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Редакционно

Докато не една и две разработе-
ни делови инициативи прекратиха 
съществуването си в кризата, за 
немалко предприемчиви хора именно 
сега е моментът да се започне нов 
бизнес. Стартът винаги е най-тру-
ден, но това не би отказало човек, 
който има идея с потенциал за 
добра възвръщаемост. Най-малкото 
– в момента съществуват добри 
възможности да се намери финан-
сиране за стартиращ бизнес и за 
това се трудят професионалисти, 
успявали многократно да въхнат 
живот на добри проекти. Да, гово-
рим за фондове за рисков капитал 
и за дялово инвестиране, за акселе-
ратори. Вече сме ви представяли 
и български бизнес ангели, както 
и иницативи като Start it Smart, 
които също помагат в трудното 
начало.

Хората, които подбират сурови-
те идеи и помагат те да се случат 
като успешен бизнес, носят не 
само отговорност за разпределя-
нето на набраните средства, за 
пряката оперативна дейност на 
бъдещите нови фирми и тяхното 
укрепване. Самите те доскоро са 
били на мястото на сегашните 
стартиращи предприемачи, търсей-
ки финансиране за своите собст-
вени идеи. Затова днес могат да 
бъдат успешен пример, ментори и 
вдъхновители на следващата рекол-
та млади предприемачи. 

Именно затова на възможност-
ите за финансиране на стартиращ 
бизнес посвещаваме основната 
си тема в броя през септември, 
когато се дава началото и на новия 
бизнес сезон.

Желая ви приятно 
и вдъхновяващо четене!
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Да се създаде фонд за сти-
мулиране на общините, пред-
ложи финансовият министър 
Симеон Дянков на Национал-
ното сдружение на общини-
те. Идеята е средствата 
да се дават по методология, 
предложена от сдружението. 
Парите ще са за общини с 
добри финансови резултати 
или такива, които са се пред-
ставяли зле, но подобряват 

състоянието си, за да бъдат поощрявани. 
Целта е средствата да се предоста-

вят основно за инфраструктурни обек-
ти – училища, детски градини, спортни 
площадки, общински пътища. Министърът 
представи и нова методология, по която 
ще се оценява работата на общините и 
как се справят те финансово. За отлични-
ците ще има стимули още в бюджета за 
следващата година, обяви Симеон Дянков. 
Бонусите ще бъдат отпускани отделно 
от гарантираната субсидия, която всяка 
година се дава от държавния бюджет на 
общините. Тя е почти 3 млрд. лв. Собст-
вените приходи на местните власти 
годишно са около 700-800 млн. лева.
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естиестиВВ

Кредитна линия за 30 млн. евро за финансиране 
на инвестиционни проекти на малки и средни 
предприятия получи Райфайзенбанк (България) 
ЕАД от Банката за развитие към Съвета на 
Европа (БРСЕ). 5Това е третото споразумение 
между Райфайзенбанк (България) и БРСЕ. В 
резултат на предходните кредитни линии 
бяха създадени около 1500 работни места, 
а повече от 5000 бяха запазени чрез финанси-
рането на 74 инвестиционни проекта на 
български малки и средни предприятия”, 
коментира Момчил 
Андреев, председател на 
УС и изпълнителен 
директор на Райфайзен-
банк (България). Със 
средствата от заема 

банката ще отпуска на българските компании 
финансиране за инвестиции в производствени 

активи като машини и оборудване, медицинска 
техника, IT технологии, търговия на дребно, 
складове и оборудване, специализирани произ-

водствени линии, строителни машини и 
тежкотоварни транспортни средства.  
Също така със средства от кредитната 

линия ще се финансират кредити за оборотни 
средства до 50 000 евро за всеки отде-

лен проект, като за тях 
могат да кандидатстват 
малки и средни предприя-
тия с персонал до 50 
души, годишен оборот 
или активи до 10 млн. 
евро. 

30 милиона евро за малки фирми

Фонд ще стимулира общините

Държавата стартира процедура за търгове за 
земеделска земя от поземления си фонд в 26 области на 
страната, с изключение на Габрово и София-град. Те ще 
се търгуват срещу поименни компенсационни бонове. 
Ще бъдат предложени 154 хиляди декара.

Заявленията  за участие в търга се подават  в 
съответните Областни дирекции 5Земеделие” по мес-
тонахождение на имотите, в срок от 30 календарни дни 
от датата на последната публикация на заповедта в 
местен вестник. Информация за предлаганите парцели 
ще се получава единствено в офисите на областните 
дирекции и общинските поземлени комисии.

Интерес се очаква да има основно от арендатори 
и локални земеделски производители.  Очакването на 
подобни търгове само в последните седмици повиши це-
ната на боновете до над 80 стотинки за 1 лев номинал. 

Сделката земя срещу компенсаторки е привлекател-
на с това, че един от най-ценните в момента активи 
– земята, може да се купи на много изгодна цена, ако 
купувачът е придобил компенсаторните инструмен-
ти, преди да започне голямото им поскъпване. Преди 
година поименните компенсаторни бонове можеха да 
се намерят в диапазона от 30-32 стотинки за 1 лев 
номинал.

Земеделска земя срещу 
компенсационни бонове

 ôîòî  ÊÐÀÑÈÌÈÐ ÑÂÐÀÊÎÂ
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Äîñòúïúò äî 
ôèíàíñèðàíå å 
ñåðèîçåí ïðîáëåì, 
íî â ìîìåíòà ñå 
ïîÿâÿâàò çëàòíè 
âúçìîæíîñòè 
çà ðàçâèòèå íà 
ïðåäïðèåìà÷åñòâîòî

- Татко, какво 
сте правили, когато 

нямаше Google?
- Създадохме го…

Старт назаем
Използването на парите на другите хора отваря вратата за шан-

са. То ви дава възможност да започнете бизнеса на вашите мечти 
и да участвате в сделки, дори и да не разполагате с необходимите 
средства. Това е начин да влезете в играта, твърди Майкъл Лехтър 
в своята именита книга �Парите на другите хора”. Сигурно мнози-
на внимателно са я чели в стремежа да намерят свой път в пре-
дприемачеството, но са установявали, че много от тези рецепти у 
нас не работят. Достъпът до финансиране за малки и средни пред-
приятия е труден, но в още по-сложна ситуация са стартиращите 
компании. Наред с това битува и мнение, че цената на капитала в 
България е прекалено висока. Скоро обаче страницата с тези про-
блеми може да бъде затворена.

ТТематаемата
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ТАТЯНА ЯВАШЕВА

Инициативата JEREMIE (Съв-
местни европейски ресурси за 
малки и средни предприятия) 
предлага и в нашата страна все 
повече възможности за финанси-
ране. Стига да изполваме ра-
зумно парите, може да направим 
чудеса. Европейският инвести-
ционен фонд (ЕИФ) получи ман-
дат да управлява тези пари по 
оперативната програма „Конку-
рентоспособност”. Средствата 

по JEREMIE стигат до бизнеса 
не безвъзмездно и не чрез адми-
нистрацията, а чрез финансови 
посредници - банки, гаранционни 
фондове, фондове за рисков капи-
тал, които посредством различни 
финансови инструменти подпо-
магат дейността на фирмите. 
Избрани бяха пет  фонд мени-
джъра за фондовете за дялово 
инвестиране. LAUNCHub и Eleven 
стартираха това лято. Другите 
три фонда се очаква да започ-
нат работа най-късно до края на 

тази година. Neveq II e за рисков 
капитал, Axxess е за растеж, а 
Bulgaria Mezzanine Capital е т. 
нар. мецанин фонд – хибрид между 
дялово и дългово финансиране. 
Условие за тези три фонда е 
да наберат съответен частен 
капитал, за да получат публичния 
ресурс. „Невек” е със 70% финан-
сиране по JЕREMIЕ и 30% частен 
капитал, другите два са с 50:50% 
публични и частни средства. И 
трите фонда имат напредък в 
привличането на инвестиции, но 
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те все още не са достатъчни, за 
да станат оперативни.

По JEREMIE вече се 
усеща раздвижване

Първо има банкови продукти и 
второ фондове за дялово инве-
стиране. Гаранционният продукт 
стартира в пет банки през мина-
лата година и вече са отпусна-
ти над 400 кредита с гаранция. 
ЕИФ поиска от Еврокомисията 
банките да получат позволение 
да отпускат револвиращи кре-
дитни линии, както и овърдрафт. 
След като вече има съгласие от 
Брюксел, очакванията са от 1 
септември кредитирането да се 
ускори и да се дават по над 100 
заема на месец. 

Ще има нова процедура за 
избор на банки за друг продукт 
по JEREMIE – така наречената 
лихвена субсидия, за която са 
предвидени 150 млн. евро., от-
ново по оперативната програма 
„Конкурентоспособност”. По 
тази схема лихвите по кредити-
те за малките и средните пред-
приятия поне наполовина ще се 
намаляват. Процедурата започва 
след споразумение с българ-
ското правителство, което 
трябва да бъде ратифицирано 
от парламента след лятната 
ваканция. Очаква се продуктът 
да е на пазара от началото на 
следващата година, информира 
Христо Стоянов от офиса на 
Европейския инвес-
тиционен фонд в 
София. Ако банка-
та би отпуснала 
кредит при 10% 
лихва, по новите 
условия лихвата 
не бива да надви-
шава 5%. Таксите 
за обслужване на 
заемите също би 
трябва-
ло да 
спаднат 
поне на-
половина, 
изчис-
лява 
Христо 

Стоянов. Новият продукт има 
конкретен адресат: един добър 
проект може да намери банково 
финансиране и може да се изпла-
ти, но често  възвръщаемостта 
е по-ниска от банковите лихви. 
За да се отпуши финансирането, 
се намаляват лихвите. Старти-
ращите предприемачи няма какво 
да заложат и затова трябва да 
се намерят подходящи канали за 
привличане на средства.

Според Христо Стоянов бъл-
гарският бизнес свикна с гран-
товите схеми, но ситуацията се 
променя, тъй като структурните 
фондове в старите страни член-
ки се ползват в по-малка сте-
пен за грантове и повече като 
финансов инженеринг. С времето 
това ще се случва и с програ-
мите за България, тъй като ЕС 
не желае да насърчава развитие, 
което става само чрез безвъз-
мездна помощ. 

С гаранционното финансиране 
става възможно отпускането на 
кредити, които иначе банките не 
биха отпуснали заради високите 
изисквания за обезпеченост. Га-
ранцията сваля тези изисквания 
и така жизнеспособният бизнес 
може да си осигури средства за 

развитие. 

Доброто намерение в България 
да се създаде подходяща среда за 
предприемачи вече става факт, а 
и заради глобализацията хората 
вече са доста подвижни. Фондът 
за инвестиции в стартиращи 
иновативни компании 

Еleven ще е 
с капитал от 
12 млн. евро

Финансирането се чака през 
септември, заради бюрократич-
ни процедури първият транш ще 
дойде със значително закъсне-
ние. В името на добрата кауза 
и предвид сравнително краткия 
програмен период, още преди 
средствата да са пристигнали, 
Еleven започна работа и това 
лято избра 11 проекта сред 500 
кандидати от цял свят. Около 
60% от тях са от България, но 
има и от Индия, Тайван, Арженти-
на, от САЩ дори. Няма географ-
ски прегради за основателите, 
условието е да регистрират 
компанията у нас. „Винаги има 
опасност някой от най-перспек-
тивните да е пропуснат, или да 
се направи грешка в селекцията, 
затова на всеки три месеца ще 
има подобен избор”, обясняват 
от фонда. Управляващите Eleven 
стоят близко до кандидатите, 
дават им възможност за консул-
тациии, за да се представят по 
най-добрия начин. Менторството 
не се заплаща, това са профе-
сионалисти, чиято житейска 

философия и нагласа е, 
че след като самите те 
са получили помощ, за да 
стигнат до своя връх, 
вече е време да помагат 

на други предприе-
мачи. 

Смятаме, че и 
в 11-те имат по-
тенциал за бързо 
развитие, посочва 
Ивайло Симов, уп-
равляващ партньор 
в Eleven. В осно-
вата на всички 
представени 
разработки има ня-
каква технология. 

ТТематаемата
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„В Америка повечето от старти-
ращите компании са свързани със 
социалните мрежи, тъй като им 
се ще да мултиплицират успеха 
на Facebook, докато в Европа 
са насочени към решаването на 
определен житейски проблем”, по-
сочва Даниел Томов, управляващ 
партньор в Eleven. 

За фазата на акселерацията 
(доразвиване на идеята) компа-
ниите на траншове получават 50 
хил. евро срещу дял от 10-15%. 
След това има възможност част 
от екипите да вземат допълни-
телно финансиране, за което са 
предвидени общо 200 хил. евро, 
но получаването им ще зависи 
от напредъка. В един момент 
обаче всички проекти ще тряб-
ва да намерят друг източник на 
средства, за да продължат да се 
развиват.

Плановете са 

проектите 
да имат бърз 
напредък

и след 2-3 години Eleven да се 
освободи чрез продажба от 
своите дялове в тези компании. 
Инвестицията в стартиращ 
бизнес е много рискова, но от 
Eleven имат нагласа, че някои от 
разработките може да не успеят, 
но пък други бързо ще пораснат 
и продуктите им ще намерят 
пазарна реализация.

Какво да правят всички онези, 
които имат порива да станат 
предприемачи? Съветът на Ивай-
ло Симов е „Да правят!”,  а Да-

ниел Томов добавя: 6Да следват 
сърцето си и да вървят напред 
с много хъс.” Когато работят 
върху даден проект, първо да 
мислят какъв проблем решават и 
какво ново предлагат. Ако нещо 
е наистина страхотно и от него 
има силна необходимост, ако про-
дуктът е добре измислен, няма 
начин да не се наложи.

Екипите са много важни, в 
развитието на всеки проект 
има тежки моменти, но 
чрез добрата спойка 

между хората всичко се преодо-
лява. Препоръката към младите 
предприемачи е да продължават 
да работят върху идеите си и да 
кандидатстват отново. Вярват 
ли в продукта си, нека го разра-
ботят. Това увеличава шанса им 
да намерят финансиране. Но кон-
куренцията в тези програми само 
ще нараства. Най-късно през 
октомври е следващият прием на 
кандидатури за финансиране от 
Eleven. Намерението на управля-
ващите партньори е на всеки 
3-4 месеца да има нова сесия за 
селекция на проекти.

LAUNCHub управлява 9 
млн. евро по инструмента 
"Entrepreneurship Acceleration and 
Seed Financing" на JEREMIE. В 
края на юли фондът избра първи-
те 9 екипа, в които ще инвести-
ра по 30 000 евро срещу дялово 
участие от 8-10%. Фондът е 
подкрепен с менторска програма. 
Той е насочен към стартиращи 
компании от България и региона, 

предимно от сектора на ин-
формационните и комуни-

кационните технологии, 
като няма ограниче-

ние за възрастта 
на предприемачите. 
В първата селек-
ция попаднаха два 

чуждестранни  
проекта от 
Хърватска. На-
меренията са 
акселератор-
ската програма 
на LAUNCHub да 
отваря прозорци 
за кандидат-
стване три 
пъти годишно и 
фондът да се-
лектира екипи, 
които ще 
кани на т.нар. 

Дълъг уикенд (4 дни). След като 
се запознае отблизо с предприе-
мачите и ги подготви да презен-
тират по най-добрия начин пред 
Инвестиционен комитет, фондът 
избира 8-9 от екипите, които 
получават финансиране от 30 
000 евро срещу дялово участие 
от 8-10%. По време на следващия 

Под лупата 
на Axxess 

Capital
Всеки случай е индиви-
дуален и няма универсална 
рецепта за всеки.

Ако дадена компания има 
интерес към привличане на 
дялов инвеститор, трябва 

да осигури прозрачност на бизнеса. 

Колкото повече са вътреш-
нофирмените транзакции, 
при които липсва от-

четност, толкова по-трудно е 
да вземем решение да влезем в 
компанията.

Ако индустрията, в която 
работите, няма растеж 
в кризата, управлявайте 

компанията консервативно. Фоку-
сирайте се върху генерирането на 
максимална печалба. Внимавайте с 
разходите, не прахосвайте пари в 
странични дейности и се фокуси-
райте върху основния си бизнес. 

ТТематаемата
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SEED етап, LAUNCHub предоста-
вя последващо финансиране до 170 
000 евро.

„Водещият принцип в избора е 
екипът да е отдаден на бизнеса 
и да работи върху проект с 

интересна 
концепция и с 
потенциал за 
развитие

Освен това имаме и лимит 
на възможностите като брой 
фирми, с които да работим”, 
разказва Любен Белов, партньор 
в LAUNCHub. Според него най-
важното е, че с европейските 

ТТематаемата

пари младите 
предприе-
мачи имат 
изключител-
ния комфорт 
да получат 
финансиране.  
„Вярваме, че ако 
проектите бъ-
дат развити по правилния начин, 
те ще стигнат до големия пазар. 
Финансираме високотехнологич-
ни компании, а тимът е особено 
важен, тъй като хората правят 
продуктите. И най-добрата идея 
да се роди, хората трябва да 
я осъществят, и най-добрата 
технология да е разработена, 
пак хората трябва да я обърнат 

в продукт и да намерят 
нейното приложение.”

Очаква се LAUNCHub да финан-
сира около 90 компании. Намере-
нията са да се инвестира в око-
ло 20 фирми годишно. Основното 
взаимодействие между фонд ме-
ниджърите и младите предпри-
емачи ще е в първата 1 година. 
В рамките на 10-годишен период 
LAUNCHub трябва да излезе от 
всичките си инвестиции. Това не 

За да може някой да получи финанси-
ране, той първо трябва да го поиска. 

Когато търсите кредит, опитайте 
на няколко места и задължително 
някъде, където ще е за първи път. 

Пробвайте дори в различни клонове на една 
и съща банка.

Предприятията имат нужда от фи-
нансиране сега, тъй като това ще 
им позволи да разраснат присъствието си на ключови-

те пазари на бъдещето – като азиатските пазари и Средния 
Изток. В момента съотношението на силите в световната 
икономика се пренарежда и българските фирми имат шанс да 
се възползват от това. Търсете пари сега, за да растете на 
нови пазари.

Предприемачите е добре да знаят, че и кредитиращата 
институция търси увереност, че с парите, които тя 
отпуска, бизнесът ще постигне стабилност и растеж. 

Споделете плановете си с банката и коментирайте различни 
варианти за финансиране.

За фирмите е много важно да не изпадат в невъзможност 
да обслужват кредита си към дадена финансова институ-
ция, тъй като попадат в групата на т. нар. лоши платци, 

което ще промени условията за взимане на заеми от всички 
други банки. 

Кредит не се тегли само когато нямаш пари. Когато си 
на върха, е добре да се подсигуриш за времената на неси-
гурност, които може да не те подминат. Ако ситуацията 

се влоши, предприятието ще има средства не само да оперира, 
но и да просперира.

Винаги трябва да имате един-двама финансови консултан-
ти, на които да се доверявате и да се допитвате до тях 
за различни инвестиционни проекти.

С
ъв

е
ти

От Илия Йовчев, проектен ръководител в ББР
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В България има пари за бизнеса, уве-
ряват от Българската банка за развитие 
(ББР). Предприемачите срещат труднос-
ти в достъпа до финансиране и за да е 
полезна при справяне с проблема, тя  е 
подписала редица  международни кредит-
ни линии с други банки за развитие. В 
началото на 2012 г. ББР предостави 

кредитни линии 
за 100 млн. лева

на шест търговски банки, които те да 
отпуснат на малки и средни предприятия 
(МСП) под формата на заеми с преферен-
циални условия. Лихвеният процент не 
може да превишава 7% годишно, а такси-
те и комисионите също са лимитирани 
от изискванията на самата програма. До 
края на годината ББР има възможност 
да „налее” в икономиката още 200 млн. 
лева. Друг плюс е, че чрез Националния 
гаранционен фонд ББР може да гарантира 
до 50% от заема, който малко или средно 
предприятие взема от търговска банка. 
Има обаче и възможност кредитът да се 
вземе директно от ББР. 

Българската банка за развитие вече 
е в сътрудничество с браншовите орга-
низации, за да може парите по-лесно и 
безпрепятствено да стигнат до онези, 
които остро се нуждаят от тях. При от-
пускането на кредити предимство имат 
компаниите с експортна ориентация, но 
заем може да получи и всеки друг, който 
отговаря на изискванията. Консултан-
тите на ББР са на разположение на 
заинтересованите компании, те дават 
пълна информация от кои кредитни линии, 
как и при какви условия биха могли да се 

Парите     



15Икономикаwww.economymagazine.bg

възползват. Предприемачите е добре да 
изяснят от какви средства се нуждаят 
и каква ще е целевата насоченост на 
заема. От ключово значение в момента 
е, че банката опитва да се настрои и да 
отговори на нуждите на бизнеса, вместо 
да му налага обратното. Това ще позволи 
на фирмите да се развиват

да растат и да 
просперират

а не да се свиват. „Бизнесът ще получи 
кредит при условия, които са изпълними 
от самия него. Още повече че му пома-
гаме да намери най-изгодния модел на 
финансиране”, обяснява Илия Йовчев, прое-
ктен ръководител в ББР.  Връзката между 
консултанта и заемополучателя продъл-
жава и след отпускането на парите, тя 
е съществена за живота на кредита, 
тъй като ако възникнат проблеми, те 
своевременно се решават. При променени 
обстоятелства се предприема незабавна 
реакция, за да може бизнесът да стои 
изправен на крака.

Живеем в ерата на комуникациите и 
затова може да кандидатствате онлайн, 
като попълните апликацията на сайта на 
ББР. Обещанието е в рамките на 24 часа 
консултант от банката да се свърже с 
вас. В централата на ул. „Стефан Кара-
джа” 10 в столицата вече са разбрали, че 
за бизнеса е важно, ако отговорът е „не”, 
ръководството на компанията да го знае 
навреме, така че решенията се вземат 
бързо. Не всеки кандидат за кредит, може 
да получи одобрение, но ако не опита, със 
сигурност няма да вземе заем, коментира 
Илия Йовчев. Варианти биха могли да се 

намерят, ако дейност-
та на фирмата има 
потенциал за развитие. 
Внимателно се преце-
нява състоянието на 
всеки конкретен бизнес, 
гледат се паричните потоци, възможните 
обезпечения. Някои може да получат от-
каз, но други ще постигнат живителната 
глътка въздух.

Размерът 
на лихвите

зависи от типа бизнес, от неговото 
състояние, от целта на кредита, а съот-
ветно и от включената рискова премия. 
Инвестиционните кредити започват от 
8% лихва, а заемите за оборотни сред-
ства – от 7% лихва. От ключово значение 
са гъвкавостта и партньорството, 
което ББР предлага и на практика реали-
зира чрез персоналния консултант, който 
остава в услуга на предприятието и в 
периода на изплащане на заема.

ББР има задължение към другите 
банки за развитие, които са й оказали 
доверие да управлява техни средства. В 
момента кредитните линии са отпуснати 
от Банката за развитие към Съвета на 
Европа, Черноморската банка за търговия 
и развитие, Японската банка за между-
народно сътрудничество. Има договоре-
ности с други финансови институции, но 
те ще бъдат подписани само когато има 
увереност, че в България има конкурен-
тоспособен бизнес, който се нуждае от 
кредити. „Ако българските компании имат 
нужда от пари, ние ще намерим начин да 
ги осигурим”, уверява Илия Йовчев. Според 

него бизнесът има свободата 
да търси финансиране и извън 
рамките на нашата страна, 
друг въпрос е доколко някой 
ще приеме обезпечение в 
България. 

Има много фактори при 
формиране 

цената на 
финансовите ресурси

ББР оперира със средства по меж-
дународни кредитни линии и тя също 
плаща рискови премии за този капитал. 
За търговските банки от важно значение 
е и факторът „пари на депозит” - много 
малко са държавите с толкова високи 
лихви. Рано или късно пазарът в рамките 
на ЕС ще се уеднакви. Стабилизиране-
то след кризата ще ни постави в друга 
конюнктура, още повече че в момента 
България е в процес на реиндустриали-
зация, коментира Илия Йовчев. Микро 
и малки предприятия, в това число 
стартиращи предприемачи, биха могли 
да получат достъп до финансиране чрез 
Микрофинансираща институция ДЖОБС, 
която е част от групата на ББР. Чрез 
този инструмент се намалява тяхната 
„изключеност” от пазара на финансови 
услуги и с подобна финансова инжекция 
те биха могли да развият своя бизнес 
и да изградят добра кредитна история. 
В момента който търси възможности, 
има шанс да ги открие. В ББР бизнесът 
ще намери „ухо”, което да изслушва про-
блемите му, ще получи съдействие да се 
намери финансов инструмент, който да 
отговори на неговите нужди, и ще има 
партньор, който да стои рамо до рамо с 
предприятието и да му помага в периода 
на изплащане на кредита. 

Áúëãàðñêàòà 
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   идват бързо

означава, че с всяка компания ще 
са 10 години. Средно за сфера-
та на технологиите периодът е 
между 5 и 7 години. „Ще стоим 
в инвестицията до момента, 
до който можем да добавяме 
стойност, или докато видим, че 
възможността за растеж вече 
е наситена - уточнява Любен 
Белов. - Нашата индустрия се 
нарича 

рисков капитал

и не е изненадващо да сме инвес-
тирали с по-големи очаквания, а 
да се окаже, че няма съвпадение 
между продукта и интереса на 
пазара. Пътищата са два – или 
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да се направи промяна в страте-
гията и продукта, така че той 
да е в синхрон с очакванията на 
пазара. Или ако стане ясно, че е 
безперспективен, да излезем от 
инвестицията си на минимална 
цена.”

