на 
живот и начин на мислене. Пазарът 
е стигнал нива, от които не пред-
виждам да има отстъпление. В Бъл-
гария се наблюдава тенденцията 
за по-усиленото им търсене, което 
се изразява в постоянен ръст на 
продажбите. Според нас кризата не 
повлия негативно върху българско-
то биопроизводство, 
тъй като нашите про-
изводители предлагат 
цени, адекватни на 
пазара.

„Гимел” не пред-
вижда да се разраст-
ва повече. Появя-
ват се все повече 
производители, а 
разходите в Бълга-
рия драматично се увеличават. 
Наскоро цената на природния газ 
беше повишена и никой не зададе 
въпроса как това ще се отрази на 
българските оранжерийни произ-

водители, където средствата за 
отопление може да достигнат до 
50% от общите разходи. Налага 
се постоянно да преструктурира-
ме компанията и да търсим начи-
ни за повишаване ефективността 
на производство. На този етап 
не виждам никаква възможност 
за растеж на доходите, ще се 
стремим просто да съхраним  ни-

вата на заплащане 
и това ще е голям 
успех. Покачват се 
цените на всички 
материали, необ-
ходими за нашето 
производство. През 
лятото претърпя-
хме огромни загуби. 
В земеделието се 
предвиждат форс-

мажорни обстоятелства, но ще-
тата заради скандала „Ешерихия 
коли” беше много голяма. Полу-
чихме обезщетение, но то покри 
едва една пета от загубите.

Очаква се забавяне на из-
носа и на брутния вътрешен 
продукт. Въпросът е как от-
делните икономически субекти 
ще съумеят да се преструкту-
рират, за да могат да добавят 
стойност при спадаща светов-
на икономика. Ако САЩ забу-
ксува и влезе в рецесия, всички 
положителни рецепти няма да 
имат значение и ще трябва да 
се работи при по-песимисти-
чен сценарий. До 15 януари 2012 
г. ще е ясно какво се случва с 
американската икономика и едва 
тогава ще може да се правят 
изводи за предстоящото разви-
тие.

През 2008 г. нашата компа-
ния изживя структурен проблем. 
Влизането в 
кризата не ме 
изненада, но в 
„ММ Консулт” 
не бяхме готови 
да реагираме. 
Загубихме кли-
ентите си и в 

началото на 2009 г. бяхме пред 
фалит. Нямахме приходи, но има-
хме много разходи. Направихме 
дълбока преценка какво и как 
да се прави. Цената да бъдем 
мъртви щеше да ни спести 
усилията, но щеше да остави 
кредиторите в ситуация да не 
могат да си вземат парите. 
Сменихме рязко организацията 
на работа и през 2009 г. наехме 
западни банкери. Постигнахме 
много добри резултати, защото 
променихме начина на мислене и 
разбрахме, че трябва да растем 
зад граница, а не в страната.  
Все още стоим тук, но може да 
се наложи да сме по-близо до 
клиентите. Съвременният свят  
даде възможност да продаваме 

услугите си в 
цял свят, макар 
да мислехме, че 
те са само за 
местния пазар. 
Привлекателни 
сме с пъти по-
ниската цена, 

но ако не предложим отлично 
качество и репутация, няма как 
да вземем и троха от световни-
те пазари. Сега единствените 
компании, които благоденстват 
в България, са онези,  които 
работят на международните 
пазари.

Ако тази криза се размине 
само със загуба на състояние, 
ще е добре. Тя поражда огро-
мни социални трусове, които 
водят до сериозни конфликти. 
Благоденствието държи хората 
обединени, а кризата засил-
ва центробежните сили. Тези 
промени малко или много  ще 
пренапишат социалния мир.

Елена Герганова, търговски директор на “Гимел” АД:

Виктор Манев, управляващ съдружник в “ММ Консулт”:

Пътят е напред и нагоре

Растем зад граница

Ïîÿâÿâàò ñå 
âñå ïîâå÷å 
ïðîèçâîäèòåëè, 
à ðàçõîäèòå 
â Áúëãàðèÿ 
äðàìàòè÷íî ñå 
óâåëè÷àâàò

Àêî íå ïðåäëîæèì 
îòëè÷íî êà÷åñòâî è 
ðåïóòàöèÿ, íÿìà êàê 
äà âçåìåì è òðîõà îò 
ñâåòîâíèòå ïàçàðè

ематаематаТТ



17Икономика

Основният проблем пред българ-
ската икономика е недостатъч-
ното търсене на стоки и услуги. 
През последната година и половина 
външното търсене беше много го-
лямо, но икономиката се развиваше 
слабо поради недостиг на вътрешно 
търсене. Другият проблем идва от 
притеснението, че несигурността в 
региона би могла да се пренесе и у 
нас. Трябва да е ясно, че стимулира-
нето на растежа изисква изразход-
ването на финансов ресурс, а неси-
гурността, от своя страна, налага 
запазване на този ресурс. Наличие-
то на такава дилема означава, че е 
необходим някакъв компромис.  Нека 
видим какво е поведението на основ-
ните фактори в икономиката: 

Домакинствата са се поддали 
на притесненията за доходите си 
и пестят, свивайки максимално по-
треблението. Фирмите са разделени 
на две групи – едните изнасят, а 
другите работят на вътрешния 
пазар. Първите реализират все още 
значителни доходи, които се акуму-
лират в банковата система. Вто-
рите едва оцеляват в условията на 
свито вътрешно търсене. Очевидно 
само първата група има възможност 
да инвестира по-значими суми. Тъй 
като тази група фирми е с относи-
телно малък дял, през тази година 
се очаква реален спад в инвестици-
ите.

Правителството твърди, че е 
притеснено от несигурността в 
региона. Ако е така, то би трябвало 
да акумулира финансов ресурс, за да 
посрещне бъдещите предизвикател-
ства. На практика то свива емиси-
ите на ДЦК на вътрешния пазар и 
харчи фискалния резерв. Освен това 
твърди, че ще спечелим от кризата 
в Гърция. Следователно то не е при-
теснено от кризата в региона. От 

друга страна, то се стреми макси-
мално да намали бюджетния дефи-
цит, с което допълнително потиска 
икономическия растеж. 

Според мен трябва внимателно 
да се изчисли какъв максимален фи-
нансов ресурс може да се мобилизи-
ра, както на вътрешнияj пазар, така 
от ЕС и от други външни източници. 
Парите трябва да се вкарат в ико-
номиката, като бюджетния дефицит 
се увеличи в рамките на ограниче-
нието от 3% от БВП. Така ще се 
стимулира вътрешното търсене, 
което е основната спирачка пред 

растежа. При това не бива да се 
забравя плащането на значителна 
сума по външния дълг в началото на 
следващата година.

Стефан Цветков, председател на сдружение “Агенция за икономически анализи и прогнози”:

Слабото търсене е 
спирачка за растежа

Ïðàâèòåëñòâîòî 
äà èç÷èñëè êàêúâ 
å ìàêñèìàëíèÿò 
ðåñóðñ, êîéòî ìîæå 
äà ñå íàñî÷è êúì 
ñòèìóëèðàíå íà 
âúòðåøíîòî òúðñåíå

Камелия Славейкова, 
изпълнителен директор на Shell България:

Развитието е 
обединяващата кауза

Кризата има оздравителен 
ефект, тъй като води до отся-
ване на жизнеспособния бизнес. 
Не „оцеляването”, а „развитие-
то” е каузата, която може да 
обедини и мобилизира хората, 
за да поемат поредното пре-
дизвикателство при преодоля-
ване на неблагополучията и да 
доведат компанията до успеш-
ни резултати.

Shell е компания с вековна 
история и е преминала през 
редица икономически цикли. 
Затова вярваме, че не само 
периодът на криза и рецесия 

е този, през който следва да се обър-
не внимание на финансовото здраве и 
конкурентоспособността на компани-
ята. В трудни времена все по-голямо 
значение има максималното използване 
на конкурентните предимства, които 
ни дава глобалната компания. Същевре-
менно отчитаме местната специфика 
и потребностите на клиентите. Вни-
манието ни е насочено към по-ефек-
тивно функциониране на нашия бизнес 
и търсенето на възможности за подо-
бряване на оферта към клиентите.
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- Госпожо Василева, какво 
показват вашите наблюде-
ния над пазара на труда?

- Последното ни проучване 
показа, че за следващите 3 
месеца работодателите са 
доста оптимистични за на-
значенията на работна ръка. 
В Турция и Израел регистри-
раме позитивни нагласи, но 
у нашите ръководители на 
фирми също има розов поглед 
към бъдещето в краткосрочен 
план. Един от факторите, кои-
то го обуславят, е ръстът на 
износа на българските фирми. 

- Драмите в ЕС ще ока-
жат ефект върху износа от 
България…

- Но това ще е в по-дълго-
срочна перспектива. 

- Расте ли търсенето на 
кадри?

- Да, има ръст в търсене-
то, в предлагането, но и в 
намирането. В България сме 
най-ниско платени, което е 
свързано с  производителнос-
тта на труда, с потенциала 
на държавата като бизнес 
и като развитие. Светлин-
ка в тунела е да оставаме 
интересна дестинация за 
аутсорсинг и за бизнес, като 
се ползват благоприятните 

икономически индикатори – 
ниски данъци и наличие на ква-
лифицирани кадри. Предимство 
е близостта на България до 
Централна и Запада Европа. 
При тази криза компаниите 
ще задълбочат търсенето на 
нови възможности, и то на 
места, където разходите да 
са по-ниски.

- Виждате ли шанс за уве-
личаване на заплащането?

- Да, но това ще зависи от 
конкурентоспособността на 
съответната компания. За да 
намира кадри, тя ще трябва да 
предлага по-високо заплащане 
в стремежа да привлече опит-
ни хора. За по-висока заплата 
те ще са готови да скъсат 
с досегашния си комфорт. И 
сега компании, които предло-
жат по-добри условия, лесно 
намират добри специалисти. 

- Мнозина започват да 
търсят реализация навън. 
Кое може да ги задържи 
тук?

- Не искам 
да казвам, 
че тук е зле 
и затова те 
бягат. Това е 
лично реше-
ние, често то 
е комбинация 
и от други фактори. Но нека 
да дадем възможност и на 
чужденци, които искат тук 
да работят, да го направят. 
Администрацията и бюрокра-
цията е уникална! За да се 
установи у нас, човек извън 
ЕС трябва да е готов да из-
търпи 2-3 месеца безсмислено 
превеждане на документи и 
писане на обосновки. Хората 
от ЕС по-рядко се насочват 
към България. Те идват на 

много високи позиции, тук 
им харесва и не искат да си 
тръгнат, защото за тях е 
по-евтино. Най-добре е да по-
лучаваш западна заплата и да 
я харчиш у нас. По модела на 
Америка трябва да превърнем 
България в идея и това ще 
привлича кадри.

 - Пазарът на труда дава 
ли надежда за по-добро бъ-
деще?

- Няма вариант да отво-
рим вратата и да излезем от 
кризата. В момента се нами-
раме в нова нормалност. Няма 
копче reset, което да ни върне в 
предишната ситуация. Колкото 
по-бързо се отърсим от тези 
миражи, толкова по-добре. Ком-
паниите са се ориентирали към 
преструктуриране и намиране 
на хора, които да правят по-
вече за по-малко време и пари. 
Както работодателите, така 
и служителите трябва да се 
приспособят и да се променят. 
Навлизаме в нова ера, когато 

наличието на 
таланти ста-
ва по-важно 
от наличието 
на капитал. 
Мина време-
то, когато 
само защото 

стоиш на едно бюро, получаваш 
определена заплата. Ако това 
продължи, тези компании прос-
то няма да останат на пазара. 
Ще се води война за привлича-
нето на таланти. Намерят ли 
ги, трябва всячески да опит-
ват да ги задържат. Но колко-
то и да сме ценни, не бива да 
забравяме, че може да се появи 
някой, който да свърши нашата 
работа по-бързо и за по-
малко пари. 

Надя Василева, управляващ директор на Manpower България:

Няма врата за 
изход от кризата

Êîìïàíèèòå ñå 
ïðåñòðóêòóðàò è 
òúðñÿò õîðà, êîèòî 
ïðàâÿò ïîâå÷å çà ïî-
ìàëêî âðåìå è ïàðè

ематаематаТТ
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ПEТЯ СТОЯНОВА

Броят на регистрираните без-
работни през септември е 9.4% 
или 309 971 души. Повече от по-
ловината от новорегистрираните 
16 320 души (53.0%) са освобо-
дени от частния сектор. Нивото 
на заетостта на хората извън 
пазара на труда е на обезпоко-
ителни нива, заради сериозните 
съкращения и фалити на фирми, 
въпреки че второто тримесечие 
на всяка година показва оживле-
ние заради възможностите за се-
зонната работа. Държавата има 
доброто намерение да се справи 
с негативните процеси с помо-
щта на подходяща политика за 
решаване на социалните пробле-
ми. Наред с различните регулации 
като определяне на минимални 
работна заплата и осигурителни 
прагове, работно време и проце-
дури по наемане и освобождава-
не, тя се намесва на пазара на 
труда директно чрез създаване 
на заетост и квалификация на 
безработните.

Разходи и ползи

Основните начини за стимули-
ране на заетост са два. Едини-
ят е като се осигури по-добра 
бизнес среда, при която частни-
ят сектор създава нови работ-
ни места. Другият е директно 
- чрез субсидирана заетост. У 
нас на почит е вторият вариант, 
защото резултатите при него са 
видими веднага. Но на практика 
щом приключи програмата, при-
ключва и заетостта. В Европа 
залагат на пасивни мерки като 
консултиране и ориентиране, а 
държавата не се намесва ди-
ректно на пазара на труда. У нас 
се разчита обаче на активното 
подпомагане на безработните.

Институтът за пазарна ико-
номика направи оценка на въз-

действието от изпълнението на 
активните мерки на пазара на 
труда. Изчисленията показват, 
че за намаляване на безработи-
цата за периода 2002 - 2010 г. са 
изхарчени 1,5 млрд. лв. бюджет-
ни пари. В тях не са включени 
разходите за администрацията, 
която провежда политиката, но 
като цяло разходите на хазната 
до 2006 г. се повишават. Пикът е 
през 2003 г., когато започва най-
голямата програма за субсидира-
на заетост <От социални помощи 
към осигуряване на заетост” и 
за това са заделени 300 млн. лв. 
След присъединяването на Бъл-
гария към ЕС, правителството 
сменя подхода при финансирането 
на активните мерки на пазара на 
труда като намалява дела на бю-
джетните средства за сметка на 
европейските финансови инстру-
менти. През 2011 г.  заделените 
средства са само 73 млн. лв., но 
по ОП <Развитие на човешките 
ресурси” достигат 330 млн. лв.  

В периода 2002 - 2010 г. около 
1 млн. души са включени по мер-
ките за заетост, а повече от 
300 хиляди са обучавани в раз-
лични курсове за квалификация и 
преквалификация. Въпреки усили-
ята на администрацията да на-
сърчава и стимулира заетостта, 
безработицата продължава да 
натиска пазара на труда. Според 
резултатите на проекта <Оценка 
на ефекта от предоставяните 
услуги за заетост като инстру-
мент за успешната интеграция 
на уязвимите групи на пазара на 
труда” 40% от безработните не 
са си намерили работа през по-
следните две години и половина, 
въпреки че са ползвали услугите 
на държавата. Една трета от 
анкетираните са на мнение, че 
информацията за възможностите 
за намиране на работно място в 
бюрата по труда не е достатъч-
но актуална и изчерпателна, а 

Работен режим
Äèàëîãúò ìåæäó 
áèçíåñà è 
îáðàçîâàíèåòî, à 
íå ñóáñèäèðàíàòà 
çàåòîñò ùå ðàç÷óïè 
ïàçàðà íà òðóäà
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само 16% от работодателите са 
ползвали интернет страницата 
на Агенцията по заетостта.

Плюс или минус 

За безработните излизането 
на пазара на труда е донесло пол-
зи – придобили са квалификация, 
с която са  увеличили шансовете 
си да намерят работа. Загубите 
се измерват чрез времето и раз-
ходите, необходими за запозна-
ването на фирмите и безработ-
ните с процедурите. Отбелязва 
се и риск от създаването на 
неефективна временна заетост 
без стимули безработните сами 
да си намират работа (т. нар. 
„ефект на заключване”). Добрите 
европейски практики използват 
силата на частния сектор, но в 
българските условия е необходимо 
намаляване облагането на труда 
и регулациите като администра-
тивното решаване на размера на 
доходите (минималната работна 
заплата и минималните осигури-
телни прагове), работното време 
и наемането и освобождаването 
на работници.

Поръчка за кадри

 „От следващата година ще 
има средносрочен модел за про-
гнозиране нуждите на работната 
сила, съобщи министърът на тру-
да и социалната политика Тотю 
Младенов. - В екипа на МТСП ще 
има и представители на бизне-
са. Чуждестранни консултанти 
вече прогнозират необходимата 
работна ръка за България през 
следващите няколко години.”

Инициативата на социално-
то министерство беше обяве-
на преди изследването на БСК, 
което установи, че само 30% от 
работещите в България заемат 
длъжност, която отговаря на 
квалификацията им. Останалите 
или нямат необходимите умения, 
или са завършили дисциплини 
без практическо приложение и 
приемат каквато и да е работа. 
Според БСК това означава, че 
образователната система у нас 
създава кадри, които не са необ-
ходими на бизнеса. „Не се следи 

квалификационната и възрастова 
структура на специалистите по 
отрасли, което създава опасност 
в някои браншове да има оголва-
не”, предупреди изпълнителният 
председател на 
камарата Бо-
жидар Данев. С 
цел да се пре-
одолее несъ-
ответствието 
между знанията 
и уменията на 
завършващите 
образованието 
си и потребно-
стите на иконо-
миката, в БСК 
разработват 
професионални 
стандарти за 
различни отра-
сли, като идеята 
е включване на 
изискванията 
в актуалните 
учебни програми.

От години се води диалог меж-
ду представителите на учебните 
заведения и бизнеса за нуждата 
от синхронизация на усилията, за 
да се произвеждат необходимите 
специалисти. Има добри примери 
с финансовия сектор, компании 
от металургията, машиностро-
енето, минната и химическата 
промишленост, които активно 
участват при изготвяне на учеб-
ните програми и осигуряване на 
места за стажанти. „Предлагам 
да създадем бакалавърска програ-

ма по искане на бизнеса. За това 
трябва около една година органи-
зация, след това четири години 
за първия випуск и след седем 
години гарантирам, че ще има 

ематаематаТТ

Все повече компании у нас се 
ориентират към разработването на 
студентски стажове, които предоста-
вят  реална възможност за кариерно 
развитие. Главна причина е дефицитът 
на кадри, който според последните про-
учвания, тревожи над 60% от работода-
телите. Все още водещи в организация-
та на студентски стажове са големи 
чуждестранни компании с клонове у нас. 
Позитивна тенденция е, че много от 
студентите, преминали през вътрешно 
тренировъчните програми, започват 
работа в съответната корпорация. 
Заради необходимостта от висок рей-
тинг в конкуренцията с чуждите уни-

верситети, българските висши училища 
масово откриват програми за практи-
ческо партньорство с бизнеса. Такъв е 
примерът с Висшето застрахователно 
училище, което след прилагане на схема-
та от координирани стажове, отчита 
реализация по завършената специалност 
на 90% от своите възпитаници. 

Освен от корпоративните стажант-
ски програми, студентите могат да 
се възползват и от новите програми 
на Агенцията по заетостта. Една от 
мерките е националният план „Старт в 
кариерата”. Проектът включва 9-месеч-
на заетост на трудов договор в адми-
нистрацията с приспаднати осигуровки 

Ръст в стажантските     

1. Инженери

2. Мениджъри/директори

3. Занаятчийски професии

4. Секретарки, лични и ад-
министративни асистенти, 
помощен персонал за офис 
дейности

5. Техници

6. Шофьори

7. ИТ специалисти

8. Търговски представители

9. Счетоводители и финан-
систи

10. Машинисти/машинни 
оператори

Най-търсените позиции 
в България през 2011 г.
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кадри на световно ниво”, заяви 
Иван Илчев, ректор на СУ „Св. 
Климент Охридски”. - Но отгово-
рът от бизнеса е: „Г-н професоре, 
вие луд ли сте?! Как може да ви 

кажем какви специалисти ще ни 
трябват след седем години?!” По 
думите на ректора в универси-
тета се създават широко про-
филирани специалисти в бакала-

върските програми и съгласно 
договорите с работодателите 
те могат да бъдат интегрирани 
допълнително в магистърски про-
грами и курсове за следдипломна 
квалификация. Според проф. Илчев 
печелившата формула е зало-
жена в опита на Германия. Там 
висшите училища, насочени към 
инженерните специалности, се 
финансират от фирмите и полу-
чават директна помощ за инфра-
структура и стипендии. „Това не 
означава, че бизнесът определя 
специалностите. Училищата са 
задължени да правят стажове в 
тези фирми, а от там трябва да 
гарантират, че определен про-
цент от студентите ще получат 
работа”, посочва ректорът.

Според проф. Лалко Дулевски, 
председател на Икономическия и 
социален съвет, структурните 
дисбаланси на трудовия пазар ще 
се засилват. На фона на високо-
то равнище на безработица се 
появява и недостиг на качестве-
на, висококвалифицирана работна 
сила. „Един много стар въпрос се 
превърна в големия философски 
въпрос кое е първичното. Откъде 
да се тръгне – бизнесът ли да 
пренастройва своите заявки или 
образователната система да се 
адаптира към бизнеса”, коменти-
ра той. Дулевски не крие песими-
зма си, че трудно ще се постигне 
75% заетост при изпълнение на 
стратегия „Европа 2020”. „Още 
при създаването й знаехме, че 
заложеният икономически растеж, 
който очаква ЕС, не генерира 
работни места. Независимо от 
огромните средства, с които 
се ангажираха бюджетите на 
редица страни, на трудовите 
пазари няма ясен и траен резул-
тат. Едва ли с този темп на 
икономически растеж може да се 
компенсира загубата на работни 
места спрямо техния брой преди 
кризата. Производителността на 
труда у нас нараства, но тази 
тенденция е в резултат от ос-
вобождаването на нискоквалифи-
цираната работна сила. Остава 
предизвикателството да се съз-
даде нова, иновативна икономика 
с технологично преструктуриране 
и с нов тип производство.

и месечна заплата от 400 лв. До 20 
хиляди лева пък имат право да получат 
одобрените кандидати по схемата „В 
подкрепа на предприемчивите бълга-
ри”. Ресорната агенция работи и по 
ОП „Развитие на човешките ресурси”. 
Там възможностите са насочени към 
самите компании под формата на сти-
мули за развитие на кадри. До момента 
мярката е осигурила заетост на 1000 
младежи в общо 600 различни български 
фирми. Планираният капацитет на про-
грамата е включването на 9000 души. 

Фирми, университетски преподава-
тели и стажанти ще получат 90 млн. 
лв. европейски пари, съобщи про-

светният министър Сергей Игнатов. 
От тях 60 млн. лв. са предвидени за 
стажове и практики във вузовете, а 
30 млн. - в професионалните гимна-
зии. Най-голямата част от средства-
та са за самите студенти и ученици, 
чиито практики за първи път у нас 
ще се заплащат. Фирмите трябва да 
започнат да поръчват и конкретни 
програми на университетите, за да 
запълнят незаетите работни места. 
Големите IT компании са помолили 
министерството спешно да бъдат 
приети хиляди студенти в компютър-
ните специалности, защото вече не 
достигат кадри.

     програми 

Ñòóäåíòèòå íå ãóáÿò íàäåæäà, ÷å ùå ðàáîòÿò òîâà, êîåòî ó÷àò
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Иван Василев, управител на TNT България:

Два пъти в годината 
оценяваме работниците 

ПЕТЯ СТОЯНОВА

- Г-н Василев какви са изисква-
нията на работодателя, когато 
търси нови хора за бизнеса си?

- Изискването е служителите да 
искат малко и да дават много. Това 
е много важна  формула, защото 
обикновено в България нагласата е, 
че ако човек има диплома, или някол-
ко дипломи, самочувствието му е 
високо и започва да иска и да очак-
ва да му бъде дадено нещо, което е 
нереалистично за пазара на труда. 
За да успее човек, когато си търси 
работа, трябва да е изпълнен с 
желание да дава на работодателя 
си – труд, качество, усърдие. На 
първо място трябва да се стреми 
да се усъвършенства в процеса и 
вече на второ - да иска и за себе 
си. Най-интересното е, че когато 
човек дава - съответно и получава, 
и дори не е необходимо да иска.   

- Има ли традиция TNT Бълга-
рия да осигурява стаж на млади 
хора, ориентирани към вашия 
бизнес?

- Правим стажове за млади хора 
и дори в момента при нас са две 
германчета от Търговската гим-
назия. Вярваме че така помагаме 
на ученици и студенти да получат 
представа за бизнеса, различна от 
учебната, а това ще бъде само за 
тяхно добро в бъдещата им реали-
зация. 

- Има ли стажант, който да се 
върне на работа при вас?

- Имаме колежка, която учеше 
в Холандия, беше на стаж при нас 
и започна работа в TNT. Това не е 
прецедент, има няколко такива слу-
чаи, но не всички могат да останат 
на работа след стажа. 

- По какъв начин подпомагате 
младите хора в кариерното им 
развитие?

- За младите хора има различни 
начини за кариерно развитие, но 

най-важното е да се докажат в 
това, което правят. ТNT е фир-
ма, която притежава сертификат 
Investor in People. Два пъти в годи-
ната се правят оценки на служи-
теля - как се е представил, как 
е изпълнил поставените задачи и 
какво трябва да подобри през след-
ващата година. В тях се включва и 
т. нар. кариерно развитие като се 
посочват областите за подобрение. 
Процесът е канализиран и се прави 
систематично.

- Как оценявате качествата на 
хората във вашата компания?

- И в Библията е казано: По 
делата им ще ги познаете! Същото 
е и при нас. Когато човек се труди, 
когато има резултати, делата му 
сами говорят за себе си, а това 
се отразява в годишната оценка 
и бъдещото му кариерно развитие. 
Нормално е такива хора да получа-
ват приоритет. Имаме не малко 
служители от TNT, които в момен-
та заемат ръководни длъжности 
по целия свят – в централата в 
Холандия, в Англия, в САЩ, дори 
колега стана финансов директор 
в Чили. От TNT България изпрати-
хме на рaбота колега в Гърция, но 
той се премести в главния офис в 
Холандия, защото там го харесаха 

и оцениха.
- Кой е най-големият проблем 

на пазара на труда по време на 
криза?

- Най-големият проблем за тези, 
които търсят, е намирането на ра-
бота. Със задълбочаване на криза-
та безработицата расте и ножица-
та се отваря. Но това, което прави 
впечатление е, че въпреки огро-
мния брой на търсещите работа, 
качественият персонал не е много. 
Това е тенденция, която се наблю-
дава не само в TNT, но и от колеги 
в други фирми. Все още нагласата 
в българина е малко по-различна. 
Но в криза, когато има желание за 
работа, а безработицата е голяма 
и възможностите намаляват, плас-
товете ще се пренаредят. Очак-
вам работодателите много повече 
да се впечатляват от бъдещите 
работници и това като цяло да се 
отрази върху подобряване на край-
ната продукция на всичко, което 
произвежда тази голяма фабрика 
България. 

- Споменахте, че има нужда от 
определени специалисти. Кои са 
най-желаните позиции във ваша-
та фирма?

-  Нашата компания е многоп-
рофилна и имаме необходимост 
от хора с различни професии – от 
шофьори, които извършват куриер-
ска дейност до високотехнологични 
IT специалисти, през търговци до 
финансисти. Многофункционални сме 
и се нуждаем от целия спектър от 
експерти, но най-трудно се намират 
служители, които да извършват пря-
ко нашата дейност. Няма училище 
в България, което да обучава кадри 
за експресната индустрия, каквато 
представлява TNT. Почти без изклю-
чение всички служители се обучават 
при нас и това продължава докато 
станат качествени специалисти. За 
това е необходимо минимум 
половин година.
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В цифри
В проектобюджета 

за 2012 г. се предвижда 
дефицит от 1,35%, про-
гнозната хармонизирана 
инфлация не трябва да 
надвишава 2,8%, а ръстът 
на БВП да достигне 2,9%. 
Фискалният резерв оста-
ва 4,5 млрд. лв. 

Догодина ще се 
запазят ниските нива 
на данъчно облагане при 
преките данъци. Чрез 
плавно повишаване на 
акцизните ставки на 
някои енергийни продукти 
за достигане на минимал-
ните нива на облагане в 
ЕС, съобразно договоре-
ните преходни периоди, 
се планира постепенно 
прехвърляне на данъчната 
тежест от преките към 
косвените данъци. От 1 
юни 2012 г. ще се въведе 
акцизна ставка от 0,85 лв. 
на гигаджаул за природ-
ния газ, използван като 
моторно гориво, 0,10 лв. 
за природния газ за ото-
пление и нулева ставка за 
битови нужди. Целта е 
постигането на минимал-
ните нива за облагане на 
синьото гориво към края 
на 2013 г. според европей-
ското законодателство.

ПЕТЯ СТОЯНОВА

За първи път от много години 
внасянето на един от най-важните 
закони на държавата не стана на 
официална церемония. Проектобю-
джет 2012 не влезе в парламента по 
червения килим, нямаше го и тър-
жественото посрещане от пред-
седателя на Народното събрание, 
защото документът беше изпратен 
по куриер. Причините за тази промя-
на са повече от една. По думите на 
премиера той е приет на инфарктно 
заседание на правителството, на 
което някои министри били непри-
ятно изненадани от новината, че 
съкращенията на разходите са по-
големи от очакванията им. В хода 
на работата по документа започна 
влошаването на ситуацията в Евро-
па и това принудило експертите от 
финансовото министерство да го 
направят по-консервативен спрямо 
първоначалните планове.

„Във всички случаи през 2012 г. 
ще имаме по-лош живот. Животът 
ще е по-лош за министрите. Когато 
имаш по-малко пари, по-малко неща 
може да направиш, но за хората ще 
бъде по-добър. Даваме с 50 милиона 
повече за образование, парите за 
здравеопазване са рекордни”, е мне-
нието на Бойко Борисов.

Вицепремиерът и министър на 
финансите Симеон Дянков определя 
бюджета за догодина като въз-
можно най-добрия, с достатъчно 
буфери и е убеден, че „ ще издържи 
тежестите на Европа“. В проекта 
на публичните финанси за догодина 
са заложени 800 млн. лв. за съфи-
нансиране по европроекти и според 
вицепремиера бъдещото развитие 
на България е да следва принципа - 
„Да усвояваме колкото може повече 

отвън”. По думите на Дянков това е 
първият бюджет, при който стра-
ната ни може да си позволи да води 
активна социална политика. 

Министерски 
страсти
Кой от министрите остава дово-

лен от разпределението на бюджет-
ните пари още не е съвсем ясно. От 
стенограмата на заседанието, публи-
кувана на сайта на правителството, 
се разбира, че идеята на финансовия 
министър Симеон Дянков да бъдат 
намалени привилегиите на военните 
и полицаите при пенсиониране, среща 
силен отпор в лицето на колегата 
му Аню Ангелов и зам.-министъра на 
вътрешните работи Веселин Вучков. 
Вече е решено, че обезщетенията на 
военнослужещите се запазват, а про-
мяната се дължи на възраженията, 
направени от министрите. Радикал-
на реформа в силовите ведомства 
най-вероятно няма да има и през 
следващата година, а МВР отно-
во ще получи огромния бюджет от 
почти милиард (999 млн. лв). Цветан 
Цветанов е единственият министър, 
който е успял да си извоюва корекция 
на първоначално заложените разходи. 
За реформа в силовите ведомства 
се говори от години, но нито едно 
правителство не предприема дейст-
вия, които да направят работата им 
по-ефективна, да съкратят разходи-
те за администрация и да намалят 
раздутия щат. 

Макроикономически 
предизвикателства
„Планирането на бюджета за 

2012 г. е проблематично заради 
възможността от развитието на 

Новите 
дрехи на 
бюджета  

Çàïàçâàíå íà 
ïðèâèëåãèèòå 
è ëèïñà íà 
ðåôîðìè ñà ÷àñò 
îò êîìïðîìèñèòå 
â ïóáëè÷íèòå 
ôèíàíñè
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катастрофичен сценарий в Европа”, 
е мнението на Георги Ганев, програ-
мен директор в Центъра за либе-
рални стратегии. Не се изключват 
негативни варианти за близко бъде-
ще с разпадане на външнотърговски 
и капиталови връзки и тогава със 
сигурност българският бюджет ще 
трябва да бъде ревизиран. „Няма 
как той да бъде планиран така, че 
да може да покрие адекватно и сце-
нария на нормално развитие в Ев-
ропа, и катастрофалния сценарий”, 
смята анализаторът. Според него 
обаче има резерви, които ще покри-
ят нуждите поне на първо време, 
докато бюджетът се преразгле-
да. „Няма да е лесно тази година 
заради неяснотите при основния ни 
партньор”, предупреди Георги Ганев. 
Той определи данъчната политика 
на правителството като адек-
ватна за положението на България 
като страна, която се опитва да 
настигне по стопанска активност 
партньорите си. Според макроико-
номиста не се виждат проблеми в 
приходната част, в структурата 
или размера, но има какво да се же-
лае по отношение на начина как се 
изразходват средствата и тяхната 
обществена ефективност. 

Реверанс към 
социалните разходи 
„Това е най-добрият бюджет, 

който сме имали. В него има дос-
татъчно буфери заради ситуаци-
ята в Европа, която през лятото 
се влоши, затова е по-консерва-
тивен”, е оценката на Симеон 
Дянков. - *Ще сме единствените 
в Европа, които ще увеличат и 
пенсиите, и заплатите. Това ще 
струва неколкостотин милиона 
лева, но ще ги търсим от прива-
тизационни сделки.” При обсъжда-

не на проекта в 
Министерския съ-
вет Дянков обяви, 
че от привати-
зация за следва-
щата година са 
заложени около 
300 млн. лева 
приходи. Въпреки 
тези твърдения в 
бъдещия бюджет 
липсва такова перо. Там обаче се 
разчита на 80% повече средства 
от европейските фондове.

Във време на икономическа кри-
за бюджетът е така направен, 
че да се увеличат социалните 
придобивки. Уговорката на финан-
сист №1 в държавата е, че прог-
нозата е за дефицит от 1,3%, но 
той може да достигне и 2%.

„Социалните разходи отдавна 
са най-голямото перо в консо-
лидирания бюджет. Нещо пове-
че - те продължават да растат 
значително дори след началото 
на кризата и увеличението им е 
над 2 млрд. лв.”, контрира Георги 
Ангелов от „Отворено обще-
ство”. Според него миналогодиш-
ната пенсионна реформа не е 
помогнала, а напротив - влошила 
е ситуацията, защото заради нея 
повече хора са се пенсионирали, 
увеличавайки разходите. Мерки-
те на министерството на труда 
според него също затормозяват 
пазара на труда и са причина 
за продължаващо намаляване на 
заетостта, като водят до нара-
стване на разходите за социални 
помощи. 

Дългата сянка 
на кризата
Симеон Дянков съобщи параме-

трите на бюджет, който е доста 

гъвкав по отношение на постъ-
пленията. Финансовият минис-
тър е категоричен, че не само 
ще запази, но ще се опита и да 
увеличи фискалния резерв, за да 
се избяга от ново голямо задлъж-
няване. Той обаче за първи път 
допусна възможността през 2012 
г. да се емитира нов дълг, за да 
се посрещне изплащането на над 
800 млн. евро глобални бондове. 
Досега във всеки закон за бюдже-
та се допуска тегленето на меж-
дународен облигационен заем до 2 
млрд. лв., но винаги като резерв-
на възможност. „Ще трябва да 
мислим как да намерим 1,800 млрд. 
лв. и искаме да привлечем внима-
нието. Има два начина - чрез нов 
дълг или с приватизация”, посочи 
той. Дянков пресметна, че емиси-
ите от държавни ценни книжа на 
вътрешния пазар са по-изгодни за-
ради по-ниската доходност, която 
може да се постигне в сравнение 
с тази, която ще искат играчите 
на международните борси. С пред-
лагането на голяма емисия ДЦК 
само на български инвеститори 
обаче държавата може да създаде 
риск, като изтегли прекалено го-
ляма ликвидност от частния сек-
тор. От миналата година, когато 
държавните ценни книжа надхвър-
лиха с 1 млрд. лв. първоначалните 
планове, се чуват  подобни упреци 
към правителството.  Изземва-
нето на значителен ресурс би 
ощетил икономиката. В момента 
има нетен отлив на чуждестран-
ни инвестиции, а е съмнително, 
че държавата може да получи 
толкова голямо финансиране 
само от български инвеститори. 
Пенсионните фондове и банките 
може да не успеят да заделят 
средства за инвестиции в ДЦК, 
без това да се отрази на 
дейността им.

ематаематаТТ

Минималната работна заплата от 1 май догодина ще е 290 лв. По-
вишението на най-ниското възнаграждение с нови 20 лв. ще е с месец 
по-късно с решение на Националния съвет за тристранно сътрудничест-
во. Първоначално планирания срок бе 1 април, но социалните партньори 
поискаха отлагане, защото вече бе направено увеличение от 240 на 270 
лв. от 1 септември т.г. Финансовият министър Симеон Дянков е обещал 
да представи новата формула за формиране на заплатите на държавните 
служители. Според последната публично оповестена идея възнаграждения-
та на чиновниците ще се състоят от постоянна и променлива част. 

Трендът на заплатите
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Íîâàòà ãîäèíàòà ùå å ïîäîáíà íà èçòè÷àùàòà 2011, 
èçíîñúò è ñåëñêîòî ñòîïàíñòâî ùå äâèæàò èêîíîìèêàòà 

ВЛАДИМИР МАЛЧЕВ,
управител на 
ИП Бул Тренд 
Брокеридж ООД

�  Áúëãàðèÿ èìà øàíñîâå çà ðàñòåæ 
äî 2,5-3% 

�  Áåçðàáîòèöàòà ùå îñòàíå îñíîâåí 
ïðîáëåì íà âñè÷êè èêîíîìèêè

�  Òîâà âå÷å íå å êðèçà, à íîðìàëíî 
ñúñòîÿíèå

�  Ñèëíà ãîäèíà çà äîëàðà

ематаематаТТ

С наближаването на края на 
всяка година от икономисти, 
финансисти, анализатори и други 
се иска прогноза, колкото се 
може по-акуратна и по-детайлна. 
В последните години прогнозира-
нето на случващото се в гло-
балната икономика и в частност 
в родната става все по-сложно 
занимание поради спецификата 
на сегашната ситуация. Това 
е първата икономическа криза, 
след като глобализацията окон-
чателно се наложи като явле-
ние в световен мащаб, а т.нар. 

черни лебеди 
– извънредни и 
неповторими 
явления – са все 
по-често около 
нас. Ето защо 
прогнозирането 
стана толкова 
трудно, което 
е и една от 
причините за 
икономическата 

стагнация – несигурността на 
икономическите агенти ги кара 
да бъдат по-пасивни и предпаз-
ливи, което ограничава инвести-
ции, потребление и т.н.

Една годишна прогноза, с 
претенции да бъде по-всеобх-
ватна, трябва да започне с 
реалната икономика. Икономики-
те на развитите страни – САЩ, 
Еврозоната, Великобритания, ще 
продължат да се сблъскват с 
предизвикателства и далеч няма 
да им е лесно да се задържат на 
пътя на икономическия растеж. 
Нещо повече - вероятността 
Еврозоната отново да се върне 

към рецесия става все по-голяма 
в последно време. За съжаление 
политическите лидери на модер-
ния свят от Обама до Меркел и 
Саркози така и не убедиха паза-
рите, компаниите и потребите-
лите в това, че имат решения, 
че вярват в тях и че знаят как 
да ги наложат и да стигнат до 
положителни резултати в бор-
бата със слабата икономическа 
активност, безработицата, 
бюджетните дефицити и дър-
жавните дългови кризи. Същото 
може да се каже и за централни-
те банкери от ФЕД, ЕЦБ, ЯЦБ и 
АЦБ, които като цяло не пока-
заха способност да се дефинира 
точно болестта, съответно да 
се упражни правилното лечение. 
В общи линии централните банки 
заложиха само и единствено на 
вливане на ликвидност, която се 
разми в счетоводните баланси 
на търговските банки, но кръво-
носната система на икономика-
та остана все така с дефицит 
на свежа кръв, която да захрани 
организма, наречен икономика. 
Не е случайно, че в последните 
месеци международни институ-
ции от МВФ, през Ernst&Young 
до анализаторското звено на 
Economist - Economist Intelligence 
Unit, водещи търговски и инвес-
тиционни банки се надпреварват 
да понижават периодичните си 
прогнози за икономиката на Ев-
розоната за следващата година. 
Не много по-различни са прог-
нозите за САЩ и Китай, но пък 
те винаги са способни на поло-
жителни изненади. При всички 
положения и на тях няма да им е 
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лесно да постигнат висок иконо-
мически растеж при положение, 
че основен търговски партньор 
като ЕС ще продължи да бъде в 
затруднено положение. 

В краткосрочен план факто-
рът, който може да повлияе, ма-
кар и незначително, на перспек-
тивите за растеж на Европа е, 
как приетият наскоро спасите-
лен план (EFSF) ще се реализира. 
Ако оптимизмът, който показаха 
финансовите пазари по отноше-
ние на плана, се утвърди като 
трайни позитивни очаквания и 
ако самият план се реализира 
успешно от странитечленки, 
това би допринесло за малко по-
висок растеж от очаквания около 
1%. В противен случай разочаро-
ванието бързо може да обхване 
пазарите и на практика Евро-
зоната да навлезе в рецесия. 
Такива например са прогнозите 
на анализаторското звено на 
Economist, което наскоро обяви, 
че очаква икономически спад от 
0.3% догодина в Еврозоната.

Като цяло в Еврозоната и у 
нас се очаква отслабване на 
инфлационния натиск поради 
свитото потребление, ограни-
чени държавни разходи и като 
цяло по-слаба икономическа ак-

тивност. Забавянето на инфла-
ционните процеси вероятно ще 
обърне политиката на ЕЦБ по 
отношение на основната й лих-
ва. За новия президент на бан-
ката Марио Драги и без това се 
счита, че е за по-хлабава поли-
тика за разлика от Трише, така 
че е много вероятно отново да 
видим понижения на лихвите в 
Европа, както и допълнителни 
програми за вливане на ликвид-
ност в икономиката по подобие 
на централните банки на САЩ, 
Великобритания и Япония.

За България като цяло можем 
да очакваме година, подобна 
на 2011-та. Потенциалът за 
растеж отново няма да бъде 
изпълнен поради състоянието 
на външната среда, но все пак 
имаме всички шансове за рас-
теж от около 2,5-3,0%. Проце-
сите, които наблюдаваме вече 
2 години - на преструктуриране 
на икономиката и на деливъридж, 
ще продължат да се развиват. 
Много бизнеси ще се предадат 
окончателно на кризата и ще се 
убедят, че не могат повече да 
съществуват както досега. Дру-
ги ще продължават да покоряват 
нови върхове и за тях, както и 
през 2011 година, криза няма да 

има. Това са новите сектори, 
които ще движат икономика-
та – износители, производства 
с висока добавена стойност, 
аутсорсинг индустрията, и раз-
бира се  - селското стопанство. 
Все повече трябва да свикваме 
с това състояние на икономи-
ката – това вече не е криза, а 
е новата нормалност. Нормата 
на спестяване ще остане ви-
сока, а банките ще продължат 
да чистят портфейлите си от 
некачествени активи, придобити 
преди кризата и нямащи шанс да 
се справят с нея.

Безработицата ще остане 
основен проблем на всички иконо-
мики и никой няма да се справи с 
него през 2012 година. Причина-
та затова е в слабите перспек-
тиви за икономически растеж и 
в по-високата ефективност на 
икономиките, която се постиг-
на благодарение на кризата. У 
нас потенциалните съкращения 
в числеността на държавната 
администрация и държавните 
компании като крайно неефек-
тивните БДЖ, Български пощи 
и т.н., биха могли дори да уве-
личат реалната безработица. 
Това обаче би било добра новина 
за останалите икономически 
агенти, които плащат за този 
раздут щат. Така освен всички-
те останали ползи ще увеличим 
потенциала за икономически 
растеж на страната след някоя 
и друга година, когато иконо-
мическият цикъл придобие ясно 
изразен възходящ характер.

Като цяло заложените от 
правителството прогнози в 
макрорамката на Бюджет 2012 
изглеждат реалистични и изпъл-
ними, като минимални откло-
нения не биха били проблем. Би 
било добре реформите в админи-
страция, пенсионно осигуряване, 
здравеопазване и образование да 
се задвижат по-решително, за 
да можем след няколко години да 
се радваме на по-бърз растеж и 
по-модерна икономика.

По отношение на капитало-
вите пазари в световен мащаб 
годината ще бъде трудна и 
волатилна, като инвеститори-
те трябва да са подготвени 

ематаематаТТ
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за по-силно изразен негативен 
сценарий от типа „черен лебед”. 
Макар вероятността за такова 
развитие да е доста под 50%, 
то не бива да се изключва от 
сметките. По-вероятният сцена-
рий е да наблюдаваме търговия 
в широк рейндж, но без значимо 
годишно изменение на световни-
те индекси. На Българска фон-
дова борса търговията засега 
е много бледа и нисколиквидна. 
Ниските цени на акциите на во-
дещи родни компании все още 
не означават краткосрочен 
потенциал за силно възходящо 
движение, но такова винаги е 
възможно при наличие на дори 
и лек чуждестранен интерес. 
Такъв евентуално може да се 
събуди покрай предстоящата 
приватизация на миноритарните 
дялове на държавата в трите 
електроразпределителни компа-
нии – Е.ОН, ЕВН и ЧЕЗ. Компании 
от подобен тип 

традиционно са нециклични и 
раздават голяма част от печал-
бата си като дивидент, което 
може да привлече чуждестранни 
инвеститори, още повече че 
става дума за три имена, които 
са повече от разпознаваеми в 
инвестиционните среди в евро-
пейски и дори световен мащаб. 

За много хора най-интерес-
но и вълнуващо е какво ще се 
случва на стоковите и валутни 
пазари. На стоковите пазари има 
диференциация между различни-
те стоки и тяхното поведение в 
зависимост от тренда на иконо-
мическото развитие. При възхо-
дяща тенденция в икономиките 
цените на основните метали 
като мед, олово, желязо и други, 
както и на основни енергийни 
суровини като петрола, въглища-

та, газта, започват трайно да 
поскъпват. Тогава златото не 
е толкова интересно на инвес-
титорите. Неговото търсене 
е най-голямо в несигурна ико-
номическа обстановка, особе-
но когато централните банки 
започнат да борят икономиче-
ските проблеми с включването 

на пълни обороти на 
печатниците на пари. В този 
смисъл златото остава с от-
лични позиции и възможност да 
донесе висока доходност поради 
това, че си е изградило име на 
спасителна жилетка, а не поради 
някакви реални причини, разбира 
се. При текуща цена от малко 
над 1700 долара за тройунция 
често се срещат прогнози за 
догодина от 2000-2200 долара и 
те не изглеждат никак пресиле-
ни.