В LAUNCHub вярват, че няма 
нужда от усилия за задържане на 
младите в България, те тряб-
ва да са на мястото, което е 
най-добро за тях. В момента за 
тях огромните възможности за 
финансиране са тук, като при 
поносими разходи биха могли да 
сформират екип и да се конку-
рират на световния пазар. В 
България вече се случват неща, 
които ще направят страната 
привлекателна за правенето на 
бизнес, и това ще се предпочита 
пред алтернативата да си поред-
ният служител в някоя компания в 
Америка. В технологичната сфера 
в България има много талант, 
освен него със средствата по 
JEREMIE ще бъдат привличани и 
предприемачи от цял свят, които 
да припознаят страната ни като 
притегателния център, в който 
да започнат своя бизнес. Колкото 
повече такива успешни компании 
се появят, толкова повече те-
хни последователи ще дойдат. 
Това ще даде други перспективи 
и няма да се фокусираме само 
върху нашия малък пазар, казва 
още Любен Белов. „Набирането на 
капитал е 

процес, който 
отнема време

но към фондовете за рисков ка-
питал проявяват интерес както 
институционални, така и частни 
инвеститори”, посочва Констан-
тин Петров, управляващ парт-
ньор  на фонда за рисково финан-
сиране Neveq. Това е неговият 
отговор на въпроса кога Neveq 
II, който е част от схемите по  
JEREMIE, ще стане активен. По 
негови думи тази европейска ини-
циатива се префокусира и това 
дава възможност професионали-
сти да подбират качествените 
проекти, в които има потенциал 
за развитие. Стана ясно, че ва-
риантът добрата идея за бизнес 

да се развие в проект и да се 
кандидатства по ОП „Конкурент-
ност”, където след 12-16 месеца 
евентуално да получи одобрение, 
не е работещ вариант в сферата 
на технологиите. Създаването на 
тези пет целеви фонда ще под-
помогне изграждането на т. нар. 
екосистема за предприемачество. 
В Израел например работят около 
1000 фонда за финансиране. Чрез 
тях се управлява икономика с 
много висока добавена стойност. 
Но това, което се случва в мо-
мента в България, е

едно добро начало

Важно според Константин 
Петров е как броят на фондове-
те в България да нарасне. Спо-
ред него необходимо условие е 
да има образовани хора с дух на 
предприемачи, както и ментори, 
готови да помагат в развитието 
на компаниите. Нужна е  ця-
лостната стратегическа визия 
за развитие на държавата за 
години напред – кои са нейните 
силни и слаби страни и как иска-
ме икономиката да се развие в 
следващите 15 до 50 години. 

Константин Петров е с голям 
опит в рисковото финансиране 
и с охота коментира ситуаци-
ята, в която се намираме: „IT, 
нано- и биотехнологиите, новите 
източници на енергия в момента 
са най-перспективните сфери. 
Таланти се раждат непрекъс-
нато, както по света, така и у 
нас. Има много българи, които 
работят в чужбина, и за тях е 
предизвикателство в България 
да направят проекти. За да се 
развиват нано- и биотехнологи-
ите, или невронните технологии, 
свързани с човешкия мозък, първо 
трябва информационните тех-
нологии да се усъвършенстват. 
Без мощните компютри, интер-
нет мрежите, взаимодействие-
то между учените и отделните 
екипи развитието не е възможно. 
Ако се върнем 10-20 години назад, 
ще видим, че нямаше интернет, 
нямаше и мобилни телефони. Но 

светът коренно 
се промени

в този много кратък период от 
време.”

Когато създават Neveq  (New 

ТТематаемата
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Europe Venture Equity) през 
2006-а, основният подтик е, 
че в България има талант, но 
липсва рисков капитал. Той е 
необходимо условие, за да може 
дадена компания да се развие и 
да излезе на нови пазари. Осо-
бено в сферата на високите 
технологии компаниите няма 
какво да заложат, освен ума на 
своите служители.  Константин 
Петров е сред основателите и 
на Българската мрежа на бизнес 
ангелите. Тя концентрира ин-
формация за проектите, които 
търсят финансиране, за инвес-
титорите, но привлича и менто-
рите, а това е особено ценно в 
началото на всяка бизнес идея 
– да има кой да те поведе по 
пътя.  Парите са важни, но те 
не са всичко. 

„В началото са бизнес-ан-
гелите, после са рисковите 
фондове, фондовете за рас-
теж, мецанин фондовете. На 
следващ етап актуален ще е 
и въпросът как тези компа-
нии да излязат извън Бълга-
рия, тъй като нашият пазар 
е прекалено малък. Разходите 
за налагане на един продукт са 
сходни в отделните страни, но 
размерът и потенциалът на па-
зарите е различен”, казва още 
Константин Петров. Неговата 
рецепта за растеж на иконо-
миката: Колкото може повече 
фондове, колкото може повече 
предприемачи, колкото може 
повече успешни проекти. 

„Axxess е фонд за дялови ин-
вестиции по програма JEREMIE, 
в момента той набира капитал 
и в края на 2012-а или в нача-
лото на 2013 г. този процес 
трябва да е приключил. Имаме 

и друг фонд, който е отворен за 
предприемачи”,  посочва Пав-
лин Петков от Axxess Capital. 
Emerging Europe Accession Fund е 
за дялови инвестиции в България, 
Румъния, Турция, като 

инвестицията 
е 3-8 млн. евро

а за България – поне 3 млн. евро. 
Тази есен се очаква финализира-
нето на няколко сделки. 

Axxess Capital управлява 250 
млн. евро в няколко различни фон-
да. Romanian American Enterprise 
Fund и Balkan Accession Fund 
също са фондове под тяхно упра-
вление. Изключени от фокуса на 

внимание са недвижимите имоти, 
тютюнопушене, хазарт, оръжие. 
Нужно е компанията да е с добра 
финансова отчетност, иначе 
няма как да се вземе решение 
за дялова инвестиция, обяснява 
Павлин Петков. Преценява се и 
възможността за изход от сдел-
ката. 

Традиционно за Axxess 
Capital са инте-
ресни ком-
паниите 
за 

финансо-
ви услуги, 

IT бизнесът, 
който не ра-
боти само за 

българския пазар, 
фирмите в сферата на 

аутсорсинг услугите. В здравео-
пазването се очаква раздвижва-
не, понеже страната изостана 
доста, но въпреки това вече има 
ниши, които са привлекателни за 
дялово инвестиране. Историята 

ТТематаемата

Историята показва, че най-добри-
те сделки на фондовете за дялово 
инвестиране са правени в подоб-
на ситуация – когато не е имало 
ликвидност от банките, фондо-
вите борси не са били надежден 
източник на капитал, както е сега. 
Тогава фондовете се явяват канал 
за свежо финансиране

ПАВЛИН ПЕТКОВ, Axxess Capital

� Bancroft управлява парите 
на институционални инвести-

тори като пенсионни фондове, 
банки, застрахователни компа-
нии, както и по-големи частни 

инвеститори. 

� Едно от условията да 
влязат в дадена компания е и 

мениджмънтът й да им хареса.

�Много от собствениците 
не са склонни да продават, 

чакат някак си кризата да се 
размине и се обръщат към нас, 
когато е твърде късно. В така-
ва компания обаче никой не иска 

да влезе.

� Bancroft не инвестира в 
стартиращ бизнес. Фондовете 

по Jeremie са добър шанс, те 
са нещо уникално за региона. 

Особено за стартиращия бизнес 
възможностите са ограничени. 
Няма добре развити мрежи на 

бизнес ангелите, тъй като няма 
развита инвестиционна култура 
в региона, а няма и чак толкова 
много богати хора, които да са 

склонни към голям риск. Идеи 
има, но някой трябва да ги 

селектира и подпомага.
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Валери 
Петров, 
партньор в 
Bancroft:

Äúëãúò 
ïîìàãà çà 
ðàçðàñòâàíåòî 
íà êîìïàíèÿòà, 
êîãàòî áèçíåñúò 
âúðâè íàãîðå, 
è ïðå÷è, êîãàòî 
âúðâè íàäîëó

Инвестираме само 
в здрави компании

Страхът от кризата, несигурността 
от бъдещето, липсата на видим ръст 
карат банките, а и инвеститорите, да 
са по-предпазливи и да оглеждат вни-
мателно проектите. Цената на парите 
е по-висока, тъй като се предвижда 
по-голям риск, и затова няма инте-
рес. Ние сме по-внимателни в избора. 
Предпочитаме производства, доказали 
се във времето. Това са класическите 
индустрии, в които и Уорън Бъфет инве-
стира. Производство на авточасти, бои 
и лакове, керамични плочки, транспорт в 
Турция, логистика в Румъния, куриерски 
услуги в Хърватия, кабелна телевизия в 
Естония… Минимумът, който трябва да 
вложим в една сделка, е 10 млн. евро. В 
България Bancroft все още няма сделка, 
защото или не сме идентифицирали под-
ходящ проект, или не сме се договорили 
за цената. Купуваме мажоритарен дял, 
ако не цялата фирма. Това е начинът 
да влияем върху стратегията и върху 
управлението, за да постигнем инвести-
ционните си цели. 

Интерес представляват компании с 
добро управление и мениджмънт, който 
има ясни цели в развитието на бизнеса, 
компании с възможности за ръст и за 
износ, но не и предприятия пред фалит 
или закъсали фирми. Търсят се отно-
сително здрави компании, които имат 
планове за развитие, но в момента може 
да нямат достатъчно възможности 

сами да осъществят това и се нуж-
даят от партньор. Собствениците и 
мениджърите е добре да знаят, че ако 
са в подобна ситуация, е необходимо да 
подготвят компанията за сделката с 
финансов инвеститор. Фирмата трябва 
да е с чисти и прозрачни отчети, да е с 
професионален мениджмънт, да има дос-
татъчно данни за собствения си бизнес, 
но и за пазара и за индустрията, в която 
работят, и не бива да е в сивия сектор. 
Добре е да имат виждане как биха искали 
да развият компанията, бизнес планът 
им трябва да е надежден и реалистичен.

Често собствениците и предприема-
чите подценяват този момент от под-
готовката за разговори с потенциалния 
инвеститор. Затова ги съветваме да си 
наемат консултант по сливания и при-
добивания, който да им помогне. Често 
предприемачите 
мислят, че това са 
излишни разходи. Но 
то многократно би 
увеличило шансове-
те им да привлекат 
партньор, а и да бъ-
дат по-добре оце-
нени като бизнес.

Когато инвес-
титорът придобие 
мажоритарен дял, 
собствениците 
губят контрола над компанията, но те  
не спират да управляват. Същевременно 
печелят надежден финансов партньор 
с опит в много индустрии и ако е с ин-
вестиции в региона, може да се получат 
различни синергии. Освен всичко, те 
влизат в мрежа от контакти, ще имат 
достъп до по-голяма информация, ще 
получат и средства, с които плановете 
им за растеж да се финансират.

 „Минусите” от това, в компани-

ята да влезе финансов инвеститор, 
са, че отчетността ще трябва да се 
затегне. За да се разраства бизнесът, 
трябва да има корпоративна структу-
ра и планиране. Финансовият инвести-
тор може да помогне при преминава-
нето от един етап на друг. Понякога 
самият предприемач е тясно място за 
развитието на бизнеса, тъй като той 
е свикнал всичко да минава през него, 
не знае как да реорганизира фирмата, 
а и не иска да делегира отговорности. 
Това е спънка компанията да расте и 
ръстът се блокира. След 5-6 години 
обикновено финансовият инвеститор 
продава на стратегически инвести-
тор. Но фирмата вече е придобила 
друга стойност и собственикът може 
да вземе многократно повече, макар и 
само като партньор. За някои про-

дажбата на бизнеса 
определено е проблем, 
тъй като предпочитат 
да си го запазят. С 
парите обаче биха могли 
да развият нов бизнес, 
може да се доверят на 
специализирани компа-
нии, които да управля-
ват средствата.

Кризата показа, 
че рискът трябва да 
се оценява по-добре, 

използването на дълг за развитието 
на бизнеса трябва да е в умерени 
граници. Дългът помага за разра-
стването, когато бизнесът върви 
нагоре, и пречи много, когато върви 
надолу. Възможностите не бива да се 
надценяват, важно е какви хора упра-
вляват бизнеса и какви са заетите в 
него. Онези, които навреме предвиж-
дат нещата и навреме вземат мерки, 
са най-ценни. 

показва, че 

най-добрите сделки

на фондовете за дялово инве-
стиране са правени в подобна 
ситуация – когато не е имало 
ликвидност от банките, фондо-
вите борси не са били надежден 
източник на капитал, както е 
сега. Тогава фондовете се явя-
ват канал за свежо финансиране. 
Предприятие, в което като парт-
ньор е влязъл дялов инвеститор, 
след време би могло да привлече 

мултинационална компания, тъй 
като тя ще е сигурна, че няма 
да купи „скелети в гардероба”, 
и след продажбата бизнесът ще 
продължи да расте. Ние сме като 
гарант и даваме сигурност, уве-
рява Павлин Петков.

Bulgaria Mezzanine Capital е но-
восъздаващ се фонд с обща сума 
60 млн. евро. Той е частично фи-
нансиран по програмата JEREMIE. 
Bulgaria Mezzanine Partners е 
фирмата, която ще го управля-
ва. Тя е джоинт венчър между 
Growth Capital Partners AG и Иво 

Евгениев, основател и изпълните-
лен директор на Rosslyn Capital 
Partners. Growth Capital Partners е 
част от водещото австрийско 
дружество за мецанин инвести-
ции в Централна и Източна Ев-
ропа Mezzanine Management Group 
(31 мецанин инвестиции в района 
на обща стойност 370 млн.евро, 
от които 9  на стойност над 95 
млн.евро са в България). ?Рослин” 
е водещо българско дружество 
за управление на инвестиционни 
фондове, в последните години не-
говите експерти са управлявали 
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400 млн. 
евро за 
заеми

През юли миналата година по 
линия на инициативата JEREMIE 
бяха подписани гаранционни 
споразумения с пет български 
банки - СИБАНК, ПроКредит, Рай-
файзенбанк, Обединена българска 
банка и УниКредит Булбанк, за 
да отпускат заеми за малки и 
средни предприятия в размер 
общо на 400 млн. евро. Догово-
реностите предвиждат да бъдат 
покрити загубите за институци-
ите в размер до 25% от общия 
кредитен портфейл. Банките 
кредитират със свой ресурс. 
Срокът, през който се отпус-
кат пари по тази програма, е 30 
месеца и той тече от септем-
ври 2011 г. Размерът на заеми-
те към един кредитополучател 
за всяка банка е различен - в 
СИБАНК и ОББ е до 1.875 млн. 
евро, Уникредит Булбанк дава 
до 1 млн. евро, Прокредит банк 
- до 800 хил. евро. Срокът на 
кредитите е до 6 години. Освен 
инвестиционни, кредитите може 
да са и за оборотни средства, 
но само ако допълват инвести-
ционен проект. 

Тези кредити се отпускат при 
облекчени условия за обезпечени-
ята (с до 50%), тъй като Евро-
пейският инвестиционен фонд 
(ЕИФ), който управлява средства-
та по JEREMIE, покрива загуба 
от 80% за всеки отделен кредит, 
в случай че не бъде върнат.

Размерът на лихвата, при 
която се договарят и отпускат 
средствата в отделните банки, 
е различен, но в общи линии тя 
е с около 2-3 процентни пункта 
по-ниска от средното за пазара 
ниво, което е около 10% годишна 
лихва за инвестиционен заем за 
малко или средно предприятие.

Освен облекченията, свърза-
ни с осигуряване на значително 
по-нисък размер на обезпеченост 
от страна на кредитополуча-
телите от обичайно изисквания 
от банките, и финансиране при 
по-благоприятни лихвени условия, 
други преференции към заемите 
са по-ниските или премахнати 
такси. Кредитите по JEREMIE са 
насочени към фирмите от всич-
ки сектори на икономиката с 
изключение на строителството 
и селското стопанство. 

ТТематаемата

инвестиции и активи, надхвърля-
щи 160 млн.евро.

„Когато предприемач или соб-
ственици на дадена компания 

търсят 
финансиране

те биха могли да се обърнат към 
консултант по сливания и при-
добивания, който ще им помогне 
да намерят максимално добрата 
алтернатива - съветва Антон 
Добрев, изпълнителен директор 
на Bulgarian Business Consultants. 
– В момента най-голям е интере-
сът към дялово финансиране или 
цялостно придобиване на бизнес 
в сфери, които са малко засегна-
ти от кризата, като IT сектора 
например. Медицински услуги, 
фармация, енергетика са отрасли, 
в които има раздвижване. Застра-
хователният бизнес все още е 
интересен. Дейностите, свързани 
със строителството и недвижи-
мите имоти силно пострадаха и 
има отдръпване от тях.” 

Решите ли да търсите дяло-
во финансиране или продавате 
бизнес, потърсете опитен консул-
тант, който ще е с вас в целия 
този процес. Той  знае всички 
стъпки, а има и необходимите 
контакти. Придобиването на 
бизнес е много по-сложна сделка 
от обикновената покупко-продаж-
ба. Консултантът би могъл много 
да допринесе и всичко да стане 
много по-успешно, отколкото ако 
предприемачът сам се заеме с 

това. Друг плюс е, че може 

да стигнете до 
точния партньор

чрез консултанта, казва още Антон 
Добрев.

Бизнесът все повече ще трябва 
сам да намира финансиране, вместо 
да чака държавната администрация 
да направи нещо. Освен познатите 
форми - банки, лизингови и факто-
рингови компании, има и множество 
инвестиционни фондове и някои от 
тях ползват помощ от структурни-
те фондове, което ще рече, че биха 
могли да ви предложат финансиране 
при облекчени условия. 

И ако сте предприемач, със 
сигурност ще се интересувате как 
бизнесът в България да порасне. 
Разговорът трябва да започне от 
образованието и от това, как ще 
се създава предприемаческа класа в 
България. Стига се до данъчните ус-
ловия и държавната администрация. 
Колкото и бюрократична да е една 
икономика, голямата компания ще 
намери начин да лавира. Но малката 
фирма по-трудно ще се справи. От-
носително лесно е да се стартира 
бизнес, но не е лесно да се намерят 
пари той да расте. 

В момента се появяват златни 
възможности, каквито в последни-
те 20 години не е имало. Наред със 
структурираните схеми за финанси-
ране по JEREMIE, заедно с предложе-
нията на ББР, има и активни частни 
предприемачи, „ловци” на перспекти-
вен бизнес.
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Анна Атанасова, директор на дирекция "Малки и средни предприятия" в СИБАНК:

Без такси 
по кредита

- СИБАНК е сред петте банки, 
които от година насам отпускат 
заеми за малкия и средния биз-
нес с гаранции по инициативата 
JEREMIE. Какъв е интересът към 
тези кредити от страна на биз-
неса?

- Банките продължават да привли-
чат интереса на компаниите поради 
облекчения достъп до финансиране 
за малките и средните предприятия. 
Знаете, че банките бяха по-консер-
вативни при отпускането на нови 
кредити и основната причина бе 
влошаването на кредитните им 
експозиции. Значение имат, разбира 
се, и преференциалните условия на 
кредитиране. За компаниите, които 
продължават да инвестират и да се 
развиват, много важни са разходите 
по кредита – колкото по-малки са 
те, толкова повече свободен ресурс 
ще остане в компанията. И не на 
последно място фирмите са привле-
чени от тази инициатива поради по-
ниските изисквания за обезпечения. 
В момента пазарът за недвижими 
имоти е слаб и оттам оценките на 
активите, които имат фирмите, са 
доста ниски. Това спира достъпа им 
до финансиране поради недостатъч-
но обезпечение. Включвайки гаранция 
по JEREMIE, конкретно в СИБАНК 
кредитът се счита за обезпечен на 
50 %. 

- В какъв диапазон са лихвите, а 
съответно и таксите по обслуж-
ването, за кредите, които СИБАНК 
отпуска за бизнеса, и как финан-
сирането по JEREMIE влияе върху 
тяхното снижаване, а и като цяло 
върху достъпа до средства?

- За отстъпките за клиентите се 
споразумяхме още преди подписване 
на договора с Европейски инвес-
тиционен фонд. При кредитите с 
гаранция по JEREMIE клиентите не 
дължат такса за кандидатстване, 
а останалите такси по кредита са 
наполовина по-ниски от стандарт-
ните условия. При лихвените нива 
отстъпката стига до 2.5%, сравнено 
със стандартните лихви на бан-
ката. Освен това всички клиенти, 
кандидатстващи по инициативата 

JEREMIE до края на ноември, 
могат да се възползват от 
новите по-добри условия 
на СИБАНК – без такси по 
кредита.

- Как селектирате 
компаниите, на които да 
дадете заем? 

- Насочваме се основно 
към секторите търговия, 
производство и услуги, жела-
ещи да реализират нов ин-
вестиционен проект. Важно 
е да се отбележи, че ако 
по инвестиционния проект 
има очаквана субсидия от 
еврофондовете, то креди-
тът няма да бъде допустим 
по програмата JEREMIE. Но търсим 
и други преференциални програми за 
финансиране на клиента. За да се 
одобри бързо един кредит, е много 
важно фирмите да преценят ясно ка-
къв ще е ефектът от инвестицията 
за компанията.

- Какво сочи статистиката на 
СИБАНК по тази програма до мо-
мента – представителите на кои 
сектори са най-активни, с каква 
цел най-често се вземат заеми?

- Засега над 90% от одобрените 
и усвоени кредити са за инвести-
ционни нужди. Те са за дълготрайни 
активи, изграждане на нови про-
изводства, закупуване на машини, 
оборудване или транспортни сред-
ства. Най-активни са фирмите от 
производствения сектор.

- Появиха ли се проблемни кре-
дити, отпуснати с гаранция по 
JEREMIE? 

- Програмата стартира преди 
една година и проблемни кредити 
няма.

- Вашата банка е една от тези, 
които отпускат до 1.875 млн. 
евро, което е най-високият размер 
според споразумението с ЕИФ. 
Това своеобразна привилегия ли е? 

- Максималният размер е част 
от условията, които договорихме с 
ЕИФ. Фондът взе решението, след 
като направи анализ на предложения-
та от всички банки. 

- Кой е най-големият заем, кой-

то сте отпуснали по тази инициа-
тива, има ли проблеми с обслужва-
нето му? 

- Най-големият кредит е за 
максималния размер от 1.875 млн. 
евро. Той е за инвестиционни нужди 
– закупуване на машини, и очакваме 
съвсем скоро да бъде подписан. 

- Кой печели от това, че парите 
не се дават директно като грант, 
а като гаранция за отпускане на 
кредити с по-ниска лихва?

- Печелят и двете страни. 
Клиентът печели, защото получава 
кредити с по-ниски лихви и такси. 
Изискванията за обезпечението са 
по-малки, разходите за оценка на 
обезпеченията и за учредяване на 
обезпеченията също са по-малки, 
тъй като и предлаганото обезпече-
ние е по-малко. А ползата за банка-
та е, че гаранцията по JEREMIE се 
приема за бързо ликвидно обезпе-
чение, като има и преференциално 
третиране на включените кредити 
от гледна точка наредбите на БНБ. 

- Как се разпределя между 
петте банки общият ресурс от 
400 млн. евро? Има ли принцип на 
състезателност? 

- Ресурсът бе разпределен между 
петте спечелили банки още преди 
година чрез провеждането на публичен 
конкурс, отворен за всички банки в 
България. Това, което в момента прави 
всяка една, е да привлича нови 
клиенти и бързо да запълни портфейла 
от кредити по тази програма. 

ф
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За реформи За реформи 
се иска куражсе иска кураж

Търсим и нови 
начини за разнооб-
разяване на първич-
ния енергиен ресурс, 
които да са алтер-
натива на природ-
ния газ. Това могат 
да бъдат както 
преработените 
битови отпадъци, 
така и използването 
на геотермалната 
енергия. 

Цената на гори-
вото е убийствена. 
Време е да започнем 
дискусия за възмож-
ността за алтерна-
тивни доставки на 
синьо гориво, както 
и за диференцирани 
цени, казва изпълни-
телният директор 
на „Топлофикация 
София” Стоян 
Цветанов. 

22 Икономика
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За реформи 
се иска кураж
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ТАНЯ КИРКОВА

- Г-н Цветанов, скоро ще 
станат почти две години, от-
както поехте управлението на 
„Топлофикация София”. Какво е 
нейното финансово състояние 
в момента?

- Финансовото състояние на 
„Топлофикация София” за послед-
ната година и половина е добро. 
Към полугодието продължаваме 
да сме на счетоводна печалба. 
Не съм убеден обаче дали ще 
успеем да завършим годината на 
печалба, тъй като през януари 
2012 г. поради тежка производ-
ствена авария бяха изведени от 
експлоатация двете ключови 
съоръжения в една 
от основните ни 
централи. Като 
цяло финансовото 
състояние на ком-
панията е далеч 
по-добро, отколко-
то в предходните 
години и се надявам 
да продължим тази 
тенденция. 

- Какво място 
заема „Топлофика-
ция София” в икономиката на 
общината и на страната?

- „Топлофикация София” е най-
голямото общинско предприятие. 
В зимните месеци  компанията 
произвежда повече енергия от 
всяко друго енергийно предпри-
ятие в България и това показва 
мястото й в икономиката както 
на столицата, така и на стра-
ната. В най-студените зимни 
дни на този отоплителен сезон 
например централите ни произ-
веждаха 2000-2100 мегаватчаса 
енергия. През лятото, разбира 
се, мощността пада на 200-300 
мегаватчаса. Без „Топлофикация 
София” енергийната система би 
се сринала. Независимо че съо-
ръженията са стари и на преде-
ла на технологичния им ресурс, 
смятам, че се справяме добре 
и експлоатационният персонал 
работи на нужното ниво.   

- Докъде стигна реформата 
в дружеството?

- Голямата ни амбиция е до два 
месеца да приключим със струк-

турната 
реформа в 
компанията. 
Казано про-

стичко, това означава редукция 
на началниците. От 12 директо-
рите на дирекции ще станат 5. 
Ще премахнем длъжностите за-
местник изпълнителен директо-
ри, тъй като смятам, че  това е 
доста тромава и остаряла сис-
тема от времето на социализма. 
Идеята е да се сформират пет 
ключови дирекции, които ще от-
говарят за основните сектори в 
системата. Ще бъдат намалени 
началниците на отдели и ръково-
дителите на звена. Структурна-
та реформа цели не намаляване 
на персонала, а оптимизиране на 
работния процес, така че хората 
трябва да бъдат спокойни. 

В „Топлофикация София” 
съществуват парадокси. Има 
началници на отдели, а няма от-
дели. От  2006 г. съм тук и вече 
присъствам на четвърти или 
пети опит за правене на струк-
турна промяна, а такава още не 
се е случила. Хаосът беше тота-
лен и няма как да не си помисля, 
че  е правен умишлено. Народът 

го е казал: „Риба се лови в мътна 
вода”. 

Тази ситуация вече се про-
меня, макар и не толкова бързо, 
колкото бих искал. Всеки трябва 
да носи своята отговорност, аз 
само задавам визията и темпото 
на колегите си. Който не може 
да тича с това темпо - отива 
на резервната скамейка. Най-ва-
жното за мен е, когато поставям 
задача да виждам резултати. Аз 
съм служител като всички в ком-
панията, но с повече задължения 
и отговорности и с двойно по-дъ-
лъг работен ден.  На бюрото ми 
стои една стара пишеща маши-
на, която ми напомня откъде съм 
тръгнал. 

- Сега сте в почивка, а сте 
ходили да обикаляте тецове. 
(б.а. – интервюто е проведено 
в края на август).

- Почивката за човек с моята 
длъжност е относително поня-
тие. Бях във Варна и използвах 
възможността да видя как върви 
работата по ремонта на една 
от турбините на ТЕЦ <София”, 
която се ремонтира там. Между-
временно успях да се срещна и с 
колегите от ТЕЦ <Варна” - това 
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е може би единствената центра-
ла от енергийната система, в 
която не бях ходил.  

- Все още ли сте горещ при-
върженик на проектното фи-
нансиране? Преди три месеца, 
пак в интервю за 
списание „Иконо-
мика”, казахте, че 
финансите на дру-
жеството няма 
да се оправят, ако 
няма помощ от 
общината или от 
държавата.  Все 
още ли мислите 
така?

- Нямам никакви илюзии, че 
някой в тази кризисна ситуация 
ще извади пари и ще ги даде на 
„Топлофикация София” наготово. 
Единственият начин към момен-
та да си осигурим нужните сред-
ства за инвестиции е проектно-
то финансиране. 

Съоръженията в компанията 
са на предела на технологичния 
ресурс. Освен това всичките 
машини в „Топлофикация София” 
след две години няма да отгова-
рят на европейските изисквания 
за високоефективно производ-

ство на електрическа и топлин-
на енергия. Така че, ако сега 
не предприемем действия, след 
две години ще сме безвъзврат-
но закъснели. За съжаление бяха 
пропуснати последните четири 

години, в които 
трябваше да се 
инвестира. Защо-
то, за да подме-
ниш една турбина  
например, са нужни 
най-малко година и 
половина-две. Това 
е технологичен 
цикъл, който няма 

как да бъде съкратен. Затова 
казвам, че ако сега не инвести-
раме в модернизация и ремонти, 
утре ще бъде късно. Нека да 
е ясно, че не приоритизираме 
и няма да инвестираме само в 
мрежа или само в централи, а 
приемаме топлофикационната 
система като единен организъм. 

- Кога е това сега, сам каза-
хте, че не става веднага?

- От година и половина усили-
ята ни са насочени предимно в 
подготовката на нужната доку-
ментация за европейско финан-
сиране. В момента работим по 

19 проекта, като 
за седем от тях 
очакваме финан-
сиране от меж-
дународния фонд 
„Козлодуй”. 

Други пет про-
екта са свързани 
с дерогацията, 
или отложеното 
плащане на въгле-
родни емисии. Това 

са средства, които ние няма да 
платим за емисии, но ще използ-
ваме за зелени проекти. Имаме и 
два проекта за безопасни усло-
вия на труд, които са одобрени, 
а единият вече е и изпълнен. 
Сега стартираме работата и по 
втория.

Подмяната на горивната база 
с РДФ гориво от софийските 
отпадъци е най-приоритетният 
ни проект от всички. На този 
етап сме с одобрено финанси-
ране за избор на консултант. В 
конкурса се явиха 22 фирми, от 
които в шорт листата влязоха 6. 
Ако всичко върви както трябва, 
през септември ще имаме избран 
консултант. Планираме анализът 
да бъде изготвен за 8 месеца. 
Това е оптимистичен срок, но 
се надявам да убедя изпълните-
ля да разшири екипите си, за да 
подготвят анализа в рамките на 
половин година. 

- Има ли бъдеще този про-
ект? „Ще има ли Топлофикация 
София” инсталация, която не 
работи с газ, а с РДФ гориво, 
получено от боклука на столи-
цата?

- Според мен този проект 
няма алтернатива. Към момента 
това е най-доброто решение, 
което може да се вземе. От една 
страна, защото Столична общи-
на ще предоставя горивото на 
„Топлофикация”. От друга стра-
на, защото с него ние реално 
ще диверсифицираме горивната 
база. Не можем да си правим 
илюзията, че 100% ще разноо-
бразим доставките на природен 
газ, но с този проект ще имаме 
алтернатива да намалим с около 
10% доставките, което означава 
спестени около 70 млн. нормални 
кубични метра газ. 
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- Но и това гориво ще ви го 
дадат срещу пари.

- Все още е рано да се каже 
какъв ще бъде механизмът. Ние 
много сериозно разсъждаваме 
как по друг начин да диверсифи-
цираме горивната база. Затова 
в момента правим проучване със 
Столична община как да оползо-
творяваме енергията от мине-
ралния извор в центъра на София. 
Това е и 19-ят ни 
проект, по който 
работим много 
усилено.

- Каква е идея-
та?

- Водата от 
минералното нахо-
дище при Централ-
на баня е с температура около 
50 градуса. Най-вероятно чрез 
термопомпена инсталация ще 
бъде възможно използването на 
топлината енергия от минерал-
ната вода за отопление.  Мисля, 
че това е най-елегантното и 
добро решение. Така реално ще 
можем да използваме капаците-
та на минералната вода, която 
години наред се излива в канала. 
В Дания например при темпе-
ратура на морската вода от 
плюс 3 градуса я подгряват до 
75 градуса. Ние в София имаме 
естествено 50-градусова вода 
и не я използваме. Този проект 
може да се превърне в началото 
на оползотворяване на топлите 
извори на София. В столицата 
има още няколко находища, които 
могат да се използват. Не съм 
привърженик на първоначалната 
идея – да има независим произво-
дител, т.е. посредник между нас 
и усвояването на природните 
богаства на столичани. Проек-
тът трябва да бъде инвестиция 
на „Топлофикация София”, за да 
използваме водата в мрежата на 
компанията и оттам да можем 
да предложим  достъпна цена на 
топлинната енергия на нашите 
клиенти. Природните богатства 
на София са на столичани и те 
трябва да могат да се възполз-
ват от това.

- Мислите ли да купувате 
газ от друг доставчик, ако ви 
предложи по-добра цена? От 

колко години говорим за дифе-
ренциране на цените за раз-
личните потребители според 
количеството газ, така че 
големите да купуват на по-ни-
ска цена. 

- Аз мисля, че е време да от-
ворим тази тема. „Топлофикация 
София” потребява повече от 
една трета от природния газ, 
който влиза в България. Нормално 

е да търси своя 
икономически ин-
терес. Да потърси 
или по-добра цена 
от „Булгаргаз”, 
или възможности, 
които би дал друг 
потенциален дос-
тавчик. Защо да 

няма конкуренция на доставките 
на газ?

- Как вървят доставките 
и разплащанията за гориво с 
�Булгаргаз”?

- За предстоящия отоплителен 
сезон, за най-студените месеци 

на годината декември и януари, 
очакваме фактурите ни да дос-
тигнат около 100 млн. лв. на ме-
сец. А може и да ги надхвърлят. 
Цената на природния газ е убий-
ствена. Доскоро синьото гориво 
формираше 75% от себестой-
ността на топлинната енергия. 
Сега стига до около 80%. Всичко 
останало - инвестиции, ремонти, 
заплати, производствени разходи, 
идват след това. Така че хората 
трябва да са наясно, че цената 
на топлинната енергия е резул-
тат от цената на природния 
газ. Ако тя е висока, няма как да 
произведем топлинна енергия на 
ниска цена. Затова трябва да се 
търси веднъж диверсификация на 
газа и второ - възможности за 
по-добра цена. Тя може да дойде 
и от 2Булгаргаз”, не е задължи-
телно да бъде от друг достав-
чик. Но наистина трябва да се 
помисли за такава цена. 

- Вие сте настроен много 
добре към иновациите. Как ще 
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коментирате идея-
та Топлофикация” 
да отоплява през 
зимата и да охлаж-
да през лятото?

- Много сме 
далече от този 
етап, макар че съм 
си мислил дали не 
може да се направи 
пилотен проект. На малко места 
в света има такава комбинирана 
система. Във Виена например го 
правят частично.    

- А идеята Топлофикация” да 
догрява водата, затопляна чрез 
слънчеви колектори, поставени 
върху покривите на жилищни 
или обществени сгради?

- Принципно я подкрепям. Не е 
в интерес на бизнеса на „Топло-
фикация” да кара хората да спес-
тяват, но е в интерес на всички 
нас като общество да спестя-
ваме. Не случайно започнахме да 
санираме своите сгради. Енер-
гийното обследване на сградния 

фонд показа, 
че консума-
цията на 
топлинна 
енергия в ад-
министрация-
та на компа-
нията може 
да бъде на-
малена с до 

46% след прилагането на енер-
госпестяващите мерки. Както 
хората спестяват, така трябва 
да пестим и ние. Но най-големи-
ят инструмент за въздействие 
върху разходната част на ком-
панията си остава ефективното 
управление на системата.  

- Това са думи. Какво означа-
ва ефективното управление на 
системата?

- Не са думи. За миналата 
година успяхме да намалим тех-
ническите разходи по преноса с 
1,27%, а относителният дял на 
енергията за собствени нужди 
– с около 1%. Превърнато в пари 
- това са над 8 млн. лв. спестени 
средства, които няма да влязат 
като разход при определянето на 
цената на топлинната енергия. 

Наред с други оптимизации е 
повишена и самата производи-
телност на компанията с ре-
кордното производство от над 1 
млн. мегаватчаса електрическа 
енергия и над 5 млн. мегаватчаса 
повече топлинна енергия спрямо 
2010 г. 

- Започнахте мащабни ремон-
ти за подмяна на мрежата, 
които остави-
ха без топла 
вода половина-
та софиянци. 
Кога ще при-
ключат?

- За първи 
път в история-
та на компани-
ята се ремон-
тират 32 км 
топлопреносна 
мрежа навед-
нъж. Без тук 
да включваме 
участъците, които изграждаме 
със собствени сили. Освен това 
се правят тежки планови ремон-
ти, свързани със спиране на две 

от основните централи - нещо, 
което не е правено през послед-
ните 5 години. Нужни са тези 
ремонти, защото не можем да 
рискуваме да оставим столичани 
без парно през зимните месеци. 
Разбирам сериозния дискомфорт, 
който им причинихме, но няма 
как да се подменят тръби и да 
се ремонтират съоръжения, без 
да се спре топлата вода. Това, 
което обаче правим, а и ще 
продължим - където е възможно, 
пускаме топлата вода по-рано 
от обявения график. Като цяло 
планираме да инвестираме над 
350 млн. лв. за модернизация на 
системата през седващите че-
тири години основно чрез проек-
тите, за които вече говорихме. 

- Докъде стигнахте с нова-
та информационна система на 
компанията?

- Информационната система е 
готова на 99,9%. В момента се 
правят нужните тестове. Пра-
вим всичко възможно да старти-
раме отоплителния сезон с нова 
информационна система. 

- Какво означава това за по-
требителите?

- По-добро обслужване на 
нашите клиенти, което е основ-
ният приоритет в работата ни. 
Ще можем да съкратим времето 
за обслужване на гишетата в 
пъти, ще разполагаме с пълна-
та информация за отношенията 
ни с всеки един клиент, ще има 
възможност да се плащат смет-
ки от чужбина, по интернет и 

т.н. С новата 
информационна 
система ще 
бъде достатъч-
но само да се 
вкара в софту-
ера абонатни-
ят номер, за 
да се получи 
цялата инфор-
мация веднага, 
в момента, на 
секундата. 

- Можеш 
ли да платиш 

последна сметка, въпреки че не 
си платил предишни?

- С новата информационна сис-
тема клиентите ни ще могат да 
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плащат избрана 
от тях смет-
ка. До сега 
тази услуга не 
беше възможна. 
Истината е, че 
през всичките тези години никой 
не посмя да сложи пръст в рана-
та - информационната система 
на компанията. Бяхме пред срив 
на системата и ако това стане-
ше през зимата, цената, която 
компанията трябваше да плати, 
е намаление в приходната част 
на баланса с над 2 млн. на ден. 
Ето защо намерихме куража да 
стартираме този процес.  

- А клиентите, които не си 
плащат задълженията към ком-
панията?

- Следва съдебна процедура 
към клиента. До този момент 
от началото на годината сме 
събрали над 11 млн. лв. от съ-
дебни дела. Всеки ден се под-
писват по над 30 споразумения 
за разсрочване плащането на 
стари задължения. Сумата на 
тези споразумения е около 12 
млн. лв., като тези пари ще вля-
зат в сметките на компанията 
в рамките до една година. Но 
съдебната процедура е крайната 
фаза от процеса по управление 
на едно вземане. Затова и сме 
насочили усилията си към персо-
налните контакти с клиентите 
си. И те знаят, че няма нито 
едно задължение в границите на 
тригодишната погасителна дав-
ност, за което да не сме напра-
вили контакт с длъжника. 

- Казвате, че сега редовно 
си плащате текущата сметка 
за природен газ. А какво ще 
правите с натрупаните стари 
задължения?

- Когато на 22 декември 
2010 г. подписах договора си за 
управление и собствеността 
беше прехвърлена на общината, 
поех компанията с над поло-
вин милиард лева по пасива на 
баланса. Всяка година преди 
(Топлофикация” е задлъжнявала с 
между 30 и 70 млн. лв. годишно. 
Затова на няколко пъти дър-
жавата търсеше решения чрез 
трансформиране на капитало-
вата структура. Днес това е 

невъзможно, тъй като 
се наблюдава от Ев-
ростат и би се счело 
за нерегламентирана 
държавна помощ.  

Откакто поехме 
компанията, досега сме платили 
близо милиард от задълженията 
ни към „Булгаргаз” и сме успели 
да намалим заварения дълг макар 
с малко. От януари 2012 г. до 
средата на август  „Булгаргаз” 
ни е фактурирал 378 млн. лв., а 
сме превели 399 млн. лв. 

Най-тежкият въпрос, който 
стои за решаване, е проблемът с 
унаследените стари задължения 
за природен газ. Работим върху 
няколко варианта за решаването 
на този глобален въпрос. 

- И как ще го решите?
- Има механизми. Длъжни 

сме да предложим решения, а 
собственикът на капитала 
ще прецени кой е най-добрият 
вариант за компанията. Искам 
обаче да подчертая, че основен 
приоритет и занапред ще оста-
не разплащането ни с газовия 
доставчик.  

- Лихвата, която взимате 
при просрочие, е доста голе-
мичка, не се ли превръщате в 
нещо като кредитор?

- Практически да - ние креди-
тираме своите клиенти, тъй като 
плащаме авансово фактурите си 
за природен газ, а те се издължа-
ват към нас минимум два месеца 
по-късно. Що се 
касае за начисля-
ването на лихва 
от наша страна 
на просрочените 
задължения, то е 
съгласно изисква-
нето на Закона 
за задълженията и договорите, а 
именно - основният лихвен про-
цент плюс 10 пункта. Дори и да 
искам, не можем да определим друг 
размер на лихва при просрочия. 
Това не е моето предприятие, не 
е и на баща ми… Компанията е 
на тези 92% от столичани, които 
независимо от всичко успяват по 
някакъв начин да си плащат смет-
ките. Проблемни са 8% от абона-
тите. Те са тези, които дестру-
ктивират работата на фирмата. 

- Какво друго в отношенията 
с потребителите ще промени-
те?

- Най-трудното е да променя 
нагласата на администрацията, 
че клиентът е най-важен.  Не 
може да дойде клиент и служи-
телят да му каже: (Чакай малко, 
сега съм в обедна почивка.” Няма 
обедна почивка, когато трябва 
да бъде обслужен клиент. Така 
сме създали организацията, че 
през обедните почивки, ако един 
служител почива, работи друг. 
Не можеш да върнеш човек, който 
идва да плати. Най-важното е 
да проумеят хората, че нещата 
вече не са такива, каквито бяха. 
Всички в компанията трябва да 
осъзнаем необходимостта от 
съвършено нов подход при рабо-
тата с клиентите ни. Но затова 
са нужни реформи. А за реформи 
се иска кураж.

- Как ще вдигнете „Топлофи-
кация София” на крака? 

- Във всички случаи не със 
словесна еквилибристика. Нужна 
е още много работа. От всички. 
Три са основните направления, в 
които трябва да се работи - 
технологична модернизация, 
обслужване на клиентите и умно 
управление на вземанията, както 
и печелене на нови клиенти. Ние 
трябва да търсим клиентите си, 
не те нас. Не можем да създава-
ме пречки пред присъединяване-
то на клиентите. Трябва да 

признаем, че 
когато е из-
граждана, 
мрежата е 
преоразмерена. 
Отделно от 
това тенденция-
та е всеки да 

пести повече енергия, което 
свива пазара, независимо от 
постоянното увеличаване на 
новите клиенти. Само за една 
година имаме над 5000 нови 
абонати, които предпочетоха ние 
да правим дяловото им разпреде-
ление. Очевидно е, че имаме 
успехи, макар и те да са все още 
далеч от онова, което желаем да 
постигнем, Затова ние ще продъл-
жим да се борим за доверието на 
всеки един клиент. 
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КРЪСТ
      ЕВРО

АНТОН АНДОНОВ

Жегата в политическите пазар-
лъци за икономиката на Евросъюза 
ще продължи и през септември. 
Рейтинговите агенции няма да сп-
рат да подклаждат локални пожари 
тук-там в Европа, Брюксел пак ще 
обещае да прави обща икономическа 
политика, Европейската централна 
банка ще продължи със защитата 
на единната валута, а Международ-
ният валутен фонд няма да се измо-
ри да праща eмисари и да предлага 
услугите си в горещите точки на 
Стария континет. А те – за съжа-
ление – стават повече от очаква-
ното, след като към тях върви и 
отличникът доскоро Словения. 

Гърция е на прага на фалит. Ако 
Атина не успее да се договори с 
Европа и отново да отложи провеж-
дането на тежките икономически 
реформи – този път с две години, 
страната ще бъде принудена да 
признае, че не е в състояние да пла-
ща задълженията към кредиторите 
си. Последните совалки на премие-
ра Андонис Самарас в Европа бяха 

само за печелене на време, което 
локомотивите на Стария конти-
нент – Германия и Франция – не са 
склонни да дадат. Ангела Меркел не 
иска и да чуе вопли-
те на гръцкото 
правителство за 
отсрочка за из-
пълнение на строгата програма за 
икономии до след 2016 г., а Франция 
вече има достатъчно проблеми с 
бюджета си, за да прави още от-
стъпки пред елините, 
които на всичкото 
отгоре трябва да 
финансира. Сагата 
с отпуснатите два спа-
сителни заема на Атина и договор-
ката за отписване на голяма част 
от задълженията на страната към 
частни кредитори, продължаваща 
втора година, 
е на път да 
омръзне на 
европейските 
лидери, които в замяна полу-
чават само обещания. И 
почти никакви конкретни 
действия за икономии.   

Новоизбраният гръцки кабинет 
вече заяви, че страната няма да 
успее до 2014 г. да свие държавните 
разходи с 11,5 млрд. евро. Цифрата 
бе договорена при отпускането на 
втория спасителен заем за Атина, 
но сега Самарас иска отлагане на 
срока до 2016 г. Идеята обаче се 
посреща на нож не само от Бер-
лин и Париж. В горещия август 
Виена декларира, че няма да дава 
повече пари на Атина, щом Гърция 
не изпълнява договорения план на 
Тройката – ЕС, ЕЦБ и МВФ. Същото 
заплаши и Финландия, а шефката 
на МВФ Кристин Лагард размаха 
пръст на Гърция и директно заяви, 

КРЪСТопътят 
на ЕВРОпа
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че „страната трябва да извърши 
договорените реформи и да направи 
всичко възможно за оставането си 
в еврозоната”. Което преведено 
от езика на дипломацията означа-
ва – „Писна ни от номерата ви. Или 
правете, каквото сте обещали, или 
ще ви спрем парите и изключим от 
европейския клуб на богатите”. 

Официално този месец Тройка-
та ще се завърне отново в Атина, 
за да оцени гръцката програма 
за бюджетни икономии. Докладът 
директно ще препоръча отпус-
кане или спиране на парите от 
следващия транш от спасителния 
пакет. Експертите ще гледат под 

лупа сметките, а в главите им 
ще кънтят изказванията на техни 

колеги, които вече 
предупредиха, 
че шансовете 

Гърция да изплати 
онези 130 млрд. евро клонят 

към минус безкрайност, а 
спасението на страната от 

фалит се намира на същото 

разстояние. 
Няма ефект и от спеш-

ната помощ на ЕЦБ, която 
според немски медии е отпус-

нала на Атина 
4 млрд. евро 
извънре-

ден заем през 
август. С парите 

гръцкият кабинет е платил 
пенсиите и заплатите на 
чиновниците миналия месец. 

Напрежението около Гърция 
започна да 

настройва 
страните от еврозо-

ната една срещу 
друга. За това 

предупреди ита-
лианският премиер 

Марио Монти. Той 
дори заяви, 
че проце-

сът може „да 
разкъса Европа”. В 

Рим растат настроенията сре-
щу Берлин, който предупреди, че 
Ботушът не прави достатъчно, за 
да се справи с дълговата криза в 
Италия. Според Монти „натискът, 
обхванал еврозоната в последните 
години, вече носи белезите на пси-
хологическо разпадане на Европа”. 
Той допълни, че ако еврото стане 
причина за разпадането на Евро-
па, то „основите на европейския 
проект” ще бъдат унищожени. За 
същото предупреди и бившият бри-
тански премиер Тони Блеър. Според 
него планираното прехвърляне на 
суверенни правомощия от страните 
членки към ръководните органи на 

ЕС 8може да провокира излизането 
на Великобритания от съюза”. Това 
ще стане, ако заради сегашната 
икономическа криза в еврозоната ЕС 
реши да направи политически проме-
ни на Стария континент и допусне 
дори една грешка в процеса. Ако 
това се случи, ще последва полити-
ческа криза, която ще бъде не по-
лека от настоящата икономическа, 
уточни спряганият за президент на 
ЕС британски политик. Според него 
от изключително значение в момен-
та е да бъде запазена националната 
държава в рамките на европейския 
проект. На този фон от политически 
престрелки рейтинговата агенция 
8Стандарт енд Пуърс” (S&P)  намали 
кредитния рейтинг на 15 италиан-
ски банки, но остави непроменена 
оценката на други 15 трезора, сред 
които и на лидерите на местния фи-
нансов пазар - 8Уникредит”, 8Интеса 
Санпаоло” и 8Медиобанка”. Според 
S&P 8кредитният риск за италиан-
ската икономика и нейните банки се 
увеличава”. 

Другата наблюдавана внимателно 
страна от еврозоната – Испания – 
също пое курс на икономии. Мадрид 
обеща до 2014 г. да спести 102 млрд. 
евро. Премиерът Мариано Рахой 
призна, че страната му се намира 
в тежко икономическо положение. 
Разходите растат непрестанно, а 
планът за строги икономии на пар-
вителството се посреща с улични 
протести, защото всеки четвърти 
испанец е без работа. На всичко от-
горе кабинетът имаше намерение да 
направи икономии само за 65 млрд. 
евро, а сега необходимостта наложи 
те да нараснат до 102 млрд. Това 
накара правителството да вдигне 
ДДС и да премахне допълнителните 
възнаграждения в обществения сек-
тор, което бе посрещнато на нож 
от поданиците на крал Хуан Карлос. 

Кризата в банковия сектор, 
който бе спасен в 12 без 5 със 100 
млрд. заем от еврозоната, допъл-
нително наля напрежение и скеп-
тицизъм, че страната ще успее да 
преодолее сама проблемите си и 
няма да прибегне до финансова по-
мощ от Европа. За такава намекна 
премиерът Рахой, който заяви, че 
иска да види как ще сработи плана 
на ЕЦБ за борба срещу дълговата 
криза, и едва след това ще реши кое 



32 Икономика

е най-доброто за испанците. 
Спасителен заем от Европа 

обаче може да поиска Словения. 
Довчерашният отличник на Европа 
ще се опита да оцелее с парите 
на Стария континент. За начало Лю-
бляна ще поиска помощ за заздравя-
ване на банковия си сектор, за да се 
превърне във втората след Испания 
държава, потърсила спасение чрез 
укрепване на банковата система. 
До кризата в Словения се стига, 
след като тя отчете нулев стопан-
ски растеж, банковият сектор за-
буксува с липсата на свеж финансов 
ресурс, а агенция Moody's понижи 
значително кредитния рейтинг на 
страната от А2 на Баа2. Нивото 
е само две стъпки преди оценка-
та „боклук”, която може да срине 
доверието в емитираните от фиска 
държавни облигации. 