При основните индустриални 
метали нещата стоят доста 
по-различно, като низходящата 
посока изглежда доста по-реалис-
тична с оглед на спънките пред 
икономическия растеж в световен 
мащаб. По-различна е ситуацията 
при петрола. Лекият американски 

суров петрол не е в най-добрата 
си форма през тази година – след 
силен ръст до април последва ясно 
изразен негативен тренд, който е 
на път да остави инвеститорите 
в петрол без никаква годишна до-
ходност. Тук обаче евентуални не-
гативни сценарии за икономиката 
не биха имали чак такъв отзвук 
в цената, както при металите, 
тъй като производителите на 
петрол контролират внимателно 
цената му, защото от това за-
виси бюджетното салдо на много 
страни, които се крепят само 
на добива на черното злато. По 
тази причина по-дълбоки спадо-

ве в цената на петрола, макар и 
възможни, ще бъдат краткотрайни 
и ще са отлична възможност за 
покупка на ниски нива. 

И последно, но не по важност, 
какво ще се случи с еврото, дола-
ра, йената и останалите валути? 

Доларът има всички шансо-
ве да поскъпне 

отчетливо спрямо еврото и лева 
догодина. Това е най-вероятни-
ят сценарий, но така или иначе 
най-благоразумно за българина е 
да спестява в евро или лева, а 
не в долари. Все пак тези, които 
имат бизнес, който има отноше-
ние към курса на долара, да имат 
едно наум, че е вероятно той 
да има силна година. Йената ще 
продължи да се мъчи да се отърси 
от огромния интерес към нея, а 
борбата на Японската централна 
банка с поскъпването й ще про-
дължи безмилостно, но без успех.

Разбира се, прогнозите са 
хубаво нещо, но много рядко се 
сбъдват, така че по-важно е да 
имаме план как да действаме, 
ако нещата се объркат.

*Вече видяно
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нтервюнтервюИИ

Късметът
идва при 
активните

Олга Тодорова:

29Икономика

Олга Тодорова е 
управител на „Евро-
бет”. Завършила е 
стопанско управление 
в СУ „Св. Климент 
Охридски” и е защи-
тила магистърска 
теза на тема ”Вли-
янието на отрица-
телните емоции при 
вземането на реше-
ния”. Започнала като 
анализатор на данни 
в БРВ „Нефт и газ”, 
след това се занима-
вала с организиране 
износ на български 
медикаменти за 
руския пазар. После в 
продължение на чети-
ри години развивала 
свой малък бизнес. 
През 2006 става 
административен 
директор в „Евро-
бет”, но скоро след 
това застава начело 
на компанията, която 
организира игри на 
късмета.  ЕВРОШАНС 
И ЛОТОМАНИЯ са две 
от тях.

„Евробет” има 
50 служители и над 
1500 партньори 
букмейкъри в над 730 
пункта на франчай-
зингов принцип в 
цялата страна.

Çà 5 ãîäèíè ñìå 
ðàçäàëè 190 ìëí. 
ëåâà íàãðàäè 
îò èãðè, òîâà ñà 
70% îò îáîðîòà íè
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ТАТЯНА ЯВАШЕВА

- Госпожо Тодорова, късмет ли 
беше да попаднете в игрите на 
късмета?

- Късмет, разбира се! Обстоятел-
ствата в кариерата ми се стекоха 
така, че се оказах в подходящото 
време на подходящото място. В 
„Евробет” започнах като админи-
стративен ръководител и организи-
рах цялата работа в офиса. Призна-
ние за резултата от работата ми 
беше, че ме назначиха за управител.

- С какво ви привлече тази въз-
можност за кариера?

- Имах фирма за обзавеждане, но 
трябваше да направя качествено 
нова крачка. Имах няколко алтер-
нативи. „Евробет” ми се стори 
предизвикателство и затова реших 
да поема по този път. 

- Кое ви задържа тук?
- Екипът! Всички сме единоми-

шленици и сме като от една кръвна 
група. Гледаме в една посока, заедно 
се борим и вървим напред.

- Какви качества държите да 
имат хората, които работят с 
вас?

- Преди всичко назначавам профе-
сионалисти в конкретната област, 
за която ще отговарят. Второ, 
преценявам всеки според неговия 
хъс за работа и иновативност-
та на идеите му. 
Харесвам хората 
с нестандартно 
мислене и смятам, 
че те са двигате-
лят на развитието. 
Комбинацията от 
качества е опреде-
ляща. Важно е да идват с желание 
на работа. 

- Каква иновативност изисква 
вашият бизнес?

-  Иновативността е нужна на-
всякъде и за всичко. Особено, кога-
то се разработват нови игри. Сега 
ще пуснем нов продукт – моментна 
лотария или така известните по 
цял свят скреч карти. Купуваш и за 
секунди изтъркваш покритието, за 
да видиш дали печелиш. Търсенето 
на нови възможности ни доведе до 
формулата на играта „10 щастли-
ви години”, в които спечелилият 
голямата награда в продължение на 
10 години ще получава пари. Разра-
ботили сме вариант, в който има 
две големи награди за по 10 години 
и четири награди за една година с 

месечна рента от 1000 
лв.

- 10 години е голям 
период и кое гаранти-
ра, че играта ще про-
дължи толкова дълго?

-  Искахме играта да е „Цял един 
живот”, както тя е популярна в 
Европа. Но получихме разрешение от 
Комисията по хазарта само за 10 
години - вероятно и поради несигур-
ност, че ангажимент за цял един 
живот трудно се гарантира. Досега 
всички печалби са изплащани ведна-
га от „Евробет”, дори не „навреме” 
или в рамките на месец. Ако печал-
бата бъде изтеглена в празничен 
или почивен ден, парите се дават 
още в първия работен ден след 
това. Вече 5 години присъстваме 
на пазара и независимо от кризата 
показваме изключителна коректност 
към клиентите. През това време 
сме изплатили близо 190 млн. лв.

- Какви приходи от продажби 
обаче стоят зад тази сума за 

награди?
- Оборотите може лесно да 

бъдат пресметнати, като се има 
предвид, че раздаваме близо 70% 
във вид на печалби, макар законът 
да ни задължава да разпределяме 
само 50%. Но за да има интерес към 
игрите на късмета, трябва по-голям 
процент да се връща обратно при 
играчите. „Еврошанс” е най-силни-
ят наш продукт и той има широка 
дистрибуция на печалбите, което 
означава, че много голям брой хора 
печелят. Те може да не вземат по 
1 или 10 млн. лв., но със сигурност 
може да получат 5-10 хил. лв. Такива 
суми променят живота на човека - 
те са старт за нов бизнес, за ново 
начало.

- Проследили ли сте какво някой 
от вашите печеливши е направил 
с парите и дали с тях е осъщест-
вил своя мечта?

- През октомври стартирахме 
конкурс за истории на късмета, на-
речен „Споделете мечтите си”. От 

нтервюнтервюИИ
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участниците се иска да разкажат 
какво ще е първото нещо, което 
биха направили, ако спечелят от 
игрите на „Евробет”. Интересуваме 
се от разказите на хората – и от 
тези, които вече са спечелили, но и 
от онези, които искат да спечелят. 
Разбира се, предвидили сме и атрак-
тивни награди, а историите, които 
получаваме са наистина интересни.

- Коя от тях ви хареса?
- Един влюбен искал да подари 

нещо изненадващо на любимата 
си за нейния рожден ден. Украсил 
с цветни лампички точно толкова 
дървета в Борисовата градина, кол-
кото години навършвала тя. Когато 
я завел на това място, внезапно 
светлините грейнали. Той призна, 
че не би могъл да си позволи тази 
изключителна романтика, за да види 
блясъка в очите на любимата жена, 
ако късметът му не бе проработил 
в игрите на &Евробет”.

- Не предпочитате ли истории, 
свързани с развитието на бизнес, 
или инвестиции в образование, в 
нови умения и компетентност?

- Нямаме предпочитания, това са 
съдбите на хората и те сами реша-
ват какво да правят с парите си. 
За нас е важен начинът, по който 
пресъздават историята и емоция-
та, която са изживели. Освен това 
„Евробет” традиционно подкрепя 
различни културни проекти – сред 
тях е „Аскеер” за театър, издаване 
на книги – гордеем се с &Другият 
&Тютюн”: документи и спомени”,  
подпомагаме конкурса за роман на 
годината, вече две години даваме 
рамо и на наградите на Българска-
та филмова академия. Съвместно с 
Българските филмови дейци правим 
конкурс за късометражно кино „Игри 
на късмета”, насочен към студенти-
те. Победителите ще са ясни през 
януари 2012 г. Ще популяризираме 
техните творби, ще направим фил-
мов маратон. 

- Поемате подобни ангажимен-
ти, защото напоследък се говори 
за социално отговорен бизнес, 
или…

- Правим го, но не защото стана 
модерно да се говори за това. Дълг 
на всяка компания е да подпомага 
обществено значими каузи. Насо-
чихме се към културата, тъй като 
тя е носител на ценностите на 
нацията.

- Тази ваша социална ангажира-
ност води ли до увеличаване на 

интереса към игрите?
- Досега такава пряка зависи-

мост не виждам. А и не го правим 
за това.

- Психологията е твърде важна 
в хазарта, ползвате ли психоло-
зи при разработването на нови 
игри?

-  Да, тя е задължителен еле-
мент от нашия бизнес. Редица 
психолози имат трудове по темата, 
много икономисти и специалисти 
наблюдават пазара. Така например 
доц. Георги Менгов от Софийския 
университет е автор на един из-
ключителен труд „Вземане на реше-
ния при риск и неопределеност”. Ние 
се информираме и съобразяваме при 
подготовката на всеки продукт.

- Какво са всъщност игрите на 
късмета? Те за чудесна възмож-
ност да се забавляваш и съще-
временно да спечелиш пари. Някои 
обаче стигат до пристрастява-
не…

- Има и такива хора. Но според 
различни изследвания, зависимостта 
към хазарт се нарежда доста след 
пристрастеността към интернет 
или шопинга например.

- Вие как създавате зависи-
мост?

- Зависимост от игрите на 
късмета на „Евробет” няма. Про-
учванията сочат, че сред нашите 
най-запалени играчи няма нито един 
разорил се по тази причина. Затова 
може да сте спокойни. Залогът ни 
е много малък – 20 ст. на колонка. 
Това не са суми, с които може да 
навредим или да ощетим някого. 
При нас няма големи залози. Нашите 
играчи се забавляват с игрите ни.

- Под какво мото рабо-
тите?

- Игрите на късмета 
започнаха със слогана „От-
вори очи и виж късмета”. И 
наистина човек трябва добре 
да отваря сетивата си и да 
улавя възможностите.

- Вие как се нау-
чихте да улавяте 
късмета?

- Не зная дали 
се научих, или е 
било вродено при 
мен, но успявам 
да хващам въз-
можностите.

- Играете 
ли хазарт-
ни игри?

- Да. Не само от професионално 
любопитство, но и за забавление.

- Печелите ли?
- Да. В различни ситуации, с 

колеги или приятели винаги аз си 
тръгвам с печалба.  

- Коя е най-голямата ви печал-
ба?

- 60 евро.
- А най-голямата „печалба” в 

живота ви?
- Децата ми – категорично!
- Колегите ви признават, че ня-

как неусетно за работата в „Ев-
робет” сте родили двете деца.

- Това стана в последните две 
години - Калоян е на близо две, 
а Александър е на по-малко от 
година. В „Евробет” сме отгледа-
ли много дечица и две от тях са 
моите.

- Често кариерата е спирачка за 
появата на деца, но не и при вас.
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- Децата са най-прекрасното 
нещо на този свят. Успявам да 
балансирам между работа и се-
мейство - 24 часа в денонощието 
и седем дни в седмицата активно 
мисля за професионалните анга-
жименти и също толкова мисля за 
децата си.

- За една от игрите на „Ев-
робет” социалният министър 
реагира:�Как така две хиляди лева 
месечно без работа?!” 

- Опитахме да обясним кам-
панията. Играчите ни разбраха 
правилно, неразбирането дойде от 
социалното министерство. В край-
на сметка кампанията мина добре 
и я осъществихме докрай. Петима 
души продължават всеки месец да 
си получават т. нар. „заплата”.  
През ноември ставаме на 5 години. 
Те ще бъдат поканени на празнен-
ството и ще може всички да ги 
видят.

- Има черни статистики за 
хора, които са получили големи 
суми от игри на късмета, след 
което са стигнали до пълен жи-
тейски крах.

- Това се случва, когато хората 
печелят огромни суми. Необходима 
е силна психика, за да се справиш в 
тази ситуация. Доколкото знам, в 
САЩ вече са разработени програми, 
с които се помага на късметлиите 
да приемат случващото се и да 
вземат верните решения. 

- Какво правят българите с 
печалбите?

- Българинът първо помага на 
семейството си, чак на четвърта, 
пета стъпка мисли за себе си.

- Кои хора са късметлии?
 - Със сигурност тези, които иг-

раят. Като в онзи стар виц трябва 
не само да се молиш да спечелиш, 
но и да пуснеш фиш. Късметлии са 
активните и хората, които си отва-
рят очите.

- Мнозина опитват, но малцина 
са избрани…

-  В нашите игри обаче  печелив-
шите са наистина много. 

- От години у нас има идеи как 
хазартът и туризмът заедно да 

носят повече приходи за стра-
ната, но няма особен напредък. 
Защо?

- Когато вървят ръка за ръка, ха-
зартът и туризмът действително 
дават по-добър резултат. В послед-
ните години стана популярен т. нар. 
джакпотен туризъм. При отворени 
граници и липсата на ограничения 
за участие той е възможен. Много 
са обстоятелствата, които не поз-
волиха България да стане популярна 
дестинация за хазарт.

- С какви предразсъдъци се 
борите?

- Когато ти наложат данък от 
15% върху оборота, той се равнява 
на 85% от печалбата. Не зная да 
има друг бизнес с толкова висок 
налог. Това спъва развитието ни. 
Продължава нелоялната конкуренция 
от интернет операторите, които 
без лиценз работят на терито-
рията на нашата страна. Те 
са извън закона, но са 
на пазара. Не плащат 
данъци, а безнака-
зано се реклами-
рат. Непосилно 
е сами да се 
преборим, а 

и това е задължение на държавата. 
Има неразбиране за ролята на хазар-
та. Той съществува от хилядолетия. 
Така например строежът на Велика-
та китайска стена е финансиран от 
държавния монопол на императора 
върху играта �Кеено” - вариант на 
лотото.

- Какъв е светлият хоризонт за 
развитие на хазартната индус-
трия у нас, от което да влизат и 
повече пари в бюджета?

- Необходимо е да се направи 
широк форум, в който да участ-
ват представители на различните 
сектори от хазартната индус-
трия, за да се изготви стратегия 
за развитие за поне 10 години 
напред. Гласът на бранша трябва 
да се чуе. Има няколко браншови 
организации, „Евробет” членува в 
Българската асоциация на развле-

кателните хазартни игри 
(БАРХИ). Не сме па-

сивни,  подготвя-
ме стратегии, 

правим пред-
ложения, 

имаме 
забележ-
ки по 

Õàçíàòà ãóáè ìèíèìóì 
150 ìëí. îò íåëåãàëíè 
îíëàéí çàëàãàíèÿ
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законопроекта за хазарта… Ин-
ституциите трябва да осъзнаят, 
че именно ние сме от светлата 
страна на този бизнес.

- Може би липсата на чувае-
мост издава липсата на лобизъм?

- Ние не разчитаме на лобисти. 
Надяваме се собствените ни сили, 
както и тези на  браншовата орга-
низация БАРХИ да бъдат гарант за 
защита на позициите ни. Директ-
ният контакт с институции е тър-
сен от нас подход, защото вярваме, 
че спецификата на бранша е важно 
да бъде консултирана с бизнеса. 
За съжаление държавата не води 
политика на протекционизъм към 
лицензираните оператори и тук 
отново ще дам примера с безпре-
цедентното увеличение на данъка с 
общо 90% само за няколко години.

- Какъв данък би бил справед-
лив за хазартния бизнес?

- Както и при другите сектори, 
данъкът трябва да е върху печалба-
та. Никой не се интересува, че 70% 
от оборота се връща при нашите 
клиенти под формата на изплатени 
печалби. Не се отчита, че ние съз-
даваме работни места, че правим 
разходи. Никой не иска да вникне в 
бизнес модела – колкото по-голяма 
е възвръщаемостта към играча, 
толкова повече продуктът ще се 
развива. Колкото по-малко се връща 
при него, толкова по-скоро ще се 
достигне плато в приходите, което 
означава плато и за данъците.

- Така подготвеният закон ще 
реши ли проблема с нелоялната 
конкуренция на онлайн хазарта?

- Силно се надявам. Но ако 
законът остане в този си вид, ще 
е много трудно Министерството 
на финансите да подготви правил-
ник за неговото прилагане. Как ще 
ограничат достъпа до сайтовете, 
как ще накарат банките да спрат 
да приемат залозите? Ползват се 
сървъри незнайно къде по света. 
Сега плануват да въведат изискване 
сървърите да са на територията 
на ЕС, но как ще задължат съот-
ветните оператори? А как ще се 
осъществи пряката връзка с НАП? 
Има много неясноти.

- Как се води борбата с неле-
галния хазарт?

- Ето сега например има един 
сравнително нов и парадоксален 
феномен. Съществуват пунктове за 
залози, които се крият зад наимено-
ванията консултантски центрове. 

Идеята е, че там разясняват как 
да участваш, приемат залози за 
онлайн игри и изплащат печалби. Те 
нямат лиценз за това, но никой не 
ги санкционира. Това имам предвид, 
когато казвам, че работим в пълна 
неравнопоставеност пред закона. 
Според официалните статистики 
за 2010 г.  оборотът на интернет 
операторите на българска тери-
тория надхвърля 1 млрд. лв. Това е 
пряка загуба за хазната от минимум 
150 млн. лв., като косвените щети 
за икономиката от тази нелегална 
дейност са още по-големи.

- Кризата как ви повлия?
- Истината е, че кризата поста-

вя други приоритети и хазартният 
бизнес също е засегнат от нея. 
Според мен българската икономика 
ще се стабилизира след около две 
години и това дава възможност да 
гледаме малко по-далеч.

- Каква е вашата рецепта за 
релакс?

- На този етап тя е свързана с 
двете ми деца. Присъствието им ме 
зарежда невероятно. Вечер на глас 

чета детски книжки. Любимата при-
казка на Калоян е „Аладин и вълшеб-
ната лампа”. Хобито да проектирам 
бижута остана съвсем на заден 
план. Едно нещо става хубаво само 
ако му се посветиш – в него трябва 
да вложиш сърцето и ума си и да 
изразиш всички емоции.

- Кой е водещият принцип в 
бизнеса и в отношенията ви с 
хората?

- Държа на искреността. Лъжата 
е един от най-големите пороци и не 
е довела до нищо добро. Изключвам 
благородните лъжи. 

- Вашата мечта в личен план?
- Мечтая заедно с децата си да 

обиколя света. Изтокът ме примам-
ва, не съм била там и екзотиката 
му ме изкушава.

- Според вас красотата на една 
бизнес дама помага ли й в делови-
те отношения?

- Не смятам, че тя наклонява 
везните в една или друга посока. 
Всеки, който полага усилия, за да 
поддържа себе си, обикновено 
се възприема по-добре.

Íÿìà äðóã áèçíåñ ñ äàíúê 
îò 15% âúðõó îáîðîòà. Òîâà 
ñïúâà íàøàòà èíäóñòðèÿ

Ñòðîåæúò 
íà Âåëèêàòà 
êèòàéñêà ñòåíà 
å ôèíàíñèðàí 
îò ëîòàðèÿ

Ñúçäàäîõ åêèï îò 
åäèíîìèøëåíèöè. 
Âñè÷êè ñìå îò 
åäíà êðúâíà ãðóïà, 
ãëåäàìå â åäíà 
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д

 Ô  ÂÈÊÒÎÐ ËÅÂÈ



34 Икономика

онкурсКК                   За цялостен          

Със съдействието на:Със съдействието на: Медийни партньори:Медийни партньори:

“Мистър 
Икономика”  
ФИНАЛИСТИТЕ           

Óòâúðäåíè 
áèçíåñìåíè 
è èêîíîìèñòè 
ïîïàäíàõà â 
íîìèíàöèèòå 
çà ïðèçà

Надпреварата за „Мистър Ико-
номика” 2011 набира скорост. 
Вече са ясни имената на 16-
те бизнесмени, икономисти 
и финансисти, които ще 
се борят за престижните 
призове. Експертното 
жури от 33-ма признати 
специалисти определи 
номинираните във всяка 
от петте категории. 
Всеки от членовете на 
журито имаше свободата 
и правото сам да посочи по 
пет имена на претенденти за 
всяка от категориите – Цялос-
тен принос, Индустрия, Финан-
си, Земеделие и храни, Услуги и 
търговия. 

Сега предстои от шорт лис-
тата всеки от журито да избе-
ре само един – своя победител!

Нашите „съдии” гласуват 
независимо един от друг. На 
първия етап те дори не знаеха 
кои са. Затова някои от тях 
също попаднаха в номинациите. Списание „Икономика” реши 
да се съобрази с вота на журито и затова ще запази имената 
им сред номинираните. Така на финалната фаза те попадат в 
надпреварата.

Членовете на журито ще имат право да изберат само по 
един фаворит във всяка от категориите. Събралият най-мно-
го гласове ще спечели титлата „Мистър Икономика” в съот-
ветната категория, както и символа на наградите – статуе-
тката „Рибарят и златната рибка” на Ставри Калинов.

За да бъде напълно прозрачен, вотът на финалния етап ос-
тава в тайна до последно. Той ще бъде обработен от незави-
сим оценител – одиторската компания „Глобал Одит сървисез”. 

Церемонията по награждаването на победителите в „Мис-
тър Икономика” 2011 ще се проведе на 30 ноември в Национал-
ния исторически музей и ще се предава пряко по БНТ 1.

Óòâúðäåíè

стър Ико-
рост. 
а 16-
сти 
е 
те 

и 

а

та
и по
нти за
– Цялос-
Финан-

Кредитната институция е една 
от малкото с български акцио-
нерен капитал. Конкурентното 
й предимство е нишата, която 
заема и ориентацията й към про-
изводства в енергийния сектор. 
Банката е публично дружество и 
акциите се търгуват успешно на 
борсата. Василев е основател на 
финансово-брокерските компании 
„Бромак” и „Фина С”, с които за-
почва бизнеса си. Финансира с лич-
ни средства всеки проект, в кой-
то види потенциал и го развива. 
Като мажоритарен собственик на 
футболен клуб „Ботев” (Пловдив) 
банкерът е готов да даде 20 млн. 
лв. за строежа на клубен стадион 
и нова база за школата на отбора. 
КТБ активно подкрепя спортисти, 
които постигат успехи на евро-
пейско и световно ниво. Цветан 
Василев е известен като спонсор 
на различни спортове и меценат. 
Той е в управата на федерациите 
по бридж и самбо. Традиционното 
сътрудничество със Софийската 
опера и балет, фестивала Sofia 
Jazz Peak и Балканските музикални 
награди на телевизия „Балканика” 
са част от политиката на бан-
ката за подкрепа на културата. 
Управляваната от Цветан Василев 
КТБ има проекти в много универ-
ситети. Банката е златен спон-
сор на българската експедиция до 
Южния полюс. 

Цветан Василев е 
мажоритарен собственик на 
Корпоративна търговска банка и 
председател на надзорния й съвет. 

2011
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През 1991 г. той е сред учредителите на 
Българската минно-геоложка камара и досега 
е преизбиран за неин председател. Впечатля-
ващо в кариерата му е, че започва трудовия 
си път като стипендиант на предприятието 
и вече над 25 години е начело на „Асарел-Ме-
дет”. Под негово ръководство дружеството 
успешно се преструктурира и модернизира, 
прилагайки най-добрите европейски и све-
товни практики. Днес то е сред водещите 
производствени предприятия в страната, 
лидер в българския рудодобив, като годиш-
но преработва около 13 млн. тона медна 
руда. Това е първата българска компания от 
тежката индустрия, която до 2003 г. въведе 
система по международните стандарти за 
управление на качеството, околната среда и 

безопасните условия на труд. 
Като пионер по иновации в бранша  
„Асарел-Медет” АД последователно 
внедрява върхови техники и нови 
технологии. През последното десе-
тилетие  са инвестирани над 500 
млн. лв. за модернизация на целия 
производствен цикъл, а реализира-
ните екологични проекти са за над 
50 млн. лв. През 2011 г. са пуснати 
в експлоатация нови проекти за 
общо над 150 млн. лева,  като всич-
ки те имат не само важен икономи-
чески, но и значим екологичен ефект. В екипа 
на „Асарел-Медет” са над 1200 работници, 
специалисти и мениджъри, а още 400 са за-
етите в дъщерни и смесени дружества. 

        принос

Той е начело на групата фирми 
ГЕОТЕХМИН, която включва над 20 
дружества, работещи в различни 
сектори – миннодобивна индус-
трия, строителство, инфраструк-
тура и екологичен инженеринг.За 
20 години Цоло Вутов превръща 
„Геотехмин” във водеща компания, 
четири пъти удостоена с плати-
нена награда за добри строителни 
практики от Камарата на строи-

телите в България, с престижната японска 
награда за качество „Бойсей” и други авто-
ритетни отличия. Основният му почерк в 
бизнеса е реинвестиране в производството 
и разширяване на дейността към перспек-
тивни бизнес направления. Умението му 

да създава добри екипи и да ги мотивира е 
ключов фактор за успеха. Под неговото ръ-
ководство фирмите от групата ГЕОТЕХМИН 
се утвърдиха като коректни работодатели 
на над 4000 души, големи данъкоплатци и 
водещи инвеститори в производството 
и околната среда. Компаниите се придър-
жат към ценностите на корпоративната 
социална отговорност и са партньори на 
местните общности и представителите на 
културата, науката и образованието. Цоло 
Вутов е лично ангажиран с организирането 
на различни форуми за наука и иновации. 
Като председател на Научно-техническия 
съюз по минно дело, геология и металургия 
в България той е учредител на Балканската 
минна асоциация БАЛКАНМИН.

Д-р инж. Цоло Вутов е управител на „Геотехмин” ООД 
и председател на Съвета на директорите на „Елаците-мед” АД.

Лъчезар Цоцорков e изпълнителен директор и член на Съвета на дирек-
торите на Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет” АД - Панагюрище.
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Инж. Богомил Манчев е изпълнителен директор 
и основен акционер в >Риск инженеринг”.

Той е сред най-известните ядрени 
специалисти в България,  магистър 
по топло- и ядрена енергетика на 
Техническия университет - София, 
и доктор на техническите науки. 
Има следдипломна квалификация 
>Експертни системи и изкуствен 
интелект” в ТУ. Работил е в АЕЦ 
>Козлодуй”, бил е научен сътрудник в 
Централната лаборатория по систе-
ми за управление към БАН. Манчев е 

и председател на >Булатом”, организацията, 
обединяваща фирмите от ядрения бранш у нас.
Роден е на 31.12.1957 г. в София. През 1985 г. 
се дипломира в Техническия университет и 
постъпва на работа в оперативното звено на 
АЕЦ Козлодуй, където бързо се издига до дежу-

рен инженер на новопостроения тогава блок 
5 с новата за България мощност от 1000 MW. 
От 1988 до 1992 г. работи като старши екс-
перт в Централната лаборатория по системи 
и управление. Междувременно взема активно 
участие в пускането в експлоатация на блок 6 
на АЕЦ Козлодуй, където отново заема длъж-
ността на дежурен инженер на блок. От при-
съединяването си към Риск инженеринг през 
1992 г. до 2001 г. е бил заместник управител, а 
от 2001 до 2002 г. е управител на дружество-
то. След преобразуване на Риск Инженеринг в 
акционерно дружество заема поста изпълните-
лен директор. През 1995 г. основава Джи Си Ар 
ООД със съдружници Риск Инженеринг и Gilbert 
Commonwealth Risk Ltd., на което и досега е 
управител.

Медийни партньори:
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От 2005 г. е член на борда на дирек-
торите на �Huvepharma” N.V. , Белгия, 
и �Huvepharma” Inc., САЩ. Предсе-
дател е на съвета 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. Дори в кризата той 
остана верен на принципа да инве-
стира в производство, а не просто 
в търговия. Умее да подбира най-до-
брите екипи от професионалисти, с 

които да развива и да изгражда нови фарма-
цевтични производства в България - мощност 
на зелено в Разград за около 25 млн. евро, и 
зад граница – в САЩ и Китай. „Хювефарма” 
е лидер в биотехнологиите и химията, като 
в трите завода в Пещера, Разград и Ботевг-

рад работят близо 3 хил. души. Компанията 
продължава да разработва високи технологии, 
да увеличава работните места, да създава зае-
тост за квалифицираните кадри в страната и 
да им осигурява атрактивно възнаграждение. 
Ръководеният от него фармацевтичен бизнес 
изгради добра дистрибуция в над 70 страни. 
Приватизацията на „Параходство Български 
Морски Флот”, направена точно преди нача-
лото на световната криза, се оказа животос-
пасяващ. За 2010-2011 г. инвестициите в нови 
кораби са на стойност 232 млн. долара., готви 
се финализирането на договори за други 8 
кораба на стойност 202 млн. долара, макар из-
лизането на шипинга от кризата да се очаква 
през 2014 г. За Домусчиев благотворителност-
та не се оказа ненужно перо и развитието 
на ПФК „Лудогорец” е само един от неговите 
социално значими проекти.

Притежава дългогодишен опит в научно-
изследователската област на цветните 
метали, административно управление, 
управление на производството и търговия-
та с цветни метали. Групата е модерна 
бизнес структура, функционираща по ев-
ропейски стандарт, с висока ефективност 
на управление. Бизнесът е добре диверси-
фициран и обединява в себе си различни по 
формат и дейност фирми. Под ръковод-
ството на Никола Добрев КЦМ 2000 стана 
една от най-големите индустриални групи 
в България и ключов участник в икономи-
ката на страната. Повече от 2 000 души 
работят в основните сектори на групата 
и концентрират своето внимание върху 

системни решения, бизнес модели 
и иновативност в областта на 
преработката на минерални суро-
вини, производството на крайни 
метални продукти, индустриалния 
и стопанския сервиз, технологич-
ния инженеринг и търговията. 
Постоянното оптимизиране на 
дейността допринася за добра-
та рентабилност и увеличаване 
на активите на КЦМ 2000 Груп в 
дългосрочен план. Реализират се 
проекти, щадящи и оздравяващи природна-
та среда, а сертификациите са доказател-
ство , че управлението на тези процеси е 
под контрол.

Има бизнес в енергетиката, храни-
телната промишленост, транспор-
та, туризма, хотелиерството, стро-
ителството, недвижимите имоти, 
дивечовъдството и коневъдството. 
През 2006 г. в Ловеч отвори врати 
хотел „Президиум палас”, направе-
ни са инвестиции в хотел-казино 
„Венеция Гранд Казино”. Дружество-
то „Литекс моторс” и китайската 
компания Great Wall Motor Cо строят 
автомобилен завод в Ловеч. До края 
на годината ще излезе първият из-

цяло сглобен у нас автомобил с марката Great 
Wall, като по този начин страната ни за пети 
път ще опита да се утвърди като подходяща 

за развитието на автомобилната индустрия. 
По проект в завода ще се произвеждат джип 
„Ховър”, пикап „Уингъл” и евтиният масов 
автомобил „Флорид”. Община Ловеч и Ганчев 
основават благотворителна фондация „Кра-
сив Ловеч”. Една от големите нейни прояви 
е „Ловеч фест”, в който участват популярни 
музикални групи от българската и световна 
естрада. Ганчев е основен спонсор в редица 
спортове: футбол, борба, бокс, самбо, волей-
бол и мотокрос. Инвестира в ПФК „Литекс” 
(Ловеч), във футболна академия за деца и в 
градския стадион. Футболният клуб „Литекс” 
е четири пъти шампион на страната (1998, 
1999, 2010, 2011) и четири пъти носител на 
купата на България.

За принос в развитието на индустрията

Кирил Домусчиев е председател на Надзорния съвет 
на �Биовет” АД и изпълнителен директор на �Хювефарма” АД. 

Гриша Ганчев е основател и председател на надзорния съвет на 
компанията „Литекс комерс” с основна дейност търговия с петролни продукти.

Доц. д-р Никола Добрев е 
главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 Груп.
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Той бе избран на поста от Народ-
ното събрание. Дотогава е депу-
тат от 41-ото Народно събрание, 
заместник-председател на посто-
янната Комисия по икономическа 
политика, енергетика и туризъм, 
както и ръководител на Посто-
янната делегация на Народното 
събрание в Парламентарната асам-
блея на Организацията за сигур-
ност и сътрудничество в Европа. 
Опитът му в международното 
данъчно планиране и консултира-

не, в придобивания, вливания и сливания на 
компании, частно инвестиционно банкиране, 
корпоративни финанси, приватизационни 
проекти и чуждестранни инвестиции, до-
принася за отстояване на модерната визия 

за развитие на финансовия пазар у нас. При 
осъществяване на надзорната дейност на 
небанковия финансов сектор Мавродиев 
работи за усъвършенстване на регулациите 
в областта на капиталовия пазар, застра-
ховането и социалното осигуряване. Като 
икономист и правист е убеден, че добрата 
нормативна уредба стимулира развитието 
на бизнеса и трябва да предоставя повече 
възможности за нови инвестиционни алтер-
нативи. В надзорната дейност на КФН се 
забелязват все повече мерки за ефективна 
защита на потребителите на небанкови фи-
нансови услуги. В областта на финансовите 
услуги се осигурява по-голяма прозрачност 
съгласно принципа за ефективното и разум-
ното управление на риска, която допринася 
за стабилността на системата. 

Той е главен изпълнителен директор на По-
щенска банка и председател на управителния 
й съвет. Кариерата си на банкер започва в 
Citibank, където заема ключови мениджърски 
позиции в различни държави САЩ, Саудитска 
Арабия, Венецуела, Коста Рика, Гърция. Бил е 
част от висшия мениджмънт в Mellon Bank в 
Питсбърг, САЩ и Лондон. Като президент на 
борда на директорите на Американска тър-
говска камара в България, председател на бор-
да на директорите на Гръцкия бизнес съвет 
в България, член на управителния съвет на 
Конфедерацията на работодателите и индус-
триалците в България и на Българския форум 
на бизнес лидерите, той е верен на принципа, 
че бизнесът трябва да служи на хората. За 
седемте години начело на Пощенска банка 

Хасиотис я извежда сред водещите 
универсални търговски банки у нас. 
Активите й са над 8 млрд. лв. и 
продължават да растат. Балансира-
ният и отлично управляван кредитен 
портфейл гарантира стабилността 
на финансовата институция. Виж-
данията на банкера за корпоративна 
социална ангажираност в полза на 
обществото намират израз в много 
проекти и дарителски кампании, 
част от които са „Силен старт с 
Пощенска банка”, „Кристално чисто Панчаре-
во”, „Зелен старт с Пощенска банка”. Поред-
ното предизвикателство пред Хасиотис ще 
е сливането на дъщерните дружества на Юро-
банк И Еф Джи и Алфа банк.

Професионалният му път премина-
ва през позициите: Счетоводител, 
Експерт, Директор на дирекция 
<Анализи и прогнози”, Началник на 
Отдел „Ликвидност и Капиталови 
пазари” и Началник на управление 
<Ликвидност” в Търговска Банка 
<Биохим”, Изпълнителен директор 
и член на Борда на Директори-
те на Инвестбанк, а по-късно 
и Председател на Управителния 

съвет и Главен изпълнителен директор на 
Евробанк. След покупката на Евробанк от 
Банка Пиреос, той поема поста Заместник 
Главен изпълнителен директор на Банка 
Пиреос България. Г-н Ангелов завършва 
Университета за национално и световно 
стопанство (УНСС) в София с магистърска 
степен по Финанси. Участвал е в множе-
ство семинари и обучения в областта на 
международното финансово управление, 
банковата и пазарна икономика. 

За принос в развитието на финансовия сектор

Стоян Мавродиев e председател на 
Комисията за финансов надзор от 16 юни 2010 г.

Емил Ангелов е заместник главен изпълнителен директор, член на 
Борда на директорите на Банка Пиреос България и Банка Пиреос Украйна и 
управител на Пиреос Лизинг България, Пиреос Авто Лизинг и Пиреос Бест Лизинг.

Антъни Хасиотис оглавява шестте 
дъщерни дружества на Юробанк И Еф Джи Груп в България.
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Работи в застрахователния сектор 
от 1995 г. Бил е в надзорния съвет 
на ЗК „Армеец” и на „ДЗИ лизинг”. 
Заемал е длъжността изпълнителен 
директор на „ДЗИ Общо застрахо-
ване”. Заради предизвикателство-
то на професията преминава на 
работа от една от най-големите 
застрахователни компании в една 
от най-малките тогава. Данчев 
е новият председател на упра-
вителния съвет на Асоциацията 
на българските застрахователи. 

Избран е заради авторитета сред колегите 
си и принципите, които отстоява, свързани 
с професионалното утвърждаване на бизнеса 
на застрахователите и с адекватно отноше-
ние към клиентите. Данчев е убеден, че те 
трябва да получат най-доброто обслужване, 

съобразено с европейските стандарти. ЗАД 
„Виктория” успешно прилага Единната ин-
формационна система за оценка, управление 
и контрол на риска. Инициативата за съз-
даването на единната система е продикту-
вана от желанието за максимална защита и 
сигурност на потребителите на застрахова-
телни услуги. От въвеждането й се очакват 
само положителни резултати – за застрахо-
ваните, за застрахователните дружества, 
за регулиращите продажбата на задължи-
телните застраховки компетентни държав-
ни органи, за цялото българско общество. 
Застрахователното дружество „Виктория” 
подкрепя редица спортни и културни инициа-
тиви като Световното първенство пo буги 
вуги и акробатичен рокендрол. То е новият 
генерален спонсор на Българското футболно 
първенство. 

Работи в акционерното дружество от 
1977 г., а след 1990 г. успешно ръководи 
една от най-големите компании в Бълга-
рия. Тя притежава над 40 хотела, от кои-
то 36 в КК „Албена”, 3 в Приморско и един 
в Анзер (Швейцария). Освен хотелите „Ал-
бена” разполага с цялата земя и туристи-
ческа инфраструктура в комплекса, много 
добре развита спортна база, конферентни 
зали, балнеологичен и здравен център. „Ал-
бена” е публично дружество, чиито акции 
се търгуват активно на фондовата бор-
са. Паралелно с основната туристическа 
дейност чрез дъщерните си дружества 
компанията подкрепя основния си бизнес 
със земеделие и производство на селско-
стопанска продукция, прави инвестиции в 
REAL ESTATE проектите – :Бялата Лагуна” 

и „Тихия кът”, предлага меди-
цинска и балнеологична дейност, 
развива авио и летищна дейност. 
През 2010 г. приходите на иконо-
мическа група Албена са 93 227 
000 лв., а печалбата - 10 468 000 
лв. „Албена” е най-големият рабо-
тодател в Североизточна Бъл-
гария, подпомага обучението на 
студенти в Колежа по туризъм и 
в Аграрния институт в Пловдив, 
подкрепя проект за възстановява-
нето на дъбовите гори в Бълга-
рия. Екологичната политика на курорта е 
насочена към опазване на чистотата на 
околната среда, ежегодно се полагат гри-
жи за резервата Балтата, в чиято буфер-
на зона се намира комплексът. 

 Председател е на УС на Сдруже-
нието за модерна търговия. Под 
негово ръководство веригата се 
разви успешно и вече са изграде-
ни 13 магазина в цялата страна. 
За 12 години са вложени 300 млн. 
лв. само в земя и магазини. През 
тази година 4 млн. лв. отиват 
за развитието на информацион-
ната система. При засилващата 

се конкуренция и чувствителен ръст на 
търговска площ и обекти, за които криза-
та съвсем не бе спирачка, той съумя да 
намери формулата за развитие на систе-
мата Cash&Carry. Според него добра е кон-
куренцията, която води до преимущества 
за потребителите, а не до влошаване на 
качеството. Негов принцип е да се търси 
равнопоставено и взаимноизгодно сътруд-
ничество с доставчиците. 

За принос в развитието на услугите и търговията

Данчо Данчев е председател на управителния съвет 
и изпълнителен директор на ЗАД „Виктория” от ноември 2002 г. 

Емилиян Абаджиев е генерален директор на „Метро България”.

Красимир Станев е изпълнителен директор на „Албена” АД.
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 Председател е на Асоциацията на 
млекопреработвателите в Бълга-
рия. Димитър Зоров е сред пред-
приемачите, които рано осъзнаха, 
че българското производство 
трябва да покрие европейските 
стандарти. Под негово ръковод-
ство бе изградено модерно произ-
водство с най-съвременно техно-
логично оборудване, които заедно 
с инвестициите в професионал-
ната подготовка на кадрите и в 
съчетание с добре селектираната 

суровина направиха продуктите „Пърше-
вица” разпознаваеми и търсени. Фирмата 
разполага със своя мандра, тя подпомага 
85 ферми с по-големи стада, като изкупува 
тяхното мляко. Предприятието има сис-
тема за цялостен контрол от суровината 
до крайния продукт. Марка „Пършевица” е 
защитена в 31 страни, освен това фирма-
та е лицензирана за износ в Европейския 
съюз. Потребителите вече са се убедили 
във високото качество на тези млечни 
продукти и не случайно компанията е носи-
тел на редица отличия. 

Лидл има над 9000 магазина в повече от 25 
европейски страни. Със стъпването си в 
България през 2005 г. дружеството активно 
проучва местния пазар и възможностите 
за реализация и развитие на силна филиална 
мрежа. През ноември 2010 година  компания-
та отваря   първите си 14 магазина едно-
временно на територията на 11 града.  По-
строен е най-големият и наведнъж изграден 
логистичен център в страната.  През 2011 
г. Лидл България  продължава с разраства-
нето си, като до този момент разполага 
с 52 действащи обекта в 36 града. Лидл се 
наложи в България и като важен чуждес-

транен инвеститор и рабо-
тодател - досега са създаде-
ни над 2000 работни места с 
нова култура на корпоратив-
но поведение.  Чрез изключи-
телно доброто съотношение 
между качество и цена, с 
внимателно подбраните удоб-
ни за клиентите локации на търговските 
обекти, бързото и любезно обслужване на 
касите, Лидл се стреми да заеме стабилно 
и дълготрайно водещо място в предпочита-
нията на клиентите на пазара на хранител-
ни стоки в България.

 Работодатели на хиляди работни-
ци, отговорни бизнесмени и едни 
от най-големите данъкоплатци в 
държавата. Водещ принцип при Иван 
Ангелов е успехът в бизнеса да 
не се измерва в абсолютна стой-
ност, а с постигането на цели. От 
създаването си през 1992 г. досега 
„Градус” се развива изключително 
бързо. Компанията е оборудвана с 
най-съвременна техника от водещи 
европейски марки. Продуктите на 
„Градус” се произвеждат в затво-

рен цикъл. Фирмата притежава  собствен 
фуражен завод, люпилня, ферми за родител-
ски стада, ферми за угояване на бройлери и 
предприятие за преработка на птиче месо. 
Годишният й капацитет е над 40 000 тона. 
Предприятието е единствено в България с 
възможност за автоматизирано машинно 

обезкостяване. Производствената линия 
има единствената на Балканите система за 
контрол на качеството, което гарантира, 
че до крайния потребител достига първока-
чествено пилешко месо, разфасовки, колбаси, 
полуфабрикати и деликатеси. Тя автома-
тично разпределя птиците по направления с 
различни критерии за оценка на качеството, 
като за един час могат да бъдат обработени 
повече от 8000 бройлера. С изграждането на 
най-модерното предприятие за преработка на 
птиче месо в България, на потребителите на 
стоки с марка „Градус” се гарантира качест-
во, сертифицирано по всички международни 
стандарти. Заводът на компанията е сер-
тифициран по международните стандарти 
HACCP, ISO и QS, притежава европейски код 
за износ на продукти в страните членки на 
ЕС, с което марката си осигури присъствие и 
на пазари в Германия, Франция, Швеция и др. 

За принос в развитието на земеделието и храните

Димитър Зоров е собственик на фирма „Зоров 97” 
и е производител на млечни продукти @Пършевица”.

Иван Ангелов заедно с брат си Лука Ангелов управляват 
най-голямата компания за производство на птиче месо в България – „Градус”.

Лидл е част от немската „Шварц-група”, оперираща 
в областта на търговията с хранителни и нехранителни продукти.
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Славка Бозукова
Изпълнителен директор на „Стандарт нюз” АД, председател

Божидар Данев – Изпълнителен председател на 
Българска стопанска камара, носител на наградата 
„Мистър Икономика 2004” за принос в развитието на 
българската индустрия

Петър Кънев - Член на Съвета на директорите 
на „Демакс” АД, носител на наградата „Мистър Ико-
номика 2005” за принос в развитието на индустрията

Андрей Георгиев – Изпълнителен директор на 
финансова къща „ЛОГОС”

Камен Колчев – Председател на съвета на ди-
ректорите и Главен изпълнителен директор на ЕЛАНА 
Финансов Холдинг

Доц. д-р Григорий Вазов - Ректор на Висше 
училище по застраховане и финанси

Левон Хампарцумян – Председател на Асоци-
ацията на търговските банки и главен изпълнителен 
директор на УниКредит Булбанк

Асен Ягодин - Председател на Съвета на дирек-
торите на Българска фондова борса и председател на 
Управителния съвет на Българска банка за развитие

Емил Хърсев – Управляващ директор на „Хърсев 
и Ко” КДА

Петко Николов – Председател на Комисия за 
защита на конкуренцията

д-р Йордан Войнов – Изпълнителен директор 
на Българска агенция по безопасност на храните

Румен Порожанов – Изпълнителен директор на 
Държавен фонд „Земеделие”

Константин Вълков – Програмен директор на 
Дарик радио

Тодор Белчев  – Председател на Съвета на ди-
ректорите на „Технополис България” ЕАД

Георги Ангелов – Главен икономист в Институт 
„Отворено общество”

Николай Генчев – Главен изпълнителен директор 
на застрахователна компания „Уника” АД 

Даниелa Петкова – Главен изпълнителен дирек-
тор на ПОК „Доверие”

Михаела Калайджиева - Генерален секретар на 
„Виваком”

Александър Раков 
- Изпълнителен директор на IBM България

Ангел Джалъзов – Заместник-председател на 
Комисия за финансов надзор

Милен Велчев – Изпълнителен директор на 
„Делта кепитъл интернешънъл”, носител на награда-
та „Мистър Икономика 2003” за цялостен принос в 
развитието на българската икономика

Иво Георгиев – Председател на Управителния 
съвет и Главен изпълнителен директор в ТИ БИ АЙ ЕФ 
ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИЗ

Петър Андронов - Председател на Управител-
ния съвет и Главен изпълнителен директор на СИ-
БАНК

Вяра Анкова – Генерален директор на БНТ

Румен Янчев - Председател на управителния 
съвет и изпълнителен директор  на „Булстрад Виена 
иншурънс груп”, носител на наградата „Мистър Ико-
номика 2005” за принос в развитието на небанковия 
финансов сектор 

Петко Димитров – Управляващ съдружник на 
Прайсуотърхаус Купърс Одит ООД

Огнян Донев - Председател на Конфедерация на 
работодателите и индустриалците в България

Димитър Абаджиев – Член на Изпълнителния 
борд на Набуко Газ Пайплайн интернешънъл

Атанас Фурнаджиев – Управител на „Мото-
Пфое” -  България

Цветан Симеонов – Председател на Българска 
търговско-промишлена палата

Орлин Пенев - Главен оперативен директор и 
изпълнителен вицепрезидент на „Алианц България 
Холдинг” АД

Васил Велев – Председател на Управителния 
съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България

Валентин Златев – Изпълнителен директор на 
„Лукойл България” АД, носител на наградата „Мистър 
Икономика 2004” за цялостен принос в развитието на 
българската икономика

Журито, което определи класацията на първия етап 
и предстои да избере новите носители 

на наградите “Мистър Икономика 2011”:

а IBM България

местник-председател на
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На сцената на външноикономи-
ческите отношения между САЩ и 
Китай отдавна прехвърчат искри, 
само че от есента на 2011 г. си-
туацията е на път да се превърне 
в истинска търговска война. Вълна 
от протекционизъм се надига зад 
океана, като съвсем вероятно след 
срещата на върха на 20-те най-го-
леми икономики в света (проведена 
в средата на месеца) американски-

те власти да предприемат мерки 
по налагането на защитни мита 
за китайския внос.

Китай е обвиняван във  валутни 
манипулации заради изкуственото 
задържане курса на юана спрямо 
долара. Конкурентният износ на 
азиатската страна не само че 
депресира износа на американски 
стоки, но накара и редица амери-
кански компании или да закрият 
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производствата си, или да ги прех-
върлят в страни - евтини произ-
водствени дестинации. По различ-
ни оценки между 1.5 и 1.7 млн.души 
са загубили работните си места 
в САЩ в резултат на изключител-
но конкурентния китайски внос и 
политиката по евтин юан.

През последното десетилетие 
Китай се превърна в най-важния 
търговски партньор за САЩ, 
особено що се касае до вноса. 
Именно към промяна на статукво-
то са насочени последните усилия 
на американците. Досега амери-
канските властващи не смееха 
да предприемат по-твърди мерки 
срещу правителството в Пекин 
поради факта, че Китай е най-го-
лемият чуждестранен държател 
на щатски облигационен дълг. Към 
края на юли 2011 г. Китайската 
централна банка (КЦБ) притежава 
$1.17 трлн.държавни ценни книжа, 
издадени от американското минис-
терство на финансите. С такъв 
номинал кривата на доходността 
на американските ДЦК е поставе-
на под контрола в не малка степен 
на поведението на КЦБ. Ако КЦБ 
реши да разпродава облигации в 
отговор на мерки на протекцио-
низъм, то доходността на вто-
ричния пазар на щатски книжа ще 
скочи, така че финансирането на 
бюджетния дефицит и рефинанси-
рането на бюджетния дълг в САЩ 
ще стане значително по-скъпо.

Ясно се вижда от долните две 
графики, че въпреки нарастващите 
валутни резерви на КЦБ за послед-
ните 12 месеца, инвестициите в 
американски дълг не следват тази 
възходяща тенденция. Китайските 
власти от своя страна упрек-

ват американските си колеги, че 
чрез монетаризирането на дълг 
от страна на ФЕД и огромните 
бюджетни дефицити водят до 
обезценяване на стойността на 
инвестициите на КЦБ в щатски 
дълг. КЦБ търси варианти да ди-
версифицира валутните си резерви, 
така че да намали доларовите 
активи в портфейла си.

Американското 
правителство – 
хроничният болен

Структурни са проблемите в 
американската икономика, която 
подобно на повечето развити ико-

номики се нуждае от все повече 
държавни разходи за поддържа-
не на минималния икономически 
растеж. Алтернативата е САЩ 
да върнат конкурентоспособност-
та си чрез намаляване на разхо-
дите, най-вече пенсии, социални 
плащания и възнаграждения на 
заетите в бюджетната сфера. 
Американците отдавна живеят 
над възможностите си. Доказа-
телство за това са дългогодиш-
ните двойни дефицити (бюджет-
ният дефицит и отрицателното 
салдо по текущата сметка). За 
фискалната 2011 година, която 
приключи на 30 септември 2011 г., 
бюджетният дефицит на Амери-
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ка е в размер на 1.3 трлн.долара, 
спрямо 1.29 трлн. долара за 2010 
и рекордните 1.42 трлн. долара за 
2009 г. В резултат американски-
ят дълг се увеличава прогресивно, 
така че ниската доходност до 
падежа, при която се търгуват 
щатските бондове, е от ключово 
значение за фиска и икономиката 
като цяло. В този ред на мисли 
американците не могат с лека 
ръка да разгневят най-голе-
мия си кредитор в лицето 
на Китайската централна 
банка, макар натискът за 
това да е огромен.

Двете страни 
на монетата

Световната резервна 
валута и статутът на 
най-мощната икономи-
ка в света доведоха до 
години на самодоволство 
и прекомерно увеличава-
не на доходите в частния 
и публичния сектор в САЩ. 
Скъпите ресурси доведоха до 
преместване на редица ключо-
ви американски производства в 
държави с ниски производстве-
ни разходи като Китай, Индия, 
Пакистан и редица югоизточни 
азиатски държави. В момента 
в полето с информацията за 
произход на много малко стоки, 
продавани в САЩ, пише „Мade in 
USA” за сметка на въпросните 
азиатски държави.

Китайският внос детрони-
ра американския износ и редица 
местни производства. Дефицити-
те по търговския баланс на САЩ 
се трансформират в излишъци за 

Китай. Благодарение на тях ази-
атската държава е с най-големите 
валутни резерви в света, като 
държи ключът за евтино финан-
сиране не само на американското 
правителство.

Възнагражденията в САЩ са 
средно 7 до 10 пъти по-високи от 
тези в Китай. Външната задлъж-
нялост на щатската икономика и 
планината от правителствения 
дълг са точно диаметрално проти-
воположни на ситуацията в Китай, 
където обществото все още не 
е на ти с консуматорския тип по-

ведение, характерно за развитите 
икономики. В допълнение на това 
банковият кредит и финансовите 
услуги като цяло са с много ниско 
проникване спрямо Америка.

Всичко това означава, че Китай 
може да превключи икономиката си 
от икономика, движена от външно-
то търсене към такава, водена от 
вътрешното търсене.

Кой ще 
надделее?

Ако САЩ гласу-
ват наказателни 
мита за китайски-
те стоки в от-
говор на дългого-
дишната политика 
на Китайската 

централна банка по 
задържане на нисък 

курса на юана спрямо 
долара, то Поднебесна-

та империя също ще е в силна 
позиция за налагане на ответни 
мерки и преструктуриране на 

доларовата част от валутния си 
резерв. Американците ще изгу-
бят най-големия си чуждестранен 
кредитор, който ще трябва да 
бъде заместен от печатницата 
на ФЕД, която с пари от въздуха 
ще купува облигации на вторичния 
пазар. Доверието в долара ще бъде 
подкопано и чужденците ще изис-
кват по-висока премия за държа-
нето на американски ДЦК. Тогава 
ще дойде моментът за болезнени 
реформи по съкращаване на разду-
тия американски бюджет. Реце-
сионната спирала, съпроводена 
с нарастващи цени, дълги години 
ще тормози икономиката на САЩ. 
Китай от своя страна ще трябва 
да се насочи към вътрешното тър-
сене като източник на икономиче-
ски растеж, а огромните валутни 
резерви на страната и необят-
ният й пазар (население от 1.34 
млрд. души) гарантират, че юанът 
има всички шансове да се превър-
не във водеща резервна валута, 
крадейки дял от долара и еврото. 
Така естествено идва изводът, че 
печелившият от една търговска 
война ще е именно Китай.

* Заглавията са 
на редакцията
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Вече повече от година и половина 
световните пазари бяха ръководени 
от новини касаещи европейските 
дългови проблеми и очакванията Гър-
ция да фалира (или да преструкту-
рира дълга си – което се счита за 
по-коректно от политическа гледна 
точка). ЕС действаше мудно и бю-
рократично, очевидно без ноу-хау за 
действие в ситуация на форс мажор. 
В крайна сметка с края на октом-
ври 2011-а, лидерите от еврозоната 
обявиха, че са постигнали споразу-
мение за обстоен пакет от мерки с 
който да преборят дълговата криза 
на Стария континент. Сделката 
изисква от частните притежатели 
на гръцки облигации да отпишат 
50% от инвестициите си. В същото 
време размерът на новата версия 
на извънредния спасителен фонд на 
еврозоната ще се увеличи значи-
телно и ще се равнява на 1 трилион 
евро. Фактът, че европейските 
лидери намериха  краткосрочно 

решение за ограничаване на дългова-
та криза, помогна на пазарите да се 
възстановят. Не е изненадващо, че 
европейското решение по същество 
е същото като това в САЩ – на-
ливане на повече пари в системата 
във вид на количествени улеснения 
и рекапитализация на банките. 
Разбира се, поставено е началото 
на създаване на система за надзор 
и структурни промени в ЕС, все още 
като пожелание. Както и премълча-
ваното досега очевидно признание 
за неплатежоспособността на някои 
членове на ЕС, допуснатите груби 
грешки в миналото и други „истини”. 
Нещо, което няма да чуем от никой 
в САЩ. 

Но еуфорията на финансовите 
пазари около спасението на Гърция 
се оказа твърде краткa. Въпреки 
компромисните решения на евро-
пейските лидери, Атина не остана 
доволна и продължава да диктува 
събитията по отношение на 
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огромните дългове, които е натрупа-
ла. Бомбата на финансовите пазари 
бе хвърлена от гръцкия премиер 
Георгиос Папандреу, който заяви, че 
смята да поиска референдум за най-
новия пакет от финансови помощи за 
спасяването на страната. 

Референдумът създава несигур-
ност около плана за овладяването 
на европейската дългова криза. Ако 
гръцките гласоподаватели отхвър-
лят спасителния план, това може да 
доведе до неконтролируем фалит на 
страната и фалити на банки в цяла 
Европа.  Така безочието на гръцките 
политици и несериозното отношение 
към опитите на европейските лидери 
да измъкнат Гърция от дълговото 
блато създават релна опасност за 
икономическата стабилност в евро-
зоната.

В същото време от макрогледна 
точка неяснотите около икономи-
ческото развитие на Европа не са 
по-големи от тези в САЩ например. 
Последните страхове на анализа-
торите са дори за предстоящото 
„приземяване“ на китайската иконо-
мика. Днешният икономически свят е 
изтъкан от страхове.

В средата на 2010 г. ние посочихме 
някои сериозни макроикономически 
дисбаланси в китайската икономика, 
като екстремно високия коефициент 
инвестиции/БВП, който се засили 
след глобалната финансова криза 
през 2008 г. Въпреки че този коефи-
циент беше вече висок и продължи 
да се увеличава през последните две 
десетилетия, той нарасна особе-
но бързо през 2009-10 г. на фона на 
изкуствено завишените инвестиции 
на вътрешния пазар. Тази политика 
беше насочена към поддържането на 
„обичайните“ 9-10% ръст на износа, 
но страничният ефект е увеличаване 
на вътрешните задължения. Тъй като 
растежът на световната търговия 
остава незначителен, перспективи-
те пред Китай не са много добри, а 
китайските власти трябва да огра-
ничат раздуването на вътрешните 
инвестиции чрез изкуствено забавяне 
на икономиката. 

Пазарите обикновено реагират 
на това което се вижда на повърх-
ността, като например потенциални 
финансови проблеми, пред които е 
изправена дадена страна - нараства-
щи дългове или спад на растежа. 

Такава беше реакцията по време 
на азиатската финансова криза 
през 1997-98 г., в основите на 
която стояха макроикономическата 
и институционална криза. Техни-
ят произход ни изглежда добре 
познат отново днес – твърде 
много инвестиции в продължение 
на няколко десетилетия, придру-
жени от постепенно намаляване 
на ефективността вследствие на 
неправомерната институционална 
структура. В друга част на света, 
САЩ показаха другата крайност, 
а именно – свръхфинансиране на 
частното потребление, което бе 
изкуствено създадено през послед-
ното десетилетие. Въпреки че 
голяма част от частния дълг беше 
заменен с държавен в резултат на 
кризата от 2008 г., това не оказа 
никаква промяна върху общата кар-
тина – все някой трябва да покрие 
този дълг, било то домакинства или 
държава. Колосалната тежест на 
дълга винаги ограничава потенциала 
за растеж, като тази тенденция ще 
се запази в развитите икономики за 
продължителен период от време. 

И двата вида дисбаланс, свръхкон-
сумацията и прекомерните инвести-
ции в двете най-големи световни ико-
номики, не могат да бъдат регулирани 
бързо, тъй като намаляването на за-
длъжнялостта ще отнеме време (ос-
вен ако политиците не толерират по-
бързото приспособяване към свиване 
на икономиката, което на този етап 
не подлежи на обсъждане, но може да 
бъде разглеждано като теоретична 
възможност). Вместо това американ-
ските власти продължават да бъдат 
много щедри в печатането на пари с 
цел да се избегне рецесията на всяка 
цена. Монетарните и фискални улес-
нения в действителност ограничават 
задълбочаването на финансовата 
криза, но не помагат (и няма да по-
могнат) за премахването на държав-
ните макроикономически дисбаланси, 
както и стимулирането на растежа. 
Подобни макроикономически облекче-
ния бяха полезни в Япония през 90-те 
години, както и през последното 
десетилетие, но в дългосрочен план 
тази политика просто допринася за 
нарастването на задлъжнялостта до 
още по-високи нива. Има малка веро-
ятност политиката на количествени 
улеснения, по примера на тази в САЩ, 

да подпомогне и ръста на европейска-
та икономика, тъй като публичните 
средства се разпределят нормално 
към най-слабите и проблемни икономи-
чески сектори. 

Въпреки че общата задлъжнялост 
на еврозоната е значително по-ниска 
от тази на САЩ, тя може да на-
расне в близките години на фона на 
нарастващото търсене на средства, 
необходими за овладяване на дълго-
вата криза. Последното решение за 
увеличаване на Европейския фонд за 
финансова стабилност (EFSF) може 
би е само началото на този про-
цес, което най-вероятно ще забави 
икономическия растеж в еврозона-
та. Докато фискалните дефицити 
в повечето страни остават доста 
над позволените лимити, определени 
от пакта за финансова стабилност, 
съотношението дълг/БВП в региона 
ще продължи да нараства. Увеличава-
нето на дълга не само ще ограничи 
потенциала за растеж в еврозоната, 
той може да доведе до елементи 
на почти социалистическо прераз-
пределение на богатствата между 
страните членки. Официално общият 
европейски бюджет е незначително 
съотносим с БВП на страните членки, 

рогнозирогнозиПП
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въпреки това преразпределението 
на средствата се осъществява по 
различни канали. Днес непрекъсна-
тото увеличаване на ЕФФС показва 
ясно колко несправедливо изкривя-
ване е имало в разпределението на 
общия бюджет (и колко голямо е било 
изкривяването, че да се достигне до 
такива несправедливи нива на дохо-
дите в една Гърция например). Доста 
анализатори говорят за развитие на 
„социализма” и в САЩ, където след 
2008 г. видяхме освен национализация 
на банки и губещи сектори, така и 
увеличение на публичните социални 
разходи. Големият проблем днес е, че 
всички обсъдени мерки от европейски-
те лидери и международни финансови 
организации, както и мерките в САЩ 
(вече 3-та година), „купуват време” 
за финансовата система, но не дават 
решение за рецесията, на която сме 
свидетели. 

Като се има предвид остротата 
на настоящите финансови проблеми 
и ясните намерения на политиците 
да запазят системата в състояние 
на платежоспособност, може да се 
очаква, че парите в развитите ико-
номики ще бъдат в изобилие. Това не 

означава обаче, че финансовата сис-
тема ще работи правилно, тъй като 
несигурността в глобалната икономи-
ка и свързаните с това рискове, ще 
запазят прекомерната волатилност 
на финансовите, капиталовите и 
стоковите пазари. В действителност 
има няколко теоретични възможнос-
ти да се регулират регионалните 
макроикономически дисбаланси (като 
прекомерните инвестиции в Китай, 
прекомерната консумация в САЩ и 
прекомерното преразпределение на 
доходите в Европа), въпреки че всички 
тези възможности са болезнени за 
съответните страни. 

Като цяло изглежда, че за  па-
зарите ще е необходимо известно 
време да оценят правилно факта, че 
дългосрочният растеж (включително 
и печалбите на компаниите) трябва 
да бъдат по-умерени. Според нас 
среден ръст от 3-4% за световната 
икономика през това десетилетие 
трябва да се счита за доста добър 
резултат. Трябва да се забрави за 
среден годишен растеж от 4-5% на 
световната икономика, който беше 
възможен преди кризата през 2008 г, 
когато финансирането нарастваше 

непрекъснато. 
Както бе споменато по-рано, 

неловката ситуация на пазарите в 
момента се дължи до голяма степен 
на европейският дългов проблем. Оче-
видно последното решение на лидери-
те на ЕС „купува” време за Европа и 
известно спокойствие за пазарите, 
но регулирането на икономическите 
дисбаланси ще е продължителен и 
сложен структурен процес. От тази 
гледна точка най-важно е отпечата-
ните пари в каква финансова система 
ще се вливат и как ще се пренасоч-
ват към реалната икономика. Въпро-
сите за 50% опростяване  на гръцкия 
дълг от частните инвеститори и 
значителната рекапитализация  на 
европейските банки през 2012-а са 
съществени и изглеждат от голямо 
значение сега, но ще бъдат без зна-
чение, когато парите започнат да се 
вливат в нереформираната система. 

Независимо от това пазарите 
ще останат изнервени, като по-
тенциалното забавяне в Китай ще 
породи спекулации за влошаване на 
стоковите пазари, докато бъдеща-
та икономическа статистика веро-
ятно може отново да породи спеку-
лации за икономически ръст в САЩ 
и Европа. Ето например октомври 
отбеляза най-високия месечен 
ръст за индекса S&P 500 от 1974 
г. насам – близо 14% към последния 
петък на месеца. Разбира се, отно-
во ще има инвеститори, които ще 
искат да го „отиграят”.  Така ще 
бъдем свидетели на повторение на  
новините  отново и отново, довеж-
дайки до временни ръстове на паза-
рите, придружени от прибиране на 
печалби, когато се намесят отново 
старите страхове, тъй като ос-
новните перспективи за растеж в 
развитите страни не са блестящи. 
Вероятно и друг набор от страхове 
ще се появят в краткосрочен план, 
което се дължи на факта, че дори и 
да продължат финансовите инжек-
ции, висококачествените суверенни 
облигации ще нося отрицателна 
възвращаемост на консервативни-
те институционални инвеститори 
като застрахователни компании и 
пенсионни фондове. За съжаление в 
тази глобална икономическа неси-
гурност българската икономи-
ка  ще бъде изцяло зависима 
от външните фактори.
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АНТОН АНДОНОВ

Спомняте ли си великолепното сир-
таки във филма „Зорба гъркът”? Онзи 
незабравим танц на героя на Антъни 
Куин на брега на морето, в който 
стъпки напред се редуват със стъпки 
назад, с приклякания и пляскания на 
ръцете, в който Зорба и младият му 
английски приятел Бейзъл вият като 
оверлог превърналия се по-късно в най-
гръцки танц? Във филма английският 
наследник на участък земя на остров 
Крит преодолява препятствията и 
намира решение на проблемите пред 
себе си и бизнеса с разработката на 
лигнитна мина, напук на жестоките 
нрави на местните жители и бед-
ността. От 1964 г., когато е създаден 
филмът, се претърколи едно поколение, 
но събитията с кризата в южната ни 
съседка показаха, че Европа отново се 
учи да играе сиртаки и преодолява про-
блеми, вместо да спре узото на Атина. 

Няколко срещи на върха на лиде-
рите на 17-те страни от еврозо-
ната, общо заседние с останалите 
10 страни членки  на Евросъюза, 
постоянни совалки между двигате-

лите на европейската икономика 
Германия и Франция и мониторинг на 
разходите на Атина от експерти на 
Европейската комисия (ЕК), Евро-
пейската централна банка (ЕЦБ) и 
Международния валутен фонд (МВФ) 
са на път да постигнат успех в 
спасяването на Гърция от фалит 
и преодоляването на дълговата 
криза на Стария континент. Засега. 
Защото политиците взеха решения, 
поеха обещания, но все още тър-
сят необходимите за спасителната 
операция пари. 

След 10 инфарктни часа ръководи-
телите на страните от Евросъюза 
се разбраха с частните кредитори да 
бъде опростен 50% от гръцкия държа-
вен дълг. Това е началото на нова ера 
в историята на Гърция, заяви веднага 
след това гръцкият премиер Георги-
ос Папандреу. За да сработи планът 
обаче, политическите лидери задъл-
жиха европейските банки да намерят 
допълнителен капитал от 106 млрд.
евро. Парите трябва да гарантират 
стабилността на трезорите, които 
няма как да останат незасегнати 
от отписването на половината от 

Сиртаки
нализнализАА
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от Брюксел до Пекин
гръцкия държавен дълг. Политиците 
обещаха 

да пазят 
финансовата система 
на еврозоната 

при тази операция и дори подадоха 
ръка на банките, гарантирайки им, 
че ако не могат да се справят сами 
с намирането на парите, ще бъдат 
рекапитализирани. В същото време 
ръководителите на обединена Европа 
решиха да увеличат размера на Ев-
ропейския фонд за финансова стабил-
ност (European Financial Stability Facility 
-EFSF) от сегашните 440 млрд. до 1 
трлн. евро, за да спрат разпростра-
нение на кризата извън задлъжнялата 
периферия на съюза. Новият план за 
спасяването на Европа повиши веднага 
курса на еврото на международните 
финансови пазари, а инвеститорите си 
поеха глътка въздух, виждайки перспек-
тиви за икономически ръст на Европа 
и спасяване на единната европейска 
валута. Обезпечаването на икономиче-
ската сигурност на Европа е маратон, 
а не спринт, обобщи приетите мерки 
в Брюксел председателят на ЕК Жозе 
Мануел Барозу. 

Освен отписване на 50% от 
външния си дълг Гърция ще получи  до 
100 млрд. евро финансова помощ от 
ЕС и МВФ в рамките на втори план 
за преструктуриране на дълговете 
на страната след гласувания през 
май 2010 г. кредит от 110 млрд. евро. 
Тогава „Тройката” – ЕК, ЕЦБ и МВФ, 
решиха да подкрепят страната с 
невижданата до момента финансова 
помощ в рамките на три години срещу 
обещания за структурни промени и 
приватизация в Гърция. Атина започна 
да изпълнява 

амбициозен план 
за раздържавяване 
и съкращаване 
на държавните 
служители 

който обаче се задвижи на много 
бавни обороти заради непрекъснати-
те синдикални протести и стачки в 

страната. Това доведе до решение на 
кредиторите да установят в гръцка-
та столица своите експерти, вместо 
да ги пращат на контролни мисии в 
Атина. Въвличането на частните ин-
веститори в спасяването на Гърция бе 
обсъждано най-напред от европейски-
те лидери през юли. Коментираната 
тогава цифра за опрощаване на гръц-
кия дълг бе 21%. В последствие стана 
ясно, че това ще бъде крайно недос-
татъчно и лидерите на държавите от 
Еврозоната предложиха на частните 
банки да отпишат 60% от дълга на 
Атина. От своя страна, банкерите 
настояваха за опрощаване само на 
40% от задълженията. Разговорите 
стигнаха задънена улица, след като 
никоя от страните не отстъпваше от 
искането си. Наложи се германският 
канцлер Ангела Меркел, френският пре-
зидент Никола Саркози и изпълнител-
ният директор на МВФ Кристин Ла-
гард да проведат спешни разговори с 
Чарлз Далара - шеф на Института по 
международни финанси  (The Institute of 
International Finance), който е известен 
като основен лобист сред банковите 
среди. Според Далара толкова радикал-
но решение за опрощаване на държа-
вен дълг ще доведе до автоматично 
искане за опрощаване на държавните 
дългове и от правителствата на 
други изпитващи затруднения държави. 
Доводите му били парирани от Меркел 
и Саркози, които контрирали, че в слу-
чай на фалит на Гърция кредиторите 
ще загубят 100% от инвестициите 
си, което в крайна сметка довело до 
консенсусното решение за опрощаване 
на половината от гръцкия дълг. Така 
частните кредитори в крайна сметка 
се съгласиха с искането на държавни-
те ръководители и ще се разделят 
с половината от 210-те млрд. евро, 
дадени на Атина. След отписване 
на вземанията държавният дълг 
на Гърция трябва да падне от 
сегашните 170 на 120% от БВП 
през 2020 г.  

Всъщност общите дългове на 
страната вече надхвърлят 350 
млрд. евро. Парите са взети заеми 
от външни и вътрешни кредитори. 
Най-големи са дълговете на страна-
та към ЕЦБ, която след старта на 

операцията по изкупуване на държавни 
облигации на закъсалите държави успя 
да се сдобие с гръцки ценни книжа за 
50 млрд. евро. ЕК отпусна 41 млрд. 
евро, а МВФ - 18 млрд. евро. Чуждес-
транни банки, фондове и застрахова-
тели държат гръцки ценни книжа за 
около 75 млрд. евро, а местните банки 
– за други 60 млрд. евро. Предварител-
ните сметки на „Тройката” сочеха, че 
Гърция има нужда от финансова помощ 
най-малко от 250 млрд. евро до 2020 
г., за да може да върне доверието 
на международните инвеститори и 
държавата да излезе отново на фи-
нансовите пазари. За тази цел ще се 
наложи страната да проведе частич-
на национализация на банаките. Това 
означава, че правителството ще при-
добие контролния пакет от акциите 
в няколко гръцки банки. След като те 
бъдат оздравени и преструкторирани, 
трезорите отново ще бъдат върнати 
в частни ръце. Операцията трябва да 
бъде извършена заради решението на 
Европейския съюз да увеличи капитала 
на банките със 106 млрд. евро, а делът 
на гръцките банки в намирането на 
тази сума е около 30 млрд. евро.     

Европейските банки трябва да 
увеличат до 9% дела от капитала, 
който те държат като обезпечение 
срещу рискове. Рекапитализацията на 
трезорите трябва да бъде завършена 
до 30 юни 2012 г. и да осигури по-голя-
ма стабилност на банковата система 
в условията на кризи. По данни на 
Европейската банкова организация 
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(European Banking Authority), за постига-
нето на тази цел ЕС това ще трябва 
да осигури 106,4 млрд. евро, които 
да бъдат „налети” в около 70 големи 
европейски банки, но 

откъде ще бъдат 
намерени парите 
не е ясно 
По-рано през октомври дълговете 

на Гърция изправиха на ръба на фалита 
банковата група Dexia. Тя бе принудена 
да отпише част от държаните гръцки 
дългови ценни книжа, заради което 
понесе значителни загуби. Наложи се 
белгийското подразделение на Dexia 
Bank да бъде национализирано от пра-
вителството на Белгия, което плати 
за него 4 млрд. евро, а лошите дългове 
на трезора бяха обезпечени с държав-
ни гаранции. Акционери в банковата 
група са правителствата на Фран-
ция, Белгия и Люксембург. Dexia Bank 
Belgium ще получи и държавни гаранции 
за 90 млрд. евро, за да обезпечи финан-
совата си дейност през следващите 
10 години. Те ще бъдат осигурени от 
трите акционера - Белгия ще даде 
60,5%, Франция - 36,5%, Люксембург 
- 3%. В същото време стана ясно, че 
интерес към люксембургското поделе-
ние на Dexia проявяват група катарски 
инвеститори, свързани с фамилията 
на емира. Проблемите на Dexia Bank 
започнаха заради инвестиции в дълг на 
затруднени държави от еврозоната, 
които доведоха до огромни загуби. 

Съдбата на Dexia може да последва 
италианската банка Monte dei Paschi 
di Siena. Основаната през 1472 г. 
финансова институция държи държав-
ни облигации на Италия за 32,5 млрд. 
евро, а собственият й капитал е едва 
7 млрд. евро. Трезорът спешно се 
нуждае от допълнително финансиране, 
защото в противен случай може да 
фалира, съобщи италианската преса. 
Според медиите местни банки държат 
164 млрд. евро от държавния дълг 
на Рим.  Анализът на Европейската 
банкова организация твърди, че от 
рекапитализация се нуждаят най-вече 
банките в Италия, Гърция и Испания, 
които държат в потфейлите си ценни 
книжа на изпитващите финансови 
затруднения държави. В по-малка сте-
пен от помощ се нуждаят трезорите 
на Франция, Германия и Португалия, а 
като най-стабилни се оценяват финан-

совите институции на Великобритания 
и Ирландия. 

След като бъдат допълнително 
„засилени”, европейските банки ще 
трябва да помогнат на „закъсалите” 
държави. Освен на Гърция, те трябва 
да бъдат готови при нужда да помог-
нат и на Италия, чийто държавен дълг 
от 1,9 трлн. евро представлява 120% 
от БВП. Рим вече обеща планът за 
съкращаване на държавните разходи 
да бъде готов на 15 ноември. Публич-
ните финанси на Испания, Ирландия и 
Португалия също не са за завиждане, 
а последните две прибягваха към 
заем от ЕФФС. Досега в него имаше 
събрани  440 млрд. евро, но сумата е 
недостатъчна за справяне с риска от 
разрастване на дълговата криза, която 
може да обхване Италия и Испания. 

Фондът за спасяване на Европа 
трябва да акумулира 1 трлн. евро, но 
откъде ще дойдат парите все още 
не е ясно. Очаква се те да бъдат 
намерени от Китай и развиващите се 
държави, защото финансова интервен-
ция от Берлин и Париж би довела до 
автоматично сваляне на кредитния им 
рейтинг, което от своя страна само 
ще засили опасенията за 

засилване на 
икономическата криза 
на Стария континент 
Пекин в момента разполага с на-

трупани запаси от над 3 трлн. долара 
и най-вероятно няма да откаже да 
помогне на Европа, защото финансова-
та буря на Стария континет сериозно 
засяга най-големия експортен пазар на 
Китай. Това обаче няма да стане лесно, 

след като шефът на ЕФФС Клаус 
Реглинг не успя да договори с китай-
ските лидери изкупуване на облигации 
на фонда от Китай. Със същата мисия 
предстои да се нагърби френският 
президент Никола Саркози, който ще 
има разговор с председателя на Китай-
ската народна република Ху Дзинтао „в 
най-скоро време”. Сред потенциалните 
инвеститори в ЕФФС се сочат и Нор-
вегия, Южна Корея, Русия, Австралия, 
чийто общ размер на валутни резерви 
превишава няколко пъти търсените 
от фонда пари. Друга идея ще тър-
си нужните пари чрез предлагане на 
система от кредитни застраховки на 
инвеститори. Те ще бъдат насърчени 
да купуват държавни облигации от фи-
нансово нестабилни държави, а ЕФФС 
ще гарантира част от дълга в случай 
на неплатежоспособност на държава-
та, взела кредита.

Решенията на Евросъюза бяха 
посрещнати добре от пазарите. 
Японският индекс Nikkei отчете 
ръст от 1,5%, южнокорейският Kospi 
Composite скочи с 1,2%, а хонконгски-
ят индекс Hang Seng с 1,7%. Ръст 
отчетоха и борсите в Китай, Тайван 
и Австралия и в Европа, а еврото 
стигна 1,4 долара.   Съдбата на 
финансовата система в Европа вече 
зависи от изпълнението на взетите 
в Брюксел решения. По-важен обаче 
остава въпросът дали страните от 
еврозоната ще разберат, че е крайно 
време да престанат да живеят на 
кредит. Ако това продъжи, държа-
вите, създали първите съвременни 
банки и борси, ще се превърнат в 
заложници на световната фи-
нансова система. 

Ñ ïðåäëîæåíèåòî çà ðåôåðåíäóì ïî ñäåëêàòà çà äúëãà Ñ ïðåäëîæåíèåòî çà ðåôåðåíäóì ïî ñäåëêàòà çà äúëãà 
Ïàïàíäðåó (âëÿâî) èçâèâà ðúöåòå íà ÅâðîñúþçàÏàïàíäðåó (âëÿâî) èçâèâà ðúöåòå íà Åâðîñúþçà

нализнализАА

 Ô  ÐÎÉÒÅÐÑ
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Апетитът за търговия на бъл-
гарския капиталов пазар може да 
се завърне, ако успеем да прода-
дем мажоритарния дял в БФБ-Со-
фия на чуждестранен оператор 
още през първата половина на 
идната година. На това се надява 
изпълнителният директор на 
нашата борса Иван Такев, който 
в средата на октомври участва 
в престижната конференция на 
борсовите оператори в Лондон 
The European Exchanges Summit 
2011. „Финансовият ни министър 

е убеден, че правителство-
то не трябва да остава 
акционер още много дълго. 
Срещнах се с потенциални 
кандидати, които опреде-
лено имат интерес към 
покупката на държавния дял 
от 50,5%. Сделка до среда-
та на следващата година е 
постижима“, заяви Такев.

За привличане на инте-
рес към фондовия ни пазар 
е планирано презента-
ционно турне или т. нар. 
Roadshow на IPO-тата на 
електроразпределителни-
те дружества в Лондон, 
Цюрих и Виена. Първичните 
публични предлагания на 
поделенията на EVN и E.ON 
ще се състоят през ноем-
ври или декември, а това на 
CEZ – в края на годината 
или през януари 2012. 

В градината 
на търпението

Листването на трите 
енергийни компании през 
следващите няколко месеца 
може да сложи край на лик-

видната суша, настъпила след фи-
нансовата криза през 2008 г. Ини-
циативата може да даде тласък 
на фондовия ни пазар, засегнат 
от несигурността в еврозоната и 
Гърция и да е положителен сигнал 
към инвеститорите. Остава оба-
че въпросът: Кой ще купи малка 
регионална борса, която тепърва 
трябва да се развива.

„Има много играчи, които са 
заинтересувани от консолидаци-
ята на борсовия бизнес в Европа, 
така че купувач ще има. Въпросът 
е на каква цена ще стане сдел-
ката, а според мен тя няма да е 
висока, защото борсовият пазар 
в България и бизнесът на БФБ е 
малък”. Мнението е на Алекси Ан-
донов, изпълнителен директор на 
българо-унгарското инвестицион-
но дружество „Витоша”. Според 
анализатора по-важният въпрос 
е какво ще направи бъдещият 
инвеститор, за да развие фондо-
вия пазар. „Приватизацията на 
Будапещенската фондова борса не 
донесе дори краткосрочни позити-
ви. Имаше допълнителни проблеми, 
защото унгарските брокери не 
искаха да въведат системата 
Хetra. Опасяваха, че от чужбина 
ще се влиза по-лесно на борсата 
и ще ги заобиколят”, посочи като 
пример той. 

У нас борсовите обороти са 
толкова ниски, че при появата на 
чуждестранен инвеститор на БФБ 
всички ще са доволни. Ниската за-
длъжнялост на българската държава 

Сделка 
или не? 

Òúðñè ñå 
èíâåñòèòîð çà 
ÁÔÁ è Öåíòðàëåí 
äåïîçèòàð â ïàêåò 

В два списъка
На 21 октомври КФН потвърди  

проспект за допускане на акции, 
издадени от Софарма, до търго-
вия на Варшавската фондова бор-
са. Дружеството е второто след 
фонда за имоти „Интеркапитал 
пропърти дивелопмънт”, който 
набра капитал и се регистрира 
на полската борса. Намерения да 
се листват във Варшава заявиха 
още Монбат, Еврохолд и Енемона. 

С двойното листване се тър-
сят ликвидност, известност, 
партньори, разширяване на акцио-
нерната база, на бъдещите изме-
рения за увеличаване на капитала 
и осъществяване на търговски 
или други дейности в съответна-
та държава. Акциите на повече-
то български компании обаче не 
са познати на инвеститорите в 
Полша и трудно може да се съз-
даде ликвиден пазар за тях. Те мо-
гат да бъдат купувани от големи 
институционални инвеститори 
като полски пенсионни фондове 
например, но това не означава, че 
с тях ще има активна търговия.
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също играе лоша шега на капита-
ловия пазар. Малък е обемът на 
държавните ценни книжа, които 
биха могли да се търгуват на 
борсата. На практика има много 
малко инструменти, с които да се 
оперира. „По-важно е борсата да 
се продаде на купувач, който има 
визия как да активизира търговия-
та, а не просто да купи сегашния 
оборот, за да се покаже по-голям”, 
съветва Андонов. 

Две в едно

Българското правителство 
реши да предложи за продажба 
мажоритарния си дял в БФБ и 
Централния депозитар в пакет. 
Целта е сделката да стане по-
атрактивна за потенциалните 
купувачи. Подобно решение ще 
позволи на новия собственик да 
определя своята финансова стра-
тегия, както по отношение на 
търговията, така и след сключ-
ването на сделките. „Централни-
ят депозитар може бъде инсти-
туцията, която в бъдеще ще 
развие деривативния пазар в Бъл-
гария, а това е ключов елемент 
от успешната приватизация на 
БФБ”, смята изпълнителният ди-
ректор на „Витоша”. По думите 
му е възможно институцията да 
се превърне в клирингова къща, 
която да увеличи сигурността 

на търговията. „Създаването на 
техническа възможност да се 
оперира с деривативни инстру-
менти, обаче няма да стартира 
търговията от само себе си”, 
предупреждава той. Много пъти 
съм виждал фалстарт. В Унгария 
има много активна търговия с 
фючърси върху борсовия индекс, 
но пазар на опции почти няма, 
защото липсва интерес. Все-
ки инвеститор иска да влага 
парите си на ликвиден пазар, но 
задължително условие за такава 
търговия е да се дават котиров-
ки, но това не беше направено”, 
обяснява той. 

Предпоставка за ликвидността 
на пазара е ако борсата приеме 
да има маркет-мейкър. Самото му 
присъствие в търговията чрез за-
купуване и продажба на финансови 
инструменти срещу собствени 
средства, по определени от него 
цени, намалява риска за инвес-
титора. В Унгария фючърсният 
пазар е създаден и без маркет-
мейкър заради големия интерес и 
възможностите на тази търговия. 
Но на по-слабо ликвидни пазари 
обаче е необходим такъв играч, 

който да е задължен 
да котира, за да има 
сигурност в инвести-
торите, че някой ще 

им купи актива.

Обратно 
броене

Общата пазарна ка-
питализация на компа-

ниите, чиито акции се 
търгуват на БФБ, към края 

на третото тримесечие на тази 
година е над 12 млрд. лв. Публич-
ните компании са набрали общо 
62,73 млн. лв. от фондовия пазар 
чрез увеличение на капитала си 
от юли до септември. Бюлетинът 
на борсата показва спад с 23% в 
сравнение с второто тримесечие. 

През последните години големи 
и малки фирми се насочиха към 
БФБ, но много публични компании 
търсят възможност да се от-
пишат от регистъра, воден от 
КФН. За да е ясно какво се случва 
на пазара, е важна не толкова 
капитализацията на компаниите, 
които се котират на борсата, 
а свободно търгуваните акции. 
Оказва се, че техният обем е 
много малък, а освен това се 
разпределя между голям брой 
дружества, повечето от които не 
отговарят на ликвидните крите-
рии за борсови компании. 

В очакване на 
емитентите
„ В средносрочен план бъл-

гарският капиталов пазар няма 
да се промени. В дългосрочна 
перспектива БФБ може да стане 
част от много развит фондов 
пазар заради борсовата консоли-
дация в Европа. Някои български 
компании ще са успешни, след 
като станат публични и предло-
жат ликвидност и толкова сво-
бодни акции, че да представля-
ват интерес за чуждестранните 
инвеститори. През следващите 
няколко години ще наблюдаваме 
по-скоро обратния процес – ще 
има изкупувания на БФБ, ще на-
маляват търгуваните компании, 
но няма да влизат нови”, прогно-
зира Алекси Андонов. 

Материалът не е повод за 
инвестиционно решение!
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- Какви са перспективите да 
се приватизира БФБ – София до 
средата на следващата година? 

- Процедурата за приватизация 
на борсата не е толкова сложна и е 
нормално да се случи в следващите 
осем месеца. Вече видяхме как бързо 
беше направено раздържавяването 
на Булгартабак. Според мен паке-
тът трябва да се купи от борсов 
оператор от развит пазар, за да не 
отиде делът в неизвестен купувач.

- В публичното пространство 
се въртят няколко имена на 
потенциални купувачи на БФБ. 
Най-старата заявка е на Виенска-
та фондова борса, проявиха ин-
терес от OMX, франкфуртската 
Deutsche Borse, дори и от румън-
ската борса.

- Въпросът е да има повече ини-
циативи и законодателни промени 
за повишаване оборота на борсата, 
за повече къси продажби и маржин 
сделки. Трябва да има окрупняване 
в по-големи лотове, за да не се 
убива инициативата при подаване 
на поръчки и за да няма сделки по 
2–3 лева. Необходим е маркетинг 
на самата борса като средство за 
набиране на капитал и инвестиране 
на спестяванията. Законодателни-
те промени трябва да се направят 
в наредбата за късите продажби 
и маржин покупките. Това може да 
се обсъди с купувача на борсата и 
държавата в лицето на Комисията 
за финансов надзор. Всички по-из-
вестни борси, които се споменават, 
биха могли да бъдат потенциални 
кандидати.

- Ще попречи ли на приватиза-
цията ниската капитализация на 
БФБ?

- До няколко месеца на борсата 
ще излязат държавните пакети от 
електроразпределителните друже-
ства, за които вече са избрани по-
средници. Това би могло да раздвижи 

търговията при условие, че значи-
телна част от акциите преминат в 
ръцете на много на брой дребни ин-
веститори, а не се озоват в няколко 
лица. Ако инвеститорите са повече, 
може да се разчита на активна 
търговия. Пазарът на IPO-та е зам-
рял, на малка борса като нашата 
няма интерес към тези вложения. 
Проблемът е, че големите български 
компании, които все още са държав-
ни, не искат да стъпят на борса-
та. Милиарди левове се събраха в 
институционалните инвеститори 
като пенсионните фондове. Когато 
те не могат да вложат ресурса 
си в българската борса той про-
дължава да напуска страната чрез 
чуждестранни ценни книжа. Губим 
битката за привличане на капитал, 
но поне да не позволяваме да изтича 
българския. Ролята на държавата е 
да предложи достатъчно ефективни 
инструменти. Заради нормативната 
уредба, която регулира модела на 
приватизация в миналото, и досега 
няма големи компании на борсата. 
Липсва желание да се раздържавят 
големите дружества в енергийния 
сектор - НЕК, Булгаргаз, Бултран-
сгаз, Марица изток, а защо не и 
АЕЦ Козлодуй. Пенсионните фон-
дове може да закупят техни акции 
и полза ще имат всички български 
граждани, които се пенсиони-
рат след години. 

Позволяваме да изтича 
български капитал

Владислав Панев,
председател на борда на “Статус капитал”:

През първата половина на 
годината българските индекси 
бяха в класацията на най-до-
бре представящите се пазари 
в световен мащаб. В послед-
ните месеци обаче, предвид 
силното им поевтиняване, те 
значително изостанаха в под-
редбата. С понижение от 6.8% 
те са на 19-та позиция сред 
индексите на 78 страни. Пър-
вото място продължава да се 
държи от Венецуела с пови-
шение на пазара от 53.2%. На 
второ място с увеличение 
от 11% се нарежда Ботсвана, 
следвана от Ямайка с 8.6% и 
Еквадор с 0.9%. В дъното на 
класацията са Гърция със спад 
от 45.2% и Украйна с пониже-
ние от близо 47%.

Падаме в 
класацията

Страна % изм.  Страна % изм.
Венецуела 53.23 Сингапур -13.98
Ботсвана 11.04 Япония -14.48
Ямайка 8.57 Виетнам -14.48
Еквадор 0.86 Белгия -14.56
Бермуди -0.13 Холандия -14.71
Н. Зеландия -0.2 Румъния -15.03
Пакистан -0.29 Дубай -15.08
Индонезия -1.05 Франция -15.43
Филипини -1.14 Кувейт -15.64
Шри Ланка -1.3 Полша -16.16
Исландия -1.73 Сърбия -16.38
САЩ -2.63 Индия -16.71
Латвия -2.74 Швеция -17.24
ЮАР -3.1 Ливан -17.29
Катар -3.28 Литва -17.37
Мавриций -4.26 Малта -17.48
Малайзия -5.04 Русия -17.71
Словакия -6.39 Тайван -17.99
БЪЛГАРИЯ -6.77 Унгария -18.18
Великобритания -7.35 Оман -18.34
Тайланд -7.45 Чили -18.75
Намибия -7.71 Естония -18.77
С. Арабия -7.79 Перу -19.22
Мароко -8.64 Италия -19.25
Абу Даби -8.9 Хонг Конг -19.68
Испания -8.96 Бахрейн -19.71
Мексико -9.57 Нигерия -19.78
Ирландия -9.72 Израел -19.82
Канада -10.13 Бразилия -20.6
Турция -10.16 Аржентина -23.07
Швейцария -10.49 Чехия -23.59
Ю. Корея -10.51 Дания -23.67
Австралия -11.37 Кения -26.06
Португалия -12.69 Финландия -26.14
Китай -13.41 Люксембург -26.83
Колумбия 13.52 Австрия -27.23
Хърватия -13.62 Бангладеш -32.83
Германия -13.7 Гърция -45.15
Норвегия -13.82 Украйна -46.93

* източник bespokeinvest.com
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Въвеждането на електронната 
полица на задължителната за ав-
томобилистите „Гражданска от-
говорност” може да се определи 
като революция в застраховане-
то. С технологичната промяна 
се прекратява възможността за 
измами. Информационна сис-
тема отчита броя на колите, 
за които има валиден договор 
във всеки един момент. Броке-
рът или агентът е задължен да 
въведе данните до 24 часа след 
сключването на полицата. В 
Комисията за финансов надзор 
отчитат повишение на обхвата 
на застраховката до близо 80% в 
периода след 26 юли, когато сис-
темата започна да работи. Това 
е положителен сигнал от пазара, 
който неотдавна се срина до 
драматичните 70%. Според изис-
кванията на европейския пазар 
обхватът на застраховката не 
трябва да пада под 90%.

От друг ъгъл 

Над 600 хиляди са вече елек-
тронните договори и все по-
вече автомобилисти оценяват 
сключването на застраховката 
по този начин като предимство. 
Средното време за издаване на 
полицата е 2 минути. Проблеми 
може да възникнат единствено 
за посредници, които не разпола-
гат с качествена връзка, но не и 
заради системата, обясняват от 
Комисията за финансов надзор. 
Проверките на застраховката 
на всеки автомобил вече се 
правят на интернет портала на 

Гаранционния фонд http://eisoukr.
guaranteefund.org/, а не както 
досега на страницата на КФН. 
Много от шофьорите искат 
да се уверят, че имат валидна 
застраховка и запитванията 
варират между 30 и 40 на ден. 
От „Мусала софт”, компания-
та, която разработи и поддър-
жа информационната система, 
твърдят, че няма да има проблем 
с издаването на повече договори 
по време на предстоящата кам-
пания „Гражданска отговорност”. 