Макар и малка, Словения ще 
създаде допълнителни проблеми 
на еврозоната, ако се превърне 
в шестата държава, потърсила 
финансиране от Европейския фонд 
за финансова стабилност (ЕФФС). 
През юли Кипър направи точно това  
- поиска финансова помощ. А пари-
те, с които Старият континент 
разполага, на практика са преброени. 
В момента в „касата на Европа” 
има събрани 1,431 млрд. евро от 
пласираните тримесечни облигации, 
които фондът емитира за първи път 
с отрицателни лихви. Операцията бе 
проведена от германската централ-
на банка – Бундесбанк, а ЕФФС полу-
чи 1,431 млрд. евро при средна лихва 
минус 0,0217 на сто. Въпреки че при 
тази лихва инвеститорите прием-
ат да получат при падежа по-ниска 
от предоставената на емитента 
в деня на пускането на книжата на 
пазара сума, интересът към търга 
бе огромен. Заявките за участие в 
него превишаваха 4,95 млрд. евро, 
което е три пъти повече от прода-
дените облигации. Освен на ЕФФС 
за битката с кризата Европа ще 
разчита на своята централна банка. 
Шефът на ЕЦБ Марио Драги обеща 
да подкрепи закъсалите държави от 
еврозоната с ново изкупуване на 
техни облигации. Това се случи след 
три годишни неспирни спорове и ко-
лебания сред европейските политици 
и експерти, които държаха настрани 
ЕЦБ в битката с финансовата криза 

в еврозоната. Сега дойде времето, 
в което политиците отстъпват 
място на експертите и ги оставят 
да действат. Или поне привидно.

Всъщност банката влезе в 
играта, след като положението 
в еврозоната се влоши опасно и 
дълговата криза започна да придо-
бива очертанията на монетарна, 
а гласовете, че краят на еврото 
наближава, достигнаха прекалено 
високи тонове. Оказа се, че единни-
ят междудържавен банков пазар в 
страните от еврозоната преживява 
процес на национално обособява-
не. Заради страха от разпада на 
еврозоната националните банки на 
много европейски страни започнаха 
да отпускат кредити само на банки 
в пределите на държавните гра-
ници. Процесът се оказа опасен за 
страните от периферията на евро-
зоната, които започнаха да усещат 
недостиг от свеж финансов ресурс. 
Това на практика отне способност-
та на ЕЦБ да определя лихвите по 
кредитите в еврозоната и поста-
ви под въпрос съществуването на 
единната европейска валута. Което 
се превърна във фактор, наблюда-
ван от кредитните агенции, заради 
който те дръпнаха нивото на т.нар. 
държави от PIIGS надолу. А Порту-
галия, Ирландия, Италия, Гърция и 
Испания наистина усетиха сериозни 
дупки в държавната хазна, които 
сами едва ли могат да запушат.

Всички тези процеси наложиха 
сегашните действия на ЕЦБ, ЕС и 
МВФ, които поискаха от закъсалите 
държави още по-жестоки икономии, 
а в замяна отпуснаха финансова 
помощ. Фискалните мерки се взема-

ха от политиците, а ЕЦБ влизаше 
по-скоро в ролята на изпълнител. 
Но сигналът, че съществуването 
на единната европейска валута е 
в опасност, накара банкерите във 
Франкфурт да се размърдат и да 
предприемат действия, с които да 
покажат, че няма да толерират за-
силване на фрагментацията в евро-
зоната, защото процесът наистина 
може да доведе до нейния разпад. 

Първият резултат от акти-
визирането на ЕЦБ бе планът за 
стабилизиране на финансовия пазар 
в Испания. При него се предвижда 
изкупуване на държавни облигации на 
Мадрид не само на вторичния пазар, 
но и от ЕФФС. Ако се доверим на 
бродещите в Европа слухове, Мадрид 
ще подпише в най-скоро време кре-
дитна линия за 300 млрд. евро с ЕС. 
В сметката не влизат отпуснатите 
вече за стабилизирането на банкова-
та система 100 млрд. Гаранция пред 
кредиторите ще станат недвижими 
имоти и други активи, които ЕЦБ и 
ЕФФС ще приемат. През октомври 
Испания трябва да погаси дълг от 20 
млрд. евро, което означава, че време 
за губене няма. Ако слуховете се 
окажат верни, то сделката трябва 
да бъде реализирана през септември. 
А ако Мадрид вземе помощ, след-
ващата на опашката за пари пред 
Брюксел е Италия. 

И всички сметки ще трябва да 
плати… Германия, която се превър-
на в главния донор на Европа. Берлин 
пое основната финансова тежест 
за спасяването на Стария конти-
нент, но дали иска да продължи да 
налива пари и да гледа как те се 
губят като вода в пустинята? 

Åâðîïåéñêàòà Åâðîïåéñêàòà 
öåíòðàëíà öåíòðàëíà 
áàíêà çàïî÷íà áàíêà çàïî÷íà 
áèòêà çà áèòêà çà 
ñïàñÿâàíåòî ñïàñÿâàíåòî 
íà åâðîòîíà åâðîòî

 
ô

îò
î

 Ð
Î

É
ÒÅ

ÐÑ

ФФинансиинанси



33Икономикаwww.economymagazine.bg

ППерспективиерспективи

КРАСИМИРА МИНКОВА

В началото на август  миналата 
година една рейтингова агенция 
буквално взриви пазарите. Standard & 
Poor`s (S&P) понижи кредитния рей-
тинг на САЩ от AAA до AA+ заради 
опасенията от нарастването на 
бюджетния дефицит на страната. 

Половин година след действието 
си от агенцията предупредиха, че 
Щатите са застрашени от ново 
понижение на рейтинга в следващи-
те 6 до 24 месеца, но при всички 
случаи след президентските избори 
през ноември. Основната причина 
за това е  липсата на план за огра-
ничаване на дефицита и безрезул-
татните дебати между републикан-
ци и демократи за намаляването на 
разходите.

През следващите месеци Вашинг-
тон ще трябва пак да се изпра-
ви пред собствените си дългови 
проблеми, защото политиците 
така и не приеха бюджетен план за 
устойчиво фискално развитие. До 
няколко месеца управляващите в 
Америка пак ще трябва да вземат 
решение за тавана на американския 
дълг, като отново се очертават 
инфарктни дебати. 

Освен това САЩ в момента 
нямат изготвен бюджет за фи-
скалната 2013 г., която започва на 

1 октомври. В началото на август 
Конгресът осигури пари на американ-
ското правителство до изборите, за 
да не спрат работа правителстве-
ните служби. 

Година след безпрецедентното 
решение на S&P обаче търсенето на 
американски облигации значително 
се повиши заради европейската кри-
за, а американският дълг все още се 
счита за един от най-безопасните 
активи от инвеститорите.

Щатите излязоха късметлии 
заради кризата в Европа. През 
изминалите 12 месеца цените на 
американските облигации се покачиха 
до исторически нива, основно заради 
бягството от кризата в еврозона-
та. Същевременно доходността по 
американския дълг падна до рекордно 
ниски нива заради сериозното тър-
сене.

По същото време миналата го-
дина всички се опасяваха от точно 
обратното. Затова сега анали-
заторите са по-оптимистични в 
прогнозите си и заради влошаването 
на перспективите пред еврозоната 
очакват лихвите по американските 
облигации да се смъкнат още, дори 
само до 1%.

Тревожни за инвеститорите оба-
че биха били действията на другите 
две водещи световни рейтингови 
агенции - Fitch Ratings и Moody's 

Investors Service. Те също 
поддържат негатив-
на перспектива пред 
рейтинга на САЩ 
и предупреждават, 
че всички рискове 
от пропускане на 
плащания застра-
шават първоклас-
ния американски 
рейтинг.

Ако още една 
рейтингова 
агенция посег-
не на американ-

ския кредитен рейтинг, апокалиптич-
ните прогнози от миналата година 
за високи лихви по облигациите може 
и да се реализират.

И трите рейтингови агенции 
настояват, че САЩ имат нужда от 
убедителен средносрочен фиска-
лен план. Опасенията са свързани 
с предстоящите дебати за ново 
повишаване на тавана на дълга и за 
орязването на публичните разходи в 
средносрочен план.

S&P през юни потвърди рейтинга 
на САЩ, но запази перспективата 
пред него негативна заради поли-
тическите и фискални рискове. Така 
шансовете агенцията отново да 
понижи американския рейтинг през 
2014 г. са едно към три.

Отлагането на тежките бю-
джетни решения за след президент-
ските избори със сигурност ще 
съдействат за ръста на дефицита и 
дълга на Щатите. Освен това стра-
ната разчита основно на стимулира-
щите държавни програми за генери-
рането на растеж, докато частният 
сектор, от който трябва да тръгне 
подобряването на икономиката, все 
още не желае да прави инвестиции. 

Това поставя сериозен въпрос 
пред целесъобразността на икономи-
ческите стимули, въпреки че пазари-
те очакват Федералният резерв на 
САЩ да предприеме нов кръг от 
вливане на ликвидност в икономика-
та. 

В очакване на В очакване на 
американския американския 
апокалипсисапокалипсис

Îòëàãàíåòî íà òåæêèòå 
áþäæåòíè ðåøåíèÿ çà 
ñëåä ïðåçèäåíòñêèòå 
èçáîðè ñúñ ñèãóðíîñò 
ùå ñúäåéñòâà çà ðúñòà 
íà äåôèöèòà è äúëãà 
íà Ùàòèòå, êîåòî 
ìîæå äà çàïëàøè 
êðåäèòíèÿ ðåéòèíã
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ЧЧетвърта етвърта ВВластласт

Славка 
Бозукова:

Г-жа Славка Бозу-
кова е в �Стандарт” 
вече от 17 години. 
Пътят й във вест-
ника минава през 
всички стъпала  на 
редакционната йе-
рархия – репортер, 
редактор и завеж-
дащ отдел �Бизнес”. 
След това е първи 
заместник главен 
редактор, а от 2006 
г. е главен редактор 
и изпълнителен ди-
ректор на вестника. 
В момента тя е и 
председател на Съве-
та на директорите 
на „ГМ Прес”, което 
притежава 50% от 
акциите на „Интер-
медиа” – дружество-
то, което издава 
вестниците „Шоу”, 
„Доктор”, „Над 55” и 
агенция „Блиц”. „ГМ 
Прес” е едноличен 
собственик  на вест-
ниците �Струма” и 
„Марица”.

Успешната формула 
е вестник с агенция  

в интернетÂ êðèçà ìåíèäæúðèòå íå 
òðÿáâà äà òúðñÿò ñàìî 
ñâèâàíå íà ðàçõîäèòå, íî è 
óâåëè÷åíèå íà ïðèõîäèòå – 
çà íåãî íÿìà ïðåäåë, êàçâà 
Ñëàâêà Áîçóêîâà, ãëàâåí 
ðåäàêòîð íà âåñòíèê 
"Ñòàíäàðò" 

НИЯ ИЛИЕВА

- Г-жо Бозукова, 
„Стандарт” отбелязва 
своята 20-а годишни-
на. С какво смятате, 

че вестникът успя да спечели 
своите читатели през тези 
години?

- Вестникът печели читате-

лите си със своята лоялност 
и с това, че им остава верен 
през тези 20 години. Това е 
вестникът, който е независим 
от политически и корпоративни 
интереси. Той е за хората, кои-
то отричат статуквото, които 
са носители на промяната. Със 
самото излизане на синя хартия 
преди 20 години „Стандарт” 
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беше носител на нов тип жур-
налистика в началото на пре-
хода. От тогава до сега той 
остана вестник на гражданско-
то общество и мога да докажа 
това с различни примери. 

- Бихте ли посочили такива 
примери?

- През 1997 г., при управление-
то на Жан Виденов, „Стандарт” 
и „Дарик” бяха двете медии, 
които поведоха хората в онези 
времена, когато всички бяха на 
улицата и искаха да отхвърлят 
Виденовата зима. „Стандарт” 
беше гласът на гражданското 
общество в целия 20-годи-
шен период на разграбване на 
държавата. Има емблематични 
примери за сделки, които бяха 
предотвратени благодарение 
на „Стандарт”. Първата от 
тях е за %Булгартабак”, когато 
вестникът разкри, че единстве-
ният купувач, избран по време 
на царското управление -„Клар 
Инис”, е една куха фирма, „по-
щенска кутия”, базирана в Ам-
стердам. На адреса й се поме-
щаваше само една секретарка, 
а тази фирма искаше да сложи 
ръка на тютюневия холдинг. 
Благодарение на нашите разкри-
тия държавата тогава отмени 
приватизацията. Ние бяхме пър-
вите, които написахме скандал-
ната схема за първоначалната 
приватизация на БТК, когато 
държавата беше ощетена 
с над 400 млн. долара. 
Примерите са много. 
Ние бяхме тези, които 
първи се опълчихме 
срещу практиките 
в управлението на 
Костов, свърза-
ни със скандални 
приватизации. След 
това по същия на-
чин го направихме 
при кабинета на 
Симеон Сакско-
бургготски. При 
управлението 
на Тройната ко-
алиция първи алар-
мирахме за непрозрачно-
то използване на европейски 
средства, както и за схемата 
за ощетяване на държавата 

при концесията на магистрала 
Тракия. Така че в този смисъл 
ние сме вестникът, който е бил 
за читателите си камбаната, 
която бие срещу несправедливо-
стите в 20-годишния преход. И 
смятам, че с това се съхраних-
ме като изданието със своите 
стабилни читатели. Правейки 
различни социологически поуч-
вания, ние открихме един факт, 
който изключително ни радва. 
Повечето вестници имат за 
ядро от читатели малък брой 
хора, докато периферията е 
доста по-голяма. Това е типич-
но за нашите основни конку-
ренти. Докато при „Стандарт” 
схемата е точно обратната. 
Ядрото е доста голямо, а пе-
риферията е по-малка. Което 
даде възможност в периода на 
криза, когато хората започна-
ха да стесняват семейните си 
бюджети, „Стандарт” да не 
бъде перото, от което те се 
лишават. Така към днешна дата 
250 хиляди души всеки ден че-
тат „Стандарт” в печатното и 
електронното издание.

- Електронните издания 
набират все повече скорост, 
докато печатните губят па-
зар. Заплаха ли е интернет за 
вестникарството, ще изчезне 

ли то?
- Основната заплаха за ве-

стникарството в момента е на-
маленото доверие на читатели-
те, а не електронните издания. 
Смятам, че продължилите вече 
повече от година медийни войни 
доведоха до едно изключител-
но намаляване на доверието на 
хората към вестниците. Което 
се отрази и в тиражите и про-
дажбите. И смятам, че в момен-
та печатната журналистика е 
застанала на своя абсолютен 
кръстопът. Пред нея съществува 
един екзистенциален въпрос - не 
какво ще бъде нейното разви-
тие оттук насетне, а ще я бъде 
ли изобщо и занапред. Защото 
печатните издания трябва да се 
докажат като лоялни партньори 
на своите читатели, които ги 
купуват всеки ден. И ако не ус-
пеят да върнат доверието и не 
покажат на хората, че темите, 
които поставят на дневен ред, 
са теми на гражданското обще-
ство, а не тези, провокирани от 
някоя политическа прослойка или 
корпоративна група, то тога-
ва хората ще престанат да ги 
четат. В същото време е вярно, 
че навлизането на интернет 
променя вестникарството, но аз 
смятам, че успешната формула 
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за развитие на вестникарство-
то оттук нататък е формулата 
на крос-медията. Действително 
една медия не може да се раз-
вива като печатно издание, без 
да има своята алтернативност 
в интернет пространството. И 
от тук вече излизат и новите 
предизвикателства пред печат-
ните медии. Ако в началото на 
90-те години борбата между 
отделните печатни медии беше 
кой първи ще даде новината, то 
сега в цялото многообразие на 
сайтове въпросът е не точ-
но кой първи в секундата ще 
съобщи информация, а кой най-
добре ще я развие с различни 
коментари, анализи и най-вече с 
най-много гледни точки. Затова 
аз казвам, че всъщност бъде-
щето на печатните медии е в 
създаването на групи, които да 
бъдат успешни крос-медии, и 
това е най-голямото предизви-
кателство пред „Стандарт”, по 
което работим през последната 
година. Смятам, че ще успеем 
да се утвърдим като крос-медия 
номер 1, което е нашата задача 
за следващите 2-3 години.

- Всяка медия е институция 
и е натоварена с очакванията 
да е коректив на властта и 
да работи в обществен инте-
рес. В този смисъл по-трудно 
ли се ръководи медия от всяко 
друго търговско дружество?

- Една медия се ръководи 
доста по-трудно от всяко друго 
търговско дружество по някол-
ко причини. Първата е, че тя е 
специфично дружество, което 
търси не толкова финансов 
резултат, колкото обществе-
но влияние. На второ място, 
медийният пазар в България е 
структуриран по цени така, че 
себестойността на изданията 
е в голяма степен по-висока от 
коричната цена. Това е така 
благодарение на факта, че за 
последните 10 години издате-
лите не поискаха да променят 
цената на вестниците, която 
варира от 40 до 90 стотинки. 
На този фон дружеството не 
може да разчита да се самоиз-
държа от приходи от продаж-
би, а това може да се направи 
единствено чрез допълнители 
приходи  - от реклама, ПР и в 

последно време - участие в об-
ществени европейски поръчки за 
медии. Тук идва и трудността 
за управление на дружеството. 
Ние разчитаме на приходи от 
реклама и ПР, но в същото вре-
ме се опитваме да сме незави-
сим, балансиран вестник, който 
да не стои в защита на опреде-
лени корпоративни интереси. 

- Като човек, чийто профе-
сионален път е тясно свързан 
с икономиката, как  оценя-
вате условията за бизнес в 
България на фона на тежката 
европейска криза? 

- В „Стандарт” съм вече 17 
години и изключително много 
обичам моята професия. Тя ми 
дава възможност да контакту-
вам с много хора, голяма част 
от които са бизнесмени. Кога-
то започвах работа в журна-
листиката, мечтата ми беше 
да стана банкер. И не съм си 
представяла, че отивайки на 
работа в „Стандарт”, 17 години 
по-късно ще бъда главен редак-
тор и изпълнителен директор. 
Работейки на всички позиции в 
бизнес отдела, а после и като 

ЧЧетвърта етвърта ВВластласт
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редактор, за мен винаги е било 
важно да насоча журналистите 
да мислят в посока на това, не 
какви точно са политическите 
процеси, а как икономическите 
процеси на прехода влияят върху 
развитието на политическите 
процеси в България. И смятам, 
че именно това до голяма сте-
пен отличава „Стандарт” от 
останалите вестници - поли-
тическите теми се разглеждат 
през призмата на икономиче-
ските. През тези 20 години съм 
видяла как бизнесмени, дости-
гнали върха, се сгромолясват. 
Някои от тях години наред са 
във вихъра на съдебни битки. 
Виждала съм една картина до 
1997 година, след което след 
1998 г. се появиха нови бизнес-
мени. До 2007 година повечето 
бяха в изключителен разцвет, 
но в последните няколко години 
виждам водещи предпримачи, 
които потъват и са поставени 
на ръба на фалита. Това е един 
изключително тежък момент 
за обществото ни и създава 
опасен прецедент - богатият в 
България е равнозначен на моше-
ник, което съм твърдо убедена, 
че не е така. Затова и „Стан-
дарт” има основен акцент върху 
бизнеса. Ние винаги сме се 
стремили да бъдем вестникът 
на бизнеса, защото съм твър-
до убедена, че предприемачите 

създават националния доход, 
голяма част от който после се 
разпределя и от държавата през 
бюджета. Затова „Стандарт” 
има специално отношение към 
бизнеса и то не е свързано само 
с отделните материали и гледни 
точки, които показваме по всяка 
икономическа тема. Свързано е 
с улавянето на различни тен-
денции, полезни за бизнеса, с 
дискусиите, които организираме 
в различни градове, събирайки 
на една маса представители 
на властта и предприемачите. 
В същото време поддържаме 
постоянна рубрика )Гласът на 
бизнеса”, в която даваме ду-
мата на лидери в отделните 
отрасли на икономиката, за да 
обосноват своите предложения 
за промени в законодателство-
то, които биха направили рабо-
тата им по-лесна. Не смятам, 
че бизнес климатът в България 
в момента е много добър, и 
виждам затрудненията в нашия 
бизнес, както и тези на наши-
те рекламодатели, които са от 
всякакви сфери. Това ме кара 
да мисля, че да правиш бизнес в 
България, в момента е изключи-
телно трудно. Голямата сума на 
междуфирмената задлъжнялост 
кара бизнеса от години да е 
на автопилот и да забрави за 
начина на управление до 2008 г., 
преди кризата. И аз като един 

от мениджърите в държава-
та мога да кажа, че до голяма 
степен всяко излизане на поло-
жителен финансов резултат в 
края на годината, за който и да 
било бизнес, е безспорен успех. 
Лично аз винаги съм изповядвала 
тезата, че в тази трудна ситу-
ация много повече мениджърите 
трябва да наблягат върху увели-
чаване на приходите, отколкото 
върху намаляване на разходите. 
Нещо, което е основна задача 
и на собствениците. Намаля-
ването на разходите може да 
се направи до голяма степен, 
но все пак има предел. Оттам 
нататък нормалното функциони-
ране на едно дружество зависи 
от това, как то е успяло да 
увеличи своите приходи. Зато-
ва в „Стандарт” моята работа 
като изпълнителен директор е 
свързана с това, да се опитам 
да увелича постъпленията, кое-
то става както с вдигането на 
качеството на вестника, оттам 
и на приходите от продажби, 
така и с увеличаване на парт-
ньорствата с различни компа-
нии, които биха могли да бъдат 
рекламодатели. Но най-вече е 
свързано със създаването на 
отдел, който да се занимава с 
европейските проекти, защото 
спечелените проекти от Брюк-
сел, от министерства и местни 
власти ни дават възможност да 

Â êëàñàöèÿòà íà 
“Ñòàíäàðò” “×óäåñàòà 
íà Áúëãàðèÿ” 
ïðåç 2011 ãîäèíà 
áÿõà îòëè÷åíè 10 
îáåêòà îò êóëòóðíî-
èñòîðè÷åñêîòî íè 
íàñëåäñòâî, êàòî 
âñåêè îò òÿõ ïîëó÷è 
ïî 1 ìèëèîí ëåâà 
îò äúðæàâàòà. Òàçè 
ãîäèíà êàìïàíèÿòà 
ïðîäúëæàâà
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компенсираме �дупката”, която 
се получава от разминаването 
в себестойността на издание-
то. И още нещо - изключително 
важен за мен е човешкият фак-
тор. Много често собственици-
те на медии в кризата търсят 
изход в намаляване на възна-
гражденията и екипа. Основ-
ният капитал в една редакция 
са хората. И намаляването на 
екипа е свързано с намаляване 
на качеството. Това е една кон-
станта, с която винаги съм се 
съобразявала. Управлението на 
хора и на пари е нещо различно. 
Ако пари и активи се управля-
ват, хората се вдъхновяват, 
за да може екипът да работи 
и да поеме всички турбуленции 
във времето и да бъде увле-
чен от мисията си, която за 
нас в редакцията е мисията 
�Стандарт”.

- Един от проектите на 
Стандарт” е и списание 
Икономика”, както и възраж-
дането на конкурса Мистър 
Икономика”. Тази година той 
ще се случи отново през ноем-
ври и за първи път ще има и 
отделна награда Мисис Ико-
номика”, лично по ваша идея. 

Защо решихте да се обърне 
специално внимание и на дами-
те в бизнеса?

- Един от най-успешните 
проекти на �Стандарт” в по-
следната година и половина е 
�Икономика”, макар и в началото 
да бе една авантюра на фона 
на слабия пазар на списания в 
страната. Но за повече от го-
дина то успя да се наложи като 
водещо, създаде и своя онлайн 
агенция - www.economymagazine.
bg, и спечели доверието на голя-
мата аудитория, която се инте-
ресува от тази проблематика. 
В него тежките икономически 
проблеми са обяснени на разби-
раем език и от всякакви гледни 
точки, което прави това списа-
ние многопалитрово. Агенцията 
само за няколко месеца се сдоби 
с аудитория от над 22 хиляди 
приятели във Фейсбук. Което 
означава, че не е вярно твър-
дението, че хората не искат 
да четат икономически теми, 
въпросът е как те се поднасят 
и как добрата обратна връзка 
прави хората съпричастни по 
описаните проблеми.

А относно конкурса �Мистър 
Икономика” - той предизвика 

истински фурор със завръщане-
то си през 2011 година. И беше 
направен при изключително 
силна конкуренция. До голяма 
степен конкурсът мина под 
влиянието на медийните войни и 
заради това у мен остана едно 
неприятно усещане. Смятам, че 
безспорен авторитет в бизнеса 
като Цветан Василев не може 
да бъде поставян под съмнение 
като абсолютен призьор и за-
служено получи статуетката. В 
България сме свикнали да сочим 
с пръст успелите, завистта и 
злобата вземат връх понякога. 
Затова се надявм сега, година 
по-късно, когато страстите са 
потушени, голямата академия на 
списание �Икономика” да напра-
ви равносметка кои са хората 
с най-сериозен принос за ико-
номиката в този доста тежък 
за държавата момент и кои са 
тези, които могат да бъдат от-
личени във всичките категории. 
И тъй като ние, дамите, винаги 
сме били по някакъв начин под 
похлупак от мъжете в бизне-
са - мениджъри и собственици, 
и на фона на засиленото мъжко 
присъствие в миналогодишния 
конкурс на �Икономика”, взехме 

ЧЧетвърта етвърта ВВластласт

Îñâîáîæäàâàíåòî 
íà áúëãàðñêèòå 

ìåäèöè îò Ëèáèÿ, 
êîåòî ñå ñúñòîÿ 

ñ àêòèâíàòà 
ïîäêðåïà íà 

ôðåíñêèÿ 
ïðåçèäåíò Íèêîëà 

Ñàðêîçè,  å åäíà 
îò ïðåäèçâèêàëèòå 

ìåæäóíàðîäåí 
îòçâóê êàìïàíèè 
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решение да направим отделна 
категория за дамите, които 
имат своя принос за развитието 
на страната. И съм убедена, че 
женската надпревара ще бъде 
още по-силна и от тази при 
мъжете.