Обратно виждане

В началото на септември пар-
ламентът отхвърли правител-
ствения законопроект за проме-
ни в Кодекса за застраховането, 
с който трябваше да отпадне 
разсроченото плащане на премия 
по “Гражданска отговорност“. 
Изменението предвиждаше поли-
цата да се плаща наведнъж, а не 
както досега на няколко вноски. 
Аргументите за промяна от 
КФН бяха зачестилите случаи на 
разсрочено плащане, при които 
привидно се сключва задължител-
ната застраховка, но се плаща 
само първата вноска от сумата. 
Така клиентът разполага с по-
лица, която представя на орга-
ните за контрол на движение по 
пътищата. На практика обаче 
договорът е невалиден и не му 
осигурява покритие на отговор-
ностите за причинени вреди, 
защото липсват останалите 
вноски за полицата. При евенту-
ално пътнотранспортно произ-
шествие застрахователното 
обезщетение се поема от Гаран-
ционния фонд, чиито средства 
се формират от сумите, събрани 
от добросъвестно застраховани-
те лица.

У нас пазарът се доминира от 
автомобилните застраховки. Те 
заемат 71%, а размерът на обез-
щетенията, които се плащат от 
компаниите за тях, достига до 
83% от общия размер на всички 
обезщетения. 

Аритметика   

Ìåæäó 12 è 
15% ìîæå äà 
ñå ïîâèøè 
ïîëèöàòà íà 
çàäúëæèòåëíàòà 
çàñòðàõîâêà 
„Ãðàæäàíñêà 
îòãîâîðíîñò”

Пари за контрол 
Пет процента от събраните вноски по застраховка „Гражданска 

отговорност” за 2009 г., които възлизат на 1,177 млн. лв., са използ-
вани за закупуване на комуникационни технологии и видеокамери за 
контрол по пътищата. Специална група от Комисията за финансов 
надзор и МВР „Пътна полиция” работи по разпределянето на сред-
ствата, събрани през 2010 г. 

меткиметкиСС
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  на колела

Най-много шофьори подновя-
ват застраховката си в периода 
от декември до февруари. Спо-
ред заместник-председателя на 
КФН Борислав Богоев вече няма 
да има случаи, в които неле-
гитимни брокери и агенти ще 
събират парите на клиентите 
и ще „изчезват”, без реално да 
сключат полица. Въвеждането 
на електронния договор елими-
нира практиката на забавено 
отчитане на застраховката, с 
което се изкривяваше картината 
на обхвата й. Ще са защитени 
интересите на добросъвестните 
водачи, които чрез вноските си в 
Гаранционния фонд „спонсорират” 
онези, които не сключват „Граж-
данска отговорност”.

От компаниите се надяват, че 
в бъдеще електронната система 
може да се използва за издаване 
на други застраховки. С нея може 
да се въведе и схемата „бонус-
малус” - изчисление на преми-
ята според това колко щети 
и нарушения са регистрирани 
с даден автомобил. Цената на 
застраховката по „Автокаско” и 
„Гражданска отговорност” ще е 
по-висока, когато те са повече и 
това се брои като малус. Кога-
то даден водач няма нарушения, 
премията се понижава и за него 
това е бонус. 

Схемата „Бонус-малус” все още 
официално не е въведена, но всяка 
застрахователна компания разпо-
лага със статистика и разделя 

клиентите на добри и лоши. В бъ-
деще ще е по-лесно да се прецени 
кой от водачите причинява повече 
щети и в зависимост от това ще 
се определя премията.

На кръстопът
Много от акционерите в за-

страхователните компании се 
„опариха” от ниската цена на 
„Гражданска отговорност” и вече 
обявиха повишението й. Според 
тях тенденцията е неизбежна 
въпреки кризата, понижената 
платежоспособност на населе-
нието и високата конкуренция. 
Причината е, че щетите се 
увеличават доста по-бързо, от-
колкото премийния приход, който 
акумулират застрахователите. 
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- Започна кампанията за сключ-
ване на полицата „Гражданска от-
говорност”. Какво очаквате?

- Не очаквам някакви особени 
турбуленции. Все по-малко ста-
ва броят на автомобилите, кои-
то подновяват полиците в края 
на годината, защото повечето се 
правят по всяко време. Не очаквам 
сътресения.

- Ще има ли драматичен спад и 
нива, които застрашават покри-
тието на полицата?

- Обхватът е достатъчно нисък 
и тревожен, но около кампанията 
се надявам да се увеличи.  

- Ще окаже ли влияние на пазара 
и на кампанията „Гражданска от-
говорност” отхвърленият Кодекс 
на застраховането?

- Не очаквам сериозен отзвук за 
това, че не се случиха промените. 
Ако бяха приети, те щяха да по-
могнат да отпаднат стикерите по 
„Гражданска отговорност”. 

- Плюсовете или минусите на-
тежават във възможността да се 
разсрочва премията в бъдеще?

- Зависи от гледната точка. За 
потребителите това е улеснение. 
От гледна точка на застраховате-
лите това е процес, който поняко-
га води до прекратяване на полици, 
което от своя страна намалява об-
хвата на застраховката, а от това 
косвено пак страдат потребите-
лите. Трябва да се намери баланс. 
Предвидените промени за едно-
кратно плащане на „Гражданска от-
говорност” не бяха добре приети, 
но поне може да се ограничи броят 
на вноските. 

- Не се ли създават така пред-
поставки за източване на Гаран-
ционния фонд?

- Разбира се! Това беше един 
от основните аргументи да се на-
стоява за ограничаване на броя на 
вноските по „Гражданска отговор-
ност”, защото при незастраховани 
автомобили плаща Гаранционният 
фонд. В момента има многоброй-

ни случаи и голям процент от кли-
енти, които правят само по една 
вноска, полицата им се прекратява 
и това създава проблеми и затруд-
нения на фонда. След време смет-
ката пак я плащат потребителите 
и косвено проблемът се прехвърля 
отново при тях. Трябва да се на-
прави опит за постигане на ком-
промисно решение в тази посока. 

- Какво ще се случи на застрахо-
вателния пазар след отхвърлянето 
на Кодекса за застраховането? Ще 
направите ли нови предложения?

- Дали ще се внася нов проект 
трябва да отговори Комисията за 
финансов надзор, защото процеду-
рата ще започне отново. Едва след 
като получим информация в АБЗ, 
можем да коментираме предложе-
нията, които комисията ще иници-
ира. 

- Кои от промените в Кодекса 
за застраховането са най-належа-
щи, за да има равнопоставеност 
между всички страни на пазара?

- Голяма част от предвидените 
изменения бяха в правилната по-
сока. Трябва да видим дали ще има 
нов проект, който отново да ги 
предложи.

- Вие на коя от промените най-
много ще държите?

- Все още няма проект, но кога-
то го видим, ще преценим с как-
во сме съгласни. Предложенията 
трябва да се съгласуват с члено-
вете на АБЗ и с управител-
ния съвет. 

Трябва да се 
ограничи броят 
на вноските

Коста Чолаков, зам-председател на 
Асоциацията на българските застрахователи и 
изпълнителен директор на “Интерамерикан България”:

Поскъпването ще е по-малко в 
сравнение с 2009 и 2010 г., но 
според изчисленията на различ-
ните компании ще варира между 
12% и 15%. В следващите няколко 
години премиите трябва да се 
повишат от 20 до 30%, за да 
отговорят цените на изисква-
нията на пазара. Застрахова-
тели прогнозират, че през 2013 
г. може да се премине нивото 
от 10 млн. евро, а през 2015 г. 
покритието може да стане и 
нелимитирано, както в повечето 
европейски страни. 

Нуждата от поскъпване сега е 
особено наложителна при то-
варните автомобили. Щетите, 
които те нанасят при ПТП, са 
големи, а това се превръща в 
проблем и за презастраховател-
ните компании. Срещу полица 
от 800-900 лв. камионите пъ-
туват из цяла Европа, където 
оценката на щетите при ПТП 
често надвишава 10 000 евро, 
а при нематериалните щети 
няма горна граница. Касите на 
българските застрахователни 
компании буквално се изпразват 
заради огромното несъответ-
ствие с покритието, направено 
в България. Те са принудени да 
повишат размера на финансови-
те провизии, за да отговарят 
на новите предизвикателства, а 
това се постига само чрез по-
висока цена на застраховката. 
Очаква се разлика в премиите 
за различните групи автомобили, 
като някои компании вече чувст-
вително увеличиха тарифите си 
за определени категории, за да 
финансират загубата от „Граж-
данска отговорност”.

 Без промяна

Комисията за финансов надзор 
запази размера на вноските за 
Гаранционния фонд за всяка поли-
ца „Гражданска отговорност” на 
автомобилистите и „Злополука” 
на пътниците, които застрахо-
вателите трябва да внесат. Те 
са съответно 8,50 лв. за всяко 
отделно моторно превозно сред-
ство и 0,15 лв. за всяко място, 
без мястото на водача, за което 
е сключен договор.

меткиметкиСС
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Ако сте от правилната страна, 
може да спечелите много, но не сте 
ли - може да загубите всичко. Ако 
нямате нюх и финансова компетент-
ност, по-добре да вложите парите си 
в нещо, което ще даде спокойствие 
на съня ви, но какво да е то...

%С днешния ми съдружник Благо-
вест Белев имахме шанса в Амери-
канския университет в Благоевград 
да ни преподава професор, който ни 
отвори очите какво предстои да се 
случи. Затова преди 2-3 години се на-
сочихме към търговията с благород-
ни метали. Късметът беше на наша 
страна, но късметът обича смелите. 
И вместо да започнем да работим за 
някого, създадохме фирма от нулата, 
което в България означава да минеш 
пред сложни брократични процедури. 
Особено, когато става дума за внос 
и износ на злато, сребро и валута,  
разказва Макс Баклаян, който е упра-
вител на „Тавекс” България. Съветът 
му е, когато стартирате бизнес, да 
откриете своя ниша, която други не 
виждат, или я пренебрегват. 

Отивам при Макс с въпроса как да 
предпазим парите си от обезценка. 

Разбира се, първият отговор, кой-
то дава, е: %Купувайте благородни 
метали, защото парите са твърде 
несигурно нещо и в криза това става 
все по-осезаемо.”

За парите

Днешните пари са базирани на 
доверие и зад тях не стои златно 
покритие. Когато доверието от тях 
изчезне, намалява и покупателната 
им сила. Има дори банкнота от 100 
трилиона зимбабвийски долара, чиято 
равностойност е била паднала до 
няколко евроцента. %Тавекс” дори 
предлага такива купюри, но те имат 
само нумизматична стойност и са 
като напомняне, че банкнотите всъщ-
ност са хартия. Колкото повече пари 
се печатат без обезпечение, толкова 
повече покупателна им сила отслаб-
ва. Дори с вчерашните 20 евро днес 
не може да купите същото. Благо-
родните метали обаче никой не може 
да ги напечата, те имат стойност 
сами по себе си. Някога Аристотел е 
казал, че парите трябва да са делими, 
да имат стойност сами по себе си 
и да са в лимитирано количество. 
Единствено монетите от злато и 

обича смелитеПравила 

� Не се включвайте 
в игра, чийто правила 
не познавате добре. 

� Когато търсите 
сигурност за парите 
си, внимавайте да не 
разтворите чадър без 
платно.

� Каквото и да ви 
говорят, знайте, че 
става дума за интере-
си. Ориентирайте се 
добре какви са под-
водните камъни и ако 
не  умеете да плувате, 
не влизайте в дълбоки 
води.

� Финансовите акули 
измислят нови при-
мамки. 

� Когато ви уверя-
ват, че нещо е много 
изгодно за вас, първо 
опитайте да разбере-
те какво печели друга-
та страна от това.

� Опасно е да тичате 
със стадото. Когато 
настъпи паника, има 
много жертви. 

� Когато инвестира-
те или спестявате, не 
оставяйте вложението 
без надзор, може да го 
изгубите.

� Няма универсална 
формула, от която 
винаги и всички да 
печелят.

СъдбатаСъдбата
Íå çàáðàâÿéòå, ÷å êîãàòî íÿêîé ïå÷åëè -
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сребро имат тези качества, уверява 
Макс Баклаян.

За инвестициите

Има два вида инвестиции – в биз-
нес, който работи за вас, но и вие за 
него, другият вариант е да спестява-
те. Когато просто заделяте изли-
шъка, той може да носи лихва. Но е 
наивно е да се смята, че правейки де-
позит в банката, банкерите работят 
за вашето благо. Хората смятат, че 
депозитът им гарантира сигурност, 
за което получават фиксирана лихва. 
Но и фиксираната лихва непрекъсна-
то се променя и напоследък у нас тя 
доста намаля. Банките са непрозрач-
ни институции, те не дават обясне-
ния на клиентите си какво правят с 
техните пари – в какво се инвести-
рат, какъв е рискът, и съответно 
каква е доходността. Спестяванията 
са онзи заделен доход, който човек 
ще започне да използва на по-късен 
етап. Затова тези пари трябва да са 
вложени в нещо, което е защитено 
от инфлация. Ако си купите злато, 
то не носи лихва. А ако си купите 
златен сертификат, рискувате в 
момента, в който поискате физиче-
ската му наличост, да не можете да 
го получите, предупреждава Макс. 

Да вложите в бизнес 
означава всеки ден да 
се грижите за него 
и да поемете 
огромен риск. 
Трябва да 
създадете 
екип. Друг 
е въпросът, 
че малцина 
имат добра 
идея за бизнес 
и потенциал да я 
осъществят. Организи-
рането на успешна дейност е сложна 
работа. 

Онзи, който има пари, но няма 
злато и сребро, ще загуби много 
от стойността на банкнотите си, 
твърди Макс Баклаян и изчислява: През 
миналата година с 1000 щатски далара 
можеше да се купите 1 тройунция 
злато, а сега близо половин. Ако преди 
година бяхте вложили в жълт метал, 
днес тези пари щяха да се удвоят. В 
началото на миналата година тройун-

ция злато струваше 600 
евро, а 1 кв. м. жилищна 
площ в кв. Лозенец – два 
пъти повече. Днес кв. м. 
площ струва 1000 евро, а 
тройунция жълт метал – 
1300 евро. Сега тройунция 
злато се равнява на 1.3 кв. 
м площ, а през миналата 
година само на 0.5 кв. м. 
Инфлацията може да се 
гледа и през призмата на 
реален актив.

За валутите

Швейцарският франк също се 
7върза” за еврото. В последните 
години той много поскъпна и ако сте 
взели кредит в точно тази валута, 

заемът много е натежал. И 
колкото повече швей-

царският франк пос-
къпваше, толкова 
повече и креди-
тът се оскъпя-
ваше. Скъпият 
франк ощетява 
износителите 

и оскъпява инвестициите. Затова 
централната банка на Швейцария 
свали основната лихва почти до нула 
и наля още средства в икономика-
та с цел да понижи стойността на 
националната валута.

Швейцарският франк е стабилен, 
но когато хората печелят в неста-
билна валута, чиято покупателна 
способност пада,  те трябва да 
печелят все повече, за да може да 
върнат своя кредит. Реално с всеки 

заем се поема огромен риск, при това 
без гаранции, че получателят ще е 
в състояние да го изплати. Много 
кредитополучатели в швейцарски 
франкове се опариха и това доведе до 
отлив на подобни заеми.

Парите търсят убежище в ав-
стралийския долар. Това е валута, 
базирана на суровини. Австралия е 
сред най-големите производители в 
света на благородни метали, които 
изглеждат добра защита срещу ин-
флация в дългосрочен план. Търсенето 
на австралийски долари всъщност е 
заради желанието да се купят суро-
вини оттам. 

Макс Баклаян напомня, че кога-
то някой печели, друг губи и така 
богатството сменя притежателя 
си. Нека обаче не забравяме, че той е 
намерил своята ниша за бизнес, и че 
тя е свързана именно с благородните 
метали. Високият риск на пазарите 
доведе до силно търсене на злато и 
швейцарски франкове. Всъщност без-
опасният инвестиционен актив си ос-
тава безопасен при всякакви икономи-
чески условия. Но има ли такъв, щом 
и цената на златото е подвластна 
на инвеститорските страхове…

* Материалът 
не е препоръка за 

инвестиционно решение

в бизнес 
ден да 
него 
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Кой кой е

Тavid е започнала като чейндж бюро 
през 1991 г. в Талин, Естония. Вече е най-
голямата небанкова финансова институ-
ция в Северна Европа, която се занимава 
с благородни метали, валута и парични 
трансфери. Открива офиси в чужбина 
под името Tavex. Българският клон е 
създаден в края на 2009 г., негови управи-
тели са Макс Баклаян и Благовест Белев.

Áàíêíîòèòå îò 100 
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ТАТЯНА ЯВАШЕВА

 - Господин Петров, какво се 
случва с парите по време на 
тази световна криза?

- Съвсем просто – правител-
ствата печатат агресивно, за 
да спасяват банките си и да 
покриват разходите си, като ре-
зултатът е обезценка на всички 
валути.

- Инвеститори се насочват 
към шведската и норвежка-
та крона, към австралийския 
долар. Смятате ли, че такава 
трансформация е спасителна?

- Разбира се, че не. Тези пра-
вителства също имат проблеми 
и също печатат активно, макар 
и не тъй много, колкото другите 
правителства. Те също са зле, но 
не чак толкова.

- Преди кризата беше някак 
по-лесно: свободните пари се 

влагаха в недвижими имоти 
или акции. А сега какво да се 
прави?

- Сега алтернативи няма. 
Има само един избор – злато. 
Всичко друго гарантира загуби. 
Недвижимите имоти са все още 
надценени и имат да падат още 
много. Акциите са също надце-
нени, а печалбите на много биз-
неси ще се стопят. Лихвите по 
облигации са толкова ниски, че 
не покриват дори инфлацията. 
Парите се обезценяват. Оста-
ват единствено природни ре-
сурси като нефт, газ, мед, цинк, 
или жито и ориз, но инвестира-
нето в тях е доста трудно и 
също така несигурно – какво да 
правиш 20 тона жито например? 
От природните ресурси най-лес-
но се съхраняват ценните мета-
ли като злато и сребро – затова 
те са и най-предпочитаните в 

Красимир Петров е 
преподавател по иконо-
мика и финанси. През 
тази учебна година 
работи в 
I-Shou University, Тайван. 
Кариерата му започва 
през 1993 г. в Софий-
ския университет, а 
през 1994 г. е в УНСС. 
След това обучава 
студенти в Ирландия и 
в САЩ. Завръща се за 4 
години в България и от 
2004 до 2008 г. препо-
дава в НБУ в София и в 
Американския универ-
ситет в Благоевград. 
Възможността да пече-
ли до пет пъти повече 
го отвежда този път 
на изток – в Саудитска 
Арабия, Бахрейн… Оп-
исва Тайван така: Това 
е страната, в която 
се произвеждат Acer и 
Asus, в която има бърз 
интернет, перфект-
ни шосета и добре 
развита икономика. 
Предпочита да подмине 
въпроса защо българ-
ската икономика не се 
разви така добре, като 
праща линк към албум 
със снимки на универ-
ситета в Тайван. „Нали 
виждате, че е като лук-
созен курорт”, комен-
тира Красимир Петров.

Íàìàëåòå õàð÷îâåòå è áúðçî ñè âúðíåòå äúëãîâåòå

Красимир Петров:

Êðàñèìèð Ïåòðîâ ñúñ ñâîè 
êîëåãè îò óíèâåðñèòåòà â Òàéâàí 

Златото е единственото
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криза или несигурност.
- Ако всички се втурнат да 

купуват злато, няма ли да се 
надуе поредният балон?

- Със сигурност ще има балон, 
ако целият свят се преориенти-
ра към златото, но ако купуват 
само българите, това няма да 
повлияе на световната цена.

- Уорън Бъфет е против-
ник на вложенията в злато и 
казва: Мога да заложа, че до-
бър производствен бизнес ще 
се представи по-успешно от 
нещо, което не прави нищо…

- Бъфет специализира в ин-
вестиции и корпорации, а не във 
вложения! Той дори не анализира 
и не препоръчва различни валу-
ти, не се занимава с облигации,  
не разглежда инвестиции като 
жито или природен газ. Така че 
той не е ориентир за всичките 
тези неща, с които не се за-
нимава. Той е добър критерий 
единствено за акции.

- България е сред държавите, 
които страдат от отлива на 
капитали. Къде отиват днес 
инвеститорите, в какво вла-
гат парите си?

- Отлив на пари не означава, 
че те задължително отиват на 
друго място. Повечето пари са 
взети чрез кредит и в условия 
на криза тези заеми се връщат 
обратно. Засега единственият 
сектор с приток на капитали 
(инвестиции) са природните 
ресурси, защото правителства-
та няма как да ги обезценят. По 
време на имотния бум, хората 
погрешно вярваха, че жилища-
та няма да поевтинеят. Сега 
постепенно преоткриват, че ре-
сурсите не си губят стойност-
та! Естествено, след 5-10 години 
те също ще са надценени, но 
сега са относително евтини. На 
този етап все още не се инвес-
тира в мед или цинк – затова и 
цената им е ниска.

- Какво да правим в цялата 
тази световна нестабилност? 
Едни са капаните за хората, 
които правят бизнес, други – 
за онези, които спестяват…

- Съветите са твърде прос-
то нещо, но са доста трудни 
за следване. Хората трябва да 

орежат харчовете си, да изпла-
тят максимално бързо всичките 
си дългове, и ако имат някакви 
спестявания, да ги обърнат и 
съхраняват в злато и сребро. 
Тези с нестабилна работа тряб-
ва да мислят за алтернативи.  

-  Но ако хората съвсем 
ограничат потреблението, ико-
номиката също ще се свие.

- В България както и в много 
други страни по света, хората 
все още вярват погрешно, че 
потреблението движи икономи-
ката. Естествено, икономиката 
ще се свие временно, но това 
ще е база за нов растеж. Всъщ-
ност икономиката се движи от 
инвестиции и производство. С 

потребление не се прави растеж 
- ако беше така, сега Гърция 
щеше да е най-проспериращата 
държава в света.

- Вашият съвет към пред-
ставителите на бизнеса?

- Ако бизнесът им няма бъдеще, 
по-добре да го закрият, преди да 
са банкрутирали. Иначе основна-
та ми препоръка е  да не вземат 
нови заеми, а да връщат старите. 
В крайна сметка през последните 
10 години в България бе раздут 
безумен кредитен балон. През 
идните години тези дългове ще 
трябва да се изплащат.

*Материалът 
не е препоръка за 

инвестиционно решение.
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с известни имена
Тайфуни
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Статистика

� Марките, които са регистри-
рани в Българското патентно 
ведомство и са действащи към 
момента, са общо 56 642. 
� Общият брой на регистрирани-
те марки на Европейския съюз от 
български компании са 888.
� За 2008 г. в Патентното ве-
домство са постъпили 7111 заявки, 
от които 6357 са от български зая-
вители, а 754 са от чуждестранни 
заявители. За 2009 г. са постъпили 
5140 заявки, от които 4578 са от 
български заявители, а 562 са от 
чуждестранни. За 2010 г. са постъ-
пили 4860 заявки, от които 4335 са 
от български, а 525 са от чуждес-
транни заявители. 

изнес &      азвитиеизнес &      азвитиеББ РР
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ТАТЯНА ЯВАШЕВА

Колко струва една световно 
известна търговска марка – оценки-
те за Coca-Cola, Google, Apple, IBM, 
Microsoft, General Electric са в милиар-
ди долари, но има драстични размина-
вания в класациите. Неоспорим факт 
обаче е, че продуктите с популярна 
марка се продават добре, тъй като 
имат блестящ имидж и са разпоз-
наваеми по цял свят. Също толкова 

 Таксите за регистрация на 
територията на България се 
заплащат на два етапа – при за-
явяване се дължат 190 лв., които 
покриват заявяване и експертиза 
на марка до 3 класа стоки и/или 
услуги, както и за публикация на 
заявката. Ако марка е заявена 
за повече от три класа стоки и/
или услуги се заплаща по 40 лв. 
за всеки следващ клас. На втория 
етап – ако марката отговаря на 
изискванията на Закона за мар-
ките и географските означения, 
се плащат 400 лв. за регистра-
ция, издаване на свидетелство 
и публикация на регистрираната 
марка. Общата сума за заявяване 
и регистрация на марка до 3 класа 
стоки и/или услуги на територия-
та на България е 590 лв. 

Таксите за заявяване и регис-
трация на марка на Европейския 
съюз, които се дължат на Ведом-
ството за регистрация на марки 
и дизайни на ЕС в Аликанте, се за-
плащат наведнъж при заявяването 
на марката и са в размер на 1050 
евро. Ако марката е заявена по 
електронен път, таксите са по-
ниски и са в размер на 900 евро. 
Тези суми покриват до 3 класа 
стоки и/или услуги, а ако марката 
е заявена за повече от три класа 
стоки и/или услуги, се дължат по 
150 евро за всеки следващ клас. 

Регистрация Срещу посегателства
През 2009 г. в Патентното ведомство 

са постъпили 195  искания за прилагане на 
административно-наказателни мерки срещу 
нарушители на права над търговски марки,  
извършени са 376 проверки, издадени са 255 
акта за нарушение и са изплатени глоби в 
размер на 65 000 лв. През 2010 г. са постъпи-
ли 198 искания за прилагане на администра-
тивно-наказателни мерки, извършени са 238 
проверки, издадени са 166 акта за нарушение, 
конфискувани са 142 447 стоки и са изплате-
ни глоби в размер на 45 248 лв. 

е вярно, че именитите брандове 
постигат най-добър пазарен успех, 
защото като тайфун си проправят 
път напред.

Името

Специалистите казват, че тър-
говската марка е името, защитата, 
рекламата и имиджът на едно про-
изводство. Тя е важна както името 
на фирмата и на държавата. Зад 

марката стои бизнес и кол-
кото по-добър е той, толкова 
по-авторитетна е марката. А 
колкото по-утвърдена е мар-
ката, толкова по-лесен става 
бизнесът. Зад влиятелните 
брандове винаги стои солиден 
продукт с гарантирано ка-
чество. Но колкото и добър да 
е продуктът, никоя марка сама 
не се налага на пазара, утвър-
ждаването и популяризирането 
й е непрекъснат процес, който 
има свои тънкости.

Къде сме днес

Много е написано за марките и не 
спира издаването на нови книги за 
пътя на успеха на различни световни 
брандове, т. е. опитът на най-успеш-
ните е добре познат и у нас. Но ако 
се запитаме коя българска марка днес 
има популярност в редица страни зад 
граница, отговорът не идва лесно. 
Маркетолози търсят причините и 
обясняват, че българският пазар е 
млад и марковизацията е процес, 
който се разви сравнително късно. 
По време на социализма обаче имаше 
наши марки, които се радваха на из-
вестност в чужбина, и това не бяха 
само цигари, козметика, лекарства, 
но и техника и машини. Хора, които 
помнят времето преди 1989 г., няма 
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да се затруднят да изредят електро- 
и мотокарите „Балканкар”, електро-
техническата продукция с марка 
„Електроимпекс”, металообработва-
щите машини, брандирани от „Ма-
шиноекспорт”, цигарите БТ и „Стю-
ардеса”...  За коя наша марка обаче 
днес надписът Made in Bulgaria за 
чуждестранния потребител е синоним 
на безспорното й качество? Сигурно 
ще се намерят производители, които 
да кажат, че имиджът на страната 
хвърля сянка върху техните продукти. 
Но също така може да се твърди, че 
липсата на достатъчно добри бъл-
гарски продукти отвъд пределите на 
страната не спомага държавата да 
бъде по-високо ценена.

(Не)доверие

Според теоретиците колкото по-
силна стане конкуренцията на даден 
пазар, толкова повече на отделните 
компании им се налага чрез марките 
да правят своите продукти по-раз-
личими. Колкото по-голямо е довери-
ето в една марка, толкова по-лесно 

стоките се продават. Доверието 
обаче се гради с постоянство на 
качеството, а също с предлагането 
на все по-примамливи за клиента 
продукти от същата марка. Това е 
на теория, на практика обаче много 
български компании си позволяват 
огромен компромис с качеството в 
името на цената или на по-добрата 
печалба. Така ако искаме мляко без 
растителни мазнини, ракия от грозде 
без добавка на спирт и колбаси от 
месо без заместители, май най-добре 
да отскочим до съседна Македония.

Първи по право

Промени в Закона за марките и 
географските обозначения, които 
влязоха в сила през март т. г., въ-
ведоха нов ред за възражения срещу 
регистрацията на нови брандове. 
След като заявката бъде подаде-
на и служителите на Патентното 
ведомство направят необходимата 
експертиза, тя се качва на сайта на 
институцията. Ако в срок от три 
месеца не се получат възражения 

Милтос Триантафилу, главен оперативен 
директор на хранителния холдинг “Белла България”:

Трайно присъстваме в 
съзнанието на клиентите

Имаме много тър-
говски марки. Някои са 
добре познати и трай-
но позиционирани в по-
требителското съзна-
ние. Нашите продукти 
присъстват във всеки 
дом и са част от 
живота на българите. 
Някои от по-важните 
ни брандове са „Белла”, 
„Фамилия”, „Народен”, „Леки”, 
„Орехите”, „Томми”. За изграж-
дането на толкова силни марки 
са нужни средства за подкре-
пата им, усилия за дистрибу-
тирането им, поддържане на 
постоянно качество, предлагане 
на продукти, отговарящи на 
потребителските нужди и пред-
почитания, но също и постоянни 
иновации. Именно този подход 

следва компанията от 
дълго време. Като при-
мер ще посоча, че ние 
всеки ден достигаме 
директно до над 15 000 
магазина. Също така 
„Белла България” е 
сред 20-те най-големи 
рекламодатели в стра-
ната. Търговските 
марки са капиталът 

на компанията. Те са стойност, 
която ценим. Ето защо ги за-
щитаваме. Не само в България, 
но също във всяка държава, в 
която имаме интерес да при-
състваме сега или в бъдеще. 
Това е като да защитиш своя 
дом. По моя информация досега 
не е имало опити за имитация 
на наши марки. Отлично защи-
тени сме!

от други притежатели на марки, 
придружени от добре аргументира-
ни мотиви, брандът се регистрира. 
Законодателят е дал възможност, 
когато дадена компания е разработи-
ла един пазар и има влияние на него, 
появата на сходна търговска марка 
да не е паразит върху нейните инвес-
тиции и усилия за налагане на даден 
продукт. Това означава притежате-
лите на марки внимателно да следят 
за евентуална поява на нелоялна 
конкуренция, разяснява зам.-предсе-
дателят на Патентното ведомство 
Анка Червенкова.

Пиратство

Най-известните марки най-сил-
но изкушават имитаторите. Сред  
българските брандове най-много 
посегателства има над козметични 
продукти, парфюмерия, чанти, храни-
телни добавки, храни. Регистрацията 
на търговската марка й осигурява 
механизми за борба с пиратите. Ако 
се появят имитации, има три начина 
да я защитите. Първо, по админи-
стративен ред с подаване на сигнал 
до Патентното ведомство. Негови 
представители правят проверка на 
мястото, на което е посочено, че се 
извършва нарушението.  Ако това се 
потвърди, изготвя се констативен 
акт, след това председателят на 
Патентното ведомство издава на-
казателно постановление. Вторият 
начин е да се заведе граждански иск 
пред съда за защита от нарушение-
то. Третият начин е да се инициира 
наказателно производство. Кой е най-
ефикасен? Административният начин 
би трябвало да е най-бързият, освен 
това той е безплатен. Другите две 
възможности  предвиждат по-големи 
наказания за нарушителя. Те може 
да отнемат повече време, но има и 
процедура за бързо производство по 
гражданския ред за преустановяване 
на нарушението, обяснява Магдале-
на Радулова, директор на дирекция 
„Марки и географски означения” в 
Патентното ведомство. Управите-
лят на „Солид 55” Иван Аков обаче 
има горчив опит със защитата на 
своята търговска марка. Спорът с 
имитатора вече години не намира 
решение, а само дотук е коствал на 
известната фирма за врати над 50 
хил. лв.  разходи.  

изнес &      азвитиеизнес &      азвитиеББ РР
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Първоначално нашите проду-
кти излизаха на пазара с фирме-
ното наименование, регистри-
рано като търговска марка. При 
неговата промяна се регистри-
раше съответно нова търговска 
марка и ново лого. Успоредно с 
това

за разпознаването 
на продуктите

се използваха и нерегистрирани 
търговски наименования. След 
възникването обаче на казус с 
имитиране на наш патентован 
продукт и използване на не-
говото наложило се на пазара 
търговско име от конкуренцията 
ние пристъпихме към закрила на 
всички търговски наименования  
чрез регистрацията им като 
търговски марки. В момента 
фирма “Мауер Локинг Системс “ 
ООД  притежава и поддържа  28 
търговски марки, от които 7 са  
с международна регистрация.

Закрилата на съответен 
търговски знак получаваме чрез 
регистрацията му в Патент-
ното ведомство на България 
и в Международното бюро на 
Световната организация за 
интелектуална собственост. 

Поддържането на регистрацията 
на една марка от наша стра-
на включва следенето на тези 
срокове и тяхното продължаване 
при необходимост, в зависимост 
от продуктовата и пазарна по-
литика на фирмата. Освен това 
поддържането включва и мони-
торинг на новопоявяващите се 
марки както на пазара, така и в 
онлайн базата данни на страни-
цата на Патентно ведомство с 
цел избягване използването, за-
явяването и регистрирането на 
конфликтни конкурентни марки, 
които са идентични или сходни 
на нашите продуктови марки.

Ефективното 
управление

на интелектуалната собстве-
ност е осъзнат фирмен процес 
от ръководството още от 
създаването на компанията 
през 1990 г. Иновационната ни 
политика включва инвестиране в 
създаването на уникални про-
дукти, които да отговарят на 
най-високите европейски изиск-
вания за качество. За нас е от 

изключителна важност знакът, с 
който маркираме тези продукти, 
да бъде законово защитен, за да 
не се използва в имитации от 
нелоялната конкуренция. Марка-
та на един наложил се на пазара 
продукт дори може да стане 
синоним за качество сред потре-
бителите. Затова е важно да се 
погрижим навреме за маркова-
та защита. Регистрацията на 
марките поддържаме на терито-
рията, на която произвеждаме 
– България, и на която продаваме 
нашите продукти – България, Ев-
ропейския съюз, Русия и Украйна.

Опитът ни научи, че е ва-
жно, излизайки на пазара с нов 
продукт, да се погрижим той 
да е маркиран със защитена за 
съответната страна марка. 
Нашият съвет е търговските 
наименования на продуктите да 
бъдат регистрирани. Запазеният 
знак, дори и да няма нищо общо 
с фирменото наименование, може 
да символизира известност и ав-
торитет, които в много случаи 
съвпадат. Всичко това е още 
по-важно, ако фирмата има висок 
процент експортна продукция.

� Идентификация на производителя/търговеца

� Средство за комуникация производител – 
потребител

� Връзка на доверие 

� Гаранция за качество

� Ценен нематериален актив 

� Пряк източник на приходи

� Залог за осигуряване на печалби

За какво служи марката

Брандът пази от имитации
Кольо Колев, управител на "Мауер Локинг Системс":
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През 2001 г. във Варна търсихме 
дилър на нашата продукция. Спрях-
ме се на човек, който има фирма и 
работи. Но на по-късен етап той 
решил, че може да регистрира своя 
фирма „Solid”, като имитира нашия 
знак, визитните ни картички, всич-
ко! Не можахме да решим спора и 
се обърнахме към КЗК. Комисията 
глоби двете фирми на имитатора 
с по 25 хил. лв., но това решение 
отиде в съда, след като той на-
прави възражение. Когато делото 
стигна последна инстанция във 
Върховния административен съд, 
бяха отмени всички решения на 
предишни инстанции, които са в 
наша полза.

Имитаторът дори 
мина в нападение

и преди година поискал от Па-
тентното ведомство нашата 
търговска марка да бъде заличена. 
Но тъй като няма основания за 

Иван Аков, 
управител на “Solid 55”:

това, му отказали. Отказът обаче 
е бил направен по начин, който 
е дал основания имитаторът да 
заведе дело срещу Патентното 
ведомство. Целта му е била отно-
во да стигне до Върховния админи-
стративен съд, където той, както 
по всичко личи,  е осъществил 
добри контакти. Излезе ли реше-
ние оттам, вече няма да има кой 
да го отхвърли.

Нашата търговска марка е 
регистрирана през 1990 г., но се 
оказва, че тя не ползва ефективна 
защита в България. Фирма, която 
дори не е регистрирала търговска 
марка, а ползва сходно фирмено 
наименование, може да атакува 
утвърдена търговска марка. Ими-
таторът непрекъснато се стреми 
клиентите да го свързват с нас. 
Направихме шоурум на бул. „Стам-
болийски” в София, а той откри 
магазин точно отсреща и сложи 
табела като нашата.

„Solid” може да не е най-извест-

ната търговска марка, но в 
областта на вратите ние сме 
най-добрият български произво-
дител. Зад гърба ни са 21 години 
коректна работа с клиентите. 
Непрекъснато развиваме продукти-
те, регистрираме нови патенти, 
продаваме в над 9 страни в чужби-
на. Имаме производствена база в 
София, открихме ново предприятие 
в Елин Пелин, а не може да решим 
въпроса с търговската марка. Тя 
се оказа твърде сложен проблем. 
Но докато не се оправи съдебната 
система, той 

може да 
остане нерешим
Марката ни е европейска, а не 

можем да й осигурим защита на 
българска територия.

При пререгистрацията на фир-
мите беше допуснато дублиране 
на фирмените наименования. Явно 
нашето законодателство не счита 
за ценно фирменото наименование. 
Клиентите очакват да си купят 
от нас надеждни врати. Те искат 
да ги разпространяваме, да ги 
обслужваме и да ги поддържаме 
добре. А що се отнася до защи-
тата на регистрираните тър-
говски марки, държавните органи 
и съдебната система трябва да 
си вършат перфектно работата. 
Иначе защо да хвърляме пари за 
поддръжка на търговската марка, 
след като някой може да регистри-
ра същото фирмено наименование 
и да поиска нашето заличаване?! 
Докато никой не се интересува от 
вашата търговска марка, имате 
пълна защита. Нашата практика 
показва, че когато брандът стане 
достатъчно известен и се намери 
имитатор, готов да плаща където 
трябва, никаква защита на 
марката не действа.

Защитата 
не действа

� Марката е знак, който 
е способен да отличава 
еднородни стоки или 
услуги на едно лице от 
тези на друго и може да 
бъде представен графич-
но 
� Правото върху марка 
се придобива чрез ре-
гистрация, считано от 
датата на подаване на 
заявка за регистрация
� Марката се закриля 
само на територията 
на държавата, където е 
регистрирана
� Марката се закриля 
само за областта на 
стоките и/или услугите, 
за които е регистрирана

Черно на бяло

д

изнес &      азвитиеизнес &      азвитиеББ РР
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ТАТЯНА ЯВАШЕВА

Нарастващи цени на енергия-
та от класическите източници, 
изчерпващи се природни ресурси 
от въглеводороди, повишен дял 
на възобновяемите енергийни 
източници (ВЕИ) – това е кар-
тината от бъдещето. Зелените 
технологиите ще са с по-голяма 
ефективност, а цената ще е 
поне като на конвенционална-
та енергия. Няма да има нужда 
от дотации, нито от разреши-
телно за присъединяване към 
електропреносната мрежа, тъй 
като къщи, хотели, предприятия 
и обществени сгради ще имат 
монтирани слънчеви панели на 

покрива, ще ползват малки вя-
търни турбини, а като се напра-
ви и термопомпена инсталация, 
ще се осигури 75-80% независи-
мост от централния доставчик 
на енергия. Фирмите, които 
инсталират ВЕИ, ще предлагат 
комплексно обслужване, в това 
число фасилити мениджмънт. 
Мини грид системи в съсед-
ство ще свързват няколко малки 
производители, които същевре-
менно са и консуматори. Ще има 
ноу-хау на високо технологично 
ниво, банките също ще участват 
в процеса и резултатът ще е 
проекти, който бързо се изпла-
щат. Това може да е реалността 
в България само след 5 години, 

За мравките и За мравките и 
скъпата енергияскъпата енергия

Óïðàâëÿâàùèòå âñå îùå íÿìàò 
ÿñíîòà êàêâà åíåðãåòèêà äà ïîäêðåïÿò

ържава &     изнесържава &     изнесДД ББ
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ържава &     изнесържава &     изнесДД ББ
твърди Пламен Пенков, региона-
лен мениджър за Чехия, Словакия 
и България на фирма Phono Solar. 
Той бе сред участниците във фо-
рума Bulgaria Solar Energy Summit, 
който се проведе в София в края 
на октомври.

Оглеждаме възможностите 
за инвестиране във ВЕИ, а не 
толкова за използването им 
като заместваща мощност на 
консумираната от нас енергия, 
посочва Александър Панев, фи-
нансов директор на „Група Техно-
логия на металите”. Според него 
има много пречки от страна 
на държавата и на монополите, 
което прави несигурен и рисков 
подобен инвестиционен проект. 
Енергията от ВЕИ има бъдеще, 
макар в момента да е с висока 
цена заради скъпите технологии, 
защото другите налични източ-
ници имат ограничение във вре-
мето. Тяхното ползване също ще 
става по-скъпо. „ Не бива да се 
обявяваме срещу включването на 
енергия от ВЕИ заради високата 
цена. 

Като производители ние също 
се стремим към намаляване на 
енергийните си разходи и сме 
сигурни, че който е по-готов 
за тази неизбежност, той ще е 
по-конкурентоспособен”, уверява 
Панев.

Форумът даде отговор на 
редица въпроси и бе полезен с 
това, че очерта проблемите, 
които срещат доставчиците на 
съоръжения и на изпълнителите 
на такива проекти. Най-важно 
обаче е отношението на дър-
жавата към тази енергия, но 
управляващите все още нямат 
виждане каква енергетика да 
подкрепят. Затова има много 
неясноти в нормативната рамка. 
Но нали сте виждали как мравки 
теглят една голяма сламка. Тя 
отива натам, където са повече-
то от тях, обратно на очаква-
нията, че има колективен разум. 
Всичко ще зависи както от ен-
тусиазма на инвеститорите да 
бутат държавните чиновници в 
определена посока, а така също 
и от спирачката на администра-
цията срещу подобни усилия, 
обяснява предприемач. 

Íèñêàòà åôåêòèâíîñò è âèñîêàòà öåíà ñà ïðåïÿòñòâèå çà ìàñîâîòî 
 íàâëèçàíå íà ôîòîâîëòàè÷íèòå öåíòðàëè
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- Господин Беров, в момента има 
ли интерес към производство на 
соларна енергия в България?

- Да, но проблемите са много и 
трябва да се случат реални неща, 
които да покажат как въпреки лип-
сата на ясно законодателство и на 
подзаконови актове този бизнес да 
върви напред. България не се отлича-
ва от другите държави в Европа. Тя 
среща същите проблеми с финансира-
нето и с разпределителната мрежа. 
Но в страни като Германия еколо-
гичното мислене надделява. У нас 
по редица политически, популистки 
и социални причини възобновяемата 
енергия няма реален приоритет.

- Но соларната енергия е над 10 
пъти по-скъпа от тока от АЕЦ 
„Козлодуй”…

- Не е най-скъпа, защото ако не 
спасим земята от климатичните 
промени, след десет години трябва 
да платим многократно по-висока 
цена. Соларната енергия е част от 
всички усилия. В страни като Дания 
и Холандия 1 кВт.ч електроенергия, 
купена от мрежата, струва колкото 
същото количество ток, произве-
ден от малка соларна централа на 
покрива.

- Кога според вас в България ще 
се стигне до изравняване цената 
на енергията от слънце и от кон-
венционални източници?

- Когато цената на конвенционал-
ната енергия започне да се определя 
на пазарен принцип. Нали знаете, че 
енергийният разход за единица произ-

веден продукт у нас е в пъти по-ви-
сок, отколкото в Европа. Енергийна-
та ефективност в България е слаба 
и трябва да се промени нагласата, 
че еленергията е даденост. Зана-
пред тя ще струва скъпо, защото 
замърсява природата. Затова ще се 
пести. 

- Какво възпрепятства по-ши-
рокото навлизане на соларната 
енергия?

- Няма ясни регулации, за да може 
инвеститорите да знаят в какво 
влагат и какъв е рискът. Партни-
раме си с държавата, но не много 
равностойно. Нужна е ясна енергийна 
стратегия, в която да има място за 
ВЕИ, част от които да е фотоволта-
ичната енергия.

- Когато хората са с ниска 
платежоспособност, те се интере-
суват най-вече от цената…

- Това е най-грешното разбиране, 
то гледа с една седмица напред!

- Къде е пресечната точка на 
възможностите на консуматорите 
и  интереса на производителите?

- Добре е да следваме модела в 
Европа. Там инвестират в енергий-
но ефективни производства, които 
в средносрочно бъдеще им носят 
по-добра печалба. Има поне 10 добри 
начина консумацията на енергия 
да се намали с 15% – предлагат се 
програми за саниране, дават се сред-
ства от еврофондовете. Но докато 
енергията е евтина…

- Как да става производството 
на слънчева енергия?

- Като се има предвид цената, 
няма икономическа логика да си 
произвеждаш соларна енергия и да я 
ползваш за собствени нужди. Евро-
пейската практика е да се продава 
по специална тарифа и да влиза в 
общия микс. Това е постигнато в 
страни с друго мислене. Трябва да се 
осъзнае необходимостта от този 

вид енергия и да не се твърди, че 
инвеститорите в соларни паркове 
само искат да качват цената. Ние 
се стремим да дадем принос в пре-
дотвратяването на необратимите 
климатични промени.

- Какво се прави за увеличаване 
ефективността на соларните сис-
теми, което е свързано с поевти-
няване на тока?

- Ако Германия не беше подела ини-
циативата за специална тарифа за 
изкупуване на соларната енергия, ин-
дустрията за фотоволтаични панели 
нямаше да получи такъв тласък и 
подем и да се стигне до сегашната 
ефективност и цена на произведена-
та слънчева енергия. 

- Вие защо се насочихте към 
този бизнес?

- Не го гледам като бизнес, а 
като високотехнологично развитие. 
В България непрекъснато говорим, че 
трябва да го насърчаваме, но когато 
то се случва, започваме да търсим 
причините защо се прави. Производ-
ството на фотоволтаични панели 
е микроелектроника и пускането на 
централи е инженерна дейност, за 
която малко фирми в България имат 
специализация. Така се създават хора 
с иновативно мислене.

- Какви перспективи има за со-
ларните централи?

- До голяма степен те са опре-
делени от закона, от политиците и 
от управляващите, които ще решат 
дали България ще произвежда енер-
гия от атомни централи, или ще 
стане страна с екологично мислене. 
Трябва да се стремим да намалим 
консумацията на енергия и няма по-
добър подтик за това от пазарните 
механизми. Обнадеждава ме фактът, 
че младите искат да карат велоси-
педи, да живеят сред природата. Но 
това е въпрос и на подредена 
инфраструктура.

Николай Беров, изпълнителен директор на Solarpro: 

Цената е стимул 
          да се пести
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Нула, осем, девет… Всеки бълга-
рин знае, че с тези три цифри за-
почва кода за набиране на абонат 
от мрежата на „Глобул”.

Вторият мобилен оператор 
празнува 10 години през 2011-та. 
За това време мобилните техноло-
гии промениха света и живота ни 
до такава степен, че всеки бълга-
рин вече носи средно по два апара-
та и едва ли може да си представи 
ежедневието си без все по-мини-
атюрните и наблъскани с функции 
телефони. А да нямаш смартфон е 
старомодно колкото грамофонните 
плочи на „Балкантон”.

Началото

Гръцката телекомуникационна 
компания ОТЕ спечели търга за 
втори GSM оператор в България на 
17 декември 2000 г след 3-дневно 
наддаване. Останалите участници 
бяха италианската ТИМ /Телеком 
Италия Мобиле/, консорциум между 
турския оператор Тюрксел и фин-
ландския Сонера – „ФинТур хол-
дингс” и Водафон-България. Цената 
на разрешителното достигна в 

наддаването 135 млн. долара.
Търговската марка, с която 

излезе на пазара у нас новия 
телеком е вече добре познатата 
„Глобул”, а търговската дейност 
започна през есента на 2001 г. 
Още същата година в развитие 
на мрежата са вложени 562 млн. 
евро, за което компанията „Космо 
България Мобайл” е отличена за 
най-голямото вложение „на зелено” 
и получава наградата „Инвестиция 
на годината”.

През 2003 г. компанията вече 
има над 1 милион абонати, а упра-
влението се поема от COSMOTE 
– мобилното поделение на гръцкия 
телеком. През 2005 г. COSMOTE 
придобива 100% от акциите на 
„Глобул”. През 2006 г. компанията 
стартира и услугите си от трето 
поколение – през т. нар. UMTS-мре-
жа, което позволи нови услуги като 
видео разговори. 

През 2008 г. германският 
гигант „Дойче Телеком” придоби 
25% от ОТЕ с опция за закупуване 
на основния пакет през следва-
щите години. Към ноември 2011 
г. немската компания притежава 

Код 

(в милиони евро) 04-06.11 04-06.10 Изменение 01-06.11 01-06.10 Изменение

Общи приходи 101,4 105,8 -4,2% 197,8 209,8 -5,7%

Печалба преди лихви, данъци и амортизации

 38,5 41,3 -6,8% 75,8 82,7 -8.3%

Печалба преди лихви, данъци и амортизации като % от общите приходи

 38,0% 39,0%  38,3% 39,4%

Çà 10 ãîäèíè 
„Ãëîáóë” 
ïðèâëå÷å 
4 ìèëèîíà 
áúëãàðè, âñåêè 
îò òÿõ ãîâîðè 
ìåñå÷íî äâà 
÷àñà è ïîëîâèíà 
ïî òåëåôîíà ñè

089

Ôèíàíñîâè ðåçóëòàòè íà GLOBUL è GERMANOS çà âòîðîòî òðèìåñå÷èå 
è ïúðâèòå øåñò ìåñåöà íà 2011 ã., ñðàâíåíè ñúñ ñúùèÿ ïåðèîä íà 2010 ã.
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вече 40% от ОТЕ. Така дъщерната 
компания „Глобул”, заедно с „по-
сестримите” си от всичките ни 
съседни държави, вече е част от 
един от най-големите европейски 
телекоми.

За10 години в България „Глобул” 
вече има над 4 милиона потре-
бители, от които 2,4 млн. са на 
абонаментен договор. Клиентите 
на фиксирани услуги са близо 180 
хиляди.

Компанията разполага с мрежа 
от 472 магазина ,включително 
тези на „Германос”. Веригата бе 
изкупена на 100 % от „Космоте” 
през 2006 г. Официални представи-
тели на телекома са още GlobalNet 
и Internity. 

Към края на 2011 г. услугите на 
компанията са достъпни за 99,98% 
от населението на България и на 
99,25% от територията на стра-
ната, а UMTS мрежата /3G/ на 
оператора покрива 90,83% от насе-
лението. В „Глобул” и „Германос” 
работят над 2200 специалисти.

При стартирането си компания-
та получи код 098, по-късно и 099. 
След няколко години обаче всички 
кодове на мобилни оператори бяха 
сменени с началните цифри 08 и 
така кодът на „Глобул” е 089.

Ало, ало 

Най-трудно е да си вторият, по-
явил се на пазара, обясняват хора-
та от телеком бранша. Този, кой-
то стартира най-рано, винаги има 
предимството на първия. Третият 
пък обичайно е най-агресивен на 
пазара. Така на втория остава ро-
лята на балансьора. У нас „Глобул” 
се справя с нея вече 10 години. На 
пазар, където конкуренцията е бук-
вално жестока. Проникването на 
мобилни услуги в България е 140%, 
което ще рече, че почти всеки 
българин ползва услугите на повече 
от един оператор. Тези граници се 
запазват в последните 5-6 години. 
На фона на непрекъснато падащи 
цени. Под натиска на Европейска-
та комисия всички оператори в 
ЕС свалят цените за разговори 
годишно с около 20-30%.

Добрите новини за телекомите 
са две – расте потреблението при 
разговорите, а по-солидни ръсто-

ве се отбелязват при преноса на 
данни, особено с употребата на 
все повече смартфони и таблети. 
Продажбите на „умните” устрой-
ства също бележат трайни големи 
ръстове.

Средното месечно потребле-
ние на клиентите на „Глобул” през 
второто тримесечие на 2011 г. се 
увеличава до 151 минути на месец, 
с 13% повече от същия период на 
2010 година. Средният приход от 
един потребител обаче пада - 15,70 
лв., което е с 10% по-малко от 
второто тримесечие на 2010 г. 

Зелено, зелено

Компанията избра зеления цвят 
за корпоративната си визия и в 
последните няколко години рабо-
ти активно по доста екологични 
инициативи. От 2008 г. стартира 
първата дългосрочна стратегия за 
екологична устойчивост GLOBUL 
Green. Тя включва проекти за отго-
ворна употреба на ресурси и мате-
риали, разработване и предлагане 
на устойчиви продукти и услуги, 
както и подкрепа за реализацията 
на национални проекти за опазване 

на околната среда.  През 2010 г. 
23% от абонатите на оператора 
не са ползвали хартиена факту-
ра и 23% от презарежданията на 
предплатени b-connect ваучери са 
направени по електронен път, бла-
годарение на което са спестени 
над 60 тона хартия. Освен това 
през 2010 г. клиентите и служи-
телите на GLOBUL и GERMANOS 
са предали за рециклиране общо 
2,8 т. мобилни телефони, батерии 
и аксесоари. Събраните в мага-
зините на GLOBUL и GERMANOS 
електронни отпадъци се предоста-
вят на лицензирани организации за 
рециклиране.

Само през изминалата 2010 
година GLOBUL е вложил 676 000 
лв. за популяризиране и реализация 
на зелени инициативи, а през април 
2011 г. стана собственик на един 
на първите официално регистри-
рани електромобили в България, 
марка Peugeot iOn. Традиционно 
компанията си партнира с меж-
дународната природозащитна 
организация WWF в ежегодните 
инициативи „Национален ден 
на природните паркове” и 
„Часът на земята”.

Êîìïàíèÿòà 
îòáåëÿçà 
10-àòà ñè 

ãîäèøíèíà 
ñøóìíà 

êàìïàíèÿ

Åëåêòðîìîáèëúò 
íà “Ãëîáóë”
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АНТОН АНДОНОВ

Силните лидери създават и 
ръководят толкова силни компа-
нии, които и след раздялата си с 
основателя могат да продължат 
да бъдат номер едно на пазара. „В 
отбора на Apple има толкова много 
добри и умни лидери, които няма да 
позволят компанията да изчезне за-
едно с мен. Моята цел бе да събера 
печелившия отбор, с който Apple ще 
продължи да се развива и без мен”. 
Думите са на основателя на техно-
логичния гигант Стив Джобс, който 
напусна този свят през октомври. 

Нови пазарни висоти или посте-
пенен залез на компанията чака 
Apple се питат днес инвеститори 
и експерти от IT сектора в света. 
От една страна, през последни-
те години Apple натрупа толкова 
значителен технологичен и иде-
ен потенциал и събра около себе 
си внушителна армия от лоялни 
потребители и фенове, че едва ли 
още утре всичко може да рухне. От 
друга страна обаче, историята пом-
ни колко бързо може да се разпилее 
и загуби доверието на клиента на 
чувствителия пазар на потребител-
ска електроника. Примери в това 
отношение много – през послед-
ните години световни марки като 

Siemens, Philips, Ericsson, Motorola 
буквално се сриваха и продаваха 
почти в състояние на предбанкрут. 
Такава ли ще бъде съдбата на Apple 
след смъртта на Стив Джобс или 
инерцията, набрана с разработки-
те на гениалния техничар, ще бъде 
достатъчна, за да осигури време до 
изгрева на неговия достоен наслед-
ник? И кой ще бъде той – новият 
генерален директор Тим Кук, който 
бе дясната му ръка, или бащата на 
iPod- а Тони Фадъл, или магьосникът 
на маркетинга Филип Шилер, или ди-
зайнерът на компанията Джонатан 
Айв? Всеки от 11-те заместници 
на Стив Джобс в Apple е част от 
отбора, който трябва да продължи 
да води компанията нагоре, защото 
и занапред продукцията на Apple ще 
произвежда потребителска електро-
ника, с която хората ще общуват, 
ще получават информация и ще се 
забавляват. Светкавична промяна 
в компанията е невъзможна, смя-
та и човекът, който заедно със 
Стив Джобс създаде Apple – Стив 
Возняк. „В компания като нашата 
работят десетки хиляди сътруд-
ници, които непосредствено влият 
върху качеството на продуктите”, 
заяви той. Според анализатора на 
Mobile Research Group Елдар Мурта-
зин „Стив Джобс беше лидерът на 

AppleApple
с кисел вкус 
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Apple, но корпорацията е огромна 
структура, в която нищо не се про-
меня с напускането на един човек и 
в този смисъл значението на лидера 
е може би дори малко надценено.” 

За момента Apple може да 
разчита на официалното „техноло-
гично наследство” на Стив Джобс. 
Геният от Купертино работеше 
усърдно върху нов модел смартфон и 
телевизор с гласова навигация. Раз-
работката на iPhone 5 е в доста 
напреднала фаза и според вътрешни 
източници от компанията, чийто 
символ е ябълката, заради петица-
та Джобс не обръщал достатъчно 
внимание на усъвършенстваната 
четвърта версия. Въпреки това се 
твърди, че той ще бъде с по-тъ-
нък корпус, по-голям екран и нова 
функционалност, които са били 
търсени от бившия главен изпъл-
нителен директор на Apple Стив 
Джобс. Премиерата на новото 
технологично чудо по всичко личи, 
че ще бъде следващата година. Пак 
тогава на пазара се очаква да се 
появи и първият телевизор на Apple, 
с който потребителят ще може да 
разговаря, вместо да го ръководи 
чрез бутоните на дистанционното. 
В основата на иновационния вид 
гласова навигация ще бъде използ-
вана системата Siri, чиято офици-
ална премиера Apple направи със 
смартфона iPhone 4S. Новината за 
тази разработка идва от излязлата 
отвъд Океана официална авто-
биография на покойния основател 
на компанията, озаглавена „Стив 
Джобс”, на Уолтър Айзаксън. В нея 

Джобс признава: „Този телевизор ще 
има най-опростеното управляние, 
което можете да си представите. 
И най-после успях да го направя”. В 
Apple вече доволно потриват ръце 
от очакваните сериозни приходи и 
чакат най-удобния момент, за да 
представят разбиращия човешка 
реч телевизор. Неговото предста-
вяне ще стане, след като пазарът 
свали цената на големите LCD 
дисплей, за да може новото техно-
логично чудо да заеме освободена-
та от тях ниша във високия ценови 
сегмент и в същото време да не се 
стори на потребителите прекалено 
скъп. 

Новината за готовите проекти 
на Стив Джобс идва в момент, ко-
гато компанията представи отче-
та си за четвъртото тримесечие 
на финансовата 2011 година, при-
ключила на 24 септември. Цифрите 
веднага струпаха тъмни облаци над 
главата на новия главен изпълните-
лен директор на Apple Тимъти Кук, 
защото инвеститорите не скриха 
разочарованието си от тях. Ком-
панията отчете ръст на акциите 
със $7,05 вместо обещаните от 
гиганта $9,30. Приходите за триме-
сечието са $28,27 млрд., а три-
месечната нетна печалба - $6,62 
млрд. Година по-рано приходите са 
били 20,34 млрд. долара, нетната 
тримесечна печалба - $4,31 млрд. 

През четвъртото тримесечие са 
продадени 17,07 милиона iPhone, кое-
то представлява 21% ръст спрямо 
същия период на 2010 г., но те са 
по-малко с 3 млн. броя от очаквани-

ята на инвеститори и анализатори. 
Apple отчете продадени 11,12 

млн. iPad-а през тримесечието, 
което е увеличение от 166% в срав-
нение с данните за същото триме-
сечие година по-рано. 

Компанията е продала 4,89 
милиона персонални компютри Mac, 
което е 26% увеличение в сравнение 
с цифрите от 2010 г. 

Спад има единствено на пазара 
за iPod-и, където реализираните 
количества са 6,62 млн. бройки или 
намаление с 27% спрямо данните 
от аналогичното тримесечие мина-
лата година. 

„Това е изключително силен 
завършек на фискалната 2011 г., 
който донесе нарастване на  го-
дишните приходи до $108 млрд., 
а на нетната печалба с 26 млрд. 
долара”, заяви Тим Кук. Според него 
въпреки частичното разочарование 
на пазарите от пуснатия на пазара 
iPhone 4S вместо очаквания от 
всички iPhone от пето поколение, 
продажбите вървят добре и през 
първото тримесечие на новата 
фискална година, което приключва 
през декември, компанията ще бие 
собствения си рекорд от продаж-
би на смартфони, постигнат през 
периода април – юни 2011 г., когато 
бяха реализирани 20,34 млн. бройки. 
Очаква се това да се случи заради 
доброто посрещане на новия модел 
iPhone4S и намалените цени на пре-
дишните модели iPhone 4 и iPhone 
3GS. 

Добрите намерения и обещани-
ята за високи печалби на Тим Кук 
обаче бяха  посрещнати с умерен 
оптимизъм от инвеститорите. 
Досега те винаги очакваха по-мал-
ки печалби и впоследствие биваха 
изненадвани приятно с постигнат 
по-висок ръст от покойния гла-
вен изпълнителен директор Стив 
Джобс. 

Това е основната причина сега 
те да бъдат разочаровани, след 
като очакваха Apple да отчете 
приходи от 37 млрд. долара, а фи-
нансовите резултати показаха, че 
те са „едва” $28,27 млрд. Компа-
нията от Купертино отчете 100% 
ръст на продажбите на iPhone в 
най-конкурентния азиатско-тихоо-
кеански регион, където лидер досе-
га бе южнокорейската Samsung.  Ô  ÐÎÉÒÅÐÑ
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Увеличение има и на продадените 
там компютри Mac - с 61%. Въпре-
ки това Samsung успя да изпревари 
Apple по пордажби на смартфони 
в света. Данни на компанията 
Strategy Analytics показват, че 
южнокорейският концерн е продал 
27,8 млн. умни телефона в периода 
юли – септември срещу 17,1 млн. 
на Apple и 16,8 млн. на Nokia. При 
сравняване на данните за общия 
обем продадени мобилни телефо-
ни резултатите на Аpple са още 
по-лоши, защото тя бе изместена 
от китайската компания ZTE от 
четвъртото място. В момента ли-
дер тук е Nokia, която държи 27,3% 
от пазара на мобилни телефони, 
следвана от Samsung с 22,6% и LG 
с 5,4%. ZTE е четвърти с продажби 
от 4,7%, а Apple държи 4,4%.  

От централата на американска-
та компиния в Купертино очакват 
цифрите през следващото триме-
сечие да се променят. След като 
на 14-и октомври Apple пусна новия 
си смартфон iPhone 4S в седем 
страни - САЩ, Германия, Франция, 
Австралия, Великобритания, Канада 
и Япония, прибави на 28-и октомври 
още 22 държави и обеща до края на 
годината моделът да се продава 
в над 70 страни. Оптимизмът на 
компанията се дължи на факта, че 
продажбите до този момент са два 
пъти повече в сравнение със стар-
та на iPhone 4, а само за първите 
три дни от пускането на най-новия 
смартфон на компанията - iPhone 
4S, бяха продадени 4 млн. телефо-
на. Новият смартфон е с двуядрен 
процесор А5, 8-мегапикселова каме-

ра, поддръжа едновременно двата 
GSM стандарта – HSDPA и CDMA, 
а т.нар. „личен асистент” Siri няма 
равен на себе си сред умните теле-
фони. С него потребителите могат 
да проверят прогнозата за времето 
или да изпратят бърз SMS с гла-
сови команди. Въпреки очевидните 
си превъзходства моделът не бе 
посрешнат радушно, защото хората 
очакваха истинската революция при 
смартфоните да направи iPhone 5. 

В същото време битката за 
надмощие на пазара при умните 
телефони между Apple и Samsung 
върви с пълна сила. В  официалната 
автобиография на покойния осно-
вател на компанията, геният се 
заканва да унищожи конкурентната 
операционна система за смартфони 
на Google, използвана от корейците. 

Джобс смятал, че операционната 
система Android е открадната от 
неговата компания. „Ще използвам и 
предсмъртния си дъх, ако се наложи, 
ще изхарча и последния цент от 
40-те милиарда долара на Apple 
в банките, но ще поправя тази 
грешка. Готов съм да предизвикам 
термоядрена война!”. Всъщност 
до заканата се стига след тради-
ционно добрите отношения между 
Apple и Google. Двете компании 
бяха партньори преди появата на 
операционната система Android. 
Услугите на Google – Google maps и 
търсачката бяха в базовия пакет 
на всички продукти на iPhone. В 
началото дори настоящият предсе-
дател на съвета на директорите и 
тогавашен изпълнителен директор 
на Google Ерик Шмидт бе в съвета 

на директорите на Apple. Отно-
шенията между компютърните 
гиганти се развалиха през ноември 
2007 г., когато Google представи 
операционната система Android 
само 10 месеца след появата на 
първия смартфон на Apple. През 
следващите години Apple спря да 
включва в своите умни телефони 
популярните приложения на Google, 
заменяйки ги със собствени разра-
ботки и недотам добре интегри-
рани в продуктите разработки на 
други компании, а Ерик Шмидт бе 
отстранен от съвета на дирек-
торите на Apple през август 2009 
г. В същото време операционната 
система на Google набираше ско-
рост и популярност, за да държи в 
момента 48% от световния пазар 
на смартфони срещу 19% дял на iOS 
на Apple. 

Гневът на Стив Джобс усетиха 
няколко компании, срещу които бяха 
заведени дела за нарушаване на 
патенти на Apple. Производители 
като Motorola и Samsung, използ-
ващи Android в своите смартфони 
и таблети, бяха съдени във всич-
ки точки на света. Кончината на 
Стив Джобс обаче е на път да 
сложи край на съдебните битки 
между Apple и Samsung в името 
на общите им финансови интере-
си. До 2014 г. компаниите заравят 
томаховките и спират съдебните 
битки, свързани с правата върху 
технологии и патенти, използвани 
в техните конкурентни продукти - 
таблети и смартфони. За това се 
договориха шефовете на Samsung 
и Apple - Лий Джей Йонг и Тим Кук, 
още повече, че Samsung продължа-
ва да бъде ключов доставчик на 
компоненти за Apple. Корейците 
направиха и изключителен жест, 
като отложиха с една седмица пре-
миерата на смартфона си  Galaxy 
Nexus от уважение към починалия 
Стив Джобс. 

Примирието между Samsung и 
Apple може да накара създателя на 
най-могъщата технологична компа-
ния да се обърне в гроба, но Стив 
Джобс вече няма последната дума  
при вземането на решенията в 
Apple. Основаната от него компания 
очевидно започва да се променя, но 
посоката на движение знаят 
малцина. 

ехноехноТТ
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Със значителния ръст на по-
требителите на мобилен интер-
нет все по-яростно се разгаря и 
битката между операторите за 
това кой има по-голяма, по-бърза и 
по-добра мрежа. В крайна сметка 
борбата е за повече клиенти, тъй 
като използването на смартфони 
и респективно мобилен интернет 
нараства изключително бързо и 
хората търсят най-добрата услуга 
на най-добрата цена. Миналата 
седмица операторите отново 
изкараха тази тема на дневен ред. 
Мобилтел излезе със съобщение, 
че е постигнала покритие с 3G на 
96.42% от населението и 86.2% от 
територията на страната. Свет-
кавичната реакция на VIVACOM 
беше, че нейното покритие на 
населението е 97.48%, а на тери-

торията - 86.5%.
Експертите в бранша знаят, че 

тази битка не е от вчера. На 27 
май 2011 г. Комисията за защита 
на конкуренцията (КЗК) потвърди 
факта, че мрежата на VIVACOM е 
най-добрата от трето поколение 
у нас. Операторът спечели делото, 
заведено от конкуренти в КЗК, 
заради представянето на 3G-мо-
билното му покритие като най-до-
брото в страната. Решението на 
комисията се базира на независимо 
изследване, поръчано от трите 
мобилни оператора, и на официални 
данни, предоставени от Комисия-
та за регулиране на съобщенията 
(КРС), според които по основните 
показатели – покритие, скорост 
на преноса на данни и качество 
на речта - най-младата мрежа у 

Битката за 
мобилния 
интернет
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нас е с най-добри характеристики. 
През юли излезе годишният доклад 
на КРС за 2010 г. Според него 
VIVACOM има най-голямо покритие 
по население на мобилната мрежа 
както по стандарт UMTS /мрежа-
та от 3-то поколение/, така и по 
стандарт GSM. Според данните 
на регулатора 3G-покритието 
по население на VIVACOM е 93.43 
процента. (За сравнение за Мобил-
тел този показател е 84.87%, а за 
Глобул – 88.96 на сто.) 3G покри-
тието на VIVACOM по територия 
е 76.71%. (За Мобилтел съответ-
но 55.90%, а за Глобул – 60.23 на 
сто). На 28 юли 2011 г. от МТел 
обявиха, че тяхната мрежа от 
трето поколение е най-бързата в 
страната. Компанията се позова 
на независимо изследване на гер-
манската компания за контрол на 
качеството на мобилните мрежи 
NET CHECK. На 18 октомври 2011 
г. Върховният административен 
съд (ВАС) потвърди становището, 
че VIVACOM има най-добрата 3G-
мрежа в България. На 19 октомври 
2011 г. МТел побързаха да напом-
нят, че са единственият опера-
тор в България, който притежава 
сертификат за най-бърза 3G мрежа 
в страната. Според документа 3G 
мрежата на Мобилтел осигурява 
най-добри резултати по отно-
шение на скорост за приемане и 
предаване на данни в рамките на 
независимо измерване. Изследване-
то е проведено в пет от най-голе-
мите градове в страната.

Специалистите прогнозират, че 
битката за проценти и мегабити 
в секунда ще продължи с нара-
стването на брой потребители на 
високоскоростен интернет през 
3G. Засега само можем да кажем, 
че VIVACOM запазва лидерските се 
позиции.

Пазарът

През 2011 г. мобилният ин-
тернет се превърна в услуга от 
ключово значение за мобилните 
оператори. През миналата година 
Мобилтел отчете почти двойно 
увеличение на потребители, използ-
ващи мобилен интернет, които към 
декември 2010 бяха 126 хил. Данни-
те на Глобул показват, че потреби-

телите на мобилен броудбанд през 
телефон на практика се удвояват 
всяка година, а статистиката на 
VIVACOM сочи, че само за четири-
те месеца от началото на година-
та абонатите на услугата са се 
увеличили с 60%.

И трите телекома отчитат 
позитивно влияние върху приходите 
си от потребителския интерес 
към услугата. От Глобул коменти-
рат, че в края на 2010 г. около 10% 
от приходите им идват именно от 
мобилен интернет, а данните на 
VIVACOM показваха, че в края на 
миналата година те са били около 
20% от приходите от мобилни 
услуги в компанията при под 15% 
година преди това. От Мобилтел 
не обявиха точни данни за влияни-
ето на мобилния интернет върху 
финансовите резултати на ком-
панията, но коментираха, че през 

2010 г. техният дял от общите 
приходи на компанията е нараснал 
с 60% в сравнение с дела им през 
2009 г.

Мрежата

Мобилтел разчита основно на 
HSPA технологията, подкрепена с 
протоколите HSDPA и HSUPA. Те 
дават максимални скорости за сва-
ляне до 21 Mbp/s и на качване до 
5.76 Mbp/s. Компанията също така 
въвежда и подобрената версия на 
тази технология. Тя носи озна-
чението HSPA+ и покрива София 
и големите градове в страната. 
Този вариант позволява да се удвои 
скоростта на сваляне до 42 Mbp/s, 
показва информацията, предоста-
вена от оператора.

VIVACOM използва HSPA, макар 
и на по-ниски скорости – между 7.2 

ехноехноТТ
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Mbp/s и 14.4 Mbp/s (в 70% от 3G 
мрежата на компанията). В някои 
части на страната операторът 
предлага и по-високи скорости - до 
28 Mbp/s, а в Боровец има инста-
лирано оборудване, което пре-
доставя и пренос на данни до 42 
Mbp/s. Предимството на мрежата 
им обаче е в използването на 
втори честотен спектър от 900 
MHz вместо масово използваните 
честоти с диапазон 2100 MHz. 
VIVACOM e едва 18-ият оператор 
в света, който използва 3G на 900 
Мhz, което позволява предлагане-
то на по-добро цялостно покритие, 
по-високи скорости и по-добър сиг-
нал в затворени пространства и 
отдалечени места, и респективно 
значително по-добро качество на 
3G-мрежата. Също така изграж-
дането на една такава мрежа 
отнема по-малко ресурси.

Глобул като скорости предлага 
пренос на данни от 21 Mbp/s. Мре-
жата на компанията работи в два 
честотни спектъра – 1900 MHz и 
2100 MHz.

Digital Agenda

Защо всъщност е тази битка? 
Секторът на информационните и 
комуникационни технологии (ИКТ) 
генерира пряко 5% от европей-
ския БВП, като обемът на пазара 
е 660 милиарда евро годишно, но 
секторът допринася много повече 
за общия растеж на производител-
ността (20% пряко от сектора на 
ИКТ и 30% от инвестиции в ИКТ). 
ИКТ оказват значително социално 
въздействие — така например фа-
ктът, че в Европа повече от 250 
милиона души ежедневно ползват 
интернет и практически всички 
европейци притежават мобилни 
телефони, доведе до промяна на 
начина на живот.

Тази тенденция се наблюдава 
все по-ясно и у нас, където по 
неофициални данни около 10% от 
хората притежават смартфон или 
друго устройство, което позволява 
ползване на мобилен интернет. От 
тези хора половината не ползват 
тази услуга, което само по себе си 
създава достатъчно потенциал за 
ръст на този пазар у нас. Очак-
ванията са до година и половина 
вече 20% от потребителите да 
имат устройства, позволяващи 
ползване на мобилен интернет, 
което на свой ред е достатъчен 
повод за битка между операто-
рите. За момента измежду тях 
най-добре се представя VIVACOM с 
най-много привлечени нови клиенти 
на мобилен интернет. 

Една от причините за очаквания 
значителен ръст в потребление-
то на тази услуга е прилагането 
на Програмата в областта на 
цифровите технологии за Европа 
(„Digital Agenda for Europe”). В нея е 
поставена целта да се предостави 
основен широколентов достъп на 
всички европейци до 2013 г., като 
стремежът е да се гарантира, че 
до 2020 г.: (i) всички европейци ще 
имат много по-бърз достъп до ин-
тернет със скорост над 30 Mbp/s; 
и (ii) 50% или повече от европей-

ските домакинства са абонати на 
интернет връзка със скорост над 
100 Mbp/s.

С подобна амбициозна задача се 
е заела и VIVACOM, която съобщи, 
че ще инвестира 600 млн. лева 
през следващите три години в раз-
витие на мрежата си. Компанията 
тази година представи плановете 
си за развитие на оптична мрежа 
със скорост от 100 Mbp/s, която 
да покрие един милион домакин-
ства в цялата страна до 2014 г. 
В допълнение телекомът започна 
да предлага и услугата сателитен 
интернет, която осигурява достъп 
до световната мрежа и в най-от-
далечените места без телекому-
никационна инфраструктура. Това 
позиционира VIVACOM като интер-
нет доставчика със 100 процента 
покритие на България.

Освен това компанията развива 
и мащабен проект за осигуряване 
на безплатен интернет достъп в 
множество точки в цялата стра-
на. Досега VIVACOM има 2000 та-
кива зони, като плановете са този 
брой да нарасне до 3000 догодина. 
Мобилтел също предприе редица 
стъпки в тази посока.

Бъдещето

По-широкото внедряване и 
по-ефективното използване на 
цифрови технологии ще позволи на 
Европа да се справи със своите 
основни проблеми и ще осигури на 
европейците по-добро качество на 
живот — например чрез подобре-
но здравеопазване, по-безопасни и 
по-ефикасни транспортни решения, 
по-чиста околна среда, нови медий-
ни възможности и улеснен достъп 
до публични услуги и културно 
съдържание. За целта е необходимо 
да се предоставят привлекателни 
услуги и съдържание в оперативно 
съвместима интернет среда без 
граници. Това стимулира пазарно-
то търсене в посока на по-високи 
скорости и по-голям капацитет, 
което от своя страна създава ико-
номически стимули за инвестиране 
в по-бързи мрежи.Въвеждането и 
разгръщането на по-бързи мрежи 
пък дава възможност за инова-
тивни услуги, възползващи се 
от по-високите скорости. 
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Най-накрая Европа официално 
стартира �Галилео”. Първите два 
сателита от бъдещата сате-
литна навигационна система са 
вече в Космоса. Три години след 
запланувания старт на Галилео 
от космодрума в Куру (Френска 
Гуаяна) излетя руската ракета 
0Съюз”, на която се намираха и 
сателитите. Какво прави Га-
лилео толкова значим и каква 
е разликата с американската 
GPS (Global Positioning System)? 
На първо място трябва да се 
отбележи желанието на Европа 
да бъде независима от амери-
канската система и да разбие 
статуквото на монопола им за 
сателитно позициониране. В 
наши дни, погледнато в световен 
мащаб, GPS практически няма 
алтернатива на пазара. Освен 
това европейската система има 
за цел да надмине по качество 
американската. Точността на 
позициониране на обекти може 
да бъде изчислявана до метър, 
в сравнение с GPS, при който 
точността е десет метра, кое-
то е незадоволително за някои 
потенциални нейни приложения. 
Цената на този проект обаче 
е изключително висока. Досе-
га изстреляните два сателита 
трябва да достигнат цифрата 

тридесет и да започнат дви-
жението си в орбита на 23 000 
километра от Земята. Освен 
сателитите са необходими и 
четиридесет наземни антенни 
станции за улавяне и преразпре-
деляне на сигнала, които ще 
бъдат управлявани децентрално 
от четири основни контролни 
центъра – немските в Дармщад 
и Оберпфафенхофен, френският 
в Тулуза и италианският – във 
Фучино. По първоначално оценка 
проектът е трябвало да струва 
около 3,4 милиарда евро. В по-
следствие цифрата нараства до 
4,8 милиарда, без да се взимат 

под внимание огромните разхо-
ди за поддръжка и опериране на 
системата, оценявани в кратко-
срочен план на близо 1 милиард 
на година. 

Какви ще бъдат икономически-
те ползи за Европа от това ма-
щабно начинание? Прецизността 
на Галилео би могла да доведе до 
много нови приложения на сате-
литната навигация за редица 
компании, за които досега това 
не е било вариант. Интуитивно 
се досещаме за браншовете на 
транспорта и логистиката. Са-
молетният транспорт би могъл 
да бъде оптимизиран, така че 

Галилео
Êîíêóðåíòúò 
íà GPS ñúñ 
çàÿâêà çà 
ñêîðîøíî 
íàâëèçàíå 
íà ïàçàðà
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да не е необходимо да се отказ-
ват или пренасрочват полети 
при влошени метеорологични 
условия; кацанията могат да 
бъдат координирани значително 
по-прецизно; и не на последно 
място може да бъде повишено 
нивото на сигурност на въздуш-
ния транспорт. Като директно 
последствие от това ще бъдат 
намалени разходите на авио-
компаниите в дългосрочен план. 
Във влаковия превоз точност до 
десет метра често не позволя-
ва да бъдат точно локализирани 
товарите на кой влак и на кой 
коловоз се движат. При нама-

ляване на допустимата грешка 
до един метър това би оста-
нало в историята. Наземните 
превози ще станат значително 
по-сигурни с помощта на скрити 
устройства, които са способ-
ни да локализират откраднати 
товари и превозни средства, 
както и в случай на инцидент да 
свидетелстват за това какво 
конкретно се е случило. Не само 
Европа работи в тази насока. 
Русия и Китай вече стартираха 
свои проекти, което остави Ев-
ропа в позицията на догонващ в 
тази своеобразна технологична 
битка. Китай дори има вече над 
десет свои сателита в орбита-
та, с които има намерение да 
захранва с позиционни информа-
ции азиатския регион в близко 
бъдеще. В Китай космическите 
мисии набират скорост и са се 
превърнали във вид национална 
цел, която е силно подкрепяна 
от правителството и следена с 
интерес и възторг от населени-
ето. Но грижите за европейско-
то изоставане не идват само 
от технологична гледна точкa. 
Въпреки множеството си цивил-
ни приложения GPS си остава 
под контрола на американската 
армия. Близко до ума е и това, 
че при евентуален военен кон-
фликт САЩ може да предпочете 
да ограничи достъпа до GPS. 
Руският проект Глонас не пред-
ставлява реална алтернатива 
поради същата причина. Един 
от минусите на Галилео досега 
е сериозното му изоставане от 
прогнозираните пускови срокове. 
По първоначален план система-
та трябваше да постигне пълна 
функционалност още през 2008 
г. За да се случи това, поне 18 
от 30-те сателита трябва да 
бъдат изпратени в орбитата на 
Земята. Днес се смята за реа-
листична дата 2014 година, но 
до достигане на пълна функцио-
налност на системата с 30 са-
телита ще трябва да мине още 

време. Разходите, които систе-
мата струва на европейския да-
нъкоплатец, също нарастват от 
година на година, което, особено 
в сегашната ситуация на криза 
в редица европейски икономики, 
прави финансирането значително 
по-сложно.

При достигане на пълната 
си функционалност /Галилео” 
ще бъде от полза в значително 
повече сфери от своите конку-
ренти. Системата ще намери 
приложение и в селското стопан-
ство за правилно разпределяне 
на пестициди с цел намаляване 
на щетите за околната среда. 
В строителното инженерство 
точността на сигнала може да 
служи за точно измерване на 
сгради и разстояния. Много ин-
тересно приложение на /Галилео” 
в сферата на енергийните услуги 
може да дойде от координаци-
ята на електрическата мрежа 
спрямо моментните нужди на 
потребителите, което да дове-
де до значително оптимизиране 
на разходите в този бранш. Във 
финансовата сфера и особено 
в темата на онлайн-банкиране-
то, сигурността на предаване-
то на данни и осъществяване 
на транзакции са ключови. С 
помощта на /Галилео” би било 
възможно всяка транзакция да 
бъде проследена с изключителна 
точност, което от своя страна 
да намали до минимум възмож-
ността за измами. Дори полиция-
та и разследващите органи биха 
могли да го използват за коорди-
нация на свои акции за залавяне 
на престъпници.

При неоспоримите ползи за 
Европа от този проект остава 
за предприятията на Стария 
континент да преценят своите 
ползи от реализацията му и да 
се подготвят за пускането му. 
Многобройните нови възможности, 
които /Галилео” създава, вероятно 
ще имат ефект и върху еже-
дневието на всеки европеец.

 – навигацията на Европа
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След изненадващото уволнение 
на Карол Барц (Carol Bartz) от поста 
генерален директор на Yahoo мнозина 
си зададоха въпроса това ли е краят 
на интернет-гиганта във вида, в кой-
то го познаваме. Слуховете относно 
бъдеща продажба на компанията 
като пореден резултат от борбата 
с доминиращата позиция на пазара 
на Google се засилиха след тази 
изненадваща стъпка на борда. Доско-
рошната носителка на надеждата за 
възвръщане на позалязващата слава 
на компанията бе освободена само 
след малко повече от две години и 
половина на върха в Yahoo. И то не 
след личен разговор с борда както 
би било очаквано, а просто с един 
кратък имейл. При тази нараства-
ща несигурност, в комбинация със 
спадащия пазарен дял на компанията, 
облаците над централата в Съни-
вейл, Калифорния, се сгъстяват.

Ако проследим развитието на 
компанията от основаването през 
не толкова далечната 1995 година 
досега, намираме първи индикации 

за това къде се коренят проблеми-
те. Началото е мълниеносно – около 
година след създаването на ин-
тернет платформата на Yahoo от 
пионерите Дейвид Фило и Джери 
Янг компанията излиза на борсата. 
Платформата, която двамата създа-
ват, има първоначално изцяло лична 
цел – да систематизира най-често 
посещаваните от тях сайтове. В по-
следствие все повече и повече хора 
попадат на страницата на двамата 
студенти от Станфорд и това ги 
води до мисълта, че тяхната идея 
може да бъде развита и комерсиали-
зирана. За тях обаче съвместяване-
то на търговската дейност с чисто 
техническата им визия за нещата се 
явява твърде сложна задача. Затова 
двамата привличат към себе си друг 
абсолвент от Станфорд – Тим Когъл, 
като генерален директор, който от 
своя страна назначава Джеф Малет 
за директор на маркетинг и продаж-
би. При тази нова констелация, в 
която създателите могат спокойно 
да се концентрират върху креатив-
ната част от работата, Yahoo се 
превръща в един от най-търсените 

ехноехноТТ
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сайтове в интернет пространство-
то.

Първоначално компанията гене-
рира приходи от продажбата на 
пространство на собствената си 
страница чрез предоставяне на 
рекламни банери. Разликата с други 
медии в този случай е, че тази ре-
клама действа на потребителите 
не само визуално, но и може да ги 
отведе до сайта на рекламиращата 
компания само с един клик. Оттам 
идва и идеята на Yahoo да действа 
като посредник за ритейл компании, 
отвеждайки потенциални клиен-
ти до сайта им в 
замяна на част от 
генерирания оборот. 

Основната услуга, 
която Yahoo предлага, 
си остава и до днес 
търсачката му. В тази 
насока компанията се 
кооперира от няколко 
години с Microsoft в засе-
га неуспешен опит да си 
върне част от пазарния 
дял в този сегмент. Освен 
нея значителна част от 
трафика се генерира и чрез 
популярната си безплатна 
имейл услуга. Но докато през 2004 
година компанията все още може да 
се похвали с по-висок оборот от ос-
новния си конкурент Google, цифрите 
отдавна показват друго – през 2010 
Yahoo реализира почти пет пъти по-
малко продажби от Google. Едно от 
позитивните развития е скокът в 
оперативната печалба, който обаче 
се дължи на съкращения в разходите, 
които се извършват. Но дори и това 
не помага засега на Yahoo да се 
върне на нивата на пазарна капи-
тализация от 2006 година от около 
43 милиарда долара, от сегашните 
около 17 милиарда долара.

Все пак Yahoo не остават 
безразлични към тенденциите на 
деня. Компанията стартира услуги 
като онлайн телевизия, които обаче 

все още изостават значително 
от конкурентите си. В миналото 
платформата интегрира услуги като 
чат пространства, жълти страници, 
както и персонализирана начална 
страница, чието съдържание може 
да бъде променяно от всеки потре-
бител спрямо личните му интереси 
и предпочитания. Чрез множество 
успешни и не дотам успешни покупки 
на други компании Yahoo предоставя 
на потребителите си голямо разно-
образие от предложения, 
което да 

ги задържи кол-
кото се може повече в сайта.

Заплахата за Yahoo идва вече не 
само от страна на Google, но и от 
все повече навлизащия в ежедневи-
ето ни Facebook. Със своите над 
500 милиона активни потребители 
Facebook като най-голямата соци-
ална мрежа предоставя огромен 
потенциал за генериране на трафик 
за рекламодателите, които все 
по-често пренасочват вниманието 
си от класическите информационни 
сайтове като Yahoo към социалните 
мрежи. И докато Yahoo изостава в 
тази тенденция, Google вече пусна 
на пазара своя конкурентен продукт 
Google Plus, който набира средно по 1 
милион нови потребители на ден. По-
тенциалът на Yahoo в тази битка е 
значителен – изключително популяр-
ните спортни страници, прогнози за 
времето и бази данни на финансова 

тематика от епохата на настолни-
те компютри все още изостават от 
основните си конкуренти в света на 
мобилните устройства и социалните 
мрежи. 

Поради неясното бъдеще на ком-
панията слуховете за евентуална 
продажба на Yahoo циркулират от 
известно време. За купувачи са спря-
гани стратегически играчи в бранша 
като Microsoft и AOL, но и също 
така финансови инвеститори като 
Private Equity компаниите Silver Lake и 
Providence Equity Partners. Интерес би 
могло да има и от страна на азиат-
ските производители на смартфони, 
както и от редица медийни конгло-
мерати. Една от причините защо 
интересът към Yahoo не стихва е 
големият потенциал на отделни 
части от компанията. Докато ос-
новната цел на Microsoft е задълбо-
чаване на вече съществуващото 
партньорство, при което Yahoo 
използва търсачката на Microsoft 
Bing в замяна на част от оборо-
та, реализиран от продажбата 

на рекламни пространства, то при 
финансовите инвеститори причи-
ните са съвсем други. Продажбата 
на отделни части от Yahoo, като 
например дяла в китайския доставчик 
на разплащателни услуги Alibaba или 
по-популярните услуги на Yahoo като 
месинджъра, биха донесли значително 
по-високи приходи от запазването 
на съществуващата корпоративна 
структура. За фирмите от Private 
Equity бранша това представлява 
идеална възможност за генериране 
на бързи печалби от закупуването на 
целия концерн, реструктурирането 
му и разпродажбата му на отделни 
части.

И както компанията е в търсене 
на заместник на Карол Барц на върха, 
така и за акционерите остава да 
чакат по-добри времена. Какъв ще 
бъде крайният изход на борбата за 
надмощие в бранша остава под 
голяма въпросителна.
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АНТОН АНДОНОВ

Американски президенти, му-
зиканти и актьори от световна 
величина, писатели и спортисти 
са запалени фенове на дрехите, 
от които скромно гледа благо-
родно еленче (лос). Емблемата на 
Abercrombie & Fitch отдавна се 
е превърнала в знак за модерно 
спортно облекло, предпочитано за 
ежедневни разходки и пазаруване. 
Въпреки сравнително младата 
си история, марката е една от 
най-старите в света. Тя изпрева-
ри с почти 20 години рождената 
дата на Коко Шанел и успя да се 
превърне в предпочитана за Теди 
Рузвелт (Teddy Roosevelt), Емили 
Ерхарт (Amelia Earhart), Грета Гар-
бо (Greta Garbo), Кетрин Хепбърн 
(Katharine Hepburn), Кларк Гейбъл 
(Clark Gable), Джон Стайнбек 
(John Steinbeck), Джон Ф. Кенеди 
(John F. Kennedy), Дуайт Айзенха-
уер (Dwight Eisenhower) и Дейвид 
Бекъм (David Beckham). Човекът, 
който за първи път в света пре-
летя над Атлантика от Ню Йорк 
до Париж без междинно кацане – 
Чарлз Линдберг (Charles Lindbergh) 
и известният изследовател на 
Антарктида Ърнест Шекълтън 
също са сред запалените фенове 
на бранда, който днес реализира 
обороти за милиарди долари. 

Магазинът на марката на 
престижното Пето авеню в Ню 

Йорк е един от малкото, пред 
които почти винаги може да се 
видят опашки от чакащи. Исто-
рията на бранда е поредното 
доказателство, че най-добрите 
дрехи за активния човек може да 
създаде само личност, която сама 
води такъв начин на живот. Точно 
такъв е запаленият рибар, пъте-
шественик, топограф и авантю-
рист Дейвид Аберкромби (David 
Abercrombie). 

В далечната 1892 г. Дейвид 
Аберкромби открива на брега на 
океана на Саут стрийт, 36 малко 
магазинче, в което продава стоки 
за спорта и свободното време. В 
Ню Йорк той организира и произ-
водството на всички предлагани в 
магазина стоки. Оттам в страна-
та на неограничените възможнос-
ти тръгва пътят на компанията, 
която в началото прави и търгува 
само със спортни стоки, но с 
годините се развива до създаване-
то на собствена линия младежка 
мода и няколко бранда, получила 
съвсем наскоро собствен аромат 
с парфюмите Abercrombie & Fitch. 
До 1900 г. компанията се нарича 
Abercrombie Co. Тогава към нея се 
присъединява адвокатът Езра Фич 
(Ezra Fitch), който от клиент на 
магазина, обичащ в свободното си 
време да катери планински върхо-
ве като турист, поема още едно 
предизвикателство – да навлезе 
в света на търговията. Така се 

Модерните 
млади
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ражда Abercrombie & Fitch Co. 
С годините продажбите на ком-

панията стремително нарастват. 
Адвокатът в туристическия 
тандем се оказва изключително 
проницателен за развитието на 
сегмента „мода за свободното 
време и спортните стоки” човек, 
успява да наложи освен тясно 
специализираните туристически 
пособия по рафтовете в магази-
ните да се появят и други стоки 
и така „отваря” компанията към 
по-широк кръг клиенти. Различни-
те визии за бъдещето на марката 
са причината за 

честите скандали 
между двамата 

съдружници. Въпреки това Езра 
Фич успява да убеди Дейвид 
Аберкромби да направят първия 
за времето си печатен моден 
каталог, който като магнит при-
влича вниманието на купувачите. 
Те изпратили над 50 000 копия от 
456-страничния каталог, което за 
времето си е маркетингов ход без 

аналог. Само за отпечатването 
на каталога двамата плащат 50 
000 долара! В него потенциални-
те клиенти можели да изберат 
дрехи за къмпингуване и риболов, 
да прочетат статии и съвети 
за свободното време. Разходите 
по рекламната акция за малко да 

фалират компанията, но в крайна 
сметка първият трус в история-
та на Abercrombie & Fitch минава 
почти безболезнено. 