- Кои са обществените, со-
циалните и културните кам-
пании и каузи, зад които ще 
застане „Стандарт” в година-
та на юбилея си?

- Един вестник няма как да е 
номер едно, ако не е на пулса на 
хората. „Стандарт” е доказал, че 
е институция, защото не просто 
информира от първа до 48-ма 
страница, а прелива в социални и 
обществени кампании. Те дори са 
запазен патент на „Стандарт” в 
последните 4-5 години. Една от 
тях е "Не сте сами” - за спася-
ването на българските медици, 
осъдени в Либия. А също и 
"Милост за децата”, "Чудесата 
на България”, "Коледата и Велик-
ден безопасни”, дискусиите 
между бизнеса и управлението, 
които търсят разрешаването на 
специални регионални проблеми. 
Преливат и в издателство 
„Стандарт”, където е насочена 
голяма част от нашата политика 
към културно-историческото 

наследство с поредиците от 
книги, които издаваме. Преливат 
и в създаването на голямо 
ветрило от сайтове, които 
съпътстват основния сайт на 
„Стандарт”. Но специално от 
нашите кампании бих искала да 
откроя "Чудесата на България”, 
защото тя е показателна за 
това, как един вестник може да 
превърне културно-историческо-
то наследство в държавна 
политика. И ще изброя само 
няколко конкретни резултата от 
тази кампания - за първи път, 
благодарение на отличените ТОП 
10 културно-исторически обекти, 
държавата отпусна 10 млн. лева 
за проекти за развитието на 
това културно наследство. 
Благодарение на нашата кампа-
ния за първи път се направи 
туристическият маршрут "Виа 
Понтика”, в който държавата 
вложи над 20 млн. лева за разкоп-
ки и реконструкция на църкви по 
Южното Черноморие. За първи 
път, благодарение на 
"Стандарт”, държавата прие 
като национална политика 
развитието на културното 
наследство в региона на Велико 
Търново, Белоградчик и Видин, 
което е изключително важно за 

развитето на Северозапада, 
особено след пускането в края на 
годината на Дунав мост 2. Тази 
кампания имаше и много сериозен 
международен отзвук. Благодаре-
ние на нашите срещи с румънски 
журналисти държавата отчита 
над 7,5% ръст на румънските 
туристи, особено около Албена и 
Балчик. Кампания на „Стандарт” 
за пренасянето на мощите на Св. 
Йоан Кръстител в София също бе 
жест към хилядите хора, дошли 
да ги видят в столицата. Покло-
ни им се дори руският президент 
Владимир Путин при посещение-
то си в София. След това над 
250 хиляди руски туристи  са 
посетили Созопол, където са 
положени мощите, само за един 
сезон. В същото време CNN и 
National Geographic направиха не 
само филми, но и поставиха 
България в ТОП 50 на туристиче-
ските дестинации, използвайки 
именно кампанията "Чудесата на 
България”. Затова ние много се 
гордеем с нея и ще я продължим. 
Отбелязването на 20-годишния 
юбилей на „Стандарт” ще бъде 
на 3 октомври в НДК, където ще 
бъде направен за първи път 
концерт-спектакъл, посветен на 
Чудесата на България. 

“Êîëåäàòà è Âåëèêäåí 
áåçîïàñíè” ñå îðãàíèçèðàò 
åæåãîäíî ïî ïðàçíèöèòå
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ННа а ФФокусокус

ТАТЯНА ЯВАШЕВА
 

Свиващата 
се икономика

В момента две трети от 
БВП на България се създават 
от сектора на услугите – хоте-
лиерство, ресторантьорство, 
авторемонт. Проблемът е, че 
те са с ниска добавена стой-
ност, което обрича българската 
икономика да е с ниски доходи. 
Пропуснат бе моментът за тех-
нологичен напредък и да се даде 
приоритет на медицинските и 
здравните услуги, на IT сектора, 
който сега основно работи на 
аутсорсинг. Няма големи поръч-
ки, не се създаде добър пазар. 
Всичко това води до ниски цени 
и до свито потребление, така 
попадаме в омагьосания кръг 
на бедността. Намираме се в 
ситуация на деиндустриализация 
- активите са остарели, повече-
то са силно амортизирани, част 
от техниката, която се вкара в 
годините преди кризата, поради 
необслужване на заемите е иззе-

та от лизинговите компании. 

Новата матрица

България закъсня с въвеждането 
на високите стандарти в работа, 
същевременно почтеността и 
спазването на поетите ангажимен-
ти най-често са на критично ниско 
ниво. Работните заплати трябва 
да се плащат навреме в обещания 
и договорен размер, обслужването 
на междуфирмените задължения 
също не бива да се бави. В момен-
та се обсъжда евродирективата, 
която ще регулира сроковете за 
плащанията – възнагражденията на 
работниците се дават най-късно 
в 30-дневен срок, междуфирмените 
плащания трябва да се уреждат за 
не повече от 60 дни. Очаква се тя 
да влезе в сила през следващата 
година. 

Нужно е да се въведе нова ма-
трица на коректност и лоялност, 
не само да искаме да живеем 
като французите, да караме коли 
като германците, да имаме ди-
зайнерски дрехи като италианци-
те, но ако може всичко това да 
е не само хубаво, но и евтино… 

Университетско 

Àòàíàñ Âëàäèêîâ ãëåäà 
î÷è â î÷è èñòèíàòà 
çà áúëãàðñêàòà 
èêîíîìèêà è âñå îùå 
âèæäà øàíñ òÿ äà ñå 
îòòëàñíå íàãîðå

Ако знаех как се правят 
пари, нямаше да преподавам, 
а щях да въртя собствен 
бизнес, гласи популярен анек-
дот. Припомня го Атанас 
Владиков  от Пловдивския 
университет „Паисий Хилен-
дарски”. Но колкото повече 
чета и сравнявам с онова, 
което в действителност 
се случва, толкова повече 
започвам да не разбирам 
какво става, само виждам 
как расте пропастта между 
икономическите теории и 
практиката –  продължава 
той. 

Атанас Владиков  е 
главен асистент в катедра 
„Икономически и полити-
чески науки”. Член е на 
Американското междуна-
родно почетно общество 
за икономика, а също и на 
Европейската асоциация 
по икономика. През 2005 г. 
завършва MBA програма в 
Университет на Централ-
на Оклахома (University of 
Central Oklahoma). Тогава е 
изправен пред дилемата – 
да остане или да се върне. 
Превес взела надеждата, че 
през 2007 г. Бълга-
рия става член на 
ЕС, което коренно 
ще промени ситуа-
цията. Още повече 
че той има тежко 
оръжие – амери-
канска диплома, 
плюс европейското 
гражданство – 
значи ще може да 
успее и в родината 
си. Не след дълго 
разбрал, че стреля 
с халосни патрони. 
Той обаче продъл-
жава да вярва, че 
загубиш ли желание 
да вървиш напред, 
няма значение какво и къде 
работиш. Но имаш ли хъс и 
амбиция, житейските ком-
промиси стават неизбежни. 
Атанас Владиков е свикнал  
да гледа истината право 
в очите и все още вижда 
шанс икономиката да се 
оттласне от дъното.
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Качественото изисква повече ра-
бота или по-високи технологии, 
затова струва и по-скъпо. А ус-
пехи в икономиката се постигат 
с повече „работни коне”. Нямаме 
такъв сектор, който да посочим 
като наше водещо производ-
ство. Южна Корея е с територия 
колкото България, но е с населе-
ние от 50 млн. души и покорява 
върхове в икономиката. Средният 
годишен доход там е съизмерим с 
голяма част от Западна Европа. 
При нас дежурното оправдание 
е, че липсват ресурси. Специа-
листи сме да намираме причини 
защо нещо да не стане. Нека не 
се влияем от азиатските модели. 
Белгия, Холандия и скандинавски-
те страни са достатъчно добър 
пример за нас. 

Задава се вълна на сегрегация 
за страните от Югоизточна 
Европа, сочат ни с пръст, че не 
се справяме. В Гърция ври и кипи, 
защото там вече считат, че 
нямат автономия на решенията, 
че се управляват отвън. Май не 
е далеч времето, когато и Бъл-
гария няма да има свободата без 
санкцията на Брюксел да прави 

каквото и да било. 

Пропаст между 
бизнеса и 
образованието

Води се спор между университе-
тите и бизнеса. Висшите учили-
ща определят какво да се учи, а 
бизнесът недоволства, че излизат 
неподготвени кадри. Няма общест-
вен договор, който да реши тази 
диспропорция, но според проучвани-
ята на работодателските органи-
зации назрява проблем с човешките 
ресурси. Държавата трябва да 
реши 50-те акредитирани универ-
ситета много ли са, малко ли са 
или са достатъчно. Ако парите не 
стигат, кои да се отрежат, ако 
средствата са достатъчно, защо 
тогава резултатите са слаби? Не 
е  ли време да се сложи филтър и 
не всички, които са приети, да по-
лучават дипломи в края? Не трябва 
ли да осигурим комфорт на най-до-
брите, а хората с лоши резултати 
да отпадат? Иначе образованието 
се обезценява, получава се свръх-
предлагане на хора с де факто 

ниска ква-
лификация 
и слаби 
умения. В 
западните 
универ-
ситети 
има сито, 
през което 
минават 
най-подгот-
вените и 
най-моти-
вираните. 
Още като 
студенти 

те започват да работят по специ-
алността и не е учудващо, че само 
на 25 години стигат до отговорни 
управленски позиции. У нас студен-
тите завършват на 23-24, канди-
датстват за работа и се препъват 
с изискванията за 3-годишен стаж 
по специалността. Младежката 
безработица е поредната аномалия 
в българската икономика.

Парадокси

Фермерите твърдят, че са на 
загуба, преработвателите – също, а 
и търговските вериги не са на печал-
ба. Това е голям парадокс, в разпли-
тането на който се включват ДАНС, 

НАП, аналитични екипи, за да се види 
какво става по пътя от нивата до 
щанда и да се разбере защо ние 
живеем при високи нива на цените, 
а същевременно всички стопански 
субекти по веригата затъват.

Много предприемачи от други 
сектори също твърдят, че са пред 
фалит, не са сигурни дали ще имат 
сили да издържат. Правят преструк-
туриране, което в български смисъл 
означава разпродажба на имущество 
и освобождаване на работна сила. 
При преструктуриране на Запад се 
прави сливане или обособяване на 
нови отдели, преразпределяне на 
функциите и на отговорностите. А 
у нас освободят ли кадри, работата 
им се поема от останалите. Така 
работното време надхвърля 10-12 
часа, а заплащането не се променя. 

Статистиката отчита повише-
ние на средната работна заплата в 
страната. Това е другият парадокс. 
Обяснението е, че като съкратиха 
хората с по-ниска квалификация, 
аритметично средното възнаграж-
дение скочи. Това също е илюзия, 
тъй като у нас не се отчита най-
често срещаната работна заплата 
в икономиката. Иначе най-високите 
и най-ниските доходи деформират 
реалната картина.

Пари при пари 
отиват

За България не е характерна 
ситуацията win-win, при която 
всички да печелят. Тук една фирма е 
в центъра и другите са периферия. 
Голямата компания или холдинг 
засмуква капитал и обществени 
поръчки и узурпира финансовите 
потоци. Обикновено тя е политиче-
ски обвързана и борбата е за 
политическо присъствие на нацио-
нално ниво, за да може да се прави 
пробив в икономически план. Подози-
рам, че българинът не е против 
корупцията, а е срещу това, че 
самия него не го допускат да 
участва в корупционни схеми. 
Политиката в България  е най-до-
ходният бизнес. Два са основните 
пазари за правене на пари у нас – 
обществените поръчки и кешовият 
пазар. Кешовият пазар се владее от 
големи корпорации, най-често 
мултинационални. Обществените 
поръчки са свързани със задкулисни 
договорки. Друг източник са 
емигрантските пари – без тях за 
мнозина животът тук щеше да е 
още по-тъжен. 

оръжие с 
халосни 
патрони

www.economymagazine.bgwww.economymagazine.bg
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ТТрендренд

ПЕТЪР ПЕШЕВ
„Бул Тренд Брокеридж”

PR акциите на министъра на 
земеделието нямат край. Немал-
ко от тях вместо да повишават 
рейтинга на министър Найде-
нов и правителството, по-скоро 
влизат в графа „гафове”. Спек-
търът им е широк - от шумно 
отразени акции по въвеждане на 
държавни стандарти и акции по 

гонене на продавачите на царе-
вица на плажа до плахи опити за 
директивно замразяване на цени-
те на някои храни в магазинната 
мрежа. Всичко това щеше да е 
добре, ако не се сблъсквахме с 
фактите, че в магазините над 
70% от продадените хранител-
ни стоки са внос, а дори и при 
българските - за производство-
то им се ползват вносни мляко, 
месо и други съставки. Какво 

стана със зеленчуковата и овощ-
ната градина на Европа, в която 
България се бе превърнала? 
Очевидно няма и помен от тази 
България.

В реално изражение брутната 
добавена стойност, реализира-
на в сектор /Селско и горско 
стопанство” през 2011 г., е с 
най-ниска стойност за послед-
ните 4 години и постоянно се 
понижава. Броят на заетите в 
селското и горското стопанство 
също намалява. 

Средно 75-80% от месото и 
месните продукти, зеленчуците, 
плодовете, рибата и рибните 
продукти са внос. Единствено 
хлябът и хлебните изделия са 
основно родно производство, 
както и съставките, с които се 
произвеждат. 

По данни на Българската 
стопанска камара през 2009 г., 
спрямо  2004 г. в България се 
произвеждат  85% по-малко лук, 

Митовете за    

Ðîäíè ïðîäóêòè 
ïî÷òè íÿìà è 
òîâà ñå äúëæè 
íà ëèïñàòà íà 
öåëåíàñî÷åíà 
ñåëñêîñòîïàíñêà 
ïîëèòèêà
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   българските храни
79% по-малко зеле, 75% по-малко 
картофи, 73% по-малко домати, 
43% по-малко пипер, 37% по-
малко плодове, с 20% е по-малък 
броят на отглежданите свине и 
говеда. Ако в анализа се включи 
и 2012 г., то нещата сигурно са 
още по-плачевни. 

Тези факти говорят само за 
едно - за липса на ефективна 
селскостопанска политика, която 
да използва даденостите на 
българските територии. Иначе 
няма как да си обясним, че вна-
сяме мляко, месо, лук, зеленчуци 
и плодове от Германия, Франция, 
Полша, Гърция, Турция, в които 
заплати и данъци са по-високи. 
Разбира се, и субсидиите са най-
вероятно повече, както и самият 
мащаб на производството в тези 
страни позволява и по-ниски край-
ни цени. Това обаче се постига 
с целенасочена селскостопанска 
политика, която има за цел да се 
използват максимално дадености-

те на всяка страна. 
В момента българското селско 

стопанство се изчерпва до го-
ляма степен със зърнопроизвод-
ството. Именно класата на зър-
нопроизводителите и свързаните 
с тях рентиери се оказват като 
едни от най-проспериращите в 
българското общество в момен-
та. Затова основна „вина” имат 
субсидиите от ЕС и местните 
доплащания, както и липсата на 

национална политика по разви-
ване на останалите дялове от 
селското стопанство.

Възможно решение...
За да не ви се стори ста-

тията чисто критикарска към 
министерството на земеделието 
и в частност към неговото ръ-
ководство, изброяваме и няколко 
възможни политики по съживя-
ване на сектора на селското 
стопанство:

• Повече субсидии за зелен-
чукопроизводители овощари и 
животновъди и по-голям контрол 
за разходваните средства. 

• Таргетиране и на дребните 
производители, като мярка за 
създаване на заетост в малките 
населени места. 

• Изграждане и дотиране на па-
зари в градовете, в които да се 
предлагат продукти само местно 
производство и по-възможност 
директно от производителя.

• Подпомагане в плащането на 
осигуровки и заплати на ново-
разкритите работни места в 
подсекторите, които са обект на 
съживяващата селскостопанска 
политика.

• Минимални изкупни цени за 
произвежданата селскостопанска 
продукция.

*Заглавията са 
на редакцията 
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Цените като 
наемен убиец

Âëÿçîõìå â 
èíôëàöèîííàòà 
ñïèðàëà: òîêúò 
ïîñêúïíà è 
äðúïíà âñè÷êî 
íàãîðå, ñëåä 
êîåòî îòíîâî 
èäâà ÷àñ çà 
ïîðåäíèÿ ìó ñêîê

ТАТЯНА ЯВАШЕВА

Когато се повиши цената на 
тока, тя дръпва нагоре цената 
на всичко останало, след което 
се повишава и цената на сама-
та електроенергия. Така змията 
захапва опашката си. Поскъпва-
нето на тока от 1 юли с 13% за 
бита и с цели 16% за бизнеса 
предвещава ново поскъпване на 
тока най-късно догодина.

Това не е извадка от някой 
учебник по икономика, а реал-
ност, на която сме свидетели 

това лято. Въпрос на благозву-
чие е дали ще го наречем пови-
шаване на цените, или инфлация. 
Казват, че в зависимост от 
онзи, когото слушате, инфла-
цията или ще почисти зъбите 
ви, или ще ги избие. Така напри-
мер бившият председател на 
Бундесбанк Ото Пьол твърди: 
”Инфлацията е като пастата за 
зъби – след като излезе от ту-
бата, трудно може да я вкарате 
обратно.” А бившият президент 
на САЩ Роналд Рейгън е още 
по-краен: „Тя упражнява насилие 

 êîëàæ  ÀÍÒÎÍ ÊÎÂÀ×ÅÂ

ТТрендренд
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като грабител, страшна е като 
въоръжен разбойник и е смърто-
носна като наемен убиец.”

Инфлацията е най-неизбеж-
ният данък, тя иззема нашия 
доход и това просто няма как да 
го избегнем. Или както Милтън 
Фридман твърди, „инфлацията е 
единствената форма на данъчно 
облагане, което може да бъде 
наложено без специално законо-
дателство.” 

В САЩ основният индекс на 
цените изключва горивата и 
храната под претекст, че са 
зависими от глобалните пазари. 
Нещо като това палачът 

великодушно 
да предложи 
превръзка за очи

малко преди да извърши екзе-
куцията. И няма нужда да се 
чудим кое би ни засегнало повече 
- дали поскъпването на тока и 
на бензина, или едни повишени 
цени на пощенските услуги в 
ерата на електронните комуни-
кации. България е във валутен 
борд и продължаваме да храним 
увереност, че това ни дава 
стабилност. Левът е вързан към 
еврото, но с какво е обезпечено 
то? Дълговата криза е сериозен 
проблем в еврозоната. Едва ли и 
най-големите оптимисти вярват, 
че в тази сложна ситуация той 
се решава по друг начин освен 
с виртуални пари и работа на 
печатниците. Големият дълг на 
другите неусетно отприщва 
инфлацията и в крайна сметка 
единствените печеливши от нея 
са длъжниците, стига банките 
да не им преизчислят дълговото 
бреме. 

Губещи са спестителите, както 
и всички онези, които страдат от 
ръста на цените, особено щом не 
получават благините от техния 
скок.

Резонен е въпросът не биха 
ли могли цените да си стоят 
на едно и също ниво особено 
по време на криза. Да, това е 
възможно и през определени пе-
риоди от развитието те почти 
са замръзвали за години наред. 

Инфлацията обаче се ползва и  
като 

инструмент 
на принудата

Така например тя насърчава 
хората да харчат, вместо да 
пестят, особено когато усетят, 
че покупателната стойност на 
парите в банковата им сметка 
намалява, независимо от нара-
стването на тяхното количество.

Правителствата с дълго-
ве също прибягват до парична 
обезценка, в средата на 90-те 
години на миналия век България 
мина през хиперинфлация. Има и 
примери в световната банкова 
история, когато банките искат 
техните клиенти да си плащат, 
че приемат парите им на депо-
зит. Но то е краен вариант, с 
който да подтикват хората да 
харчат, вместо да пестят. 

След като токът поскъпна от 
1 юли, всички цени тръгнаха на-
горе. Стигна се дори до спорове 
дали да чакаме цените сами да 
намерят своето пазарно равно-
весие, или държавата все пак да 
не е ням свидетел. И двете тези 
имат своите яростни привърже-
ници и противници. Винаги обаче 

в подобна ситуация се поставя и 
въпросът за доходите при този 
ценови марш нагоре. Но 

винаги се намират 
умни глави

които да кажат, че доходи се 
увеличават само при растеж на 
икономиката. Сами виждаме, че 
теорията за невидимата ръка на 
пазара, която дирижира нещата 
така, че цените растат, кога-
то има недостиг на определена 
стока или услуга, и падат, когато 
са налице много доставчици, в 
определени ситуации не работи. 
Особено когато се намеси фак-
торът „монополи” и „поскъпване 
на енергоносителите”, който е 
безспорен ценови трамплин.

Опитите за фиксиране цената 
на определена стока или група 
от продукти е публично призна-
ние, че пазарните механизми не 
действат. Абсурдът е, че всички 
по веригата от полето до пазара 
твърдят, че са на загуба, потре-
бителите също са гневни, тъй 
като доходите им не растат. В 
такъв случай въпросът е къде са 
парите? И как и кога в тази си-
туация икономиката като Барон 
Мюнхаузен ще има сили сама да 
се извади от блатото. 
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- Господин Стойчев, има ли ефи-
касен начин поскъпването да бъде 
овладяно?

- Ако нямаме собствено производ-
ство с висока добавена стойност, 
нищо добро не ни чака. Може всякакви 
мерки да вземаме, може държавата да 
опитва да помага, но няма ли рабо-
теща икономика, подобни усилия няма 
да дадат резултат. Една държава е 
силна и велика, ако като Холандия и 
Германия е работилница на Европа. 
Нямаме ли силен износ, обречени сме. 
При 85% внос и едва 15% собствено 
производство, дори на челна стойка 
да застанем, икономиката няма да се 
оправи. Министър Делян Добрев заго-
вори за свитото собствено производ-
ство и за свитото потребление, от 
чиято желязна прегръдка вече трябва 
да се освободим.

- Събраха се много „трябва”, 
но кой е този, който трябва да се 
заеме с всичко това?

- Нужна е визия за развитие, както 
и пари. В криза едни са много зле, а 
други – много добре. Колкото и ситуа-
цията като цяло в света да е тежка, 
виждаме как Германия и Холандия 
все повече изнасят и ние започваме 
да ядем само техните продукти, да 
караме техните коли, носим техните 
дрехи, пращаме децата си в техните 
университети.

- Лятото ли е обичайният сезон, 
когато цените тръгват нагоре?

- От няколко години насам през 
лятото се експериментира с пос-
къпването на най-чувствителната 
стока – зърнените храни. Защото 
тогава излиза новата реколта. И 
всички, които са в тази сфера, биват 
увлечени от спекулативния капитал, 
който работи на световните борси. 
Нормално е спекулативният капитал, 
който се оттегли от строителство, 
петрол, а вече и от ВЕИ, да се насочи 
към нещо друго. И вместо да играе 
на фондовите борси, той се устреми 
към стоковите. Продават се фючър-
си, които се търгуват през лятото, 
като доставките в 
определения момент 
може да бъдат 
извършени, но може 
и да не се случат. 
Борсовата търго-
вия е безналична, 
там се търгуват 
контракти и дого-
ворката може да 
не бъде изпълнена. 
Някой ще загуби 
пари от неизпълне-
нието, ако цените 
паднат много. Това са само борсови 
игри, а реалната пазарна икономика е 
друго нещо.

- Но в реалната пазарна иконо-
мика, след като се качи цената на 
електроенергията, всички пазарни 
субекти добиха апетит да качват 

цените. Поскъпнаха транспортът, 
храните, сред които хляб, месо, 
мляко…

- Уважавам нашите производители, 
но не съм съгласен, че поскъпналата 
електроенергия влияе върху всички 
други цени. С 16% беше качена це-
ната на тока, сама по себе си тази 
цифра звучи страшно, но има произ-
водства, в които влиянието на ком-
понентата „електроенергия” е едва  
0,5-0,7%. Къде е проблемът? Качи се 
цената на тока, горивата поскъпнаха, 
увеличи се основната работна запла-
та, оттам и осигуровките…

- Къде основ-
ната заплата се 
увеличи, като 
изключим опити-
те в здравеопазва-
нето?

- При увеличе-
ната минимална 
работна заплата 
се налага рабо-
тодателите да 
правят по-голе-
ми осигурителни 
вноски, което 

увеличи разходите им. Малките пос-
къпвания имат кумулативен ефект. 
Ако само едно нещо поскъпне, не е 
страшно, защото бизнесът опти-
мизира разходите и търси скрити 
резерви. Но когато тези увеличения 
станат много на брой, се стига до 

Едуард Стойчев, 
председател на 
Държавната комисия 
по стоковите борси и 
тържищата:

Върти ни вихърът на 
световната инфлация

Председателят  на Държавна-
та комисия по стоковите борси 
и тържищата  Едуард Стойчев 
е роден през 1964 г. Завършил 
е микроелектроника в Техниче-
ския университет в София. От 
1991 г. е изпълнителен директор 
и управител на редица друже-
ства в сферата на храните и на 
козметиката. Той добре познава 
цялата верига на производство 
и търговия – от полето до пред-
приятието и оттам до щанда.

Öåíèòå âúðâÿò 
ñàìî íàãîðå, íî 
ñèíóñîèäàëíî – 
òðúãâàò íàãîðå, 
ïîñëå èìà ëåêè 
êîðåêöèè íàäîëó è 
ïàê ïîñòúïàòåëíî 
ñå êà÷âàò
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масово повишение на цените. Когато 
наблюдавам графиките на движение 
на цените, нищо не поевтинява в рам-
ките на едно десетилетие. Цените 
вървят само нагоре, но синусоидал-
но – тръгват нагоре, после има леки 
корекции надолу, после пак постъпа-
телно се качват. Колкото и модерни 
технологии да въвеждаме, хлябът 
няма да стане 20 ст./кг. Ние сме 
във вихъра на световната инфлация 
и само революционни промени биха 
могли коренно да променят посоката. 
Затова поскъпването не би трябвало 
да е проблем за населението. Пробле-
мът обаче идва от това, че подобен 
ценови шок трябва да е съпроводен с 
повишение и на доходите. 