Тандемът работи заедно до 
1907 г., когато Дейвид Аберкромби 
решава да се оттегли от компа-
нията и оставя бъдещето й в ръ-
цете на Езра Фич. Предприемачът 
набързо намира нови съдружници, с 
които за малко не фалира марката 
през 1909 г. заради прекомерно 
нарасналите разходи, свързани с 
поддържането и информирането 
на натрупаната бързо голяма 
клиентска маса. Късметът се 
оказва на тяхна страна и вместо 
банкрут през 1917 г. Abercrombie & 
Fitch Co открива първия си мага-
зин в центъра на Манхатън на Ма-
дисън авеню. На деветте му  ета-
жа можело да се намери всичко 
за свободното време. В сутерена 
имало дори стрелбище, където 
можело да се изпробва точността 
на предлаганите спортни оръжия. 
Принадлежности за каране на ски, 
стрелба с лък, подводно гмуркане 
и игри на морави, дрехи за разли-
чен климат и терени се продавали 
на рафтовете до петия етаж. На 
шестия пък се намирала картин-
на галерия и книжарница, в която 
книгите били основно на спортна 
тематика и мини голф игрище, къ-
дето инструктори давали безплат-
ни уроци на начинаещите. Седмият 
етаж бил царството на писто-
лети, стотици пушки и карабини, 

Символът

Символ на всеки панталон или пуловер на 
марката е благородният елен, който кротко 
съжителства с рекламният слоган „Лукс в 
ежедневието”. Защото покупката на дреха 
или аксесоар от  Abercrombie & Fitch се счита 
не просто за поредната дреха за гардероба, 
а има смисъл на определен начин на живот, 
характерен за енергични, независими и секси 

момичета и момчета. С дрехите на легендарната марка те се 
чувстват еднакво добре както по време на джогинг, така и в изис-
кан ресторант. Днес всички стоки се продават и от фирмения сайт 
на компанията по интернет. Твърди се, че заради висококачестве-
ните материали, от които се произвеждат дрехите на марката, 
клиентите на Abercrombie & Fitch са хора, които разбират от мода и 
притежават отлично чувство за стил. Младежката линия на фирма-
та предлага всичко необходимо за самочувствието на младия човек 
– дънки, ризи, трикотаж, аксесоари, обувки и парфюми. Тя е направе-
на от естествени материали, дава усещане за свобода и комфорт, 
дрехите са удивително меки и в тях човек се чувства не просто 
удобно, а уютно. Щампи, шевове и необикновени дизайнерски украси 
отличават дрехите с тази марка, а възможността да бъдат комби-
нирани с почти всички останали дрехи от гардероба ги превръща в 
предпочитаната – макар и скъпа – марка не само отвъд океана, но и 
в Европа и Япония. Най-голяма популярност модната линия има сред 
студентите, за които дизайнерите на Abercrombie & Fitch работят 
неуморно. 
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украсени с препарирани глави на 
животни и истински развъдник за 
кучета и котки. Оборудване за ри-
болов, къмпинг и разходки с лодка 
намерили пристан на осмия етаж, 
а на покрива на сградата воден 
спасител давал безплатни уроци 
по плуване в басейна. Освен дрехи 
за спорта и свободното време 
компанията започнала да продава 
и модерната за времето си ки-
тайска хазартна игра – маджонг, 
по която полудява цяла Америка. 
Компанията успява да продаде 12 
000 броя от китайското чудо. 

28 години след присъединява-
нето си към компанията - през 
1928 г., Езра Фич продава дяло-
вете си на своя шурей Джейм 
Коб (James Cobb) и на служите-
ля Отис Гернси (Otis Guernsy). 
По онова време продажбите са 
скочили до 6,3 млн. долара, а 
чистата печалба на фирмата 
е в размер на 548 000 долара. 
Двамата застават начело на 
компанията като президент и 
вицепрезидент. Съвсем скоро 
обаче вместо да я развият, те 
продават Abercrombie & Fitch Co. 
на нюйоркския производител на 

оръжие и риболовни принадлеж-
ности Von Lengerke & Detmold. 
Новият собственик притежава 
компанията за производство на 
ловджийско оръжие Griffin & Howe, 
чиито оръжия заемат своето 
място сред асортимента на 
магазина. Von Lengerke & Detmold 
успява да развие марката, въпре-
ки тежките години на Голямата 
депресия когато приходите на 
компанията рязко намаляват, а 
продажбите падат до 2 598 925 
през 1933 г. Abercrombie & Fitch 
излиза от кризата през 1938 г. 
и дори подновява изплащането 
на дивиденти на акционерите 
си. Въпреки това през същата 
година продажбите на писто-
лети падат с 40% и дори мага-
зинът на Madison Avenue не е 
в състояние да компенсира 45 
процентния спад при търговията 
с облекло, обувки и аксесоари. 
10% от общият обем на про-
дажби става чрез каталожната 
търговия, която почти не усеща 
кризата. В периода от 1920 до 
1960 г. по рафтовете на всеки 
магазин на Abercrombie & Fitch на 
вниманието на купувачите има 

над 15 000 вида риболовни при-
надлежности и 700 вида пушки 
за лов, печалбата достига 185 
649 долара, а нетните продажби 
удрят 16,5 млн. долара. Бизнесът 
така се разраства, че новите 
собственици на марката реша-
ват да започнат продажбата на 
пособия за всички видове спорт 
в това число и за елитните 
тенис, поло, голф и пособия за 
конни надбягвания. Така се ражда 
и най-точното рекламно посла-
ние на марката – „Най-големият 
магазин за спортни стоки в 
света”. Магазинът в Ню Йорк се 
превръща в арена за най-новите 
и модерни стоки за свободното 
време, а експанзията продължава 
към градовете Палм Бийч, Флори-
да, Саутхемптън и други места, 
където фирмата открива сезон-
ни магазини.   

Седемдесетте години на ми-
налия век се оказват поредното 
изпитание пред Abercrombie & 
Fitch Co. Четири поредни години 
компанията отчита загуби от по 
500 000 долара, но едва след по-
редната годишна загуба от 1 млн. 
долара през 1975 г., Abercrombie & 
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Fitch Co. подава молба за обявява-
нето й в несъстоятелност през 
август 1976 г.  Фирмата 

затваря врати 
през ноември 1977 г., 
но не за дълго 
Спасителят на марката се оказ-

ва Oshmans Sporting Goods, който 
не само купува всички дългове 
на компанията, но и продължава 
откриването на нови магазини, и 
разширява диапазона на продава-
ната в тях продукция. През 1978 г. 
новият собственик брои 1,5 млн. 
долара за славната марка и започва 
десетгодишна експанзия по новото 
й утвърждаване. 

Поредният славен период на 
Abercrombie & Fitch завършва през 
1988 г., когато управлението на 
компанията преминава от ръцете 
на Oshmans Sporting Goods към 
друга компания -  The Limited Brands 
Inc. срещу 47 млн. долара. Само 
четири години по-късно – през 1992 
г. – новият собственик е изпра-
вен на ръба на фалита и набързо 
продава Abercrombie & Fitch на Майк 
Джефрис (Mike Jefferies), който 
ръководи компанията до днес. Той е 
мениджърът, който успява да качи 
продажбите на компанията до 85 

млн. долара през 1992 г., 111 млн. - 
през 1993 г.,  до 165 млн. през 1994 
година. 

През 1997 г. Abercrombie & Fitch 
стартира проекта A & F Quarterly. 
Изданието включва фотография, 
интервюта и статии за секс, поп 
културата, и други интересни за 
тийнейджърите теми. Година по-
късно на пазара е новата модна 
линия за клиенти на възраст от 7 
до 14 години, която се превръща в 
хитова не само за хлапетата, но 
и за техните родители и логично 
вдига приходите на бранда до 805,2 
млн. долара за 1998 г. Окуражен 
от успеха Майк Джефрис отива 
още по-напред в развитието на 
марката. На следващата година - 
1999 - Abercrombie & Fitch стартира 
:A & F телевизия” която излъчва 
предавания единствено за млади, 
ангажирани в спортни и развлека-
телни дейности хора. Първоначал-
ната идея е била програмата да 
се излъчва в кабелните мрежи и на 
мониторите в магазините, но впо-
следствие прераства в национален 
проект. Идеята бележи поредния 
връх в приходите на Abercrombie & 
Fitch, нараснали до 1,030 млрд. дола-
ра през 1999 г. 

Компанията навлиза в XXI век 
като шестия по популярност бранд 

сред тийнейджърите, изпреварвайки 
дори Nintendo и Levi's. Тя лансира 
и нова марка - Hollister Co., която 
също успешно се наложи на пазара. 
Поредната марка - RUEHL No.925 
успя да се наложи сред категория-
та от 22 до 35 - годишни потреби-
тели през 2004 година, а приходите 
на компанията отчетоха ниво от 
2,021 млрд. долара през 2005 г. Две 
години по-късно общите продажби 
удариха 3,749 млрд. долара, а през 
2008 г. Abercrombie & Fitch предста-
ви своята поредна марка, този път 
за бельо - Gilly Hicks. Стремителни-
ят възход на приходите спря през 
същата година заради световната 
икономическа криза. Компанията 
отказа да намали цената на про-
даваните от нея стоки, твърдейки, 
че качеството има своята цена, но 
това доведе до финансов спад от 
3,540 млрд. долара на приходите за 
фискалната 2008 г. 

Въпреки това тя откри първите 
си магазини в Европа – в Лондон, 
Милано, Копенхаген и Париж, и 
стъпи на японския пазар с магазини 
в Токио и Фукуока. Кризата наложи 
закриването на всички магазини с 
марка RUEHL No.925, но отвори про-
дажбите на марката по интернет 
на ruehl.com и в останалите 
250 магазина в САЩ и Канада.  

Един от най-шумните скандали в света на модата е свързан с 
Abercrombie & Fitch. Дълго време политика на компанията е била в 

магазините да не се наемат на работа цветнокожи. Расовата дискри-
минация е осигурявала стабилна клиентела от немалкото сподвижници 
на идеята да бъдат обслужвани само от бели продавачи. С признаване-

то на правата на цветнокожите в САЩ, разбира се, се слага край на 
скандала, който днес е старателно покрит с пелената на забравата. 

Новият мениджмънт на компанията не разчита на скандалите, 
сексуалната реклама или дискриминацията във всичките й форми, 
а залага на провокацията. Магазините на компанията са оборудва-
ни като минидискотеки. В тях гърми силна музика, светлината е 

приглушена, прожектори акцентират върху последните колекции, а 
скъпите дивани и кресла превръщат удоволствието от пазаруване-
то в своеобразно посвещение в сакрален ритуал. Обстановката се 

допълва от продавачи с външност и визия на манекени, задължител-
но облечени във фирмени дрехи на Abercrombie & Fitch . 

Политиката на компанията да прави дрехи само до определен 
размер се възприема като нова дискриминация. Този път тя е сре-
щу клиентите, които имат различна от манекенската външност 

структура и с покруса установяват, че не могат да се вмъкнат в 
предлаганите размери на марката. Пълничките клиенти вече нади-

гат вой срещу компанията, но скандалът всъщност укрепва репутаци-
ята на марката като предназначена за млади, активни и спортуващи 

хора. Но дори и „дискриминираните” избират създадените от натурал-
ни компоненти мъжки и дамски парфюми на компанията, които 
ухаят на богатство, разкош и индивидуалност и се предлагат 

в опаковки, решени в духа на минимализма.     

СкандалитеСкандалите
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АНТОН АНДОНОВ

Ароматът на току-що изпечен 
хляб или на кафе вдига продаж-
бите на пекарни и сладкарници 
с 300%, мирисът на пина кола-
да държи родителите по-дъл-
го време в магазин за детски 
играчки, а лекият и вкусен мирис 
на домашна кухня ни кара да 
посещаваме един и същ ресто-
рант от години. Да, разбира 
се, ароматът, разпръскван от 
вентилатори, пулверизатори или 
нахлуващ от въздухопровода, е 
нещото, което все повече се 

използва в съвременната тър-
говия. Той е и факторът, който 
ни кара да забравим за същест-
вуването на „вонящи” магазини 
и ресторанти. Търговците вече 
се учат как да използват силата 
на човешкото обоняние, за да 
увеличат оборота си. Мирисът 
трайно навлезе в маркетинга и 
се превърна в поредното оръжие, 
с което се печелят клиенти. 

Историята на поредното 
оръжие в маркетинга е съвсем 
млада. Тя започва преди око-
ло пет години в САЩ. Тогава 
собственик на малка бензинос-

На шопинг с.. 
носа

Àðîìàòèòå 
ñà íîâîòî 
îðúæèå íà 
òúðãîâöèòå. 
Òå ñà êàòî 
íàðêîòèê, 
êîéòî íè 
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ïîâå÷å
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танция се запитал как да вдигне 
продажбите освен на бензина 
и дизела и на десертите, сан-
двичите и кафето, които само 
събирали прах по витрините до 
касата. Търговецът забелязал, 
че хората тичат към касата, за 
да платят горивото най-често 
с физиономия, която не може 
да се нарече щастлива, заради 
миризмата на бензин. И решил 
да замени аромата на бензинови 
пари с този на прясно сварено 
кафе. Гениалната идея вдигнала 
продажбите на кафе в бензинос-
танцията му с 300% и накара-
ла маркетолозите по света да 
заговорят за поредния канал за 
продажби – ароматът. 

Машината на идеи тръгва на 
пълни обороти и днес по целия 
свят вече се продават машинки, 
разпръскващи всевъзможни аро-
мати. В момента 

пет американски 
компании 

държат около 80 процента от 

Пробуждащото даже мъртвец 
благоухание на прясно изпечено 
никарагуанско кафе и несравними-
ят аромат на току-що извадена 
от пещта френска франзела са 
разпознаваеми между хиляди други 
от дистанция мириси  и привличат 
като магнит. Това са аромати, 
които пробуждат у хората отдав-
на забравени спомени и асоциации и 
ги карат да действат. Ароматите 
се използват отскоро в маркетин-
га, защото тяхното въздействие 
върху човека все още се изучава, но 
ресторантьорството и хотелиер-
ският бизнес трябва да се възполз-
ват от тази възможност и да я из-
ползват максимално, твърди проф. 
Ханс Хат от университета на Рур 
в немския град Бохум. Според него 
зрението, слухът, обонянието, 
вкусът и усещането са инструмен-
тите, с които трябва да се въз-
действа върху клиента. Движейки 
се по централните градски улици, 
хората почти не обръщат внима-
ние на огромните рекламни билбор-

дове и на мигащите от всеки ъгъл 
неонови надписи. Съвременният 
жител на голям град ежедневно 
вижда около 3000 марки в рекламни 
надписи, по телевизията, радиото 
и в интернет. Нещо повече – всеки 
нов продукт атакува съзнанието 
на потребителя с думи и образи, 
които не се отличават съществе-
но от съществуващите. Всеки прах 
за пране изпира безупречно, а всеки 
крем прави кожата на лицето мека, 
гладка и връща младостта. 

Следователно в момента се 
търси някакво ново измерение, 
което ще привлече вниманието 
на купувачите и ще отличи пред-
лагания продукт от останалите. 
Влизайки в супермаркет, органите, 
с които чувстваме, са подложени 
на „сензорно претоварване”. Ярка-
та реклама и фоновата музика при 
пазаруването вече са в миналото, 
а на гребена на вълната днес са 
ароматът на пресни портокали при 
плодовете и мирисът на ванилия 
при сладкарските изделия. Учени 

обонятелния маркетинг в света.
Данните сочат, че всеки пети 

търговец на дребно отвъд оке-
ана използва услугите на някоя 
от тях. Целта на обонятелния 
маркетинг е да накара хората да 
се задържат за по-дълго време в 
магазина на търговеца. И това 
наистина се случва, защото 
купувачът се чувства комфортно 
там, шопингът върви и в голяма 
част от случаите той оставя 
повече пари, отколкото първона-
чално е планирал да похарчи. 

Тайната на „неудържимото 
купуване” се крие в това, че 
рецепторите за обоняние са 
пряко свързани с областта на 
човешкия мозък, която отговаря 
за емоциите, и буквално карат 
клиента да купува. Сигналите от 
зрителните рецептори (очите), 
слуховите (ушите) също дости-
гат до мозъка, но връзката не 
е директна, а опосредствана и 
забавя реакцията на купувача. 
Оказва се, че човек купува по-
бързо с носа, а не с очите и под 
звуците на електронен бийт.  

Това накара изследванията на 
арома-маркетинга да напреднат 
с такава скорост, че на пазара 
вече се предлагат едни и същи 
аромати, но за различните го-
дишни сезони. Разпръскването им 
става както с обикновени венти-
латори и пулверизатори, така и 
чрез системите за вкарване на 
свеж въздух в магазина. Цена-
та на едно зареждане, с което 
се осигурява исканият аромат 
за месец, е от 110 до 280 евро. 
Клиентите могат да избират 
от над 130 готови аромата или 
да поръчат свой, но за неговото 
приготвяне ще трябва да платят 

Всеки ден виждаме 
3000 реклами

доказаха, че за запаметяването от 
мозъка на образи, съпроводени с 
миризма, е необходимо малко по-
вече време, но за сметка на това 
тези образи остават повече време 
в паметта. Силата на внушение-
то е толкова голяма, че може да 
направи от обикновения въздух, 
лишен от каквато и да е миризма, 
приятен аромат при споменаване-
то на думата „кашкавал” или да 
предизвика погнуса при използване-
то на думите „миризма на пот”. 
Примерът на практика показва ре-
акцията на човешкия мозък, който 
създава образи и впечатления на 
базата на въображението и споме-
на.  Любимите аромати на немци-
те са мирисът на дървета и гори, 
земя, хляб, месо и риба, а японците 
предпочитат ароматите на цветя. 
Това означава, че навлизането на 
изкуствените аромати в живота 
ни трябва да бъде съобразено с 
индивидуалните предпочитания на 
всяка нация, допълва професорът. 



86 Икономика

между 5500 и 11 000 евро. Това 
е цената в сладкарниците да 
мирише винаги на шоколад, а в 
пекарните - на прясно изпечен 
хляб. 

Всъщност миризмите невина-
ги се използват за продажбата 
само на конкретен продукт. С 
тяхна помощ магазини, хотели, 
ресторанти и клубове създават 
комфортна за клиента обстанов-
ка, който е преситен от реклами 
и звуци, приканващи го да ку-
пува. Ароматът се превръща в 
поредната доза „наркотик”, към 
която търговците посягат, за 
да запазят клиентите в тър-
говските си обекти. Те знаят, 
че ще успеят в това начинание, 
само ако чрез миризмата успеят 
да създадат гостоприемна сре-
да, в която клиентът да обича 
да се завръща. Разпознаваемата 
миризма помага на хората да 
се чувстват по-добре в техни-
те магазини, и в много случаи 
ги кара да харчат повече пари. 
Проучване на потребителските 
нагласи, проведено от Nike по-
казва, че добавянето на аромати 
в магазините увеличава намере-

нието на клиентите да направят 
покупка с 80 на сто. 

Дали обаче такова директно 
въздействие върху емоциите 
на купувача е етично? И наис-
тина ли ароматът на вкусен 
шоколад и хляб гарантира, че 
продуктите, които се продават 
имат същите качества? Не е 
ли поредната търговска изма-
ма и манипулация това? Според 
Алекс Хилър, експерт в областта 
на маркетинга от Nottingham 
Business School, цитиран от бри-
танския вестник The Independent, 
„Ароматът е лека форма на ма-
нипулация на потребителите. Но 
те осъзнават и приемат тази 
манипулация и тя по никакъв на-
чин не ограничава свободата на 
избора. Няма нищо лошо в това 
да се носи мирис на канела там, 
където се продават краваи с 
канела. Това ще направи хората 
по-склонни да купуват този про-
дукт, но няма да ги задължи да 
го направят”, допълва той. 

Един от петте големи произ-
водители в САЩ – ScentAir, който 
има повече от 30 000 инста-
лации в 105 страни по света, 

твърди, че от нейните услуги 
се ползват не само търговски 
обекти, но и болници, библиотеки 
и места за забавление. „Ние пра-
вим живота на нашите клиенти 
по-добър. 

Ние продаваме 
не просто 
аромат, 
а успех!

И всеки може да реши какво да 
избере!” Компанията нашумя през 
2008 г., когато пусна миризма на 
пина колада в магазина за детски 
играчки Hamleys в Лондон.  Експе-
риментът накара родителите да 
се задържат по-дълго около щан-
довете с играчките и да изпълня-
ват всяка прищявка на децата си. 

Така в битката за всеки кли-
ент търговците ще трябва да 
избират между витаещата във 
въздуха воня на провала и слад-
кия мирис на успеха, постигнат 
с всички средства. И никак не е 
трудно да се предположи накъ-
де ще бъде следващата им 
крачка. 

енденцииенденцииТТ
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драведравеЗЗ

АНТОН АНДОНОВ

Сексът вече не е като едно време. 
Модерните времена наложиха ново 
отношение към най-старото удо-
волствие на човека. И ако доскоро 
лекарите ни плашеха с гадни инфекции, 

които колкото и досадни да са, се 
лекуваха за десетина дни, то преди 30 
години към болестите, предавани по 
полов път, прибавиха още една, която 
сложи края на свободната любов. HIV 
вирусът се оказа устойчив на всякак-
ви медикаменти и хвърли в потрес 

научноизследователски лаборатории 
по целия свят. Хората в бели прес-
тилки трескаво започнаха да търсят 
начин как да преборят устойчивия на 
всичко вирус. Усилията им засега оба-
че удрят на камък и единственото 100 
процента предпазващо хапче се оказа 
японското „спин-кай-сам”. Шегата 
може и да се стори неуместна, но ко-
май това е най-действащото решение 
засега. То обаче е крайно неприемливо 
за никой и доведе до бум на производ-
ството на презервативи, които бяха 
посочени за доста удачни, но не на 
100 процента сигурна алтернатива за 
предпазването от вируса. 

HIV  вирусът и бясното му разпрос-
транение показаха колко скъпо струва 
човешкото безхаберие. Въпреки че 
точна статистика за платената 
от човечеството цена няма, според 
експерти парите надхвърлят сто-
тици милиарди долара. Оказа се, че 
в битката с Чумата на XX и XXI век 
СПИН – както нарекоха заболяването, 
което се развива след разрушаване-
то на имунната система на човека 
- участват всички хора, които за 
първи път в историята се обединиха 

Любов в окови

30 ãîäèíè 
ñëåä ïîÿâàòà 
íà ÑÏÈÍ 
áîðáàòà ñ 
áîëåñòòà 
êîñòâà íà 
÷îâå÷åñòâîòî 
ìíîãî 
ïîãóáåíè 
æèâîòè è 
ñòîòèöè 
ìèëèàðäè



88 Икономика

и изправиха заедно пред проблема – 
спирането на разпространението 
на HIV вируса. Трябваше да минат 28 
години, да бъдат похарчени луди пари, 
за да се отчете задържане на нивото 
на заразата. През 2009 година, когато 
разпространението на инфекцията за 
първи път бе овладяно, са регистрира-
ни нови 2,6 млн. заразени. 26 процента 
от тях са на възраст от 15 до 24 
години. Заедно с това стана ясно, че 
възрастовата граница на болестта 
рязко пада. Днес 300 000 са децата на 
възраст между 10 и 14 години, които 
са носители на HIV вируса. За сравне-
ние през 1999 г. техният брой е бил 
50 000. Сухите цифри показват, че в 
момента в света носители на ковар-
ния вирус са 33,3 млн. човека, 2,5 млн. 
от които са деца.

Някак си неусетно изминаха 30 
години от първите публикации за 
новата болест. Някои честваха на 
5 юни тази година 30-ия рожден ден 
на СПИН-а, други ще отбележат 1 
декември - Международния ден за 
борба със СПИН, за 23-и пореден път. 
Общо между двете дати е цената, 
която обществото плаща в битката 
с коварния вирус. Голата статистика 
сочи, че от 
5 юни 1981 година, когато се появява 
първото съобщение за странното 
заболяване на петима хомосексуа-
листи, до днес за починали 33 млн. 
души. Тогава американският лекар 
от Лос Анжелис Майкъл Готлиб пише 
за странното заболяване в Morbidity 
and Mortality Weekly Report. Статията 
остава почти незабелязана до мо-
мента, в който тя не е препечатана 
от известното списание New England 
Journal of Medicine. Оттогава до днес 
ежедневно около 7100 души се зара-
зяват с вируса на имунната недос-
татъчност.  Разпространението на 
HIV вируса в света е почти поравно 
между мъжете и жените. Данните со-
чат, че инфекцията се открива както 
сред хетеросексуалните, така и сред 
хората с различна сексуална ориен-
тация. В САЩ повече от половината 
от заразените са гей или бисексуални 
мъже. Рекордьори в разпространени-
ето на епидемията са страните от 
Източна Европа, Централна Азия и 
Северна Африка. Половината от но-
вите инфектирани в Източна Европа 
и Централна Азия са хора, които упо-
требяват наркотици и използват една 

и съща игла за инжектирането им. 
Печалната палма на първенството с 
90% от новите случаи държат Русия и 
Украйна. А в периода между 2000-2009 
г. инфектирането с HIV е скочило 
с повече от 25% в пет кавказки 
републики: Армения, Грузия, Казахстан, 
Киргизстан и Таджикистан. 

В периода 2001 – 2009 година 
инвестициите в адекватни действия 
за борба с HIV вируса дори в държави 
с нисък и среден брутен вътрешен 
продукт са нараснали десетократ-
но. Ако преди 10 години похарчените 
пари са били 1.6 млрд. долара, то сега 
достигат 15.9 млрд. долара.  Между-
народни донори осигуряват пари за 
медикаменти за адекватно лечение на 
заболели дори в държавите с най-ни-
сък стандарт на живот в света, за 
да ограничат разпространението на 
заразата. Политическият ангажимент 
на „богатите държави”, заложен в 
декларацията за ангажираност в бор-
бата срещу СПИН, приета от Общо-
то събрание на Организацията на 
обединените нации приета 
през юни 2011 г., 
включва до 2015 г. 
намаляване наполовина 
на предаването на HIV 
по полов път, ограничаване 
наполовина на инфектиране-
то с вируса сред инжекционно 
употребяващите наркотици  и 
вземането на подходящи превантив-
ни мерки, за да не се роди нито едно 
заразено с HIV вируса бебе от майка 
носител на вируса. Правителствата 
обещаха да намерят пари, с които да 
осигурят пълен достъп до антиретро-
вирусна терапия (с нея се потиска 
развитието на вируса в заразения 
човек) и да платят животоспасява-
щото лечение на още 15 млн. души. 
Всичко това трябва да доведе до спад 
с 50 процента на смъртността сред 
хората, инфектирани с HIV и разви-
ли туберкулоза. Финансирането на 
амбициозния план ще струва на света 
между 22 и 24 млрд. долара годишно. 

В България антиретровирусно 
лечение се осигурява на всяко HIV 
серопозитивно лице, твърдят от 
Министерството на здравеопазване-
то (МЗ). То е напълно безплатно и се 
предоставя на заболелия без значе-
ние дали е здравноосигурен или не. В 
страната има изградени пет сектора 
в болници, където се наблюдават и 

лекуват  болните с HIV или СПИН. Те 
са в София, Пловдив, Варна, Плевен и 
Стара Загора. Най-много HIV позитив-
ни хора се лекуват в Инфекциозната 
болница в София. Наред с лечението 
на заболелите МЗ прави необходимото, 
за да ограничи разпространението на 
вируса. С работата на Програма "Пре-
венция и контрол на ХИВ/СПИН" се 
цели „да се допринесе за ограничаване 
на разпространение на HIV сред насе-
лението и да се подобри качеството 
на живота на хората, живеещи с ХИВ/
СПИН в България”. Финансирането 
на дейността на програмата става 
от Глобалния фонд за борба срещу 
СПИН, туберкулоза и малария и Ми-
нистерството на здравеопазването. 
Програмата действа от 2004 година, 
а международното финансиране за 
нейната работа в борбата със СПИН 
е в размер на 15,7 млн. долара и 17,8 
млн. евро. Отделно Глобалният фонд 
осигурява до 2012 г. 23,7 млн. евро 
за превантивна битка с маларията. 
(Интервю с директора на Програмата 
д-р Тонка Върлева виж в карето).  

Последните данни за разпростране-
нието на заразата в България сочат 
регистрирани 1 400 HIV серопозитивни 
лица. Само от началото на 2011 г. са 
открити нови 129 носители на вируса, 
от които 99 мъже и 30 жени. Те са на 
възраст между 17 - 68 години, а  40 
процента от тях са младежи  меж-

ду 17 - 29 години. Най-голям брой 
новорегистрирани има в София 

– 52 души, в Пловдив – 24, и в 
Пазарджик и Варна – по 11.  

В битката с нелечимия 
за сега вирус всичко в 

крайна сметка опира 
до изначалния човеш-

ки избор, описан 
още в Библия-
та. Старата 
притча за рая 
и ябълката 
в конкретния 
казус се свежда до 
избор между живота и смъртта. 
Ако човек се отдаде на своя апетит, 
последствията за него може да 
се окажат непредсказуеми и да 
доведат фатален край. 

драведравеЗЗ
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Д-р Тонка Върлева е възпитаник на Медицинска 
академия–София. Има завършени специалности  по 
епидемиология и вирусология. От 1995 г. работи в 
Министерството на здравеопазването, а от 2004 г. е 
директор на програмите, финансирани от Глобалния 
фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. 
Специализира в университета Джорджтаун, Вашинг-
тон, и международни институции като Световната 
здравна организация, Обединената програма на ООН 
за ХИВ/СПИН. Член е на Борда на Глобалния фонд за 
борба срещу СПИН, туберкулоза и малария от 2008 г., 
и на координационния Борд на организацията „Парт-
ньорство за спиране на туберкулозата” от 2009 г. 
Семейна, с една дъщеря. 

годишно годишно 
струва лечението на заразен струва лечението на заразен 

Д-р Тонка Върлева, Директор на 
Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН"

- Какъв е броят на регистри-
раните носители на ХИВ вирус в 
България и кои са най-рисковите 
групи? 

- Към 21 септември 2011 г. в Бъл-
гария са регистрирани общо 1400 
ХИВ серопозитивни лица по данни 
на МЗ. Цифрите за периода 1.01,- 
21.09.2011 г. сочат нови 129 лица 
като мъжете са три пъти повече - 
99 срещу 30 жени. Най-много случаи 
са регистрирани в регионите 
София – 52, Пловдив- 24, Пазарджик 
– 11, и Варна – 11. През тази година 
се очертават два основни пътя за 
инфектиране – инжекционно употре-
бяващите наркотици, които са 43% 
(или 52 лица), и мъже, които имат 
сексуални контакти с мъже, чийто 
дял е 25% (или 27 лица).  Приблизи-
телно 60% от новорегистрираните 
случаи са открити благодарение на 
дейностите на Кабинетите за ано-
нимно и безплатно консултиране и 
изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС) 
и неправителствените организации, 
под получатели на средства от Гло-
балния фонд за борба срещу СПИН, 
туберкулоза и малария.

- Какъв е демографският и 
социален статус на тези хора? 

- Данните показват, че над 50% 
от инфектираните с ХИВ в Бълга-

рия са млади хора на възраст до 
29 години. И тази година долната 
възрастова граница падна до 17 го-
дини. Като цяло броят на регистри-
раните мъже е 4 пъти по-голям 
от броя на регистрираните жени.  
Категорично мога да кажа, че ХИВ 
не е пощадил нито една социална, 
възрастова и професионална група.

- Колко пари излиза на държава-
та лечението на вирусоносител и 
болен от СПИН в България? Кой 
осигурява парите за лечението?

- У нас антиретровирусно лече-
ние се предоставя на всяко ХИВ се-
ропозитивно лице, което се нуждае 
от  терапия. Лечението e напълно 
безплатно и се осигурява от МЗ. 
Годишното лечение на един пациент 
с ХИВ/СПИН  е средно около 10 000 
- 12 000 лева и зависи  от конкрет-
ната комбинация от лекарства.  
Всеки ХИВ серопозитивен, незави-
симо дали е здравноосигурен или не, 
получава лечение, ако отговаря на 
медицинските критерии за това. 
В момента в България съществу-
ват пет сектора или отделения за 
проследяване и лечение на пациенти 
с ХИВ/СПИН. През 2011 година МЗ 
е сключило договори за доставка 
на 20 различни антиретровирусни 
медикамента на обща стойност 7 

874 068 лева. С оглед осигуряването 
на непрекъснатост на терапията 
допълнително от Глобалния фонд за 
борба срещу СПИН, туберкулоза и 
малария бяха осигурени 1.1 милиона 
лева за създаване на двумесечен 
резерв от медикаменти. Благода-
рение на антиретровирусната те-
рапия (АРТ) качеството на живот 
на хората, живеещи с ХИВ/СПИН, 
значително се подобрява. В  сек-
торите за лечение на ХИВ/СПИН 
към 1.07.2011 г. се проследяват  665 
души, като 401 от тях получават 
безплатна антиретровирусна 
терапия. Програмата подкрепя 
дейността на 4 неправителствени 
организации, които предоставят 
психо-социална подкрепа на хората, 
живеещи с ХИВ/СПИН, техните 
семейства и близки. Това са  фон-
дация „Каспар Хаузер” и фондация 
„Надежда срещу СПИН” в София, 
фондация „И” – във Варна, а от м. 
юли 2011 г. - фондация „Позитивен 
избор”, която работи в Пловдив. 
Към юни 2011 г. НПО и психо со-
циалните консултанти са оказали 
здравна и психо социална подкрепа 
на общо 318 ХИВ-позитивни лица, 
техни партньори и близки.  

- Как Програма „Превенция и 
контрол на ХИВ/СПИН” работи за 

12 000 лв. 12 000 лв. 
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ограничаване на разпространение-
то на чумата на ХХ век и с какви 
пари?

- Програмата се финансира от 
Глобалния фонд за борба срещу СПИН, 
туберкулоза и малария и работи 
у нас от 2004 г. В момента тече 
втори петгодишен период на финан-
сиране, който продължава до 2014 
г. Бюджетът на фонда за първите 
три години възлиза на 17,9 милиона 
евро, като през месец декември 
тази година предстои подписване на 
споразумение за периода 2012-2014 
г. Стратегическата ни цел е да се 
ограничи  разпространението на 
ХИВ инфекцията сред населението в 
България и да се подобри качеството 
на живот на хората, живеещи с ХИВ/
СПИН. Ние работим с най-рискови-
те групи от населението -  лица, 
инжекционно употребяващи наркоти-
ци, млади хора от ромски произход, 
мъжете, които правят секс с мъже, 
лицата, лишени от свобода; прости-
туиращите, младите хора, изложени 
на риск, хората, живеещи с ХИВ/
СПИН. Превантивната ни дейност 
включва осигуряването на условия за 
доброволно изследване и консултира-
не за ХИВ в 19 кабинета за анонимно 
и безплатно консултиране и изслед-
ване за СПИН (КАБКИС). От начало-
то на годината до 18.09.2001 г. общо 
37 390 души са получили безплатно и 
анонимно консултиране и изследване 
за ХИВ. Имаме и пътуващи мобилни 

кабинети, които отиват на раз-
лични места и по различни поводи. 
Например по време на лятната ни 
кампания по черноморските курор-
ти тази година бяха изследвани 
общо 3371 души, сред които имаше 
и жена на 86 години. Освен това 
за превенция от ХИВ и сексуално 
предавани инфекции сред уязвимите 
групи програмата сключи договори 
с 59 неправителствени организации 
в цялата страна. Ние създадохме 7 
нископрагови центъра за инжекцион-
но употребяващи наркотици в Благо-
евград, Бургас, Варна, Пловдив, София, 
Плевен и Кюстендил. Функционират 
6 здравно-социални центъра в ромски 
общности в Бургас, Варна, Видин, 
Пазарджик, Сливен и Стара Загора, 
предстои откриването на нови два 

в Пловдив и Кюстендил. Изградени 
са 2 дневни центъра за предоста-
вяне на услуги на проституиращи в 
градовете Бургас и Сандански. Във 
връзка с дейностите по превенция, 
свързано с младежите на възраст 
15-24 години, има създадена мрежа 
от 18 младежки клуба за обучение на 
връстници от връстници, поддържани 
от неправителствени организации 
за работа сред деца и млади хора в 
риск. Неправителствените органи-
зации, подполучатели на средства по 
Програма „Превенция и контрол на 
ХИВ/СПИН”, стопанисват 12 мобилни 
медицински кабинета, с които дости-
гат до представителите на уязвими-
те групи и предоставяне на услуги за 
превенция на ХИВ и намаляване 
на рисковите практики. 

драведравеЗЗ

Хапче може да спре разпрос-
транението на HIV вируса, писа 
американският в. The New York 
Times. Резултатите от две из-
следвания на два различни научно-
изследовтелски екипа доказали, че 
съвременните антиретровирусни 
препарати не само лекуват, но 
и предотвратяват заразяването 
с HIV вируса, ако се вземат пре-
вантивно. Първото изследване 
"Partners PrEP" било проведено в 
Кения и Уганда от специалисти 
от Университета във Вашинг-
тон. В него взели участие 4758 
двойки, в които един от парт-
ньорите е носител на HIV вируса, 
а другият не е. Оказало се, че 
хапчето Truvada, в което има две 
основни съставки (тенофовир и 

емтрицитабин), понижава риска 
от заразяване с HIV със 73%. Дру-
гият изследван препарат - Viread, 
който съдържа само тенофовир, 
е отчел 62-процентна защита. 
Почти такава – 63 % е ефектив-
ността от употребата на това 
хапче при второто изследване  
- "TDF2", проведено от американ-
ския Център за контрол и про-
филактика на заболяванията в 
Ботсвана.  За първи път изслед-
вания с този медикамент бяха 
проведени сред гей общността 
в Сан Франциско през миналата 
година, а в момента продъл-
жават сред хетеросексуални в 
Африка и наркомани в Тайланд. 
Още тогава цифрите изненадаха 
дори изследователите. Оказа се, 

че превантивното приемане на 
антиретровирусни препарати 
действа като щит при здравите 
хора в 96,3% от случаите. Изслед-
ването струваше 73 млн. долара 
и бе проведено сред 1763 двойки, 
в които единият от партньори-
те е здрав.

Учени направиха и друг пробив 
в борбата с коварния вирус. Ла-
бораторни изследвания доказаха, 
че HIV спира действието си, ако 
от неговата мембрана бъде от-
странен холестеролът. Така пред 
вируса се слага спирачка, която 
не му позволява да уврежда имун-
ната система, а откритието се 
очаква да се превърне в основа 
при разработване на дългоочаква-
ната ваксина срещу СПИН.

Хапче спира HIV вируса?
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ВИОЛЕТА ЦВЕТКОВА

Изумителни форми, сякаш дошли 
от Космоса, изкривени пространства 
и усещане за деформация – някои 
критици сравняват архитектурата 
й с атомен взрив. „Сградите й са 
интелектуално предизвикателство 
и пространствена загадка”, написа 
през 2004-а за Заха Хадид журито, 
определящо носителя на наградата 
„Прицкер” (архитектурен аналог на 
Нобеловата премия). А самата архи-
тектка обяснява простичко: „Погле-
днете който е да е ландшафт. В него 
няма абсолютно прави ъгли и правилни 
линии.”

Коя е тя? Хадид е модерният гений 
в световната архитектура. Жена, 
разбъркала плановете и реда в мъжкия 
свят на тази професия. При това е 
с арабски корени и е пробила е там, 
където е най-трудно – на Запад. В 
сърцето на Лондон. Там се разгръща 
цялата й лична легенда.

Днес никак не е учудващо, че Заха 
Хадид – единствената жена, удосто-
явана с „Прицкер”, получава за втора 
поредна година и престижното отли-
чие „Стърлинг”, присъждано за сгради, 
проектирани или изградени в Англия. 
През 2010-а тя го печели с проекта си 
за MAXXI – Музея на изкуствата на 
XXI век (Museo dell’Arte del XXI secolo) 
в Рим, обединяващ изложбена площ, 
постояна колекция, пространства за 
концерти и пърформанси, кинозала, 
архитектурен, фото- и видеоархив, 
библиотека, лекционна зала и книжар-
ница. А на 1 октомври т. г. призът и 
премия от 20 хил. паунда отново оти-
ва при Заха Хадид за комплекса „Evelyn 
Grace Academy” в Брикстоун, Англия, 
състоящ се от четири училища, 
съобщи сайтът www.zaha-hadid.com. 
Основана през 2008 г., тази академия 
се посещава от 720 ученици. По думи-
те на Анджела Брейди, председател 
на журито RIBA (Кралския институт 
на британските архитекти), сграда-

та е изключителен пример за това 
какво може да се постигне, когато се 
съчетават отличен проект и обмис-
лени ивестиции (бюджетът е 37,5 
млн. паунда).

Наградите далеч не са всичко. Заха 
Хадид е председател на Висшето учи-
лище по дизайн в Харвард, професор 
на университетите във Виена и Йейл, 
на Висшето училище по строително 
изкуство в Хамбург, на Колумбийския 
университет, почетен член е на 
Американската академия за изкусва 
и литература и рицар на Ордена на 
Британската империя. Редовно е в 
списъка на 100-те най-влиятелни жени 
в света на Forbes. Календарът й е 
запълнен с лекции в Харвард, Йейл и 
Колумбийския университет, с диску-
сии по проекти за Близкия Изток и 
Европа, с обеди с влиятелни полити-
чески фигури… Твърди, че няма място 
по света, където да не е била. Два 
прочути световни музея в Лондон 
и Ню Йорк й посвещават огромни 
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ицаицаЛЛ
монографски изложби – чест, каквато 
се оказва най-вече на починали велики 
артисти. С две думи, Заха Хадид днес 
е най-високо оценяваната жена архи-
тект в света.

Ексцентрик

За архитектурата й казват, че е 
„свободна от гравитация”. А за нея 
самата – че е „планета, която се 
движи по собствена орбита”.  Някои 
от проектите й са вдъхновени от 
органични форми (капка вода, скали), 
други просто рушат досегашната 
естетика и изненадват с размах и 
смела фантазия. Очевидци твърдят, 
че дизайнерският й апартамент в 
Лондон (бели стени, бели подове, бели 
столове и маси, тук-там проектирани 
от самата Хадид мебели) е като фон 
за ярка звезда.

Носят се и легенди за нейния 
нрав, познат на всеки, пристъпвал 
в ателието й в Лондон. Например 
как в гнева си изхвърля монитора от 
бюрото си или как уволнява някого, 
тъй като идва на работа с перука. 
Мнозина от сътрудниците й обаче 
я следват от години. Издържат на 
убийственото й темпо на работа, на 
избухливия й характер и нечовешки-
те изисквания, вдъхновявайки се от 
харизмата и силния й дух. И твърдят, 
че Хадид е „капитан, който успява да 
прекара кораба си през най-големите 
рифове”. А рифовете в живота й не 
са малко. 

Сгради на хартия

Жена архитект, при това от Ирак 
– в началато тя е приемана като нещо 
диво, а проектите й – за безумни. 
Признават архитектурните й идеи за 
изключителни, но прекалено сложни за 
изпълнение. Няма желаещи да влагат 
парите си в „лудостите” й: необикно-
вени форми, приличащи на застинали 
водопади, остри зъбери, комети – те 
преобръщат всяка представа за зако-
ните на физиката и строителството. 
С ината си на истински преобразува-
тел на света обаче, Заха не се отказ-
ва от визуалните си търсения. Нищо, 
че цели 10 години проектите й за 
спортен клуб в Хонконг (1983), за обър-
натия небостъргач в Лестър (1990), 
за операта в залива Кардиф (1994) и 
т.н. по различни причини си остават 
на хартия. Сладък ли е успехът след 
толкова поражения?

„Парадоксално, но дава усещане за 
сила – разказва Хадид в интервю за 
„Twoj styl”. – Противно на успеха, който 
идва твърде лесно и прекалено рано. 
Нямам претенции към съдбата за 
нито една моя загуба, макар първите 
няколко години в архитектурата да 
бяха твърде трудна борба за мен. 
Моята архитектура беше и е пре-
дизвикателство за въображението. 
Много хора, от които някога зависеше 
съдбата на проектите ми, се плашеха 
от това. Бях неразбрана, недооценена, 
третирана несправедливо. Случваше 
се да изпадам в истерия при лоша 

новина. Случвало се е яростта ми да 
премине в депресия. Но за кратко. 
Успявах да се отърся от шока и да си 
кажа: това е само етап, важна е цел-
та! Никога не се отказвам при неуспех. 
Всичко е въпрос на вяра в собстве-
ната цел и на намиране на пътя за 
постигането й.”

И наистина, през 90-те години 
новаторските й проекти отлежават 
в чекмеджето, а тя е най-известна-
та архитектка, която… нищо не е 
построила. Печели престижни меж-
дународни конкурси, но идеите й са 
смятани за прекалено смели, луди, 
неизпълними. Най-шумният й успех и в 
същото време катастрофа е именно 
конкурсът за сградата на операта 
в Кардиф. Печели го два пъти, но 
строежът все не започва. И през 
1999-а всичко внезапно се променя. В 
Синсинати, САЩ, по проекта на Хадид 
започва строителството на огромен 
Център за модерно изкуство, който 
слага точка на прокълната поредица. 
От този миг тя вече е сред най-тър-
сените архитекти в света.

Когато през 2004-а й присъждат 
„Прицкер”, всички изведнъж повярват 
в нейните възможности. Сега сгра-
дите, проектирани от Заха Хадид, 
са гордост за Лондон, Берлин, Токио, 
Виена, Мадрид, Рим, Ню Йорк. Скоро ще 
се извисяват във Варшава, Дубровник, 
Дубай, преди време дори се мълвеше, 
че именно Заха Хадид може да проек-
тира архитектурното пространство 
на българския о. Св. Кирик…

Взираме се в снимаката на 61-го-
дишната поданичка на Н.В. Британска-
та кралица и откриваме, че чертите 
й по странен начин напомнят изуми-
телните й проекти. Водопад от буйни 
дълги коси, високо чело, гъсти вежди, 
големи кафяви очи, издадена брадичка, 
месест нос и плътни устни. По това 
лице могат да се прочетат интелект, 
воля, сексуалност, общителност. 
Но това е субективно. Затова пък 
абсолютно обективният психологи-
чески анализ на повече от 100 снимки 
на нейни архитектурни разработки, 
направен от специалисти с помощта 
на програмата ImageExpert, дава едноз-
начния извод: в работата й преоблада-
ват силни емоции: раздразнение, гняв, 
тревога, безпокойство, пренебрежение 
и досада.

Тогава защо проектите й покоря-
ват градове и цели държави? Може би “Evelin Grace Academy” äîíåñå âòîðè ïðèç “Ñòúðëèíã” íà Õàäèä
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защото нормите за приличие и възпи-
тание непрекъснато карат човека да 
потиска страха и гнева си. И тогава, 
обясняват учените, за компенсация 
на потисканите емоции, поцъфтява 
естетиката на разрушението. Тъкмо 
това прави Заха – разрушавайки скуч-
ния ред на правите линии и правите 
ъгли, създава своите „плуващи” здания 
с причудливи извивки.

Фантазия от 
детството
Заха е родена в Багдад през 1950 г., 

баща й Мохамед Хадид е прогресивен 
човек, а семейството живее в дом от 
30-те години в модернистичен стил. Тя 
още помни походите им по магазините 
за мебели. Купуват разни ъгловати 
предмети, а на момиченцето – асиме-
трично огледало. Тя се влюбва в него 
и така започва всичко. Заха сама пре-
фасонира стаята си от кът за малко 
момиченце в обиталище на тийней-
джър. „Когато бях малка, рисувах мно-
го, измислях си неща, представях си 
как ще изглеждат в действителност 
– спомня си Заха. –  Когато някой род-
нина започваше да строи къща, винаги 
се интересувах от скиците, макетите, 
от целия невероятен процес. Една чер-
тичка, а след това още хиляди такива, 
докато накрая възниква нещо голямо, 
материално, в което тече човешки 
живот. Цялото ми по-късно приключе-
ние с архитектурата, обучението в 
Лондон, работата – всичко има своите 
корени в детството ми.”

Братовчедката й харесва „дизайна” 
на детската стая и моли Заха да се 
заеме и с нейната. След това и леля-
та моли момичето да огледа спалнята 
й и да измисли нещо. А родителите 
й не спират да поддържат интере-
са й. И на 11, след едно пътуване до 
Лондон, Заха вече знае: „Искам да 
стана архитект!” Следва математика 
в университета в родния Багдад, през 
1972-а заминава за Великобритания и 
постъпва в Лондонското училище на 
Асоциацията на архитектите: „Това 
бяха 70-те, нечуваните години след 
революцията от 1968, която обиколи 
света. Хората не гонеха пари и карие-
ра, а само идеи. Свобода, творчество 
– това беше най-важното, за него се 
говореше по 24 часа в денонощието. В 
такива условия се раждат освободени 
идеи, които дават смисъл на живота. 

Спомням си, че срещите във факулте-
та по архитектура бяха горещи, живи. 
Никакви упражнения, заверки, лекции, 
изпити – единствено и само велико 
училище по мислене и живот. Алвин 
Боярски, един от моите преподава-
тели, вярваше в мен и ми повтаряше: 
„Мисли каква искаш да бъдеш. Трябва 
да го знаеш. Щом го разбереш, ще 
станеш това, което искаш.” И моята 
представа стана факт. Вкъщи също 
ме учеха, че си струва да правиш само 
велики, амбициозни неща. Затова за 
мен винаги е било естествено да се 
целя високо. Възможно най-високо.”

Модернизмът и естествените 
форми от природата са нейното 
вдъхновение.Тя все така рисува проек-
тите си на ръка, компютър използва 
на много по-късен етап. Подчертава 
привързаността си към идеите на 
Малевич: „Повярвах, че сградите мо-
гат да висят във въздуха. Знам, че на 
практика те се опират на земята, но 
изглеждат така, сякаш не се докосват 
до повърността й. За инженерите, с 
които работя, моите проекти са тях-
ното постоянно главоболие.” И никога 
не спира. В най-тежките времена, 
когато дискриминират таланта й, 
Заха се занимава с интериорен дизайн, 
проектира мебели, домашна посу-
да, създава инсталации, театрални 
декори, оформя изложбени и сценични 
пространства (например за световно-
то турне на групата „Pet Shop Boys”), 
барове и ресторанти, рисува картини, 
дори създава дизайнерска колекция 
обувки за Melissa и Lacoste, сътрудничи 
на Swarovski, Dupont, Sawaya & Moroni: 
„Давам от себе си 100%. И очаквам 
същото от другите. Цената на всичко 
това? Когато прекарваш повечето от 
времето си в службата, в самолети и 
хотели, не ти остава време за личен 
живот, за семейство. Но това е моят 
избор. Такъв проект съм измис-
лила за живота си.”

Ïëóâíèÿò êîìïëåêñ 
çà Îëèìïèàäà 2012

Предстоящо
Какво да очакваме още от екипа 

на архитектурното студио на Заха 
Хадид? 170-метрова стъклена кула 
с офиси, триетажна галерия и жи-
лищни сгради в Милано, небостър-
гач в Марсилия и друг, приличащ на 
„полегнало” дърво – в Монпелие, жп 
гара в Неапол, „танцуващите кули” 
на Performing Arts Centre (фантас-
тична структура с пет сгради за 
различен тип театър) в Дубай, 
многофункционален комплекс Galaxy 
SOHO в Пекин, ултрамодерните 
вили „Rock” и „Shell” в луксозен 
курорт на Дубровник. Планът е 
запълнен до 2021-а, а броят на по-
големите обекти е 16.

Най-важният за англичаните, 
отличили Заха Хадид два пъти със 
„Стърлинг”, обаче е плувният ком-
плекс за Олимпиада 2012 в Лондон. 
Там ще могат да се събират около 
17,5 хил. любители на водните 
спортове. В двете крила, придава-
щи на зданието форма на пеперуда, 
са поставени допълнителни редове 
със седалки. Когато олимпиада-
та приключи, крилата ще бъдат 
демонтирани, но основната сграда 
ще остане и ще може да приема 
други водни състезания.
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АНИ РОМАНОВА

- Какво е предизвикателство-
то да играеш отново в предста-
вление на Мариус?

- С Мариус съм репетирал преди 
пет-шест години и оттогава не 
бяхме работили заедно. Преди 
няколко месеца ме покани за главна 
роля – тази на Хлестаков. Пре-
дизвикателството е огромно и е 
двупосочно -   първо, защото това 
е една от най-големите и значими 
роли в актьорското майсторство 
изобщо и всеки актьор се моли 
за такава роля, а този късмет се 
случва веднъж в живота; второто 
предизвикателство е да съм с Ма-
риус на една сцена, което за мен е 
нещо много голямо, защото талан-
тът му граничи с гениалността.

- Какво е да играеш в класиче-
ска пиеса на Гогол?

- Със сигурност мога да кажа, че 
това е най-хубавата пиеса, която 
съм репетирал. Никога досега не 
ме е водил така текстът и авто-
рът. С Мариус си казахме: „Дай да 
направим така, че да се водим само 
от Гогол”, а не да се опитваме да 
правим измислици. Тази пиеса е 

толкова добре написана, че ако я 
четеш правилно, според мен няма 
къде да сбъркаш. Така и сторихме, 
решихме да се осланяме единстве-
но на писателя. Просто като про-
четеш по-внимателно какво е на-
писал, веднага ти се дава ключът 
как да изиграеш дори някоя малка 
сцена. Това до такава степен ми 
харесва, че направо ме побърква. И 
като си дам равносметка за всичко, 
което съм репетирал през десетте 
години, откакто съм на сцената, 
„Ревизор” е най-добрата драматур-
гия! А Гогол е уникален – прочетох 
адски много литература, свързана 
с пиесата – може би единствена-
та, за която руският класик е дал 
изключително точни указания - от 
това как трябва да се постави, 
как да се играе, какво не бива да 
се прави, като за всеки персонаж е 
описал наставленията си. Същевре-
менно много подробно е разказал за 
разочарованията си от постановки, 
които е смятал за неуспешни и в 
които актьорите се кривят и се 
правят на смешни. Затова смятам, 
че ако се придържаме към правил-
ната посока, нещата ще станат 
много хубави. Лично на мен ми е 

Той е лицето на 
„Сървайвър”, гласът на 
М Тел, главен герой в 
десетки емблематични 
представления, рекламно 
лице на модни гиганти, 
мечтата на хиляди обо-
жателки. Той е Владимир 
Карамазов.

Въпреки всичко обаче 
не обича да говори за 
успехите си, които 
третира като екипно 
постижение. Обитава 
обикновен апартамент 
в столичната Зона Б-5, 
грижи се за кучето си и 
през редките си свобод-
ни дни посещава роди-
телите си. Голямата 
му страст са хубавите 
книги, далечните пъте-
шествия, гмуркането и 
високите скорости, кои-
то овладява с любимото 
си „Кавазаки”. 

След като звездата  
му изгря в постановки-
те на Мариус Куркински 
„Рибарят и неговата 
душа” и „С любовта 
шега не бива”, двамата 
отново са в артистичен 
тандем. Този път - в 
голямото събитие на 
театралния сезон, което 
безспорно е „Ревизор” по 
Гогол в Народния теа-
тър. Мариус режисира и 
играе една от главните 
роли. Другата – тази на 
Хлестаков, е поверена на 
Владо.

Аз съм  
Владимир     
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?????

изключително забавно, интересно 
и поучително да репетирам ролята 
на Хлестаков – направо е жестоко!

- Не е ли малко старомодна 
пиесата за нашите разбирания и 
в нашата епоха?

- Искрено се надявам зрителите 
през смях да се замислят за най-
сериозните и съществени неща 

в живота. И ако успеем да го 
постигнем, значи сме постиг-
нали целта си. Защото това 
е искал и Гогол – след два 
часа смях в театралната 
зала, след като си тръгнат, 
хората да усетят буца в 
гърлото си и да започнат 
да се замислят. Затова 
пиесата е изключител-
но актуална, както е 
била и винаги ще бъде, 
защото не същест-
вува общество, в 
което да няма тези 
гаднички черти на 
човешкото същество, 
описани от писателя. 
Изобщо Гогол е един-
ственият драматург, в 

чиито произведения няма 
положителни герои, а само 

абсолютно отрицателни! А това 
те кара да се замислиш. Особено 
когато започнеш до се занимаваш 
конкретно с текста, разбираш, 
че на някои неща първоначално 
не си обърнал внимание. Но като 
осмислиш написаното, изведнъж 
осъзнаваш какво е имал предвид и 
направо не можеш да повярваш – 
толкова засукани и многопластови 
препратки се правят, че са валид-
ни за всички времена.

- Как успяваш понякога ед-
новременно да играеш в по две 
различни представления на ден 
и да репетираш трето? В колко 
представления играеш месечно?

- За съжаление практиката у 
нас се отличава от тази по света, 
например от Англия, където има 
наистина добър театър. Там се 
репетира една пиеса, тя се играе 
месец, а след това репетираш 
следваща, играеш в нея и т.н. Това 
се прави, за да може актьорът да 
е изцяло отдаден на една роля и да 
се вживее в нея максимално, а не 
да се „разхвърля”.  А аз примерно 
имам двойни репетиции на една 
пиеса, а вечерта трябва да съм на 
сцена в друго представление. 

 си аз!
    Карамазов: Àêòüîðúò ïðåñúçäàâà 

Ãîãîë, ðåïåòèðà îùå 
äåâåò ïðåäñòàâëåíèÿ è 
êðîè ïëàíîâå çà íîâè 
ïúòåøåñòâèÿ, ñëåä êàòî âå÷å 
ïîêîðè Êèòàéñêàòà ñòåíà

Â ïîñòàíîâêàòà 
“Âèøíåâà 
ãðàäèíà”

Â Øàíõàé
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Играя към двадесет представления 
месечно, като девет са различни, 
а репетирам в десета, понякога и 
повече. Сега ще се натрупат още, 
защото през този сезон реших 
да се отдам изцяло на театъра. 
Мисля, че избрах най-добрите за 
мен предложения. Скоро започвам 
репетиции с Красимир Спасов на 
„Котка върху горещ ламаринен 
покрив”, а отдавна искам да изи-
грая Брик, след това може би ще 
репетирам с Теди Москов, имам и 
един частен проект между Юлиан 
Вергов, Захари Бахаров и мен, една 
пиеса с наш приятел - режисьора  
Богдан Петканин, колега, с който 
сме завършили НАТФИЗ... Доста 
неща се събират за целия сезон, 
надявам се да издържа. После пак 
ще замина някъде по света, за да 
си почина пълноценно и да „преза-
редя”...

- Най-после си намерил сродна 
душа за пътешествията си и 
последно бяхте в Китай...

- В Китай бяхме 25 дни с колега-
та актьор Владо Пенев, с когото 
се оказахме на една и съща пъте-
шественическа вълна. След като 
се запознахме, той наистина се 
оказа сродна душа за пътешест-
вията ми, защото преди това и 
той като мен пътуваше по света 
абсолютно сам. За 

първи път летяхме до Аржентина, 
където заедно с него и със Севда 
Шишманова посрещнахме новата 
2011 година. Още тогава заплану-
вахме и през лятото да отидем 
някъде. Избрахме Перу, но това се 
оказа трудно изпълнимо и минахме 
на вариант Китай. Останалите 
ентусиасти, които възнамеряваха 
също да идват, се отказаха – кой 
по-рано, кой в последния момент - 
поради различни причини.

Китай е един абсолютно раз-
личен свят от нашия – хората 
са други, мащабите са огромни, 
направо смазващи, тълпите са 
навсякъде – като един огромен 
пъплещ мравуняк – по улиците, в 
метрото, в автобусите, часове не 
можеш да си хванеш такси... Изоб-
що няма спокойно кътче, където 
да седнеш и да си починеш.

За 25-те дни си бяхме направи-
ли прекалено наситена програма, 
като се имат предвид огромните 
разстояния, преодолими един-
ствено със самолет. Ходихме 
до Хонконг, Сиан, Шанхай, Пекин, 
обиколихме почти всички забележи-
телности в тези градове. Впечат-
лен съм от крайната разлика меж-
ду Хонконг и класическия Китай. 
Хонконг е буквално един Ню Йорк в 

сърцето на Азия с 
всички произтичащи 
от това характерис-
тики. 

- Освен че пъ-
туваш надалече, 
обичаш и да четеш. 
Какво те грабна 
напоследък?

- Рядко имам 
време за четене, 
но  докато не 

изядох с кориците цялата трило-
гия „Игрите на глада” от Сюзън 
Колинс, не си намерих място! Кни-
гата е невероятно завладяваща, 
чете се на един дъх. Авторката 
поднася съспенс и философия, при-
ключения и любов, а действието 
се развива в едно бъдеще, обез-
покоително напомнящо нашето 
настояще. Според мен писателка-
та ненавижда риалити формати-
те и е направила от всички тях 
разтърсваща история, написана 
невероятно интригуващо. Когато 
я започнах, бях на морето и заря-
зах всичко - и приятели, и плаж... 
Запалих доста хора по трило-
гията и те споделиха, че им е 
въздействала по същия неустоим 
начин.

- Какво прави Владо Карамазов 
след представление, когато се 
прибере вкъщи?

- Буквално съм смазан от 
умора, вземам душ, задължително 
прочитам още веднъж текста, 
който съм репетирал, лягам си и 
заспивам мигновено. По принцип 
физическата умора е много голяма, 
но като репетирам неща като „Ре-
визор” сега, и удовлетворението 
е огромно! Затова и спя наисти-
на много добре и се наспивам. А 
хората са се превърнали за мен в 
публика, нямам с тях лична, а само 
сценична комуникация, която не 
ме натоварва. И за мен не важи 
клишето, че оставам насаме със 
себе си и се превръщам в някакъв 
абсолютно различен човек. 
Аз съм си аз!

той като мен пътуваше по света 
абсолютно сам. За
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Седмината от

15 ноември, Мраморната 
черна зала на МВнР (програма-
та от концерта на „Quarto” в 
Брюксел) – клавирни квартети 
от Малер, Пипков и Моцарт.

16 декември, Мраморната 
черна зала на МВнР – творби 
от Бетовен в чест на годиш-
нина от рождението на ком-
позитора: Grosse Fuge оп.133, 
Секстет с валдхорнистите 
солисти на Софийска филхар-
мония Краси Костадинов и 
Енчо Янчев и Струнен квар-
тет в до-минор.

20 декември, Мраморната 
черна зала на МВнР – „Quarto” 
и Софийска филхармония 
представят за първи път в 
България дуото Лида и Мар-
тин Пантелеев. 

17 февруари, зала „Бъл-
гария” – танго проект с 
участието на Виле Хилтула 
(бандонеон) и с подкрепата 
на Финландското посолство. 
Истински спектакъл със спе-
циално осветление, озвучава-
не и танц на голяма сцена. 

10 март, зала „България” 
– концерт с изпълнения на 
клавирен квартет от Малер, 
секстет Менделсон и преми-
ерата за България на Ернест 
Блох – Клавирен квинтет, 
посветени на Деня за помен 
на загиналите от Холокоста.

22 април, зала „България” 
– френска музика: Дебюси – 
Свещени танци за струнни 
инструменти и арфа, Ра-
вел септет с арфа и Цезар 
Франк – клавирен квинтет, 
изпълнени от „Quarto Quartet” 
и солисти на Софийската 
филхармония.

1 юни, зала „България” – 
специално за Деня на детето 
„Quarto Quartet” и солисти на 
Софийската филхармония ще 
свирят Менделсон – Октет, и 
„Карнавал на животните” от 
Сен-Санс.

Всеки месец през този твор-
чески сезон ще има нови вълне-
ния за меломаните. Така са реши-
ли „Quarto Quartet” и Софийската 
филхармония, които представят 
концертния си абонаментен 
цикъл „Q” под почетния патро-
наж на министъра на външните 
работи Николай Младенов. Ето и 
къде ще ги намерите:

QUARTOQUARTO

Изненадата 
на сезона

Ìëàäèÿò êâàðòåò áå èçáðàí äà ïðåäñòàâÿ ñòðàíàòà 
íè íà êîíöåðò çà Íàðîäíèòå áóäèòåëè â Áðþêñåë
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ица от       ценатаица от       ценатаЛЛ СС
ВИОЛЕТА ЦВЕТКОВА

Няма грешка, квартетът им 
понякога се разширява до 7-членна 
музикална формация. А в изклю-
чителни случаи и до по-голяма. 
Зависи каква поредна изненада са 
решили да направят на публиката. 
Иначе са „Quarto Quartet” – две 
момичета и две момчета, за които 
тепърва ще се говори. Много и с 
аплодисменти.

В основния състав на квартета 
са Иван Пенчев (цигулка), Дарина 
Василева (пиано), Татяна Тодорова 
(виола) и Стоян Божков (виолонче-
ло), а когато музиката го изисква, 
към тях най-често се присъединя-
ват Светлана Станчева (цигул-
ка), Силвет Салиева (контрабас), 
Атанас Илиев (кларинет). „Тези 

млади хора имат отлична инстру-
ментална подготвеност. Възхища-
вам се от умението им да изпъл-
няват съвсем различни по стил 
и епоха музикални произведения с 
разнообразен характер и насоче-
ност, с класическо и съвременно 
звучене – изпълненията им винаги 
завладяват с енергия, креативност 
и стил”, казва техният ментор 
проф. Димитър Козев, виолонче-

листът от прочутия навремето 
квартет „Димов”.

Не са рекламно изхвърляне думи-
те на маестрото. Ако все още не 
познавате „Quarto Quartet”, наме-
рете видеозаписите им в интер-
нет и ще му повярвате. Концерти 
в зала „България”, НДК, Добрич, 
Русе и Варна, в Италия, Австрия и 

Германия. Чести гости 
са им именити арти-
сти като пианистите 
проф. Димо Димов и 
Богдан Станев, чели-
стите Джон Коен от 
Филаделфийската фил-
хармония и Димитър 
Тенчев от „Софийски 
солисти”, виолисти-
те Аври Левитан 
от Израел и Борис 
Тонков от „Orquestra 
de la Comunitat” във 
Валенсия. Затова не 
е учудващо, че именно 
на „Quarto Quartet” 
се спират организа-
торите на концерта 
в чест на Деня на 
народните будители, 
представящ изкуство-
то на България в зала 
„Йехуди Менухин” на 
Европарламента в 
Брюксел. През октом-
ври, в навечерието на 
празника на българска-

та духовност, младите музиканти 
изправят на крака политическия 
елит на Стария континент с 
изпълненията си на творби от Ма-
лер, Любомир Пипков и Брамс.

Срещам трима от тях – Да-
рина, Татяна и Иван, в столична 
кафе-сладкарница и не усещам 
как минава час и половина. Явно 
усамотяването и мълчанието, в 
които обикновено създават изку-

ството си, са натрупали толкова 
неизказани неща в душите им. Не, 
залата в Европарламента не е 
най-сериозното място, където са 
разказвали музикалните си приказ-
ки (така „Quarto Quartet” обичат 
да наричат изпълненията си). 
Свирили са и в чужбина, но зала 
„България” си остава най-скъпото, 
най-престижното място за тях. 
„Специално създадена и толкова 
красива, колкото и залата на Виен-
ската филхармония”, казва Дарина. 
След ремонта й ще свирят отново 
там, а дотогава ще са първите, 
които ще съберат публика в иначе 
затворената за обикновена пуб-
лика Мраморна зала на Външното 
министерство. 

„В София има и други, даже 
далеч по-малки залички, но са 
толкова неподдържани – допълва 
със съжаление Татяна. – Онази 
читалищна самодейност, учила на 
култура и духовност дори неиз-
кушените от изкуството, вече е 
слабо развита. А бих го правила с 
удоволствие. Можем да събираме 
деца от квартала и да им разказ-
ваме за музиката. Но как да го 
правим, когато в читалищата най-
много да има по някое раздрънкано 
пиано, а като завали, от покрива 
капе. Как да стане един камерен 
концерт, когато вече я няма среда-
та, няма я атмосферата. Хубаво е, 
че се строят нови зали за спорт и 
концерти, събиращи многохилядна 
публика, но нека нещата вървят 
ръка за ръка – да се помисли и за 
нашия бранш.”

Пътят

Дали пък именно от някое малко 
читалище не е тръгнал пътят на 
всеки от тях? Не, не е. Любопитно 
е, че Дарина и Таня са от Ста-
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ра Загора, а Иван и Стоян – от 
София. Момичетата са извървели 
една и съща пътека от детската 
музикална школа, през местното 
музикално училище и естествено-
то му продължение в академията в 
столицата. Студентки са, меч-
таят си за свой оркестър, когато 
през 2005-а съдбата ги среща 
с момчетата. Двамата вече са 
дипломирани музиканти, свирят в 
оркестри, но търсят и нещо друго. 
Настъпва спор, когато трябва да 
уточнят кой кого е намерил, но 
накрая все пак си стисват ръцете 
– идеята е на Иван, те са я пре-
гърнали и така се е родил „Quarto 
Quartet”.

„От 5-годишен правя музика, за-
почнах при Стойка Миланова, една 
от най-добрите школи в България 
навремето – разказва за себе си 
цигуларят. – Още в началото учех 
в експериментален клас, откъдето 
пътят ми сякаш беше предначер-
тан. След години, когато вече 
работех като професионален музи-
кант, ми хрумна идеята за камерен 
състав и със Стоян решихме да 
потърсим съмишленици сред сту-
дентите в академията. Попаднах-
ме на Дарина и Таня, заедно сме 
и досега и ни предстоят много 
концерти.”

Всъщност всеки от тях работи 
в голям оркестър. Иван – в Софий-
ската филхармония, а останалите 
– в Симфоничния оркестър на БНР, 
а „Quarto Quartet” е тяхното лично 
предизвикателство. „Всеизвестно 
е, че България е страна на инди-
видуалисти, затова ми се искаше 
да направим малък музикален екип, 
който да работи така, както рабо-
ти един екип от програмисти, от 
журналисти, от спортисти. Екип, 
който да работи като най-добрия 
футболен отбор, да речем – ако 

има екип, отборът побеждава, ако 
го няма екипът – побеждават го. 
Работил съм в оркестър в Герма-
ния, на запад наистина има музи-
кантски екипи, в които всеки си 
знае мястото, докато българите 
са индивидуалисти, но по нищо 
не отстъпват на чуждите музи-
канти. Замислих се 
защо тогава да не го 
направим и тук, но по 
наш начин. Това беше 
целта и успяваме – 
всеки е индивидуалист 
в развитието си, но 
на сцената сме екип”, 
разказва Иван.

Усещането

„По-сложно е, защо-
то квартетът е висша 
форма на оркестър  – 
продължава Татяна. 
– Всеки може да стане 
солист и да изсвири 
един концерт, всеки 
от нас го прави. Но 
ролята ни в квартета 
е друга. Не бива да 
се нарушава индиви-
дуалността ни като 
музиканти и в същото 
време трябва така да 
се вплетем в общо-
то музициране, че да 
съумяваме да бъдем 
заедно. Всеки със собственото 
си амплоа и характер да успее 
да бъде на точното си място, 
съчетавайки се с останалите от 
квартета на сцена.”

Има и още нещо. По-възрастни-
те меломани още помнят доброто 
старо време, когато квартети 
като „Димов”, „Аврамов” и радио-
квартета предизвикваха фурори на 
сцената. Традицията обаче секна, 

години наред я няма, позабравило 
се е усещането за малък оркестър 
на сцената. И сега „Quarto” се 
опитва да я възроди. Ненапразно 
техен ментор е проф. Димитър 
Козев, чието мнение и подкрепа те 
изключително ценят. „Сега е мо-
дерен площадният тип култура, да 
има шоу и много хора на сцената. 
Да, страхотно е, но не всеки път. 
Нека да го има и другото. Защото 
някак се е размила границата меж-
ду шоуто и културата, която носи 
по-дълбоки ценности, а не бива да 
е така”, твърди Татяна. И когато 
я питам би ли правила това, което 
музиканти като Найджъл Кенеди 
правят, съчетавайки класиката 
с модерния свят от ХХI век, тя 
категорично завърта глава: „Не, 

не е за мен. Не бих се появила на 
сцената с електрическа виола и с 
тупирана коса. Когато се прекрачи 
тънката граница, лесно можеш да 
станеш по-скоро смешен, откол-
кото кой знае колко оригинален и 
невиждан. Найджъл си е Найджъл, 
хайде ние нека да посвирим. Иначе 
много лудости се показаха на бял 
свят.”

А Дарина допълва: „Едни са 
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т.нар. ентъртейнмънт вид музи-
канти, които ние не подценяваме, 
а други са класическите. Просто 
всеки сам избира. Знаем обаче, 
че връщането после в нашата си 
среда е трудно.”

Разказваме приказки

Не си мислете обаче, че тези 
толкова млади момичета и мом-
чета са сковани от догмите на 
миналото. Напротив. Толкова са 
жизнени и усмихнати, че не можеш 
да си представиш да ги видиш на 
сцената като живи статуи, дошли 
отпреди няколко века. „Да, свирим 
музика, писана примерно преди 300 
години, но идеята ни е така да я 
разкажем като красива приказка, 
че да я разберат хората от нашия 
век – обяснява Таня. – Това е наша-
та борба.”

И го правят. Минутите преди 
концерт са цял ритуал за тях – 
обличането на костюмите, сресва-
нето, прегръщането на инструмен-
тите, пристъпването на сцената 
и… попадат в различен, свой си 
свят. „Там си друг – казва Дарина. 
– И докато не свърши концертът, 
сякаш си на друго място. Може 
би затова отстрани музикантите 

изглеждаме малко неадекватни на 
финала. Не се учудвайте, така е. 
Бил си някъде, в друго измерение 
и изведнъж трябва да дойдеш в 
реалността.”

Тримата се шегуват с фанта-
зиите си. Уж свирят едно и също 
нещо, а накрая се оказва, че всеки 
през това време усещал различ-
ни неща – един си е представял 
любов, друг допир до огън или дъжд, 
виждал е падащ сняг през прозо-
реца… Разказвам им за Йълдъз 
Ибрахимова, която веднъж ми 
сподели: „Няма значение къде пея, 
когато излизам на сцената – ТЯ 
(музиката) сякаш започва да идва 
при мен отгоре и пея!” А трима-
та се замислят: „Не знаем дали е 
ОТГОРЕ, но на сцената светът ни 
наистина сякаш е нереален.” И Да-
рина продължава: „Там няма нищо 
битово, там си себе си, нещо като 
драматичния актьор, който влиза 
в роля и после му трябва време да 
излезе от нея. Извън сцената мо-
жеш да си бил с 40 градуса темпе-
ратура, да кашляш до припадък, но 
качиш ли се на нея – всичко друго 
изчезва и остава само музиката. 
Питала съм се какво ще стане, 
ако се разкашлям пред пианото. 
Няма такова нещо, там не кашляш. 

Час и половина си горе и мозъкът 
ти е на такива обороти, че после 
има моменти, които ти се губят.” 
И тогава Иван разсмива всички: 
„Йълдъз е на години, на които 
вече знае, че й идва ОТГОРЕ, а ние 
тепърва ще трябва да го осъзна-
ваме.”

За да са такива, каквито са, 
свирят поне по 12 часа на ден. За 
личен живот почти не им оста-
ва време. През деня репетират 
с оркестрите си, а после по още 
3-4 четири часа се подготвят за 
концертите на „Quarto”. Дарина 
издава, че Таня и Иван са двойка и 
в живота, а за себе си загадъчно 
се усмихва. Малко затворено об-
щество са музикантите като тях, 
нямат много контакти, но нами-
рат време и да разпуснат, както 
казват връстниците им. Това е 
средата им, там са контактите 
им. Но са щастливи, когато и дру-
ги са направили щастливи. Като 
онзи непознат шофьор на такси, 
когото поканили да дойде на техен 
концерт в зала „България”. Той не 
само дошъл, не само че за пръв 
път слушал класическа музика, но 
накрая ги намерил зад сцената и 
казал: „Кога ще е следващият. 
Искам пак!”

Äàðèíà Èâàí ÒàòÿíàÒàòÿíà Ñòîÿí

ица от       ценатаица от       ценатаЛЛ СС
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ÏÐ îáðàçîâàíèåòî ó íàñ 
å â áåçòåãëîâíîñò, êàçâà 
ïðåäñåäàòåëÿò íà Áúëãàðñêàòà 
àñîöèàöèÿ íà ÏÐ àãåíöèèòå 
è óïðàâèòåë íà „All Cannels 
Communication Group”

Интервю на 
ВИОЛЕТА ЦВЕТКОВА

Г-н Дурчев, Българската 
асоциация на ПР агенциите 
(БАПРА) съществува вече 10 
години – имаше ли наистина 
необходимост да се създаде 
такава организация у нас? 

- Да, имаше нужда от органи-
зация, която да обедини профе-
сионалния ПР бизнес в България. 
В момента малко са големите 
ПР агенции, които не са нейни 
членове. БАПРА обедини инте-
ресите им и работи за доброто 
име на тази професия, тъй като 
не е тайна, че през годините 
понятието ПР се използва про-
тиворечиво от всякакви хора и 
институции.

- Да, защото имаше период, 
когато всеки можеше да си 
направи ПР агенция.

- Точно така. Прагът беше 
много нисък и това караше всеки, 
който имаше достатъчно контак-
ти и достатъчно добре познава-
ше медиите, да мисли, че може да 
отвори ПР агенция. Почти всеки 
журналист, останал извън профе-
сията по една или друга причина, 
правеше точно това. Но конта-
ктите и познаването на медиите 
не е достатъчно.

- Доколко БАПРА регулира 
ситуацията?

- Регулира я дотолкова, доколко-
то в ПР бизнеса може да има един 
глас – дали това да е гласът на 
председателя на асоциацията, или 
председателят да се съобразява 
с гласа на всички агенции. Вече 
има доста случаи, в които БАПРА 
се намесва в момент, когато ПР 
професията е застрашена като 
такава. Тоест доброто й име се 
защитава. Моята цел е да рабо-
тим за създаване на нормална 
бизнес среда за развитието на  Ô  ÀÍÒÎÍ ×ÀËÚÊÎÂ

Кризата ни 
направи разумни

Александър 
Дурчев:

едии &      екламаедии &      екламаММ РР
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едии &      екламаедии &      екламаММ РР
тази професия. Асоциацията не 
трябва да има толкова репрезен-
тативна функция, което е адски 
важно в този момент, а по-скоро 
да обединява агенциите, защи-
тавайки както техния интерес, 
така и интереса на клиентите, 
които стоят зад всички членове 
на БАПРА.

- Какво се промени в ПР 
бизнеса през изминалите 10 
години?

- Хубавото е, че тази про-
фесия се разви изключително 
много. Хората, които сега са в 
професията, вече имат знания 
за бизнес средата и умения в 
бизнес комуникациите. А когато 
това се съчетае с повече позна-
ния и за медийната среда, мо-
жем да говорим за много добри 
специалисти, които разбират и 
медиите, и бизнеса. Вярвам, че 
в бъдеще ще се смекчи изкуст-
вено създаденият конфликт 
между журналисти и ПР-и и 
подобни крайно деградивни 
както за медиите, така и за 
нашата професия, и за бизне-
са неща.

- Има ли начини, чрез кои-
то БАПРА практически да 
помага на агенциите?

- В момента се опитваме. 
В началото съм на подоб-
но нещо и се надявам през 
следващите две години да 
направим така, че да има-
ме основите за такава помощ. 
ПР образованието е първото 
и най-важното нещо, но у нас 
то е в абсолютна безтеглов-
ност. С риск да обидя всички 
мои приятели преподаватели по 
специалността, ще кажа, че тук 
обучението не е в състояние да 
настигне развитието и изисква-
нията на професията. С бурно-
то развитие на дигиталните 
комуникации тези хора тотално 
изостават. В някои от европей-
ските университети вече се 
появяват специалности, насочени 
именно към комуникации в диги-
тална среда, а в България това 
все още не съществува. Липсват 
не практици, а специалисти сред 
съществуващите преподаватели, 
които да могат да преподават 
това. Българското образование 

винаги е имало проблеми, но в 
тази област те стават все 
по-видими и по-остри. Хубавото 
на СУ например е, че има по-се-
риозна цедка при приемането на 
хора във Факултета по журна-
листика и масови комуникации. 
Там изходът е също толкова 
качествен, колкото и входът. 
Вярно, студентите не са разбра-
ли за какво точно става дума, но 
поне излизат качествени хора, 
положили усилия да влязат в този 
университет и да учат. НБУ пък 
има другия голям плюс – цедката 
е по-малка, но пък там наисти-
на получават възможност да 
учат в близка до европейските 
университети среда. Другото е, 

че се учат от препода-
ватели практици. Нещо, което 
обаче оттам насетне трябва да 
направи БАПРА, е да води актив-
ни разговори с университетите, 
да обединим усилията си, за да 
създадем нормална програма, 
която да помогне на студентите 
веднага да започват да работят, 
а не в агенциите някой тепърва 
да ги учи какво е ПР, комуникация, 
маркетинг и т.н.

- Възможна ли е популяр-
ната по света практика на 
стажантските програми, чрез 
които студентите идват във 
фирмите и имат реалните 
шансове да бъдат харесани от 
работодателите?

- Това е много хубава прак-
тика, но тя е невъзможна без 

участието на университетите. 
Първо те трябва да подготвят 
хората, за да дойдат при нас в 
стажантска програма. Бизнесът 
не е университет. Той е изклю-
чително динамичен, за да седне 
да учи един студент на елемен-
тарни трудови навици или на 
основни познания по дадена дис-
циплина. Това е работа на уни-
верситета, а едва по-късно идва 
истинската ни роля в стажант-
ските програми. Да, практиката 
учи, но само когато има знания, 
които да се практикуват. А 
при нас сега студентът реално 
трябва да почне от А и Б.

- На 16 ноември в София 
започва Eventex Seminar, който 
вие ще откриете с лекцията 

„Специалните събития са 
мъртви. Да живеят е-
специалните събития!” 
– защо избрахте точно 
тази тема?

- Защото точно тако-
ва е едно от последните 
събития, които ние органи-
зираме, а и защото в за-
падния свят ПР събитията 
вече са интерактивни – не 
са тук, сега, на това място, 
а стигат до по-широк кръг 
от хора, които участват 
индиректно в онлайн среда. 
Модерните технологии позво-
ляват на много хора да следят 
едновременно нещо, което се 
случва на хиляди километри 
от тях, човек нонстоп може 

да информира какво се случва на 
дадено събитие. Така нормално-
то събитие, което познавахме 
до вчера, вече се изважда от 
физическата му ограниченост. 
Тоест можем да помогнем на 
повече хора да вземат участие, 
да научат, да разберат, да дават 
идеи – много е вълнуващо и ще 
продължава да се развива. И 
колкото повече клиентите имат 
смелостта и бюджетите, разби-
ра се, да се впускат в подобни 
събития, толкова по-сериозен 
ще бъде ефектът върху техните 
потребители.

- Какви са тенденциите в 
т.нар. събитийна индустрия и 
доколко ние настигаме света?

- Вече имаме първите опити да 
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настигаме света. Въпросът е ПР 
специалистите да са смели и да 
имат бюджети, защото това са 
скъпи неща. Повечето технологии 
добавят допълнителен ресурс, 
който трябва да се събере. Що 
се отнася до тенденциите, това 
е едната – навлизането на диги-
талните технологии в организи-
рането на специалните събития. 
Провеждани на едно място в све-
та, те се наблюдават от десет-
ки хиляди хора извън района на 
осъществяване на мероприятие-
то. Говорим и за специални съби-
тия, навлизащи в една по-реклам-
на част. Има маркетинг техники, 
които водят до непосредствен 
резултат, тоест моментално 
се стига до потребителя, който 
да купува продуктите на нашия 
клиент, а той да храчи по-малко 
пари, отколкото за каквато и да 
е друга реклама.

- Трябва ли все още бизне-
сът да бъде убеждаван, че има 
необходимост от ПР?

- Не. Преди 10 години това 
беше проблем, но сега бизнесът 
разбира необходимостта от ПР, 
особено с навлизането на ди-
гиталните технологии и кому-
никации, където всичко става 
в реално време, където всеки 
човек е лидер на мнение и може 
да бъде последван от хиляди 
хора. Това може да доведе до 
невероятна лавина от проблеми 
за една компания, която неглижи-
ра подобен феномен. В интернет 
тежките ситуации не са като в 
обичайните медии. Т.нар. хейтъри 
са много, повечето са анонимни 
и са много смели. Тогава компа-
ниите са застрашени и именно 
затова ПР специалистите тряб-

ва да са много по-динамични и да 
реагират бързо.

- Финансовата криза отрази 
ли се на ПР бранша?

- Да, отрази се, но пък агенци-
ите станаха много по-внимателни 
в харченето парите на клиентите, 
за да могат да ги задържат. Общо 
взето, в момента всички повтаря-
ме една дума и тя е ефективност. 
Това бяха две-три изпитателни 
години за целия бранш. Всички 
разбрахме, че зад една идея стоят 
продажбите на клиента, тоест 
не да се прави най-доброто, за да 
бъде красиво, шумно и да има „уау”, 
а да се прави, защото клиентът 
трябва да има продажби. А за 
това е нужно да имаш респект 
към него. И който не го е разбрал, 
просто си отива от пазара.

- Това значи е ползата от 
вредата...

- Супер полза! Всички се научи-
хме да бъдем разумни.

- Вярно ли е, че вашата аген-
ция „All Channels” не работи с 
политици и защо?

- Вярно е. Агенцията ни е 
фокусирана главно в корпоратив-
ния бранш. Там агенциите са 
оценявани според ползите, които 
са донесли за клиентите си, за 
марката, за която работят. Там 
оставаш в играта, ако си добър 
– иначе си тръгваш. Не казвам, 
че подобно нещо не се случва и в 
политическия ПР, но там играта 
е задкулисна. Нещо, в което аз 
като творец, не бих желал да 
участвам. Не виждам да носи 
някаква ценност, както за мен, 
така и за агенцията, и за об-
ществото, за да мога да му се 
посветя. Нещата в политиката 
предпочитам да стоят далеч от 

мен, а аз – далеч от тях.
- Всеки ли може да е ПР?
- Не! (смее се) ПР може да 

бъде човек, който не само има 
умения и познания за професия-
та и каналите за комуникация, 
но и е много асертивен. Тоест 
има някакво вътрешно умение да 
разбира това, което се случва 
около него, и причините, които 
го пораждат, да разбира клиен-
та, за когото работи, да разбира 
медиите, хората и личностите, 
за да може да е медиатор между 
всички тях. ПР-ът трябва да е и 
човек, който да стои твърдо зад 
мнението си, да го отстоява и 
ако прави грешки (а всеки прави 
грешки!), да ги поправя напред.

- Вие случайно ли попаднахте 
в бранша?

- Май да. Попаднах случайно 
в университета, тоест моето 
лутане беше между изкуство и 
икономика, но в крайна сметка 
приятел ме насочи към ПР. А 
после се оказа, че това е нещо-
то, за което имам уменията и 
амбицията да правя. И нещата 
се развиха мълниеносно за около 
2-3 години. Тогава направих аген-
цията си, присъединиха се хора, 
които сега са мениджъри тук. И 
нещата си дойдоха на мястото.

- Отне ли ви нещо тази про-
фесия?

- Не ми е отнела много, успя-
вам да обърна внимание на се-
мейството си. Успях да постигна 
амбицията си донякъде, успявам 
да имам нови идеи и мечти, 
които сега да гоня… Отне ми 
единствено бягането в чужбина 
(смее се), за което всеки млад 
човек мечтае. Шегувам се, 
разбира се.  
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ултураултураКК

VS
Хартията

електрониката

ВИОЛЕТА ЦВЕТКОВА

Тези дни, ровейки се из ин-
тернет в търсене на български 
разпространители на електронни 
книги, попаднах на следното пис-
мо във форума на един от сайто-
вете с подобна услуга: „Здравей-
те, пиша ви, защото имам много 
свободно време и почти никакви 
ангажименти. Благодарение на 
този сайт се порадвах на доста 
книжки и това ми даде идея за 
добро убиване на времето. Обо-
жавам книгите във всичките им 
разновидности: хартиени, онлайн, 
вариант за телефон. По този по-
вод се захванах да преписвам ня-
кои книги, които дъщеря ми иска 
да чете на телефона си. Една 
от тях е „Роза през зимата” 2. 
Въпросът ми е дали бихте искали 
да ви изпратя файла, когато го 
завърша, за да се радват и други 
хора на моя труд. Аз така и така 
го правя за дъщеря си. Ще ми 

е приятно да знам, че и други 
работещи могат да прочетат 
интересна книга, пътувайки до 
работа и обратно. Ако предложе-
нието ми представлява интерес 
за вас, моля, пишете ми. С удо-
волствие ще помогна…”

Хей, хора, май не сме съвсем 
оскотели, щом има форумци, кои-
то не само че не са в групата 
на анонимните мразещи (т.нар. 
хейтъри), ами и четат книги, при 
това във всичките им разно-
видности. А за личен душевен 
разкош са готови да преписват 
съдържанието на традиционна 
хартиена книга, за да си го имат 
в електронен вариант, когато 
им потрябва, и с охота да го 
предоставят на официален раз-
пространител на е-книги. Напра-
во не е за вярване! Сякаш няка-
къв Софроний от ХХI век трака 
по клавиатурата на домашния 
си РС, вместо да скърца с паче 
перо, и преписва „сии книжи-

Èäâà ëè 
êðàÿò íà 
òðàäèöèîííàòà 
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÷èòàòåëè. 
Íå, ïî-ñêîðî 
ðåàëíàòà è 
âèðòóàëíàòà 
ùå ñå ðàçâèâàò 
çàåäíî, òâúðäÿò 
åêñïåðòè
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ци”… С това, последното, май 
се поизхвърлих, но сравнението 
е в унисон със заобикалящата 
ни виртуална реалност, в която 
животът всекидневно ни налага 
да слаломираме.

Лукс ли?

В модерния ни свят все по-
скоростно се развиват информа-
тиката и различните електрон-
ни устройства. Информацията, 
записана в цифров формат, не 
само заема в пъти по-малко 
място, отколкото на хартия, а 
и е далеч по-трайна. Цифровата 
революция обхвана първо музика-
та, фотографията и киното. Цял 
свят изведнъж започна да слуша 
любимите си песни на т.нар. 
mp3-ки, туристи обикалят забе-
лежителностите на планетата, 
оборудвани с цифрови камери 
и фотоапарати, изключително 
популярни са всякакви DVD и 
прочее формати. Вече е трудно 
да си представим живота без 
мобилен телефон или компю-
тър. Тежките стационар-
ни РС-та пък се измест-
ват от леки и практични 
лаптопи или от още 
по-удобните нетбуци. 
В цифровата им памет 
отдавна съхраняваме не 
само важната си доку-
ментация, а записваме и 
музика, снимки, филми.

Точно така, свидетели сме 
на истинска цифрова революция, 
която не подмина и книгите. 
Просто беше въпрос на време 
някой да погледне по-сериозно на 
изобретената точно преди 40 
години първа електронна книга 
(няма грешка, случило се е в 
далечната 1971-а!) и да й даде 
зелена светлина. И макар стре-
межът на човешкото съзнание 
в тази посока дълго време да 
е бил по-скоро плах, то с всяка 
следваща година от новия век 
процесът се развива лавиноо-
бразно. Редом с традиционните 
хартиени издания, огромна попу-
лярност добиват т.нар. е-книги. 
Тежкият том с неколкостотин 
страници и твърда подвързия 
вече се замества от файл с 
много малък обем, благодарение 
на което можем да го вземем 
навсякъде със себе си. Нещо 
повече, в чантата или дори в 
джоба си можем винаги да носим 
цялата си библиотека. Набира-
щите все повече популярност 

e-книги обикновено се 
записват на PDF фор-
мат и безпроблемно 
се четат на всеки 
компютър. Най-добри-
ят вариант, разбира 
се, са т.нар. е-че-
тци, разработени 
именно за да напра-
вят възможно 
четенето на 

книги, вестници и списания в 
електронния им вариант нався-
къде, където пожелаем. Вграде-
ната им карта памет често е 
с обем от 2GB, което означава, 
че в един много малък и много 
лек е-четец можем да поберем 
завидна библиотека.

Електронните книги са и зна-
чително по-евтини. Купуват се 
в интернет книжарниците, само 
трябва да си изберем заглавие, 
да го поставим в кошницата и 
да извършим плащането за вре-
менен или постоянен достъп до 
съдържанието. От това зависи 
и цената. След като се разпла-
тим, издателят изпраща код за 
достъп на посочен от клиента 
е-mail адрес. С негова помощ 
можем вече да отворим сваления 
на компютъра ни документ. Ако 
клиентът е купил само абона-
мент за определен период, то 
заглавието ще спре да бъде ак-
тивно след неговото изтичане.

Не за лукс, а за удобство по-
скоро става дума. „Българското 
книгоиздаване е в кризисна ситу-
ация, засягаща най-вече мест-
ните автори. От една страна, 
цените в книжарниците не са 
по джоба на българите, а от 

друга, повечето от 
писателите ни са 

забравили дори да 
мечтаят, че мо-
гат да получа-

ват доход от 
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своя труд. Затова предлагаме 
евтини издания, достъпни и на 
местата, където няма книжарни-
ци. Искаме да дадем възможност 
на българските автори да пуб-
ликуват своите произведения и 
във виртуалното пространство 
и по този начин да достигнат 
до нови читатели. Надяваме се 
да предоставим удобен начин и 
за живеещите в чужбина бъл-
гари, за които е трудно да си 
доставят печатните издания. 
Същевременно се стремим да 
помогнем и на издателствата 
да разпространяват книгите си 
на повече територии”, обясня-
ват идеята си създателите на 
проекта „е-Книги” Вихра Манова 
и Йордан Янков.

Когато погледнем на е-кни-
гата като световна тенденция 
обаче, нещата придобиват изу-
мителни измерения.

Октомврийска 
е-волюция
Така определят разпростра-

нението на електронните книги 
експертите в бранша по време 
на тазгодишния Панаир на книга-
та във Франкфурт, Германия. Не-
напразно го наричат Олимпийски-
те игри на книжния бизнес – за 
пет дни в средата на октомври 
официалната статистика ре-
гистрира 7384 участници от 106 
страни, 3200 събития и 280 000 
гости. Именно там всяка година 
се отчита пулсът на световна-
та книгоиндустрия и този пулс, 
единодушни са автори, издатели 
и търговци, вече бие в цифров 
ритъм.

Допреди две години техноло-
гичните компании са изключи-
телна рядкост на панаира, а по-
стоянното присъствие (от 2005) 
на Google на панаира се приема 
по-скоро като забавен куриоз – с 
иронично покашляне и съскане 
през зъби. След Франкфурт 2011 
това вече е смешен и срамен 
спомен за книжните босове: 
участниците, ориентирани към 
новите технологии, тази година 
са едва ли не повече от тради-
ционните „хартиени” издатели 
и книготърговци, информира Рro-

books. В специалната програма 
на събитията HotSpots, посвете-
на на иновациите в книжния биз-
нес, се събират тълпи от хора 
и с пълно право претендират за 
статут на „панаир в панаира”.

Никой вече не оспорва, че 
цифровата революция в света на 
книгите не е въпрос за бъде-
щето, а вече свършен факт. За 
него говорят и на един от най-
интересните семинари, посве-
тен на феномена „интерактивен 
пъблишинг” – система от публи-
кации на литературни текстове, 
при която авторът работи в 
пряк контакт с читателя, имай-
ки предвид неговите реакции. „За 
какви съмнения можем да гово-
рим, щом изразен в пари, паза-
рът на електронни книги в САЩ 
вече е 20% от общия оборот, а в 
Европа броят на продажбите от 
2008-а насам ежегодно се утро-
ява – коментира Гунар Сиверт 
от компанията BookRix, създател 
на новата интернет платфор-
ма, позволяваща на авторите 

самостоятелно да публикуват и 
разпространяват книгите си, а 
на читателите – да ги теглят и 
обсъждат. – Това, което сега ни 
предстои, е да направим следва-
щата и далеч по-важна стъпка: 
да осмислим и предугадим как 
технологичната революция ще 
преобрази света на книгите, 
какви нови поведенчески модели 
ще сформира тя за авторите, 
издателите и читателите.”