- Как ще обясните това на рабо-
тодателите?

- Моментът е труден, знаете, че 
в добрите години от 2005 до 2008-а 
имаше огромен бум на кредитирането 
в световен мащаб. Тогава преду-
преждавах редица мои приятели да 

не се подлъгват да вземат големи 
кредити, защото скоро ситуацията 
ще се промени и трябва да са наясно 
ще могат ли да ги плащат. След пика 
в икономиката винаги идва спад, а с 
него идват и проблемите. Те казваха: 
„Като се случи, тогава ще го ми-
слим.” Сега кредитите вече са взети, 
потреблението у нас и в света е 
свито, складовете са пълни, няма про-
дажби, а разходите растат. Ножът 

е опрял до кокала. 
Кардинална промяна 
трябва да настъпи 
с всички субекти 
по веригата – от 
потребителя до 
производителя.

- Това се говори 
от настъпването 
на кризата, но все-
ки чака тя някак 

си да отмине, без да се налага той 
коренно да преосмисли отношение-
то си към бизнеса, към контраген-
тите и работната сила.

- Това наистина е сериозен въпрос. 
Но знаете ли, че преди 30 години един 
зает в селското стопанство изхран-
вал 9 души, после те са станали 17, 
25, 50. В момента всеки зает в агро-
сектора, ако е добре оборудван, може 
да изхранва 150 човека. Така се стига 
до много висока производителност, но 
хората започват да стават излишни. 
Тези, които са заети и имат висока 
производителност, те ще получават 
големи заплати. Но такъв човек, кол-
кото и да потребява, той не би могъл 
да компенсира свиващото се потреб-
ление на онези, които са излезли от 
пазара на труда. Те от своя страна 
колкото и да свиват консумацията 
си, не могат да я сведат до нула и 
лежат на нечий гръб. Същевременно 
работодателят въвежда по-добри 
технологии и може да работи с още 
по-малко хора. Въпросът е какво да 

прави с ненужните кадри. Всичко 
това изисква глобална промяна в 
света. Тази криза тръгна от финансо-
вите транзакции, тъй като огромни 
пари се въртяха в безмислени опера-
ции и печалбите отиваха в една мал-
ка клика, която правеше неразбираеми 
финансови далавери. Тези пари не се 
въртяха в производство, натрупаха 
се кухи печалби, а сега никой не ще да 
взема кредити от банките, защото 
не вижда смисъл да произвежда.

- Какво стои зад предупреждения-
та, че зърнената реколта е лоша?

- Реколтата в световен мащаб е 
намаляла с 6 млн. т. и това се пред-
ставя като драма, при положение че 
над 50% от храните, които може да 
се произведат в света, не се произ-
веждат, за да се държи висока цена. 
Индустрията може също да произвеж-
да в пъти повече. Но според официал-
ни статистики над 50% от храните в 
ЕС се изхвърлят, само и само да няма 
поевтиняване. Някои наши експерти 
обаче продължават да обясняват, че 
борсовата цена подскачала, защото 
китайците започнали да ядат ориза за 
гарнитура, вместо като основно яс-
тие. Тази огромна икономика не може 
свинско месо ли да си произведе?

- Китай произвежда дори кисело 
мляко и смилянски боб...

- Така е. Някои псевдоспециалисти 
обаче искат да ни уверят, че поскъп-
ването е по обективни причини. Всич-
ко тръгва от спекулативния капитал. 
Но и това ще отшуми. 

- Министър Делян Добрев твър-
ди, че основният проблем днес е в 
свитото потребление. Как да го 
„отключим”, за да може по естест-
вен начин цените да се регулират, 
при положение че заплатите не 
растат?

- Няма панацея в тази сложно 
заплетена ситуация. Това е политико-
икономически въпрос. Хората са стре-
снати, от всички медии ги заливат коя 
държава фалирала, как еврото се сри-
ва, как… Всички се давим в негативи-
зъм. Доходите са замразени, а хората 
стискат бели пари за черни дни. Ако 
погледнем статистиката на БНБ, ще 
видим, че в края на юни депозитите 
на гражданите стигнаха 32,4 млрд. лв. 
Трупаме пари в банките, които никой 
не иска да вземе като кредит. Кой да 
увеличава производството, като не е 
сигурен, че ще го продаде? Спестов-
ността означава мъртви пари, ако 
те не се завъртят в икономиката. 
Затова е време да спрем с негативи-
зма. Пазарните механизми не може да 
бъдат надхитрени, освен ако не става 
дума за световен заговор, който води 
към определен песимистичен завършек. 
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Но не съм привърженик на световната 
конспирация. Все се надявам, че в един 
момент пазарните механизми ще се 
задвижат. Но виждам как в България 
те не работят добре. Доказателство 
са опитите за замразяване на някои 
цени в някои от веригите. Вярно, не 
е работа на ДАНС, на НАП, на Ико-
номическата полиция да се занима-
ват с цените. Но изливаме милиони 
за субсидии, а всички по веригата 
твърдят, че са на загуба. Някъде са 
скрити едни огромни проценти, които 
потребителят плаща. Затова и имаше 
мълниеносна реакция на някои, които  
решиха да са социално отговорни и да 
замразят цените. Те веднага намери-
ха буфери, макар до вчера да твърдяха, 
че нямат резерви и са на загуба.

- В какво всъщност е пробле-
мът?

- Той е в свитото потребление. 
Големите вериги твърдят, че имат 
30% пазарен дял. Но това е за цялата 

страна. А насе-
лението е съсре-
доточено в пет 
големи града, в 
които хипермар-
кетите имат 
80% пазарен дял. 
Те обаче натис-
кат българските 
производители 
и вносители да 
свалят цената с няколко процента на 
година, но не им обещават пазара в 
цялата верига у нас и извън страна-
та. Защо да не изнасят българските 
стоки в другата част на веригата…

- Наистина ли веригите не изна-
сят наши стоки?

- Всичко се крие зад договори, 
които са търговска тайна. Те имат 
разпореждане нормата на печалба да 
не пада. Когато данъчните влязат, за 
да правят ревизия, виждат всичко. Из-
лиза, че те биха могли да бъдат най-

големите крадци 
на информация. 

- Българска-
та продукция по 
стоковите борси 
и тържищата е 
все по-малко и все по-скъпа. Съ-
щевременно много средства бяха 
насочени в подкрепа на българско-
то земеделие. Защо не усещаме 
субсидиите да влияят позитивно 
върху цените?

- Това са грешките на расте-
жа. През 2009-2010 г. се раздадоха 
малко по-сериозни субсидии и тогава 
започнаха да излизат проблемите 
със зърното. Хем го субсидираме, 
хем производителите казват, че ще 
продават много скъпо, защото на 
световните борси е така. От две 
години с изключение покупките на 
Държавния резерв реални сделки за 
зърно на българските стокови борси 
няма. Всеки път, когато зърнопроиз-

водителите ме 
убеждават, че 
цената на зър-
ното е борсова, 
ги питам защо 
в такъв случай 
не търгуват 
на Софийската, 
Русенската или 
на Пловдивската 
стокова борса. 

От няколко години се правят контра-
кти, за да се имитира активност, 
сключват се сделки за 50-100 т, кое-
то е „капка” на фона на милионите 
тонове, които се търгуват.

- Има ли механизми, с които това 
да се промени?

- Няма регулативни лостове, тъй 
като Евросъюзът е изграден на 
основата на свободното движение 
на капитали, стоки и хора. Не може 
да нарушаваме правилата. Просто по 
някакъв начин трябва да излекуваме 

нашата иконо-
мика, тъй като 
тук пазарни-
те механизми 
действат много 
слабо. Ако 

обърнем поглед назад, ще видим, че 
големите фирми, които са пораснали 
бързо, са онези, които са имали много 
държавни поръчки. Няма голяма фирма, 
която се е развила на пазарен прин-
цип – създала е нещо уникално, което 
е на много добра цена, предложила го 
при много добри условия, продавала 
е огромни количества и е натрупа-
ла големи печалби. Тук израстваха 
фирми, които са добре при определени 
политически обстоятелства, а после 
вехнат бързо. 

- Какво ще се случва с цените 
тази есен? Да свикваме ли с това, 
че ще растат?

- Ако цените растат бавно и 
постъпателно, това ще показва, че 
икономиката започва да се съживява 
и покупателната способност се по-
вишава. Вече трета година, откакто 
съм начело на тази държавна коми-
сия, през лятото има пик на цените, 
защото се създава истерия, а през 
есента те се връщат назад. Слабо-
то потребление влече по-ниски цени, 
за да може нещичко да се продава. Но 
това не е панацеята. Когато цените 
започнат плавно да се повишават, 
докато намерят равновесното си 
положение, и никой не реагира, това 
ще е знак, че нещата тръгват да се 
подобряват. В момента ми се струва, 
че май достигаме някакво равнове-
сие.

- Ще го видим през зимата, като 
получим сметките за отопление…

- Ако междувременно сме успели 
да си повишим доходите, няма да има 
мрънкащи. 

- Въпросът на въпросите е как да 
се създаде българско производство,  
при положение че кредитирането 
е замряло и има слаб интерес към 
развиване на нов бизнес?

- С магическа пръчица няма да 
стане, нужно е да се правят добри 
политики, да се създаде такава среда, 
в която бизнесът да пожелае да се 
развива. Тогава ще заживеем по-добре. 
От години всички се оплакват от 
държавата и аз вече ги питам: „Ти от 
кои си, не си ли от тази държава?” 
Разделението е на „вие, които нищо не 
оправяте” и „ние, потърпевшите от 
това”. Нужни са морал, инициатив-
ност и съпричастност, защото 
държавата, това е всеки един от нас. 
Мнозина не искат да спазват правила-
та, не желаят да са активни и да 
носят отговорност, а чакат да дойде 
някой, който да им поднесе наготово 
благоденствието. 

д
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- Г-н Порожанов, какъв е финан-
совият ресурс, който фонд „Земе-
делие” управлява?

- Фонд „Земеделие” е най-голяма-
та разплащателна агенция в Бъл-
гария. Управляваме средствата по 
двата европейски фонда за подпома-
гане на земеделието – Европейския 
фонд за гарантиране в земеделието 
(ЕФГЗ) и Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР). При управлението 
на двата фонда и на националните 
средства за подпомагане на земеде-
лието през изминалата година фонд 
„Земеделие” администрира по всички 
правила на европейското и вътреш-
ното законодателство за усвояване 
на бюджетни кредити над 2 млрд. 
лева.

- Нека да разгледаме най-общо 
субсидиите по пера. Какво сочат 
числата?

- В рамките на европейския 
гаранционен фонд за стопанската 
2011 г. фондът е предоставил над 
720 млн. лева директни плащания на 
площ (ДПП) и 90 млн. лева национал-
ни доплащания към тях. Характерно 
за настоящата и тенденция от 
последните две години е засилва-
не на подпомагането с национални 
политики в секторите животновъд-
ство, овощарство и растениевъд-
ство, които не бяха подпомагани до 
момента. Само в сектора животно-
въдство сме предоставили за тази 
година 128 млн. лева, от които 38 
млн. са от европейския гаранционен 
фонд, а останалите са в рамките 
на национални схеми и подпомагане 
по програма de minimis. Друг серио-
зен компонент е финансиранeто на 
тютюнопроизводителите, което е 
свързано с референтен период. През 
март платихме над 72 млн. лева, 
като следващата година отново 
ще субсидираме производителите. 
Така само през настоящата година 
фонд „Земеделие” е администрирал 
и предоставил на земеделските про-
изводители над 1,1 млрд. лева. Тази 
цифра не включва финансирането по 

Програмата за развитие на селските 
райони (ПРСР), което е съвсем от-
делен елемент и с него сумата вече 
достига, както казах, над 2 млрд. 
лева. Вече втора година работим в 
максимално кратки срокове, така че 
директните плащания на площ и на 
глава животно да са преведени по 
сметките на фермерите пределно 
бързо. За кампания 2011 успяхме да 
изплатим субсидиите на площ и 90% 
от тези за животновъдите до края 
на януари. Скоро след това бяха из-
платени и субсидиите за тютюневия 
сектор. Това отбелязвам, защото по 
регламент срокът за изпълнение на 
тези плащания е 30 юни. 

- Какъв е реалистичният про-
цент на усвояване на средствата 
по ПРСР в края на годината и на 
програмния период?

- До момента фонд „Земеделие” 
като разплащателна агенция е дого-
ворил 60% от средствата по ПРСР. 
Интензивно работим по отварянето 
на приемите и много бързото дого-
варяне на допълнителните средства, 
които бяха одобрени и прехвърлени от 
Европейската комисия след 7-мата но-
тификация на програмата. Това са над 
305 млн. евро. И, разбира се, продъл-
жаваме работа по останалите мерки, 
които са отворени по график. Очаква-
ме до края на годината да контракту-
ваме над 600 млн. евро субсидии по 
договори с нашите бенефициенти, с 
което ще надвишим миналогодишното 
договаряне – от над 500 млн. евро. 
Към този момент фонд „Земеделие” 
реално е разплатил малко над 40% от 
средствата. Единственият по-серио-
зен проблем с цялостното усвояване 
е в средствата по втора ос от ПРСР, 
която включва „зелените” мерки, 
свързани с агроекология, плащания в 
необлагодетелствани райони и някои 
от мерките за финансиране в горския 
сектор. По регламент бюджетът за 
втора ос не може да бъде по-малък от 
25% от общия ресурс на програмата. 
За съжаление нямаме достатъчно 
бенефициенти – най-вече в агроеколо-
гичното производство, и това няма да 

Тръгва гаранционният
фонд за заемите 
на бенефициентите

Румен Порожанов,  
изпълнителен директор на ДФ “Земеделие”: ААгрогро
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ААгрогро

ни позволи от гледна точка на пазарни 
възможности да усвоим цялостния 
процент. Дерогация на тези 25% е 
невъзможна и прехвърлянето, което 
ни бе позволено да направим, е вече 
сторено с предходните нотификации, 
които са одобрени от Брюксел.

-  Всъщност кои са основните 
пречки при усвояването и какви 
мерки сте предприели да ги разре-
шите?

- Основните пречки са свързани с 
процедурите по договаряне и изпъл-
нението на самото финансиране и 
разплащане на проектите. В компо-
нента на договарянето през послед-
ната година и половина направихме 
изключително много за затваряне 
на всички забавени приеми, които 
съществуваха, и ускорихме разглеж-
дането на всички нови приеми от 
2011 и 2012 г. Дори в рамките на 
направените изменения в прилага-
щите наредби скъсихме сроковете 
за разглеждане до 3 или 2 месеца в 
зависимост от различните проекти. 
Това е нашата цел – максимално бър-
зо да бъдат обработвани проектите 
и съответно нашите бенефициенти 
да могат максимално бързо да прис-
тъпят към тяхното изпълнение. По 
сериозен е проблемът в контекста 
на финансирането и тук бих искал 
да разгранича частните и публич-
ните бенефициенти. По отношение 
на публичните – това са общините, 
които попадат в програмата – ние 
сме осигурили едни много благосклон-
ни възможности за осигуряване на 
финансов ресурс. Това са авансови и 
междинни плащания, както и мостово 
финансиране чрез Министерството 
на финансите при окончателното 
плащане. Фонд „Земеделие” осигуря-
ва ресурса за ДДС на общините на 
абсолютно всички нива на плащане, 
които споменах. Това е изключително 
ценно особено за малките общини, 
които имат по-големи проекти. По 
отношение на частните бенефи-
циенти, които трябва да осигурят 
своето финансиране, се опитахме да 
окажем помощ в контекста на рамко-
вите споразумения, които направихме 
с банките за осигуряване на рефи-
нансиране при много добри условия. 
Разчупихме модела за гарантиране 
на авансите, като допуснахме освен 
банкова гаранция, така и модел 
на поръчителите. Този модел вече 
работи добре и имаме доста аванси, 
предоставени на частни бенефици-
енти на база на договори за поръчи-
телство. Очакваме от септември 
да заработи и гаранционният фонд, 
който е капитализиран със средства 
от програмата. Той ще гарантира 
заеми на бенефициентите по частни-
те мерки, свързани с ПРСР.

- Кои са схемите, които държа-
вата финансира?

-  Схемите и мерките за дър-
жавна помощ, които прилагаме, 
винаги са съобразени с моментите 
фактори, които оказват влияние 
върху земеделския сектор – пазарна 
обстановка, климатични условия или 
неравнопоставеност при получаване 
на субсидии. Като цяло се стремим 
да помагаме на секторите, които 
са в по-неизгодно положение поради 
спецификата на разпределянето на 
субсидии на единица площ. Това са в 
голяма степен животновъдството, 
зеленчукопроизводството и ово-
щарството. Съвсем скоро дадохме 
5 млн. лева по схема за държавно 
подпомагане на животновъдите с 
овце и кози майки. Над 5300 ферме-
ри получиха помощ по тази схема, с 
която да купят фураж за добитъка. 
За удавените животни в Хасковска 
област платихме извънредно около 
150 000 лв. В началото на годината 
разработихме и схема за директни 
продажби на продукти от животин-
ски произход. По този начин потре-
бителите имат достъп до високо-
качествени продукти директно от 
производителя. Отчитаме завишен 
интерес към купуване на млекомати 
за продажба на произведеното в 
собствените кравеферми на произво-
дителите сурово мляко. За произ-
водителите на плодове и зеленчуци 
също се грижим. Освен новата схема 
по линия на директните плащания за 
субсидиране на качествени плодове 
и зеленчуци, от септември отваряме 
прием за държавна помощ. Произво-
дителите от сектора ще получат 8 
млн. лева.

- Доколко обаче имате възмож-
ност да насочвате финансирането 
към специфични сектори?

- Тази година за първи път в Бъл-
гария приложихме държавна схема за 
подпомагане на пчеларския сектор. 

Изключително студената зима бе 
пагубна за голям брой пчелни семей-
ства, поради което ние определихме 
субсидия от 3,2 млн. лева, която 
получиха над 3000 пчелари. Имаме и 
схеми за съфинансиране на застра-
ховки на земеделска продукция и 
пчелни семейства. Отделно предос-
тавяме и изгодни кредити на пчелари 
с одобрени проекти, за да могат по-
лесно да изпълнят инвестициите си. 
До момента сме изплатили близо 1 
млн. по тази схема. По-рано пазарът 
на картофи бе крайно неблагопри-
ятен за производителите и това 
предизвика намеса. По схемата de 
minimis платихме близо 5 млн. лева 
на около 1000 картофопроизводите-
ли. Подпомагаме и по-специфични 
сектори – отново през септември 
ще дадем пари на производителите 
на памук и гъби печурки. Дълъг е спи-
съкът със схеми за държавна помощ, 
които прилагаме. Там има още и 
подпомагане за водене на родословни 
книги, участие в изложения за овце 
и коне, борба срещу вредители по 
доматите и други. Имаме и кредит-
ната схема за инвестиции в секто-
рите растениевъдство, животно-
въдство и техническо обезпечаване. 
Лихвените проценти са 6% при пряко 
кредитиране и 7% при рефинансиране 
чрез търговска банка. От началото 
на годината по схемата са одобре-
ни проекти на стойност над 3 млн. 
лева, а финансираните кредити са за 
над 300 хил. лева.

- Какъв е реалният ефект от 
европейските и националните про-
грами през годините като част от 
Общата селскостопанска политика 
(ОСП)?

- Европейските и национални схеми 
за подпомагане в земеделието са 
скелетът на ОСП. Това е най-стара-
та, най-динамичната и най-финансово 
обезпечената политика, прилагана 
въобще от ЕС. От създаването 
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си до средата на 90-те години тя 
разпределя повече от 60% от общия 
бюджет на ЕС. До началото на 90-те 
години тя е насочена към подпомага-
не и гарантиране на цените на сел-
скостопанска продукция. През 1992 г. 
се провежда първата по-мащабна ре-
форма, обвързвайки ОСП не толкова с 
ценова политика, колкото с директно 
подпомагане на земеделските про-
изводители. Това поставя началото 
на директните плащания, или първи 
стълб на ОСП, които са обвързани с 
количеството произведена продукция. 
Това продължава до първите години 
на XXI век, но се появява ефектът 
от свръхпроизводство на земедел-
ска продукция, което води до нова 
реформа в политиката. Тогава тя 
започва да бъде по-пазарно ориенти-
рана и е обвързана с гарантиране на 
доходите на фермерите чрез подпо-
магане на хектар обработвана площ. 
По време на предстоящия програмен 
период относителният дял на ОСП в 
общия бюджет на ЕС ще намалее до 
около 40% и все пак ще остане най-
мащабната и най-добре финансово 
обезпечена политика в Европа.

- Но как това ще засегне земе-
делските производители през новия 
програмен период?

- Новият програмен период, от 
2014 до 2020 г., все още е в процес 
на дебат между Европейската ко-
мисия (ЕК) и Европейския парламент 
(ЕП). Регламентите трябва да бъдат 
одобрени съвместно и от двете 
институции, което прави дискусията 
по-динамична, но и води до известно 
забавяне. Промените, с които ще се 
сблъскаме ние като администрация и 
нашите бенефициенти, са не една и 
две. Разбира се, лайтмотивът е оп-
ростяване на правилата, чрез които 
се администрират средствата. Това 
е валидно в пълна степен за субси-
диите по ПРСР, при която имаме се-
риозни индикации за опростяване на 
правилата и най-вече за гъвкавост 
при финансовото администриране и 
планиране на средствата по отдел-

ните мерки.
Измененията по ДПП се запазват 

като основен механизъм за подкрепа 
на земеделските стопани със 100% 
европейско финансиране –  тоест, 
отпада компонентът на национални-
те доплащания по първи стълб. Пре-
кратява се прилагането на Схема-
та за единно плащане на площ и се 
въвежда многопластова система на 
директни плащания. Тя представля-
ва мрежа от различни схеми за под-
помагане с отделни изисквания по 
всяка от тях. Вече ще има таван 
на плащанията, като това предста-
вляваше чувствителен елемент на 
дискусия между ЕК и ЕП. Въвежда се 
и определение за „активен фермер”. 
Това са изисквания, които трябва да 
изпълняват бенефициентите, за да 
са допустими за подпомагане. Пред-
виждат се допълнителни плащания 
за млади производители и схема за 
подпомагане на малки стопанства. 
Нов елемент е и въвеждането на 
„зелени плащания”, които допълват 
базисната схема за подпомагане.

- Определен ли е финансовият 
пакет за страната ни? Какво да 
очакват нашите фермери като 
нива на субсидиране? 

- На този етап предложението 
на комисията за България, разглеж-
дано от ЕП, за целия програмен 
период от 2014 г. до 2020 г. залага 
изключително конкурентни нива 
на финансови пакети. Те са над 2.8 
млрд. евро за ПРСР и над 4.6 млрд. 
евро за директните плащания. Това 
прави само за сектор земеделие 
около 7.5 млрд. евро подпомагане в 
следващия програмен период. Най-
общо казано, 40% от финансовия 
пакет на страната по първи стълб 
трябва да бъде отделен за схемата 
за базово плащане – това е основ-
ният елемент, на който ще стъп-
ват директните плащания. Схемата 
ще се прилага на базата на права 
за плащане, които са обвързани с 
помощта на допустими хектари 
земеделска площ. Допълнителни 30% 

от финансовия пакет на страна-
та се заделят за така наречения 
зелен компонент от директните 
плащания. ЕК предвижда 10% от 
определения бюджет да отиде по 
схеми, обвързани с производство-
то. За България тази възможност 
е изключително важна, тъй като 
така ще субсидираме области като 
животновъдство, зеленчукопроиз-
водство, овощарство, които поради 
спецификата на схемите по ДПП са 
поставени на малко по-необлагоде-
телствано ниво спрямо производи-
телите на зърнено-житни култури. 
При нотификация от наша страна 
към ЕК тези 10% могат и да се 
увеличат. Друга една десета от фи-
нансовия ресурс ще е разпределена 
за малки стопанства, които ще кан-
дидатстват при улеснени правила 
и съответно контролът от страна 
на разплащателната агенция ще е 
по-олекотен. Запазва се принципът 
5% от рамката да се предоставя 
на бенефициенти, които извършват 
дейност в райони със специфични 
природни ограничения. До 2% са от-
делени за млади производители.

- Фондът управлява милиони, 
но поддържате ли активни работ-
ни отношения с други финансови 
институции?

- Разбира се. Партньорството 
на фонд „Земеделие” с търговските 
банки за подпомагане на земедел-
ските производители има вече над 
10-годишна успешна история. За 
този период фондът е рефинансирал 
търговските банки с над 470 млн.  
лева, с които банките са кредитира-
ли 1876 земеделски производители в 
изпълнението на проекти за създа-
ване на лозя, овощни градини и други 
трайни насаждения, изграждане на 
животновъдни ферми, закупуване на 
селскостопанска техника от висок 
клас и т.н.

От август 2011 тръгна и схема за 
рефинансиране на проекти по ПРСР, 
която разработихме съвместно с 
Асоциацията на банките в България. 
Кредитирането се осъществява при 
значително по-изгодни лихвени 
условия, като размерът на годишния 
лихвен процент бе намален от 9.0% 
на 7.0%. ДФЗ вече има сключени 
договори за рефинансиране с 20 от 
24-те търговски банки, регистрирани 
по българското законодателство. 
Към момента фондът е ангажирал 
ресурс за над 50 млн. лева за 
рефинансиране на повече от 200 
кредита, като общата инвестицион-
на стойност на проектите е над 80 
млн. лева. По този начин освен че 
подпомагаме бенефициентите, се 
повишава усвояемостта по европей-
ските фондове. 
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Нова криза на държавни фали-
ти връхлита света. Все повече ще 
стават правителствата, които ще 
обявят спиране на плащанията по 
външните си дългове заради светов-
ната икономическа криза. Високораз-
вити страни в Европа, политически и 
икономически стабилни, се намират 
пред фалит. И то на континент, на 
който от 66 години няма войни. Това 
е ситуация без прецедент в цялата 
световна история.