Още по-нетрадиционни изглеж-
дат „учебниците” и „сборници-
те с лабораторни работи” по 
химия и физика, представени на 
щанда на министерството на 
образованието на Тайван. Нямат 
почти нищо общо с традицион-
ните: интерактивни клипове, 
чрез които учениците могат 
да проведат всички опити във 
виртуалната реалност на екрана 
на своите преносими компютри. 
Реалистичността на изпълнени-
ето е такава, че ученикът може 
не само да открие нужния кран 
или да сипе в разтвора необходи-

ултураултураКК
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мия прах, но и да „съсипе” опита, 
изпускайки колба или обърквайки 
реактивите.

Намаленото търсене на 
хартиените книги обаче все 
по-осезаемо влияе на пазара. 
Неотдавна банкрут обявява 
франкфуртското издателство 
Eichborn. „Довършваме есенната 
си програма, цяла серия от пре-
красни автори в отлични изда-
ния. Последната ни програма! Не 
е изключено да се случи и чудо, 
чакаме го, но дали – не знаем”, 
споделя редакторът от Eichborn 
Verlag Дитер Мушол. Руският 
издател Сергей Пархоменко пък 
коментира пред РИА Новости: 
„Всички играчи на книжния пазар 
– издатели, автори, агенти – 
се чувстват крайно неуверено 
заради изтласкването на тра-
диционните книги от страна на 
електронните.”

Допитване, проведено наскоро 
в Германия по поръчка на органи-
заторите на панаира във Франк-
фурт, показва, че електронните 

книги стават все по-обичайни. 
62% от германците знаят що 
е това е-книга, за разлика от 
2009-а, когато процентът им е 
бил близо два пъти по-малък. Как 
е у нас? Два примера: В анкета 
на Azcheta.com, проведена от 21 
септември 2009 до 25 октомври 
2010-а, на въпроса: „Четете ли 
електронни книги?” отговорите 
са 50:50 – да, тегля ги на компю-
търа; не, добрата стара Гутен-
бергова книга няма заместник; 
8,9% имат е-четец, толкова 
теглят и принтират сами PDF-
ите на хартия и тогава четат. 
Година по-късно според данни, 
публикувани в hicomm.bg, на въ-
проса „Бихте ли си купили е-кни-
га?” 12,5% отговарят: „Веднага, 
ако има откъде.”; 46,2% - с „Да, 
ако цените им паднат драстич-
но.”; 25,8% казват „Не ми тряб-
ва, предпочитам хартиените.”, а 
едва 15,4% са категорично отри-
чащите: „Дори да е без пари, ще 
откажа – трудно се чете.”

Очевидно е, че границите на 
книжния и електронния свят в 
бранша все повече се размиват. 
Многообразието на интернет 
света влияе и на повествова-
телния маниер на самите писа-
тели. Експертите отбелязват: 
появи се цяло жанрово направле-
ние – книги, създадени на базата 
на виртуалните блог дневници 
(Любен Дилов син и Милена Фу-
чеджиева са сред пионерите му 
у нас).

Любопитно е наблюдението 
на специалистите, че промя-
ната във формата на книгите 
може да предизвика не смърт, а 
нов бум в интереса към печата-
ното слово. Възможно е създава-
нето на по-удобните носители 
да стимулира и потребността 
от четене. За това говори и 
предишният вицеканцлер Гидо 
Вестервеле на откриването 
на панаира във Франкфурт: 
„Аз имам електронни книги, но, 
признавам си, съм почитател 
на издаденото по традиционния 
начин. За мен е важно да изпи-
там усещането от хартиената 
книга.” Засега именно това мне-
ние разделя книгоиздателите и 
книготърговците по света. 

А вестниците 
и списанията?
Отговорът на въпроса дали 

бумът на цифровите техноло-
гии ще промени традиционните 
медии също е очеваден: вече са 
ги променили, твърди наскоро 
публикуван медиен обзор в сайта 
на Theory&Рractice. Спекулациите 
на тема бъдещето на печатните 
издания вече са повече от до-
садни – всеки, който не го мързи, 
вещае смъртта на вестниците 
и списанията, ако не през 2015, 
то най-много до 2016 г., комен-
тира изданието. Докато книж-
ните червеи изпадат в отчая-
ние, директорът на института 
„Смитсън” и Нюйоркския музей 
за дизайн Бил Могридж отстоя-
ва противоположното мнение на 
специално организирана диску-
сия. Той вярва, че спасението на 
периодичния печат е в ръцете 
на дизайнерите. Според Могри-
дж, купувайки медия от стария 
формат, покрай текста ние си 
купуваме и определено дизай-
нерско решение. За да оцелее, 
печатната продукция трябва да 
се отнася по-внимателно към 
всичко, което често остава в 
скоби: оформление, хартия и дори 
мирис. Двете поколения медии, 
убеден е експертът, могат съв-
сем успешно да осъществят и 
взаимно да подпомогнат разви-
тието си. Например предоста-
вянето на книгата за свободен 
достъп би могло да предизвика 
нарастване на интереса към 
хартиената й версия – обяснени-
ето е с това, че никой не иска 
да си купува „котка в торба”.

По целия свят сега се появяват 
и мобилни книжарници: камионче 
със специален принтер разпечат-
ва книги от виртуалната библи-
отека само за 10 минути. Сми-
сълът на тази идея е не само в 
това, че може да се получи уникал-
на книжка, а и във факта, че може 
да се случи, където си поискаш 
– дори там, където книжарници 
отдавна не съществуват. Про-
ектът Written Images предлага 
„венчавка” на печатните книги и 
цифровите технологии. Програ-
ми, разработени от майстори в 
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своята област, раждат уникални 
произведения на цифровото изку-
ство, благодарение на което вся-
ка книга се отличава от предход-
ната. Written Images е един от 
примерите за това как цифрови-
те технологии могат не просто 
да съхранят хартиените книги, 
но и да повишат цената им чак 
до $1500 за луксозен албум.

Прогнозите са, че интерфей-
сът на електронните книги ще 
стане по-дружелюбен и по-инте-
рактивен – като в случая с еко-
логичния манифест „Our choice”. 
Тази книга за айпад, пусната 
от електронното издателство 
Push Pop Press, веднага става 
№1 в App Store – не на последно 
място и заради изумителната си 
инфографика. Например, за да се 
илюстрира колко енергия произ-
веждат вятърните генератори, 
потребителят просто трябва 
да… духне към екранчето!

Microsoft пък обещава появата 
на прозрачни екрани из въздуха 
някъде около 2019-а, а сега 
вече се разработ-
ва технология 
за триизмерни 
светлинни 
изображения, 
които се по-
лучават чрез 
специално 
приложение за 
айпад. Хм, помните ли филма „Спе-
циален доклад”, в който героят на 

Том Круз прелистваше досиета, 
които му изскачаха пред лицето, 
когато има нужда от тях. Фан-
тастика било?!

„За издателската индустрия 
са еднакво важни и хартиените, 
и електронните книги – заявява 
президентът на Асоциацията 
на германските книготърговци 
и книгоиздатели Готфрид Хоне-
фелдер. – И в бъдеще ги очаква 
не вражда, а мирно съвместно 
съществуване.” Един от деви-
зите на панаира тази година е 
„Новото мислене”, който идеално 
лансира идеята, че съвременна-
та книга излиза от рамката на 
шитите или лепени листа хартия 
с напечатан текст. „С модата 

на смартфоните и четците про-
цесът на четене на книги пре-
живява революция – казва шефът 
на панаира Юрген Боос. – От 
Библията до „Хари Потър”, от 
Данте до Дан Браун – редом до 
антикварните издания се оказват 
и електроните джаджи. Просто 
днес книгоиздателският бизнес е 
в преходен период.” Истината е, 
че хиляди автори все още пред-
ставят текстовете си в обичай-
ния вид. Така че е рано да погреб-
ваме хартиената книга. И на нея, 
както на киното, на операта, на 
телевизията и т.н., за които от 
две десетилетия все се говори, 
че умират, просто й е отредено 
да се промени.

България трябва да извърви 
доста дълъг път по отношение 
на продажбата на електронни 
книги. В момента новите за-
главия на български, които се 
търгуват легално, т.е. с уредени 
авторски права, са едва око-
ло 500. Изключително скромна 
цифра, предвид немалкия брой 
родни издателства, бързо на-
растващата популярност на 
електронните четци и доказания 
интерес на българските чита-
тели към англоезичните онлайн 
библиотеки и книжарници. 

Иначе сайтове за предлагане 
на електронни книги за продажба 
и свободно сваляне не липсват. 
Най-популярни са biblio.bg, mtel.

bg/ebook, e-knigi.net, booksbg.
org, ebooksread.bg, bukvite.bg, 
ebookbg.com, mak-books.eu и 
chitanka.info. Като се изключи 
последният обаче, изборът в 
тях е повече от ограничен. За 
сравнение, този в пиратските 
сайтове като „Замунда” и „Аре-
на” е десетки пъти по-богат.  
Именно тяхното съществуване 
е една от основните причини 
за изчаквателната позиция на 
издателствата по отношение на 
разпространението на електрон-
ни книги. 

Ръка за ръка със страха от 
допълнително стимулиране на 
пиратството върви пробле-
мът с авторските права. За да 

ултураултураКК
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публикува която и да е книга в 
електронен формат, издателят 
трябва да има изрична уговор-
ка с техния носител, което оз-
начава преподписване на стари 
договори. Защо поне новите 
книги не излизат и в електро-
нен вариант е въпрос, на който 
все още липсва задоволителен 
отговор. От големите изда-
телства и книжарници излизат 
с обяснението, че активните 
читатели у нас като цяло не са 
с високи доходи и не могат да 
си позволят електронни четци. 
Което е просто заобиколен 
начин да се напомни, че голяма 
част от българите просто не 
четат книги.

БЛАГОВЕСТА КИРИЛОВА

В края на ноември 2007-а компа-
нията Amazon, най-големият онлайн 
търговец в света, пусна на пазара в 
САЩ своя четец за електронни книги 
Kindle. Днес, точно 4 години по-къс-
но, литературният свят вече не е 
същият. И все по-устремно променя 
облика си.  

Докато малките книжарници по 
света фалират, а продажбите на 
печатни книги спадат от седмица 
на седмица, тези на електронните 
растат, меко казано, стремглаво. 
През 2010-а приходите от тях са 
били $878 млн. само в САЩ, като от 
началото на 2008-а са нараснали с 
1300%. През май от Amazon обявиха, 
че продажбите на електронни книги 
от техния сайт, който разполага 

с най-голямата колекция от загла-
вия в света, са надхвърлили тези 
на хартиените. Kindle също държи 
първенството по популярност сред 
четците с 48% от близо 13-те млн. 
бройки, продадени през 2010-а.       

Казано накратко, докато дебати-
те за това дали електронните книги 
ще изместят изцяло хартиените 
се разгорещяват, има две неща, 
които едва ли някой ще се осмели 
да оспори. Първото е, че хората по 
света свикват бързо с четенето 
на екран – било то компютърен, на 
четец или на телефон. А второто – 
че оцеляването дори на най-големите 
издателства зависи от това дали 
ще станат част от бума на елек-
тронните книги.

Въпросът, който едва ли някога 
ще намери своя отговор, е дали 
ситуацията щеше да бъде съща-
та, ако в играта не бяха влезли 4 
водещи компании, които днес дикту-
ват правилата и печелят големите 
пари – Amazon, Sony, Apple и Google. 
Битката между тези корпоративни 
гиганти за купуване и продаване 
на електронни книги не е толко-
ва ожесточена, колкото допреди 
година, защото позициите вече са 
разпределени, а предпочитанията на 
читателите по света – ясни. Тези в 
САЩ залагат на Amazon и Kindle, а 
европейските и азиатските купу-
ват предимно продуктите на Sony. 
Колкото до iPnone-а и iPad-а на Apple, 
почитателите им трудно могат да 
бъдат подредени по национална при-
надлежност. Същото важи за потре-
бителите на онлайн книжарницата 
Google eBooks, съдържаща милиони 

заглавия, немалка част от които мо-
гат да се свалят безплатно. И това 
далеч не е единственият вариант 
за свободен достъп до електронни 
книги. С доста богата колекция от 
такива разполагат и сайтове като 
Free-eBooks, FreeBookSpot, Many Books, 
Scribd и, разбира се, небезизвестният 
„Проект Гутенберг”. Дори и платени-
те електронни книги обаче са в пъти 
по-евтини от хартиените, което в 
условията на световна икономическа 
криза се превръща в техен основен 
плюс. Друга причина за привлекател-
ността им е фактът, че техноло-
гията направи четенето по-удобно 
и по-многофункционално отвсякога. 
Един електронен четец може да 
побере хиляди книги, а освен това 
дава възможност за увеличаване на 
шрифта, показване на изображения 
и разширяване на паметта. Много 
модели позволяват четене дори в 
абсолютна тъмнина, снабдени са с 
функция за превръщане на текста в 
аудиозапис и са направени така, че 
да щадят максимално очите благода-
рение на т.нар. електронно мастило. 
Природозащитниците пък непрекъс-
нато изтъкват факта, че производ-
ството на електронни четци като 
цяло е много по-щадящо околната 
среда, отколкото това на хартията.        

Колко още ще се увеличи популяр-
ността им и с какви темпове ще 
стане това, предстои да разберем. 
Ако се вярва на прогнозите на воде-
щите световни издателства, 2014-а 
ще е годината, в която за пръв път 
ще станем свидетели на равнопо-
ставеност между електронните и 
хартиените книги. 

Гигантите 
разпределят 
пазара Åäèí ÷åòåö - öÿëà áèáëèîòåêà
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1971
Американският писател Майкъл Харт създава 

първата електронна книга – копие на Декларация-
та за независимостта на САЩ. Така е поставено 
началото на амбициозния „Проект Гутенберг”, чи-
ято цел е създаване на дигитални копия на книги, 
до които да има свободен достъп посредством 
интернет. В момента в електронната библиоте-
ка могат да се намерят близо 40 хиляди заглавия.  

1990
Разказът „Следобед” на американския пи-

сател Майкъл Джойс е първата литературна 
творба, която започва да се разпространява на 
дискета.  

1992
Студентите Франко Круньола и Изабела 

Ригамонти от Политехническия университет в 
Милано създават първия четец за електронни 
книги като част от дипломната си работа. 

1993
Американската компания Digital Book пуска 

дискета, съдържаща 50 електронни книги.

1998
На пазара в САЩ излизат електронните 

четци Rocket eBook и SoftBook.

1999
Появяват се 

първите сайтове 
за продажба на елек-

тронни книги на английски 
– eReader.com и eReads.
com.

2000
Компанията Microsoft пуска софтуер за че-

тене на електронни книги, съвместим с опера-
ционната система Windows. 

2001
Започва да функционира първият сайт за 

продажба на книги на испански – Todoebook.com.

2002
Издателските гиганти Random House и 

HarperCollins започват да продават електрон-
ни версии на англоезичните си книги.

2004
Компанията Google обявява плановете си да 

дигитализира книгите на няколко големи библи-
отеки. Тази инициатива впоследствие е нарече-
на Google Books Library Project.

2005
Компанията за електронна търговия Amazon 

се включва в бизнеса с производството на соф-
туер за четене на електронни книги, пригоден 
за преносими устройства. 

2006
Гигантът Sony пуска на пазара първия си 

електронен четец – Reader. 

2007
На пазара в САЩ се появява електронният 

четец на Amazon – Kindle. 

2008
BooksOnBoard – една от най-големите не-

зависими онлайн книжарници за продажба на 
електронни книги, първа започва да ги предлага 
във формат, съвместим с iPhone.

2009
Февруари – компанията Amazon пуска в про-

дажба четеца Kindle 2 в над 100 страни. 
Ноември – Barnes & Noble, най-голямата аме-

риканска верига книжарници, започва да пред-
лага собствен електронен четец, който носи 
името Nook.

2010
Април – компанията Apple пуска на пазара 

мултифункционалното устройство iPad, снаб-
дено със специалното приложение за четене на 
книги iBooks и възможност за достъп до вирту-
алната книжарница iBooks Store. Само за година 
броят на продадените iPad-и надхвърля 15 млн. 

Юли – От компанията Amazon съобщават, че 
продажбите на електронни книги от техния сайт 
са задминали тези на хартиените с твърда корица.

Декември – става достъпна функцията 
Google eBooks, която позволява на потребите-
лите на търсачката да купуват електронни 
книги, които след това да четат онлайн, или да 
свалят за четене офлайн.

2011
Май – От Amazon съобщават, че продажби-

те на електронни книги от сайта на компания-
та са надхвърлили тези на всички хартиени. 

Юли – Amazon стартира услугата Kindle Textbook 
Rental, която позволява на студентите да наемат 
електронни учебници за период от 30 до 360 дни. 
Онлайн каталогът разполага с десетки 
хиляди заглавия. 
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ултураултураКК

ТАТЯНА ЯВАШЕВА

Да направиш книжарница във 
време, в което една от най-тъж-
ните констатации е, че хората 
все по-малко четат книги – какво 
е това: безразсъдство или по-
редното добро намерение, което 
може да свърши зле? Не и когато 
става дума за Adi’s Cook & Book! 
Синята къща на „Будапеща” 31 
в столицата е превърната в 
частен клуб, наречен още книжар-
ница-ресторант за специални съ-
бития. Няма друго такова място 
като Adi’s Cook & Book, защото 
къщата в центъра на София е 
на 83 години и още пази духа на 
онова далечно време, същевремен-
но концепцията за бизнес е добре 
премислена и всичко се прави 
с професионализъм, с енергия и 
отдаденост. 

Двигател на това начинание 
е Ади Цанова. Тя започва свое-
то представяне така: „Аз съм 
майка на две деца – Милена на 12 
и Стефани на 17 години. И съм 
още - първият сватбен агент в 
България, първи автор на литера-
тура на Балканите в сферата на 
сватбеното планиране с книгата 
„Помощ! Омъжвам се!”. Ади е само 
на 36 и този изискан клуб, пълен 
с книги, засега е черешката на 
тортата в осъществените жела-
ния за собствен бизнес. 

Защо точно 
книжарница
Майка й работела в Национална-

та библиотека „Кирил и Методий” 
и Ади израснала в книгохранилища-
та. „Беше велико усещане между 
хилядите редове, които стигаха до 
тавана! От малка заобичах кни-
гите и до днес много се радвам, 

когато ми подарят книга. За мен 
това е най-стойностният пода-
рък.” 

На „Будапеща” 31 се намираше 
ресторант „Отвъд алеята зад 
шкафа”, но собственикът му, уда-
рен от кризата,  бил принуден да 
напусне къщата. Оставил я в ока-
яно състояние, липсвали прозорци и 
врати, но само за три месеца Ади 
и нейният съпруг Милен възвърнали 
блясъка, който тя е имала в пър-
вата половина на XX в. Днес в Си-
нята къща може да се организира 
всякакво събитие – лично, семейно 
или корпоративно. Тук има голяма 
винарна и професионална кухня, 
освен това може да се разчита на  
подкрепа и за най-щурите идеи. А 
накрая гостите може да си тръг-
нат с обемисти пакети с книги, 
което тук се случва често. 

Първоначалният замисъл бил 
това да е книжарница и място, 
където да посрещат бъдещите 
младоженци за организирането на 
тяхната сватба. Оттук идва Book 
в името, а Милен, който е ценител 
на кухнята гурме и на хубавото 
вино, добавя Cook. Adi’s идва по 
настояване на двете им дъщери. 
Така първият общ проект на се-
мейство Цанови е вече реализиран.

„От вербален светът все 
повече се превръща във визуален. 
Път си пробиват и електронните 
книги. Ако чрез тях ще спасим 
гора – добре! Проблемът е, че и 
тази възможност не връща хора-
та към четенето”, разсъждава 
на глас Ади Цанова. Според нея 
ценностите се промениха, 

интересът 
към знанието

намаля, а високият умствен по-
тенциал поради своя дефицит се 

за четенеДом
Êàôå-êíèæàðíèöèòå ñà îïèò ïèñàíîòî 
ñëîâî äà ïðèâëè÷à ïîâå÷å õîðà

Adi’s Cook & Book e 
êíèæàðíèöà-ðåñòîðàíò 
çà ñïåöèàëíè ñúáèòèÿ
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превърна в изумруд. За съжаление 
днес книгите стават декор, но 
за радост, те не служат само за 
декорация. В Adi’s Cook & Book са 
гостували Лаура Ескивел („Като 
гореща вода за шоколад”), Робин 
Шарма („Монахът, който продаде 
своето ферари”), Мел Гил ("Ме-
татайната") и с присъствието 
си са белязали това място като 
средище за наистина специални 
събития.

Сред книгите трябва да се 
случва нещо различно, иначе ка-
къв бизнес да се прави с продукт, 
за който малцина за готови да 
дадат парите си. То е все едно 
да отвориш музей! Ади вече се е 
уверила, че книжарница плюс още 
поне една добра бизнес идея е 
работещ вариант. 

Има огромни домове с големи 
лавици без книги, но Ади Цанова 
вярва в бъдещето на книгата. И 
когато види четящ човек, това й 
дава още по-голяма надежда, че 
потребността от знание не е на 
изчезване.

Кафе-книжарниците станаха

новите 
„библиотеки”
Концепцията, че кафето върви 

с книга, а не с цигара, от из-
вестно време насам опитва да 
привлече нови клиенти. Експери-
ментът на веригата книжарници 
„Пингвините” държи жив интере-
са към писаното слово. Нейните 

собственици напълниха с книги 
някогашното заведение „Спарта-
кус” в подлеза пред Софийския 
университет, както и цял етаж 
в „Ориндж 
център” на 
ул. „Граф 
Игнатиев” 
в столи-
цата. Там 
може да 
направите 
среща с 
приятел на 
чаша чай или кафе и да изберете 
подходящо четиво.

Без тютюнев дим успява да 
просъществува и Paper Cake на 
пресечката на ул. „Раковски”  и 
ул. „Хан Крум”.  Докато хапвате 
вкусен сладкиш, може да прелист-
вате българска и чужда лите-
ратура и накрая да си купите 
книга. А може и обратно, докато 
се наслаждавате на изящната 
словесност, да засилите удо-
волствието с нещо вкусно. Като 
се прибави и ведрото настроение 
на момичето, което ви обслужва, 
не е чудно, че Paper Cake става 
любимо място.

В кафе-книжарниците се ор-
ганизира представяне на много 
нови книги и тогава те истински 
оживяват. Точно тези моменти 
са доказателство, че е интере-
сът към четенето не е изчезнал. 

Вече две години Мая Чанко-
ва от столичната книжарница 
„Книжен ъгъл” усеща силен спад 

в продажбите заради свитите 
покупателните възможности. 
Някога книгата беше престижен 
продукт и беше задължително 
вкъщи да имаш богата библиоте-
ка. Но мнозина са ги трупали, без 
да ги отварят, а сега се купува 
само ако ще се чете.

„Книжарниците са единствени-
ят бизнес, свързан с културата, 
който вече 22 години оцелява 
без каквато и да е подкрепа от 
държавата. С един замах те бяха 
закрити и не остана ни една! В 
последните 10 години книгите 
започнаха да връщат в книжар-
ниците. Сега в най-силно затруд-
нение са големите вериги, тъй 
като преди кризата те малко 
непремерено се разраснаха, взеха 
нови помещения при огромни на-
еми и голям персонал. По-малките 

ултураултураКК

Àêî íå 
íàñúð÷àâàìå 
÷åòåíåòî, 
êàêâà 
èêîíîìèêà íà 
çíàíèåòî ùå 
ðàçâèâàìå

Ìàÿ ×àíêîâà îò “Êíèæåí úãúë” ïðàùà 
íà êàôå â ñëàäêàðíèöàòà îòñðåùà

Ñèíÿòà êúùà å òÿñíà çà ãîëÿìàòà 
áèáëèîòåêà íà Adi’s Cook & Book
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книжарници оцеляват по-лесно, 
защото разходите им са по-мал-
ки”, разказва Чанкова.

Кафето влезе в книжарници-
те, за да създава атмосфера, 
но трябва площ над 12 кв. м. 
Изискват се обаче редица разре-
шителни, което слага бариери. 
Затова малката книжарница „Кни-
жен ъгъл” и сладкарница „Орхи-
дея” са направили своебразен

мост през 
ул. „Оборище”
Ако при Мая Чанкова платите 

15 лв. (това е средната цена на 
едно ново заглавие), при майстор-
сладкаря отсреща получавате едно 

кафе безплатно.  Плакати от две-
те страни на улицата приканват 
да си купите книга.

Появата на електронните четци 
няма да опразни книжарниците. 
Бизнесът ще се променя и е рано 
да се каже каква форма ще при-
добие. Ще оцеляваме, докато има 
живи читатели, уверява Мая. В 
изминалите 20 години никой не 
обясняваше, че четенето е полез-
но и престижно занимание и вече 
отгледахме първото поколение без 
книги. Ако икономиката не тръг-
не нагоре,  книгата ще остане 
последно перо в разходите. При 
липсата на средства за библиоте-
ките, това ще е фатално. 

„Всяко заглавие на щанда може 

красноречиво да опише ситуация-
та с книгите. Като се започне от 
„Мъртви на прага” и се стигне до 
„Малкия тиранин” – само не виждам 
„Отнесени от вихъра”. Най-лошо-
то е, че държавата няма никакво 
намерение да подкрепя четящите и 
учещите хора. Книгата е особен вид 
стока с много принадена за обще-
ството стойност. Ако не насърча-
ваме четенето, каква икономика на 
знанието ще развиваме”, обобщава 
Мая Чанкова. Всички, които рабо-
тят в света на писаното слово, 
продължават да задават въпроса 
накъде отиват книгите. Едноз-
начен отговор са намерили само 
онези, които вече затвориха 
своите книжарници.

Çà Àäè Öàíîâà êíèãèòå 
íå ñà ñàìî äåêîð

Â Paper Cake íà ÷àøà ÷àé ìîæå äà 
÷åòåòå íàøà è ÷óæäà ëèòåðàòóðà...

... è äà ïðèñúñòâàòå íà 
ïðåäñòàâÿíå íà êíèãà
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Джинси 
завинаги!

Äåíèìúò 
âå÷å å 
íàâñÿêúäå 
– äîïóñòèì 
å äîðè â 
äåëîâèÿ 
äðåñêîä

ВИОЛЕТА ЦВЕТКОВА

„В живота си съжалявам за 
едно-единствено нещо – за това, 
че не аз съм измислил джинсите. 
Толкова са практични, удобни и 
безгрижни. В тях има експресия, 
скромност, сексуалност и прос-
тота – всичко, което бих искал 
да видя в моите дрехи”, казва 
преди години не кой да е, а един 
от най-големите във висшата 
мода и създател на стила уни-
секс Ив Сен Лоран. Прав е бил 
покойният вече маестро, днес 

джинсовите облекла са не само 
предпочитаната дреха за работа, 
отдих и развлечение, а си печелят 
и правото да бъдат допуснати в 
строгия свят на деловите хора. 
Носят ги дамите и господата, 
младите и възрастните. И ако 
има модна тенденция, продължа-
ваща да властва от началото на 
2011-а насам, това е тя – джинси 
навсякъде, по всякакъв повод, във 
всякаква форма: панталони, сака, 
якета, поли…

Когато през 1969 г. сп. 
„American Fabrics” публикува 

одаодаММ
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статия с твърдението, че в края 
на ХХ век джинсите ще се пре-
върнат в една от най-модните 
стоки и ще се изкачат на върха на 
световната си слава, разбивайки 
всички пазарни рекорди, никой не 
вярва на „смешното” предсказание. 
Как така едно работно облекло 
може да стане модно? Но време-
то минава, модата се мени и на 
някогашните присмехулници им се 
налага да сведат засрамено глави 
пред неудържимото нашествие на 
денима. Днес световните дизай-

нери не мо-
гат да си 
представят 
своите ко-
лекции без 
нови модели 
джинси, 
също както 
обикновени-
ят потре-
бител не 
може да си 
отвори гар-
дероба и да 
не намери 
там поне 
един чифт 
от тях. По-
яви се дори 
терминът 
„джинсова 
мода”, оч-

ертала няколко различни стила:
CLASSIC STYLE – за такъв да 

се смята моделът №501 на Levi’s: 
прав панталон с достатъчно широк 
колан, с пет или девет декоративни 
метални нита на джобовете – два 
отзад, два отпред с малко джобче 
на задната страна на предния де-
сен джоб, предназначено за часов-
ник. Е, часовниците отдавна се 

носят на ръката, но класиката си 
остава класика – малките джобче-
та и досега съществуват.

COUNTRY STYLE – плътно по 
тялото в горната част и разши-
ряващи се надолу крачоли. През 
90-те години клошът няколко пъти 
си тръгва и отново се завръща, но 
фрапиращият диаметър на крачола 
от 70-те години на ХХ век си оста-
ва недостижим.

DESTROY STYLE – модно направ-
ление при джинсите, определяно 
като „хипи”. Панталоните биват 

умишлено мачкани, прани 
или протривани до образу-
ване на дупки. Крачолите 
не са подгънати, краища-
та им дори нарочно са 
разръфани.

EASY STYLE – свободен, 
напълно противоположен 
на класическия стил. 
Всъщност те са негов ва-
риант, който по-свободно 
обгръща тялото, запазвай-
ки автентичната кройка.

JOB STYLE – работен 
стил, отличаващ се от традицион-
ните „пет джоба” с допълнително 
„отделение” за отвертка или нож 
встрани малко под задния джоб, а 
от другата страна – с ремък, на 
който по време на работа може да 
се окачи инструмент. Днес там 
например се хващат малките деца 
по време на разходка с татко.

LOOSE STYLE –  те са за хората, 
които не признават дори най-малко-
то стесняване. Обемни са в ханша, 
а крачолите им са толкова широки, 
че почти скриват обувките. Прода-
ват се навсякъде, но са предпочи-
тани от най-младите.

BAGGY FIT STYLE – „рапърски”, 
широки, смъкнати панталони с 
множество джобове, всевъзможни 
надписи и апликации. Купуват ги с 
няколко размера по-големи.

MILITARY STYLE – ушити по мо-
дела на военните униформи: големи 
външни джобове с груби правоъ-
гълни капаци и множество нужни и 
ненужни елементи. Като правило 
към тях се пришиват допълнителни 
етикети с кръвната група и името 
на притежателя им.

OLD STYLE – класически, прилеп-
ват добре по тялото, имат прави 
крачоли, леко стеснени в долната 

д д

Äæèíñè 
íà Lee çà 
ìîäåðíè 
ãðàäñêè 
ìîì÷åòà è...

...ðîìàíòè÷íè 
ìîìè÷åòà

Ïðåç èçìèíàëàòà 
ãîäèíà è Calvin Klein 
ïîêàçà äæèíñè, à 
Gucci âðúùà 
âåëóðåíèòå äæèíñè
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 Äèçàéíåðèòå 
íà Wrangler 
âúçðàæäàò 
êëàñèêàòà 
“Blue Bell”

Äæèíñîâî ÿêå âúðõó åôèðíà ðîêëÿ - íåóñòîèìà ãëåäêà çà ìúæåòå

×åðâåíèòå 
äæèíñè íà 
IRO ñà øèê 
äîðè çà 
îôèñà  

част. Правят фигурата стройна, 
но уви, с тях „ни е да седнеш, ни е 
да станеш” – толкова ограничават 
движенията.

SECOND HAND STYLE – дънките 
на мързеливците! Всъщност са си 
чисто нови панталони, но изглеж-
дат така, сякаш са носени доста 
дълго и небрежно.

STRATCH STYLE – от джинсо-
ва материя с добавен еластан. 
Предназначени са най-вече за дами, 
подчертават фигурата им, стесня-
вайки се към глезените. Напоследък 
обаче все по-често се появяват и 
мъжки модели.

VANGUARD STYLE – той е гос-
подарят в джинсовата мода през 
последните 3-4 години. Отличава 
се с необичайните си кройки.

И все пак – кое е най-модерното 
при дънките през този есенно-зи-
мен сезон? Тотален винти-
дж! Още в началото 
на 2011-а дизай-
нерите на Wrangler 
обявиха завръщането 
на „Blue Bell” – лини-
ята, символизираща 
истинския дух на Дивия 
Запад от края на XIX 
век. Каубоите, облечени 
в груби джинсови панта-
лони с кожени елементи, 
са вдъхновение за съвременните 
моделиери. Никакъв блясък, никак-
ви „бонбонени” бродерии. Светът 
се управлява от класиката, заяви 
девиза си за 2012-а известният 
бранд. В неговата колекция „Blue 
Bell” мъжът изглежда мъжествен и 
неустоимо привлекателен. Прилича 
на американски герой, пред когото 
треперят необяздените диви коне, 
а недодялаността му е секси.

А дамите? Хм, каквато и цел да 
си постави една истинска жена, 
тя ще я постигне, коментират от 
Wrangler. Тя е изящна, иска ти се 
да я гледаш безкрайно, да потъ-
неш в очите й – така мисли всеки 
втори мъж, когато види момиче с 
джинсово яке върху ефирна рокля. 
А дамските джинси за 2012-а от 
колекцията „Blue Bell” придават 
невероятна изящност на линията 
на бедрата.

Стилно, просто, оригинално – 
три  думи, които промениха света 
на джинсовата мода, пък е мотото 

на Lee. И още: В „Lee vs. Others” 
(„Lee срещу останалите”) – побеж-
дава Lee! Защо да се изобретява 

велосипедът, 
след като е 
изобретен мо-
тоциклетът! 
И милиони 
хора са 
съгласни с 
мнението 
на дизай-
нерите 
от тази 

марка, според 
които четири чифта 

джинси са достатъчни да 
се запълни всеки гардероб. 
Те твърдят, че днешните 
градски момчета са мо-
дерни и умерено без-
разсъдни, обичат себе 
си, приятелите си и 
окръжаващия ги свят, 
затова избират джин-
си в класическо синьо 
или светло/тъмносиво. 
А дамите са роман-
тични, добри и мили 
– понякога търсят 
вниманието на околните, 
друг път замислено се 
реят към звездите, на 
тях може да се  раз-
чита, имат поне 538 
приятели в социална-
та мрежа и безумно 
обичат живота. Те 
харесват тесни 
сини дънки, носят 
ги всеки ден: 
през лятото 
– със сандали, 
през зимата – с 

бо-
тушки. 

Не само традицион-
ните марки за джинси 
лансират новите си 
идеи. През тази година модна къща 
Versace например представя модна 
колекция от различни съчетания на 
кожа, велур и деним, както и из-
куствено състарени модели. Gucci и 
Fendi отново въвеждат модата на 
велурените джинси, които така леко 
и елегантно стоят на всяка фигура. 
Дори световноизвестният бранд 
Calvin Klein показва на едно от ревю-
тата си дънки от еластичен деним. 
Доста открояваща се е колекцията 
на IRO в съчетание с модерни яке-
та, чанти и аксесоари. А черве-
ните им джинси са истински шик 
дори за офиса. Е, в границите на 
допустимото, разбира се.

Като споменаваме офиса, 
може би в съвсем близко бъдеще 

на повечето работодатели ще 
им се наложи да внесат извест-
ни изменения в задължителния 
служебен дрескод, тъй като 
стандартите за деловото 
облекло се сменят пред очите 

им. Днес джинсите, които само 
допреди няколко години се смя-
таха за абсолютното „кежуъл” 
облекло, вече са напълно прием-
ливи и като дреха за бизнесмени. 
Нещо повече, според редакцията 
на авторитетно издание като 
„The Wall Street Journal” те 
все по-често се забелязват в 
политическите среди и бизнес 
елита като символ на сила и 
модерност. Явно джинсите едва 
ли скоро ще отстъпят зав-

ладените позиции.

одаодаММ
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Да живееш „зелено”, сиреч с 
грижа за околната среда, днес 
може и да е модерно, но между 
мода и екология не върви да се 
слага знак за равенство. И двете 
неща са толкова естествени, 
колкото естествено е да си миеш 
сутрин и вечер зъбите. Само че 
за големите модни марки грижата 
за околната среда вече се пре-
връща в осъзнато задължение. И 
начело сред тях са производители 
на… джинси.

През май Levi’s пусна екологич-
на програма „WaterLess”, която 
трябва да намали разхода на вода 
на всички етапи от производство-
то на джинси. Част от есенната 
колекция на тази линия ще спести 
около 20 млн. литра вода, което 
е достатъчно за двегодишното 
снабдяване с питейна вода на град 
с 10 000 жители. Фирмата насър-
чава и клиентите си да пестят 
вода, а част от приходите от 
продажбите си отделя за благот-
ворителната организация Water.org. 
В компанията изчисляват, че за 
производството на чифт джинси 

се изразходват средно 42 л 
вода, а чрез преустроеното 
производство за линията 
„WaterLess” ще се спестяват 
поне 28%.

Всъщност още през 2006-а 
Levi’s първа от световноиз-
вестните марки пуска линия 
от екоденим. В нея влизат 
най-популярните модели джинси 
– мъжкият 506 и дамският 570, 
които в началото се прода-
ват само в 2% от магазините 
на бранда, най-вече в САЩ. В 
Европа пристигат едва 30 000 
чифта от 100% органичен деним 
с копчета от кокос и с непоцин-
кован метален цип. През 2007-а 
Levi’s разширява асортимента на 
еколинията с модели от колекция-
та „Red Tab”, които се разпозна-
ват по зеления етикет на джоба.

Това съвсем не е единствената 
модна компания, поела по този 
път. В края на миналата година 
испанската Inditex, на която при-
надлежи брандът Zara, огласи план 
за развитие през следващите пет 
години, в който основно внимание 

е отделено на еко-
темата. Според него 
към 2015 г. всички 
магазини на Inditex 
(според данните от 
13 декември 2010-а 
те са точно 5000) се 
задължават да нама-
лят потреблението 
на вода най-малко два 
пъти, а на енергия – 
с 30%. Това е мини-
мумът, необходим за 
сертификата LEED 
(Leadership in Energy 
and Environmental 
Design/Лидерство в 
енергийния и еко-
логичния дизайн). 
Магазините на Zara, 

Massimo Dutti, Stradivarius, Bershka 
и т.н. се оборудват с термоста-
ти, температурни датчици, регу-
лиращи климатичните системи, с 
въздушни щори на входа и с авто-
матични ескалатори. Във всеки 
магазин трябва да се появи „зелен 
кът” с контейнери за отпадъчна 
хартия, пластмаса и метали. Това 
означава, че все повече продукти 
на Zara ще се произвеждат от 
рециклирани материали. Програ-
мата не пропуска и опаковките 
– налагат се хартиените торби и 
пластмасови торбички, разлагащи 
се до две години под въздействие-
то на кислорода, вместо досегаш-
ните с живот от поне 400 г. 

Шведският бранд H&M е може 
би първият в сегмента на масова-
та търговия, който започва да из-
ползва органичен памук. И ако през 
2003 г. този продукт присъства 
само в 5% от детските колек-
ции, то след влизането в Organic 
Exchange – благотворителната 
организация, подкрепяща използ-
ването на екологичен текстил, 
марката започва да популяризира и 
органичните продукти за възраст-
ни. През 2006-а H&M е призната 
за една от шестте световни 

л 
о 

ат

06-а 
з-
ия 

т 
жинси
т 570,
а-
ните

Щ. В “Çåëåíèòå” êîëåêöèè 
“The Garden Collection” è 

“Conscious Collections” (äîëó 
âäÿñíî)íà øâåäñêàòà H&M

ода &     кологияода &     кологияММ ЕЕ

“Зеленият” път         
на синьото

Ñàìî åñòåñòâåí îöâåòèòåë ñå èçïîëçâà â êîëåêöèÿòà 
“Yosemite” íà 7 For All Mankind
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ода &     кологияода &     кологияММ ЕЕ
компании, предпочитащи „зелените” 
бои и материали. В есенно-зимната 
колекция през 2008-а към органичния 
памук, продаван в обем над 8000 т 
под лейбъла L.O.G.G. (Label of Graded 
Goods), са добавени органична вълна 
и вторично преработен полиестер, 
а през 2010-а H&M за пръв път пуска 
100% щадящата околната среда 
линия „The Garden Collection”, послед-
вана през април 2011-а от „Conscious 
Collections”.

Зелената тема се налага и в Gap 
през 2007 г., когато в САЩ пускат 
в продажба мъжки фланелки от 100% 
неоцветен органичен памук. Тогава 
мнозина подозират в това жест към 

Асоциацията на потреби-
телите на органична про-
дукция (Organic Consumers 
Association), която дълго 
време изисква това от 
холдинга Gap Inc. След 
фланелките по $17 обаче 
идват джинсите – в края 
на 2008-а Gap пуска линия 
от органичен деним и 
тотално преразглежда 
отношението си към опа-
ковката на стоките, наблягайки на 
рециклираната хартия. Заради фи-
нансовата криза брандът разиграва 
кратко време „зелената” си карта, 
за да се завърне на екопътеката 

отново през 2010-а, когато предпри-
ема акцията „Донеси ни старите си 
джинси – вземи Gap 1969 с 30% от-
стъпка”. Това засега обаче изглеж-
да по-скоро като маркетингов ход, 
отколкото като устойчива „зелена” 
тенденция.

Banana Republic също принад-
лежи на Gap Inc., затова не е 
учудващо, че по същото време и 
там решават да поемат по този 
път: такива са изискванията на 
корпоративната политика, приети 
в края на 2006 г. И двата бранда 
бележат успехи в т.нар устойчи-
во (sustainability) направление, но 
Banana Republic успява напълно 
да преустрои бизнеса си за три 
години. През 2008-а там пускат 
екоколекция със специално посла-
ние за Световния ден на Земята, 
а през 2009-а, гръмко обявявай-
ки тенденцията за „новия лукс”, 
представят колекцията „Heritage” 
(„Наследство”) от органичен памук, 
соя, коприна, бамбук и рециклира-
ни тъкани. Наред с това Banana 
Republic поема куп ангажименти да 
преустрои бизнеса си и, повличайки 
след себе си по-непоследователния 
Gap, има намерение в най-близко 
време да реши проблемите с вода-
та, детския труд, справедливата 
търговия и т.н.

Любопитно е, че първата колек-
ция от органичен деним на бранда 
7 For All Mankind, пусната през 2008 
г., е наречена „Йосемити” в чест 
на Националния парк в Калифорния, 
който през 1984 г. влиза в списъ-
ка на Световното наследство на 
ЮНЕСКО. В нея има джинси от 
органичен памук, боядисан с расти-
телно индиго без никакви примеси. 
Крачката в „зелено” е както при 
женските, така и при мъжките 
линии. Експериментът продъл-
жава.

Îðãàíè÷åí ïàìóê, ñîÿ, êîïðèíà, áàìáóê è 
ðåöèêëèðàíè òúêàíè â êîëåêöèÿòà “Heritage” - 
íîâèÿò ëóêñ ñïîðåä Banana Republic
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във вятъра
Çàìúêúò 
êðàé 
Ðàâàäèíîâî 
îòêëîíÿâà 
îò ïúòÿ íàé-
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ътътПП

119Икономика



120 Икономика11111111111111111222222222222000000000000000000000000000000000000000 ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИкккккккккккоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

 Ô  ÀÂÒÎÐÚÒ

ТАТЯНА ЯВАШЕВА

Филмова бутафория, среднове-
ковна имитация или просто нечия 
грандоманска амбиция улавя погледа, 
когато след Созопол продължите 
на юг и наближите Равадиново. 
Най-любопитните се 
отклоняват от пътя, за 
да видят отблизо вели-
чествения замък. След 
време някои се връщат тук 
отново, за да се уверят, че 
строителството продължа-
ва.

Собственик на това имение 
е Георги Тумпалов. Някога тре-
нирал борба и бил състезател, 
после работил в Първа частна 
милиция. Затова не е изненадващо, 
че за него се разказват какви ли не 
истории. А и такъв голям градеж не 
може да остане встрани от прожек-
торите.

Някога Георги идвал тук на лов. 
През лятото земята наоколо се 
цепела от жега, а на това място 
лек ветрец носел прохлада. Не 
му се тръгвало. Особено след 
дъжд. Затова решил да купи 
имота, който е близо 30 дка. 

Като 
на шега

решил да 
издигне голям 
замък и вече 
над 16 години за 
него няма почи-
вен ден. Работи 
от тъмно до 
тъмно, а нощем 
спи само по 
два-три часа. 
„Станах пленник 
на строежа, 
но ако него го 
нямаше, не зная 
какво щях да 
правя. Всеки, 
който дойде, 
се интересува 
какви средства 
са вложени. 

Парите не са толкова 
много, но трудът е убийствен. 

Бяха няколко хиляди лева като нача-
ло, с тях купих желязо, бетон, тухли, 
камъни... Две години не можех да 
изляза от калта. Шест месеца ко-
пах езерото, вадех пръст, а водата 
извираше и с помпи я изкарвах”. 

Георги Тумпалов не се уплашил 
от грандиозния си замисъл, дори и 
фактът, че не е вещ в строител-
ството, не го спрял. Самият той се 
учудва, че и в най-тежките моменти 
не е губил кураж. Идеите му идват 
на сън, замъкът не му дава покой. 

Прехвърлил е планините от камъни: 
„За разлика от хората 

камъкът 
има само 
едно лице

Трябва да го 
намериш и да го 
сложиш с очите 

навън, за да гледа.” 
Никога не му е 

минавало 
през 

ум, че 
няма 

да издържи на темпото, че е не-
посилно за него, че не е преценил 
добре с какво се захваща. Гадателка 
уверявала: 8Не го строиш ти, строят 
го учителите заедно с тебе.”

Днес в езерото плуват лебеди, 
пауни се разхождат из градините, 
папагали опитват да завържат раз-
говор с посетителите. Георги щедро 
кани на масата гостите в замъка да 
опитат вкусни плодове и зеленчуци 
от неговото стопанство, гощава 
с гозби, вдига наздравица с вино и 
ракия, собствено производство.

Замъкът край Равадиново, който 
носи поетичното име „Влюбен във 
вятъра”, е последен пристан на 
творенията на Рачо Ангелов, който 
със своя самороден талант създаде 
приказния дворец в края на Борисо-
вата градина в София.  След като 
никой след смъртта му не се зае да 
стопанисва причудливите постройки, 
наследниците дали съгласие Георги 
Тумпалов да ги откупи и демонтира. 
Но само отделни елементи са наме-
рили място в еклектиките на замъка. 

„Сетил съм се дори нещо за алеи-
те, за градините и за параклиса, за 
каквото и японския император не е 
мечтал. Но всичко това не го правя 
за себе си, а за хората и за история-
та”, казва още Тумпалов.

Тук нито ще съдим, нито ще 
хвалим. Времето винаги има 
последната дума…

ътътПП

×åðíèòå ëåáåäè ñà ÷àñò îò àòðàêöèÿòà

120 Икономика



бонаментбонамент

30лв.
15лв. 55лв.

6 месеца

3 месеца

12 месеца

А

личен
Име и фамилия:

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

Идентификационен №

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

Плащане
В брой на адрес:

      София 1124, ул. &Мизия” 23

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

Този талон с копие 
от платежния 

документ изпращайте 
на редакцията 
или на факс: 
(02) 81 82 355, 

и-мейл - 
info@neweconomy.bg
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