Гърция, чийто колапс експертите 
очакват наесен, обаче съвсем няма да 
бъде единствената, още по-малко пър-
вата държава, обявила фалит. Просто 
ще се превърне в поредната. Защото 
почти всяка държава 
по време на истори-
ческото си същест-
вуване е фалирала 
поне веднъж. Иконо-
мическата история 
твърди, че на пръсти 
се броят държавите, 
които никога досега 
не са спирали плащанията на задълже-
нията си. Сред тях са САЩ, Канада, 
Австралия, Норвегия, Швеция, Финлан-
дия, Тайланд, Тайван, Малайзия, Северна 
Корея и Южна Корея, твърдят немски 
експерти.

България

Цели три фалита има зад гърба си 
България за последните 126 години. 
Експертите твърдят, че два от тях 
– през 1886 и 1990 г., са в резултат 
на смяна на политическата система 
и само един – през 1891 г., идва по 
икономически причини. България има 
пръст и във фалита на Османската 
империя през 1875 г. По онова време 

Голямата порта отчита сериозен 
срив на приходите в хазната, ръст на 
дълговете към западните банки и голе-
ми трудности при обслужването на 
задълженията. Властите решават да 
вдигнат данъците за населението и 
дори да въведат нови. Мярката обаче 
е посрещната с недоволство, взело 
връх в обявени въстания и бунтове в 
Босна и Херцеговина и Старозагор-
ското въстание в България. Тъй като 
парите в империята вече са кът, 
властите решават да насочат оста-
налите средства към армията, която 
трябва да потуши със сила народния 
гняв. Така обаче средства за плаща-
не на лихвите по външните заеми 
не остават и на 6 октомври 1875 г. 
Османската империя преустановява 
пащанията на лихвите по издадените 

от нея ценни книжа, с което де факто 
обявява частичен фалит.    

Рекордьорът 

Страната ни обаче съвсем не е 
рекордьор по брой спиране на плаща-
нията на държавните задължения към 
международни кредитори. Палмата на 
първенството се държи от Испания, 
която е фалирала общо 13 пъти. Исто-
рията сочи, че до 1800 г. кралството 
обявява фалит 6 пъти, а през XIX век 
страната изпада в неплатежоспособ-
ност 7 пъти. Основната причина за 
многобройните фалити е финансиране-
то на скъпи войни, които Мадрид води. 
Всъщност световен рекордьор по 
докарване на страна до просешка тоя-
га може да се нарече испанският крал 
Фелипе Втори. По време на неговото 
управление държавата банкрутира 
цели три пъти - през 1557, 1575 и 1596 
г. заради безспирните войни, водени 
от краля. Анализ на държавните бан-
крути на Испания сочи, че 16 от тях 
са дошли заради военни начинания, а 
само 2 (през 1851 г. и 1882 г.) от други 
фактори. 

Най-големият

100 млрд. долара струва най-го-
лемият държавен фалит до момен-
та. През 2001 г. Аржентина обявя-
ви, че спира плащанията по външния 
дълг, който по онова време гони 
рекордната сума. В периода 1999 – 
2001 г. страната изпада в дълбока 
рецесия, а доверието във валут-
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ната система е загубено. Заради 
сериозната икономическа криза от 
90-те години годишна инфлация от 
5 000%, високи дефицити и икономи-
ческа стагнация правителството е 
принудено да въведе валутен борд и 
да върже песото за щатския долар 
в съотношение 1:1. Мярката дава 
резултат – държавата стабилизира 
финансите, инфлацията спада, а 
погледите на чуждестранните ин-
веститори се отправят към Буенос 
Айрес. Към края на 90-те години 
ситуацията коренно се променя, 
защото основните партньори на 
страната - Мексико и Бразилия 
– изпадат в икономическа криза. 
Бразилия девалвира своята валута, 
доларът се покачва, а заедно с него 
и аржентинското песо. Това прави 
аржентинските стоки прекалено 
скъпи и неконкурентоспособни. 
В резултат публичният дълг на 
Буенос Айрес започва да расте, а 
приходите в хазната намаляват. 
Ситуацията подгонва хората към 
банките, за да изтеглят натрупа-
ните спестявания, да ги обърнат в 
долари и изнесат на сигурно място 
в чужбина. През 2001 г. проце-
сът набира такава скорост, че в 
Аржентина избухва банкова криза. 
Кабинетът реагира мигновено и 
замразява всички банкови сметки 
в страната, а на титулярите им 
е разрешено да теглят само до 
250 долара на седмица. Решението 
предизвиква социални напрежения и 
икономическата криза прераства в 
политическа. Новото правителство 
обявява мораториум на плащанията 
по външния дълг и слага край на 

фиксирания валутен курс. 

Първият

Сравнение между Буенос Айрес 
тогава и Атина днес обаче показва, 
че Гърция се намира в много по-тежко 
положение. Преди 11 години дългът на 
Аржентина е 50-55% от БВП, а дуп-
ката в държавната хазна на Гърция е 
150%. Но опитът на Атина с държав-
ните фалити е доста солиден. Оказва 
се, че през повече от половината 
години на национална независимост 
след 1829 г. Гърция е в състояние 
на неплатежоспособност. Ако сега 
страната обяви фалит, това ще бъде 
шестият в най-новата й история. 
Но Атина ще запази лавровия венец 
на държава, обявила за първи път 
в света държавен фалит още през 
377 г. преди новата ера. Държавата 
е и единствената, изхвърляна от 
съществуващ навремето валутен 
съюз - Латинския монетарен съюз. В 
периода между 1865 и 1927 г. по ини-
циатива на Франция, Белгия, Италия и 
Швейцария се подписва споразумение, 
с което страните съгласуват своите 
валути към биметален стандарт 
с фиксирано съотношение между 
сребро и злато. Към него по-късно 
се присъединяват Испания, Гърция, 
Румъния, Австро-Унгария, България, 
Чили, Сърбия, Черна гора, Сан Марино 
и Ватиканът. Монетарният съюз дава 
възможност на хората да плащат от 
Антверпен до Бриндизи с едни и същи 
монети без рискове при обмена на ва-
лута. По онова време банкнотите не 
се смятат за истински пари и затова 

са изключени от фиксирания обменен 
курс. Което дава основание на нацио-
налните банки да печатат колкото 
си искат банкноти. Това обаче се 
превръща в сериозен проблем, защото 
лавинообразното пускане на книж-
ни купюри довежда до инфлация. И 
неизбежното се случва  - през 1893 г. 
Гърция обявява банкрут, а Латинският 
съюз се разпада през 1927 година. 

№1 в Европа

През 1340 г. Великобритания обявя-
ва първия държавен фалит в история-
та на Европа. По онова време бри-
танците не успяват в поредната си 
атака към вечния противник - Фран-
ция, което слага началото на 100-го-
дишната война между двете държави. 
Заради войната Англия не може да 
плаща дълговете си към италианските 
кредитори и обявява фалит.

Е, и?

Обяваването на държавен фалит на 
практика означава спиране на обслуж-
ване на заемите, които държавата е 
взела от вътрешния и международни 
капиталови пазари. Това често е 
съпроводено с улични бунтове на хора-
та, които за една нощ се оказват с 
изпразнени джобове и девалвирала ва-
лута. Освен във вътрешнополитически 
план подобно решение нанася сериозен 
удар и върху международния имидж на 
страната. Доверието на чуждестран-
ните кредитори към нелоялния креди-
тополучател пада рязко, а даването 
на свежи пари спира за неопределено 
време. Всъщност докато страната 
реши да предоговори условията по 
плащане на натрупаните задължения, 
писа Spiegel. 

Аржентина например предложи на 
кредиторите си да им плати около 
една трета от дължимото. Полови-
ната от тях се съгласиха, другите 
отказаха и осъдиха държавата. Тя 
обаче пак не им плати и според 
експерти в международното право 
почти няма механизми, които да 
принудят страната да се издължи. 
Тогава в ход влизат други „хват-
ки”, сред които опити от страна 
на кредиторите да конфискуват 
натрупани от държавата пари в 
чужди банки или дори да арестуват 
самолети на националните линии 
или на военни кораби, намиращи 
се на чужда територия. При всич-
ки случаи обаче, ако все пак след 
подобен мораториум някой кредитор 
се съгласи да даде заем на подобна 
държава, то той е с доста по-теж-
ки условия от нормалните, обобща-
ват експертите. 

   на фалита
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Уругвай 
Заради пробле-

мите на Аржен-
тина Уругвай 
обявяви фалит 
през 2003 г. Пра-
вителството се 
оказа с дългове за 
5,7 млрд. долара, 
които не може да 
обслужва. 

Аржентина
100 млрд. долара 
струва фалитът 
на Аржентина. 
През 2001 година 
президентът Адолфо 
Родригес Саа спира 
плащанията по дъл-

га. Това е най-голмият в света държавен фалит 
до момента.

Доминиканската република 
1,62 млрд. долара 
струва фалитът на 
страната, обявен 
през април 2005 
г. Разговорите с 
кредиторите дават 
резултат и Домини-
канската република 
получава отсрочка 
за плащанията от пет години. Общо страната е 
фалирала четири пъти. 

Мексико

Мексико също има зад 
гърба си осем фалита. 
Последният е от август 
1982 г., когато финан-
совият министър Хесус 
Силва Ерцог обявява час-
тичен фалит за 80 млрд. 
долара.

на

Венецуела 
Страната 
е фалира 
шест пъти

ННа а ФФокусокус
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Русия 
През август 1998 г. Москва обяви фалит на 

стойност 72 млрд. долара заради избухнала 
Азиатска криза и срива на цената на петрола. 
Тогава страната пропуска да направи вноски по 
местни облигации към хазната, а по-късно и по 
облигации и бондове в чужда валута. През след-
ващите години дългът на Русия е преструкту-
риран. Общо държавните фалити на Москва са 
пет - през 1839, 1885, 1918, 1991 и 1998 година. 

Испания

13 пъти е обявявала фалит Испа-
ния, с което страната спокойно 
може да се нарече световен 
рекордьор по фалити. 

Португалия

Лисабон има славата на нередо-
вен длъжник. Първият държавен 
фалит тук е през 1560 г., послед-
вани от още пет през годините. 
За да избегне нов банкрут, Пор-
тугалия поиска финансова помощ 
от Европейския съюз.

Франция

Пет пъти е обявявал фалит и 
Париж, последният от които е в 
далечната 1812 година. „Петли-
те” прилагат най-интересната 
и резултатна практика, за да се 
спасят от фалити -  Франция 
просто екзекутира вътрешните 
си кредитори. 

Австрия 

Виена е фалирала общо седем 
пъти в своята история. Това е 
единствената държава в 
света, фалирала само след 
загубена война или намирайки 
се под окупация, но никога по 
икономически причини.  

ГерманияГермания
Осем фали-
та има зад 
гърба си 
Германия. 
Послед-
ният 
банкрут 
идва с края на Втората световна 
война, заради печатаните без по-
критие пари от Адолф Хитлер за 
финансиране на немската армия. 

Великобритания
През 1340 
година 
британци-
те обявя-
ват първия 
държавен 
фалит в 
историята на Европа. Те призна-
ват, че не могат да изплащат 
задълженията си към италиански 
кредитори заради неуспешна ата-
ка срещу Франция.  

Гърция
Цели пет 
фалита 
има Атина 
за вре-
мето от 
обявява-
нето на 
независимостта си през 1829 г. 
до днес. Ако Гърция не проведе 
спешни икономически реформи, 
страната ще бъде принудена да 
обяви шести банкрут. 
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ТТенденцииенденции

ТАТЯНА ЯВАШЕВА

Пред очите ни светът се про-
меня и през 2050 г. само 30% от 
жителите на Земята ще живеят в 
селата, въпреки че през 1950 г. те 
са населявани от 70% от хората. 
Урбанизацията набира скорост и 
според някои експерти разраства-
нето на градовете може да бъде 
мощен двигател на икономическия 
растеж. 

С преместване в града хората 
решават икономически пробле-
ми не само на своето семей-
ството, но и на държавата. Ако 
делът на градското население в 
една страна расте с 5%, БВП на 
глава от населението се увели-

чава с 10% - изчислиха експерти 
на Credit Suisse в проучването 
+Възможностите в урбанизирания 
свят.” 

Вгледани в настоящето, по-
забравихме мрачната прогноза 
на Института за изследване на 
населението и човека към БАН, че 
през 2060 г. в България няма да 
има селско население, ако се запа-
зи сегашната тенденция за висока 
смъртност и ниска раждаемост в 
селата. Преди 100 години едва 20% 
от българите са живеели в градо-
вете, докато сега тенденцията е 
обратна. Преброяването през ми-
налата година показа, че у нас има 
около 200 обезлюдени села и близо 
500, в които живеят по 10-20 души 
и техният брой непрекъснато се 
стопява.

Новото преселение 
на народите
Значението на градовете за 

икономиката трябва трезво да 
се преценява. Така например 120 
от мегаполисите на планетата 
произвеждат 29% от световния 
БВП. Общият размер на техните 
икономики достигна 20.3 трили-
она долара - много повече от БВП 

В епохата на   
Ìåãàïîëèñèòå 
ñòàâàò îùå 
ïî-ìîùåí 
äâèãàòåë íà 
èêîíîìè÷åñêèÿ 
ðàñòåæ

Ñèíãàïóð 
(íà ñíèìêàòà) è 

Õîíêîíã íå ñà 
íàé-ãîëåìèòå 

àçèàòñêè 
àãëîìåðàöèè, 

íî îòäàâíà 
ñà âîäåùè â 

èêîíîìèêàòà

Íþ Éîðê å íîìåð åäíî ïî êîíêóðåíòîñïîñîáíîñò ïðåç 2012 ãîäèíà



57Икономикаwww.economymagazine.bg

на ЕС, САЩ или Китай, се казва 
в доклад за индекса на конкурен-
тоспособността на най-големите 
градове в света, изготвен от 
Economist Intelligence Unit (анали-
тичното направление на британ-
ското списание �Economist”) заедно 
с транснационалната финансова 
група Citigroup. Този факт сам по 
себе си дава карт бланш на раз-
виващите се страни. Ако днес в 
развитите държави делът на граж-
даните е два пъти по-висок, откол-
кото в развиващите се страни, 
ситуацията в близките години 
ще се промени. До 2035-а заради 
демографския срив в развитите 
страни ще намали броят на град-
ското население, а в развиващите 
се региони жителите на мегаполи-
сите ще нарастват с 68 милиона 
годишно, прогнозира ООН. Освен 
това пикът на урбанизация ще е в 
Азия (без Япония) и в Африка на юг 
от Сахара. Така че те ще получат 
още един коз в борбата за иконо-
мическо надмощие.

Най-младите тигри

Сред първите 20 в класацията 
на най-развитите градове в света 
в подреждането на Economist 

Intelligence Unit (EIU) само шест 
са от Азиатско-тихоокеанския 
регион. Това са Сингапур, Хонконг, 
Токио, Сидни, Мелбърн и Сеул. 
Важно е да се отбележи, че в 
списъка на 120-те града с най-
бързите темпове на икономически 
растеж са онези, които са с около 
5 млн. души, като Хюстън или 
Ханой. Техният годишен икономи-
чески растеж през следващите 
пет години според анализаторите 
на EIU ще бъде в размер до 8,7%. 
В крайна сметка най-важният 
фактор е  не толкова броят на 
жителите, а бизнес условията: 
наличието на финансови ресур-
си, липсата на административни 
бариери, подходяща инфраструкту-
ра, квалифицирана работна ръка и 
качеството на живот. Но предим-
ството на средните по големина 
градове е временно. Скоро азиат-
ските мегаполиси ще са в състоя-
ние да използват потенциала и ще 
се превърнат в новите лидери на 
растежа. Защото големите гра-
дове предлагат повече работници, 
но и по-голямо търсене. С увели-
чението на населението обаче 
трябва да се подобрява и ка-
чеството на инфраструктурата. 
Експертите настояват, че само 

планираната урбанизация осигуря-
ва икономически ползи. Неконтро-
лираният растеж на градовете 
води до образуването на гета и 
безкрайни задръствания.

Квалифицираните 
номади
Сегашното състояние на 

световната икономика е много 
благоприятно за премахване на 
различията. Кризата през 2008 
г. принуди Европа и Америка да 
отменят или - в по-добрия случай 
- да замразят множество инфра-
структурни проекти. А Азия дори 
напротив, тя превърна в свой 
приоритет икономическия растеж, 
но наред с това се зае и с ефек-
тивното потребление на енергия и 
вода. В същото време за младите 
икономики днес е лесно да привле-
кат чуждестранни специалисти. В 
действителност, въпреки че през 
последните години в Азия и Близ-
кия изток се отпускат огромни 
средствата за образование, нали-
чието на достатъчно висококвали-
фицирани кадри е въпрос, свързан 
с бъдещето. В световния рейтинг 
на висшите учебни заведения Топ 
200 на списание Time европейски и 
американски университети зае-
мат челните позиции, като няма 
индийски университет, а има само 
два китайски. Но в Европа и Аме-
рика безработицата расте, което 
дава шанс добри професионалисти 
да бъдат привлечени в чужбина с 
привлекателни условия на труд и 
на живот.

Сценарий

Ако развиващите се страни 
с пълен капацитет започнат да 
се възползват от предимствата 
на мегаполисите, то до  2025 
г. само две от 15-те най-голе-
ми градски агломерации ще се 
намират в развитите страни 
– Токио и Ню Йорк. Лидерите по 
брой мегаполиси ще са Китай и 
Индия, прогнозира Credit Suisse. 
Като цяло броят на градовете 
с население над 1 млн. души ще 
продължи да расте. Прогнозите 
за Русия например са, че броят на 
градовете с висока концентрация 

 титаните
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на населението относително ще 
намалее. Причината е проста – 
демографският срив. �Притокът 
на хора към градовете няма да 
спре, защото урбанизацията по 
същество не е увеличаване броя 
на мегаполисите, а свръхкон-
центрация в градските райони. 
И този процес ще продължи, но 
в Русия той върви по собствен 
сценарий. Там хората се пресел-
ват  да живеят около основни 
пътни артерии, в резултат на 
което не само села, но и цели 
градове, намиращи се встрани 
от пътищата, по които се движи 
основният поток на хора, стоки и 
пари, опустяват и се превръщат 
в призраци.

Анализаторите от Credit 
Suisse смятат, че ефективната 
урбанизация не е само компе-
тентно застрояване и развитие 
на градската инфраструктура. 
Добър икономически ефект би 
се получил, ако са налице редица 
фактори: първоначално невисок 
дял на градското население (30-
50%), малка ножица между богати 
и бедни, ниски нива на коруп-
ция. В противен случай в 2050-а 
светът ще възпроизведе модела 
на Аржентина, където 92% от 
населението (най-висока степен 
на урбанизация в света) живеят 
в градовете, но една четвърт от 
градските жители са обитатели 
на бедняшки квартали.

Къде сме ние

„Нарастването на големите 
градове и свиването на малките, 
обезлюдяването на някои райони 
е характерно за XXI в. и България 
трудно би се противопоставила на 
тази тенденция. Резултатите от 
последното преброяване показват 
нарастване не само на София, но 
на Варна и Бургас, изненадващ е 
по-слабият темп на Пловдив”, - 
коментира проф. Веселина Троева, 
изпълнителен директор на Нацио-
налния център за териториално 
развитие. Чрез Националната 
стратегия за регионално развитие 
опитваме да постигнем по-балан-
сирана насоченост на инвестици-
ите, чрез което да се осигурява 
заетост по места, която ще е 

задържащ миграцията фактор.” 
Световната тенденция не 

включва нарастване само на ме-
гаполисите, но и на градовете от 
следващите йерархични равнища. 
Увеличава се населението на малки 
градчета, които са в близост до 
големите населени места. Според 
проф. Троева развитието на транс-
портната инфраструктура позво-

лява и на българите да са по-мо-
билни и да живеят на едно място, 
а да работят другаде. Заетостта 
е основен фактор за миграцията, 
както и качеството на услугите 
от публичния сектор като образо-
вание и здравеопазване. 

София през 2030 г.

Прогнозата на проф. Троева за 
София през 2030 г. е градът да се 
развива, но с по-бавни темпове, 
отколкото ни се иска: „Прекалено 
много неща в годините оставаха 
несвършени, за да може в един 
момент като с магическа пръчица 
да имаме и отлична улична мре-
жа, и интелигентен транспорт, 
и прекрасни паркове. Но не бива 
да се забравя, че развитието на 
едно населено място, в която и 
да е точка на света, се постига 
с активното участие на хората, 
без да се чака само държавата или 
общината да направят всичко.” 
Обликът на столицата ще зависи 
и от това, доколко по-младите и 
способни хора ще бъдат задържани 
тук, за да може със своите лидер-
ски качества да увлекат хората в 
позитивната промяна.

Преброяването през миналата 
година показа, че в столицата жи-
веят близо 1,3 млн. души. Безрабо-
тицата принуди много българи тук 
да опитат късмета си. Но през 
2008-а работните места в стро-
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ителството и в промишлеността 
рязко се свиха заради кризата, а и 
ниските нива на заплащане ста-
наха подтик за мнозина  да купят 
еднопосочен билет зад граница. 

�София може да има икономически 
растеж, ако се създадат привле-
кателни условия за европейски и 
азиатски инвеститори. Има много 
пари, които търсят убежище, още 
повече че Старият континент 
върви към модела �Европа на три 
скорости”. Тогава София би била 
идеален център за третото ниво, 
където доходите са до 2 хил. евро 
месечно”, твърди арх. Димитър 
Димитров, председател на инициа-
тивата �Граждани за София”. Без-
платна вода, безплатен транспорт, 
безплатно образование и здравео-
пазване – с такива придобивки през 
2030 г. София би могла да е много 
по-добра среда за обитаване, къде-
то комуникациите работят като по 
часовник. Тогава ще сме в началото 
на граждизма, т.е. на всичко, което 
може да е в полза на хората, вярва 
арх. Димитров.

Всъщност преди да мечтаем за 
придобивки, трябва коренно да про-
меним икономиката не само на сто-
лицата, но и в цяла България. Иначе 
глобализацията отвори граници и 
вече няма пречки хората да отиват 
там, където им предлагат солидно 
образование, по-високо платена 
работа и по-привлекателни условия 
на труд и на живот. Защо България 
да не е едно от тези места… 

През 1900 г. най-големият град в света е бил Лондон със свои-
те 6.5 млн. души. По това време той все още не е бил мегапо-
лис, ако приемем, че минимумът е 10 млн. жители. Тогава всички 
градове в топ 10 са били в Европа или Америка, с изключение на 
Токио – с 1.5-милионното си население, когато японската сто-
лица е била седмият по големина град в света. Днес с населе-
нието от около 35 млн. души Токио е най-голямата агломерация 
на земята. Според прогнози на ООН градът ще запази първото 
си място и до 2015 г., но нарастването на населението в Токио 
започва да се забавя, докато в градове като Мумбай, Шанхай и 
Джакарта то расте главоломно. 

Днес човечеството е над 7 млрд. души, но дори когато све-
товното население стане 9–10 милиарда, както прогнозират екс-
перти, мегаполисите ще продължат да растат, а преселението 
от селските райони към градските ще продължи въпреки про-
блемите на големите градове като престъпност, замърсяване и 
липса на жилища. 

През 1900 г. три от десетте най-големи градове в света са 
били в САЩ – Ню Йорк, Чикаго и Филаделфия. До 1920 г. 50% от 
населението на страната е съсредоточено в градските райони, 
а днес мнозинството от американците живеят в градовете и 
определят условията си на живот като комфортни. В момента 
най-големите градове в САЩ са Ню Йорк и Лос Анджелис. 
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ГРАД 1900 Г. 2012 Г.

1. Лондон 6.5 млн. жители 14 млн.

2. Ню Йорк  4.2 млн. жители 22 млн.

3. Париж 3.3 млн. жители 10 млн.

4. Берлин 2.7 млн. жители 4,5 млн.

5. Чикаго  1.7 млн. жители 10 млн.

6. Виена 1.7 млн. жители 2 млн.

7. Токио  1.5 млн. жители 34 млн.

8. Санкт Петербург 1.4 млн. жители 6 млн.

9. Манчестър 1.4 млн. жители 2 млн.

10. Филаделфия 1.4 млн. жители 6 млн.ßïîíñêàòà ñòîëèöà å íàé-ãîëÿìàòà 
àãëîìåðàöèÿ â ñâåòà ñ 35 ìëí. äóøè 

Ìóìáàé è Øàíõàé (íà ñíèìêàòà) ñà íà ïúò äà èçïðåâàðÿò Òîêèî ïî äèíàìèêà íà 
ðàçâèòèåòî ñè 
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КРАСИМИРА МИНКОВА

Пазарът на имоти в България 
като цяло остава в тежко поло-
жение и през първата половина на 
2012 г., макар и да има известна 
динамика най-вече при търговски-
те и индустриалните площи.

Актуалните данни на Агенция-
та по вписванията показват, че в 
периода януари-юни има сериозен 
спад на броя на сключените сделки 
с недвижими имоти спрямо същия 
период на миналата година.

Докато през първото полугодие 
на 2011-а от агенцията регистри-
раха над 102 хил. сделки, през 
първата половина на настоящата 
година те са под 90 хиляди. Голяма 
част от тях вероятно са със зе-
меделски земи, които преживяват 
истински разцвет в момента, но 
те не са предмет на настоящата 
статия.

За разлика от земеделските 

земи обаче в останалите пазарни 
сегменти цари застой. Жилищ-
ният пазар показва признаци на 
стабилизация, тъй като спадът на 
цените забавя темповете си от 
няколко поредни тримесечия насам. 
Активността на купувачите все 
още е далеч от предкризисните 
нива, въпреки демонстрираното 
желание на много банки да креди-
тират сделки при преференциални 
условия.

Пазарът на офиси е пренаситен, 
особено в София, празните площи 
достигат 20-30%, а нови проекти 
почти не се реализират. 

При търговските площи се 
наблюдава засилена конкуренция 
между играчите на пазара. Пред-
стои да бъдат открити няколко 
големи търговски центъра, които 
освен че привлякоха нови за българ-
ския пазар брандове, 6откраднаха” 
и някои наематели от други молове 
и от търговските улици. По-лошо 
позиционираните търговски цен-
трове и магазини имат два избора 
– или да намерят начин да догонят 
пазара, или да загинат.

По-активни са наемателите на 
пазара на логистични и складови 
площи, който се движи основ-
но от инвестициите в леката 
промишленост. Очаква се тази 
тенденция да се задържи на паза-
ра, което означава, че поне този 
сегмент може да се надява на 
устойчиво възстановяване, макар 
и мудно и дължащо се по-скоро 

Трудно равновесие
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на ограниченото предлагане на 
модерни складови площи.

Евтини жилища

Националният статистически 
институт (НСИ) отчете обичайно-
то сезонно раздвижване на пазара, 
макар и активността да е много 
под нивата й отпреди кризата. 

Националната статистика по-
каза, че през второто тримесечие 
на годината цените на жилищата 
са се повишили със скромните 
0,2%, но на годишна база спадът 
продължава, макар и с по-бавни 
темпове. 

Основният двигател на пазара 
остава задоволяването на жи-
лищни нужди – покупка на първо 
собствено жилище, преместване в 
по-голямо жилище или покупка на 
малко, евтино жилище за порасна-
лото дете – студент в друг град.

Забавеното понижение на 
цените е един от факторите на 
пазара на жилища, който подсказ-
ва, че той е на път да намери 
равновесната си точка. Големите 
агенции за имоти съобщават, че 
все по-рядко продавачите правят 
големи отстъпки от офертната 
цена, а очакванията на купувачи 
и продавачи на имоти за цената 
стават все по-близки.

Сделките с инвестиционна цел 
обаче са рядкост на пазара и обик-
новено се осъществяват от хора 
с налични пари, които търсят, от 
една страна, защита от инфлация, 
а от друга намират разумна доход-
ност за своята инвестиция.

Търсенето освен това е концен-
трирано в ниския и средния ценови 
сегмент, а сделките с луксозни 
имоти са единици.

Агенциите са единодушни в 
прогнозите си за пазарния сегмент 
и не очакват резки движения нито 
при активността по сключването 
на сделките, нито при цените.

Свръхпредлагане 
на офиси
Пазарният сегмент все още 

не се е отърсил от хроничното 
свръхпредлагане, особено в столи-
цата. Делът на незаетите офиси 
остава висок – между 20 и 30%, 

според оценките на различни аген-
ции и консултантски компании.

Празните офис сгради са пре-
димно в покрайнините на столица-
та и са активи второ качество, 
най-вече заради достъпа до адек-
ватна инфраструктура.

За разлика от тях усвояването 
на площите в първокласните сгра-
ди, които отговарят на между-
народните стандарти, с отлична 
локация, даже се засилва. 

Много инвеститори продължа-
ват да отлагат въвеждането в 
експлоатация на своите проекти, 
изчаквайки да получат повече 

сигурност и по-висок процент на 
заетост. Офис сградите в про-
цес на изграждане са около 50% 
по-малко спрямо предходната 
година и значително под нивата 
на строителство, регистрирани 
преди кризата.

Основен двигател на търсе-
нето на качествени офис площи 
остават компаниите от аутсор-
синг сектора, банковия сектор, 
ИТ компаниите. Заради тяхната 
активност на пазара експерти 
от бранша са склонни да очакват 
ръст на сключените сделки до 
края на годината, но не и нови 
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съществени строителни проекти.

Индустриалните 
площи 
Това е пазарният сегмент кой-

то като че ли най-малко пострада 
от кризата и остана стабилен 
дори по време на най-големия срив, 
но се спаси благодарение на по-
силното търсене от страна на 
големите вериги магазини и лека-
та промишленост, както и заради 
ограниченото предлагане.

Заетостта на складовите пло-
щи вече започна да се увеличава 
през първата половина на годи-
ната, като процесът отново се 
движи от инвестициите в леката 
промишленост.

Цените на площите обаче про-
дължават да падат, а средните 
наеми на кв. м вече са под 4 евро.

Заради недостига на съвремен-
ни индустриални площи експерти 
очакват пазарът да продължи 
устойчиво да се възстановява.

Конкуренция за 
търговските 
обекти

Това е може би пазарният 
сегмент, в който в последните 
месеци се вихри най-голяма конку-

ренция. С отварянето на най-но-
вия мол в Бургас през първото 
полугодие на 2012 г. общият обем 
на модерните търговски площи в 
страната достигна близо 600 хил. 
кв. м. След откриването на проек-
тите, които се строят в момен-
та, в края нa 2013 г. модерните 
търговски площи ще надвишат 
775 хил. кв. м.

След няколко месеца, когато 
ще отворят врати новостроя-
щите се 3 мола, търговските 
площи в столицата почти ще се 
утроят до над 300 кв. м на 1000 
души. С откриването на новите 
търговски центрове като цяло 
България почти ще достигне 
средноевропейския показател от 
450-500 кв. м търговски площи 
на 1000 души население.

При това предлагане е на-
пълно разбираема битката за 
наематели, както и натискът 
върху наемните цени. Новите 
играчи на пазара привличат нови 
брандове, а заради очаквания ин-
терес към тях вече познатите 
на българския пазар марки или се 
разширяват, или се местят. 

Старите играчи пък се опит-
ват да задържат наемателите 
си с атрактивни промоции и още 
по-ниски наеми.

Бургас се превръща във все 
по-атрактивна дестинация за 

търговците заради наплива 
на модерни търговски площи в 
града. До месеци той ще стане 
първенецът на България по площ 
на търговските центрове на 
хиляда души население.

Строителството 
- спадовете се 
задълбочават

По-големите строителни про-
екти, които в момента се из-
граждат в България, се броят на 
пръсти. Строителната продукция 
се е свила почти наполовина спря-
мо пика от 2008 г., а инвестици-
ите в сектора, които намаляха с 
почти 90% през кризата, все още 
се възстановяват твърде бавно.

Пренаситеният пазар няма 
нужда от нови жилища, освен ако 
не става въпрос за търсенето на 
суперкачествено строителство 
на добри локации, нито от нови 
офиси и магазини.

Практически почти единстве-
ният източник на работа за 
строителните фирми са общест-
вените поръчки на държавата и 
общините. Те обаче са недостъп-
на територия за повечето фирми 
от бранша, особено по-малките, 
алармират от Камарата на стро-
ителите.

Конкуренцията сред оцелелите 
след кризата фирми за парите на 
държавата и общините е много 
сериозна. От камарата обаче се 
оплакват от залагани дискрими-
национни критерии за участие 
и дори обвиняват държавата и 
общините, че се толерират едни 
и същи фирми.

Съкращенията в сектора ще 
продължат, защото сградно-
то строителство продължава 
да се свива с бързи темпове, а 
инженерното, на което се зала-
гаха големи надежди да задвижи 
бранша, не успя да се превърне в 
катализатор на строителните 
дейности.

Друг проблем за строителния 
бранш е голямата междуфирмена 
задлъжнялост, както и разклате-
ната финансова стабилност 
дори на фирми с традиции на 
пазара. 

Èíôðàñòðóêòóðíèòå îáåêòè ïî äúðæàâíè ïîðú÷êè ñà 
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- Г-н Номикос, тази годи-
на �Солвей Соди” отбелязва 
15 г. от приватизацията. 
Каква е равносметката за 
развитието на дружество-
то за този период?

- �Солвей Соди” и него-
вите филиали са пример за 
една от най-успешните при-
ватизации в България. Този 
успех е в резултат на отно-
шенията, които поддържаме 
на ниво общински и областни 
администрации във Варна и 
региона, както и с правител-
ството в София. Той се дъл-
жи също и на ангажираност-
та на нашите служители, 
които са най-ценният актив 
на дружеството и, както се 
изразяваме тук, �имат сода 
в кръвта си”. Изключително 
важни са и нашите акционе-
ри, които през последните 15 
години направиха значителни 
инвестиции, възлизащи на 
близо 900 милиона лева.

- Kакво сочат данните 
за резултатите на друже-
ството през 2011 г.?

- Резултатите за 2011 г. 
(23,3 млн. лева печалба) са 
доказателство за правота-
та на тази амбициозна и 
устойчива визия за страте-
гическо развитие на нашия завод. 2011 
година е рекордна за �Солвей Соди” 
(произведохме близо 1,5 милиона тона 
калцинирана сода и сода бикарбонат). 
С цел да постигаме такива резултати 
и в бъдеще, трябва да продължим да се 
подобряваме във всички сфери, за да ус-
пеем да превъзмогнем конкуренцията на 
производителите на трона (естествена 
калцинирана сода), които работят при 
много по-ниски разходи. Положителното 
е, че �Солвей Соди” има възможността 
да се възползва от близо 150-годишния 
опит на група �Солвей”, както и от 
конкурентната позиция на групата на 
световните пазари.

- Засегна ли кризата производство-
то и търговията с калцинирана сода 
и как се отрази тя на �Солвей Соди”? 

- Икономическата 
криза засегна пряко 
и косвено химическа-
та промишленост и 
по-специално содовия 
бранш, но ние се 
опитваме да сведем 
до минимум ефекта 
й чрез увеличаване 
на производството 
и постоянно оптими-
зиране на разходите 
и консумацията на 
енергия - за послед-
ните 3 години тя 
е по-малко със 7%. 
Нашата основна цел 
е да останем един 
от най-конкуренто-
способните содови 
заводи. Все още има 
голямо търсене на 
световния пазар на 
калцинирана сода, но 
и конкуренцията е 
силна. Тенденциите 
на този пазар са 
важни за нас, защото 
ние изнасяме 85% от 
нашата продукция.

- Докъде е стиг-
нало изпълнението 
на инвестицион-
ната програма на 
компанията и какво 
предстои?

- През последните 
4 години беше реали-

зирана мащабна програма за разширява-
не с 25% на производствения капацитет 
на содовия завод от 1,2 на 1,5 милиона 
тона сода годишно. В проекта са вло-
жени 300 милиона лева за модернизация 
и реконструкция на съществуващите 
и изграждането на изцяло нови мощно-
сти по цялата производствена верига. 
Увеличението на производствения 
капацитет на содовия завод доведе до 
по-големи нужди от суровини и най-вече 
от пара, която е основният енерго-
носител при производството на сода. 
За целта се наложи да разработим и 
осъществим сериозна инвестиционна 
програма в нашия филиал ТЕЦ �Девен”, 
свързана с изграждането на нов котел 
по изключително модерна технология за 
комбинирано производство на топлинна 

и електрическа енергия, силно намаля-
ваща въздействието ни върху околната 
среда.

За следващия 3-годишен период пред-
виждаме инвестиции от порядъка на 25 
до 60 млн. лева годишно. Те ще са насо-
чени предимно към икономии и оползо-
творяване на енергията, ще продължим 
с обновяването на индустриалния парк и 
намаляването на емисиите в съответ-
ствие с европейските изисквания. 

- Очаквате ли подобрения в бизнес 
средата в България? Държавата пове-
че пречи или повече помага?

- България има много предимства, 
които са от полза за бизнеса, като 
благоприятното географско положе-
ние например или разходите за труд. 
Страната е богата на суровини. Друг 
съществен плюс, разбира се, е по-ниско-
то пряко данъчно облагане, но бих искал 
да подчертая, че то не е достатъчно 
само по себе си, за да се привлекат 
чужди инвестиции. Необходимо е също 
така да се гарантира предвидима и 
стабилна инвестиционна среда, с ясна 
дългосрочна визия за икономическото 
развитие и намалена административна 
тежест. Мисля, че правителството 
доста предпазливо управлява бюджета 
в тази финансова криза и влага значи-
телни усилия, за да избягва финансови 
бедствия, каквито преживяват някои от 
съседните на България държави. В тази 
връзка поддържаме постоянни контакти 
и провеждаме открити дискусии с пра-
вителството и по-специално с минис-
терствата на финансите и околната 
среда и водите по различни въпроси, 
решаването на които е от съществено 
значение за конкурентното предимство 
на �Солвей Соди”. Тези дискусии са в дух 
на разумен, отговорен и положителен 
диалог за всички страни. 

- Как се отразява на производство-
то ви увеличаването на цената на 
газа и горивата?

- Природният газ е много скъп в 
България в сравнение с другите 
изкопаеми горива и прекратихме 
използването му. Косвено всяко 
увеличение в цената на газа се 
отразява на някои от суровините. 
Твърдо заставаме зад прозрачния метод 
за изчисление и предсказуемото 
регулиране на цените, което гарантира 
конкурентната позиция на индустриал-
ните предприятия. 
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�Солвей Соди”, Девня, 
е най-големият завод за 
производство на синтетична 
калцинирана сода в Европа 
и един от най-големите в 
света. Първият содов завод 
е създаден в Девня през 1954 
г., а през 1974 г. е изграден 
и пуснат в експлоатация 
новият содов завод �Соди” 
със значително по-голям 
производствен капацитет. 
През 1997 г. дружеството е 
приватизирано от �Солвей 
Шишеджам Холдинг”, чиито 
основни акционери са индус-
триалните групи �Солвей” 
(75%) и �Шишеджам” (25%). 
Основните продукти на 
компанията са калцинирана 
сода (лека и тежка) и сода 
бикарбонат. През 2000 годи-
на �Солвей Соди” придобива 
собствеността върху някои 
от основните доставчици на 
суровини за содовото произ-
водство - ТЕЦ �Девен”, сон-
дажите за разсол в Провадия 
(�Провадсол”), а съвместно с 
�Девня Цимент” - кариерата 
за варовик (�Девня Варовик”).

�Солвей Соди” е едно от 
най-големите индустриални 
предприятия в България, кое-
то осигурява около 1% от об-
щия износ за страната, има 
640 служители и осигурява 
работа за над 1000 души от 
фирми на подизпълнители.
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Държавата 
се бе от-
теглила от 
проучването 
и управле-
нието на 
минералните 
води, но вече 
се усещат 
позитивни 
сигнали. 
Живителна-
та течност 
обаче остава 
неоползотво-
рена, след 
като и за 
общините 
тя се оказа  
голям залък

ТАТЯНА ЯВАШЕВА

На летището в Париж бутилка 
от половин литър минерална вода 
струва 4,5 евро. В серията „Курио-
зи” софиянец си спомня как на една 
международна аерогара поискал 
две малки бутилки вода, дал 10 
евро и зачакал ресто. Продавачка-
та направила знак, че парите са 
точно.  Като плащаме луди пари за 
животворната течност в чужбина, 
винаги се сещаме как водата в 
България напразно тече ли, тече…

Изтичащото злато

Често чуваме да наричат ми-
нералните води течното злато 
на България. При толкова много 
находища из цялата страна би-
хме могли активно да развиваме 
СПА и балнеотуризъм, да изна-
сяме бутилирана минерална 
вода. Тук професионали-
стите от Бъл-

гарската асоциация за подземни 
води ни връщат на земята: Вода-
та е тежка и евтина стока. Една 
бутилка, за да стигне от Девин 
до София, се оскъпява с 30%, а 
за да бъде доставена в Париж, 
цената й скача с още 50%. За да 
се направи бутилиращо предпри-
ятие с капацитет 20 млн. л вода 
годишно, са нужни около 10 млн. 
лв. Друг е въпросът дали то ще 
успее да я продаде. А за сондаж 
с дълбочина 1800 м трябват 1,8 
млн. евро. Кой частен инвести-
тор, освен ако не е корпорация, 
би могъл да си позволи това?

Построени бяха редица СПА и 
балнеохотели, заработиха модерни 
предприятия за бутилиране, но 
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ССекторектор

използването на минералната вода 
в България е далеч под възмож-
ностите. Държавата максимално 
се дистанцира и от управлението 
на минералните води, същевремен-
но пред частната инициатива се 
поставят какви ли не пречки. 

Котка в чувал

„Смятам, че нищо добро няма 
да се случи с минералната вода в 
нашата объркана действителност, 
тъй като не са ясни ценностите, 
нито икономическите критерии. 
Работи се на парче, ден за ден, 
след като липсва концепция какво 
конкретно да се прави. Твърдим, че 
сме сред страните, най-богати на 
минерални води, но всъщност няма 
адекватна икономическа оценка 
на това изобилие”,  посочва проф. 
Павел Пенчев, председател на Бъл-
гарската асоциация по подземни 
води.

В годините на демократичните 
промени станаха много тран-
сформации с управлението на 
тези ресурси, но това бягство 
от отговорност не доведе до по-
успешното им оползотворяване. 
Обективна спънка е, че са нужни 
солидни капиталовложения, с дреб-
ни инвестиции нищо значимо не 
може да стане. Но пречките не се 
изчерпват с това. 

Представители на местната 
власт упорито настояваха държа-
вата безвъзмездно да предостави 
на общините минерални води на 
тяхна територия за ползване и 
управление и министърът на еколо-
гията Нона Караджова се съобрази 

с желанието им. Но стана по-
зле, констатира изпълнителният 
директор на асоциацията Величко 
Величков. Поради недостатъчна 
информираност екоминистерство-
то  приравни  дълбоките и сложни-
те сондажи с онези, които много 
лесно се експлоатират. Получи се 
ситуация „котка в чувал” - държа-
вата не знае какво дава, а община-
та не разбира какво точно взема.

По хълмовете 
на безвремието
Преди едно разрешително се 

давало от една инстанция, а сега 
„с любезното съдействие на общи-
ните” - от пет. За да илюстрира 
случващото се, Величко Величков 
дава пример с находището „Гулийна 
баня” край с. Баня до Банско: Има 
силен интерес от инвеститорите, 
подадени са общо 12 заявления за 
получаване на разрешителни, но 
до август общината официално бе 
издала само три. Доскоро всичко 
ставаше на едно гише, сега про-
цедурата е максимално усложнена, 
държавни и общински чиновници, а 
и самите общински съвети дълго 
гледат под лупа всяко инвести-
ционно намерение. Местните вла-
сти на своя глава решили одобре-
нието да има политическа санкция 
и да минава и през областния уп-
равител. Правилата на играта не-
прекъснато се променят, а когато 
инвеститорът най-сетне получи 
мечтаното разрешително, започва 
да плаща такса за водоползване, 
макар всичко да е само на фаза 
идеен проект и самото строител-
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ство на обекта да не е започнало. 
Тук е началото на истинска агония 
с работното проектиране и с 
правото на преминаване. Докато 
обектът с всички съоръжения бъде 
окончателно изграден, се минава 
през иглени уши, тъй като общини-
те обратно на логиката стопират 
процеса, а басейновите дирекции, 
които също трябва да кажат „да” 
за водите държавна собственост, 
не бързат за никъде. Проблемите 
са в ниските нива на администра-
тивните структури, защото някои 
от чиновниците, от които зависи 
издаването на разрешителните, са 
си направили частни проектантски 
фирми и опитват да пренасочат 
инвеститорите натам. Те са в 
конфликт на интереси, защото 
държат „и ножа, и сиренето”. По 
този начин регулаторните функции 
на държавата и общините оказват 
тормоз над предприемаческата 
инициатива, коментират запозна-
ти с проблемите.

На мускули

Вече става ясно, че държа-
вата с лека ръка даде на общи-
ните за безвъзмездно ползване 
находища на минерална вода. 
Проблемът е, че за да бъдат 
отдадени на инвеститори, за 
много от тях са нужни таки-
ва вложения, каквито средства 
общината няма да вземе от 

ползвателите за 10-20 години 
напред. 

В община Полски Тръмбеш през 
70-те години е направен дълбок 
сондаж от тогавашното проучва-
телно предприятие „Нефт и газ” и 
е открито находище на минерална 
вода, което е с голям потенциал. 
За изкарване на водата е ползван 
стар компресор, който обаче рабо-
ти и до днес. Това е нерентабилен 
начин, но за да може да се раз-
гърне потенциалът на извора, за 
каптиране и за изграждане на при-
лежащи съоръжения ще са нужни 
поне половин милион лева. Отделно 
ще трябват пари и за развитие на 
модерен център. Нужни са огромни 
средства,  а няма възможности за 
бърза печалба, поради което инвес-
титорите се отдръпват, разказва 
Величко Величков. Друг печален 
пример е банята в с. Обединение. 
Концесионерът обещавал новият 
СПА център да е красив и моде-
рен, но инвестицията се оказала 
над възможностите му и той се 
оттеглил. 

Къде сме ние днес

„Някога държавата строеше 
много санаториуми, тъй като 
това е социална дейност. Но по 
онова време имаше Комитет по 
геология, както и шест големи 
геологопроучвателни предприя-
тия, те правеха сондажи, изгот-
вяха геоложки карти, търсеха, 
нефт, газ и други природни ре-
сурси. Когато откриваха мине-
рална вода, я проучваха обстойно 
и я каптираха”, припомня проф. 
Пенчев. Комисия от специалисти 
оценявала потенциала на всяко 
находище. През 1997 г. обаче Ко-
митетът по геология и минерал-
ни ресурси е закрит и част от 
функциите му са прехвърлени към 
Министерството на околната 
среда и водите (МОСВ). Посте-
пенно и други институции са пре-
махнати, на МОСВ му е вменено 
да се занимава със специфични 
геоложки дейности, докато на 
практика държавата се оттегли 
от процеса по проучване и добив. 
За разлика от ставащото у нас 
геоложките служби на САЩ, Ве-
ликобритания, Франция са мощни 

Â Ëåâóíîâî íÿìà ìðúñíè ÷èíèè
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ССекторектор

организации, които правят проуч-
вания по цял свят.

Енергия в прекия и 
преносния смисъл
От дълбоките сондажи е бликва-

ла термална вода, която може да 
се използва като енергоносител. 
В миналото е имало предприятие 
„Нови енергийни източници”, с чиято 
помощ много български оранжерии 
са отоплявани с горещите подземни 
води. Тези оранжерии вече не съ-
ществуват. Между Казичене и Равно 
поле е имало огромни парници, които 
са ползвали геотермална енергия. 
Всичко това вече е унищожено и за-
трупано с камъни. Ясен е и позитив-

ният, и негативният опит. Искаме 
ли минералните води да се ползват 
по цивилизован начин, трябва да се 
създадат правила, които да насърчат 
и публично-частните партньорства, 
и частния инвестиционен интерес.  
Държавата е добре да създаде сти-
мули, а не да поставя непреодолими 
препятствия. Тя не само не бива да 
абдикира от процеса на проучване, 
разработване и поддръжка на нахо-
дищата, нейна задача е да направи 
резервоари на използваните водоиз-
точници, преди те да бъдат отда-
дени. И докато държавата извърви 
пътя от лесното бездействие до 
отговорното използване на природ-
ните ресурси, ще работи принципът 
„Вода газим, жадни ходим”.

Централната баня в София ставаше модерен 
център за СПА, за балнеология, за рехабилитация, 
за уелнес… След като тя затвори врати през 
1986 г. поради лошо състояние, тук идваха какви 
ли не инвеститори с какви ли не проекти. Появи 
се и предложение за реконструкция на минерал-
ните бани по модела на град Бат (Bath) в Англия 
чрез публично-частно партньорство със Столич-
ната община, но то продължава да трупа прах, 
тъй като общинарите чакат инвеститори, които 
за нищо няма да жалят пари. В крайна сметка 
това уникално място в центъра на столицата, 
където минералната вода не е спряла да тече, се 
превръща в музей, като за целта ще се налеят 
6,5 млн. лв. по ОП „Регионално развитие”.  

В началото на миналия век са построени десе-
тина минерални бани на територията на цялата 

страна и са влагани много средства в използва-
нето на минералните води. При проектирането 
и строителството им са ползвани най-добрите 
архитекти, инженери и специалисти, каптажите 
им са направени по най-високите стандарти за 
онова време, така нивото на българската бал-
неология е стигнало средноевропейското. Днес 
тези обекти са паметници на културата, или по-
скоро тъжен спомен за минала слава. Идейният 
проект за Централната баня в София е изготвен 
през 1904 г. от австрийския архитект Фридрих 
Грюнангер. Принос за нея дават и архитектите 
Петко Момчилов и Йордан Миланов. Неслучайно 
при откриването й през 1913 г. се е твърдяло, че 
това е най-хубавата обществена баня в света. 
Но за съжаление мина повече от четвърт век, 
откакто тя спря да работи.

Столичната община взе всички находища, кои-
то МОСВ й предложи, без да да извърши каквито 
и да е предварителни проучвания за актуалното 
състояние на водоизточниците. На практика тя 

Рай или край
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Факти
� 90% от минералната вода не става за бутилиране, тъй 

като не отговаря на изискванията за питейна вода, но малцина 
в България са наясно с това. Обикновено водата, която е за 
балнеология, не е подходяща за пиене, и обратно - става ли за 
консумация, не е достатъчно лечебна. Има и такава, която е най-
разумно да се използва като биотермален източник за отопление.
� Минералната вода е като нефта, тя не е с циркулация 

като другата и не тече до безкрай, а има определен капацитет.
� В регистъра на минералните води, който се води от МОСВ, 

има 102 находища с близо 400 водоизточника изключителна 
държавна собственост и 49 – публична общинска собственост, 
чиито водоизточници са два пъти повече. Съществуват редица 
сондажи, които не са включени в тези списъци.
� Находищата на минералната вода обикновено разкриват 

дълбоко залягащи води. Каптирането става по специален начин и 
докато се стигне до използването им, са нужни много средства. 
Това оскъпяване ги прави непривлекателни за частните инвести-
тори.
� Има места с голям потенциал на минералните води, но 

там общинските власти размотават инвеститорите с цел да 
изострят техния апетит, за да им качат цената за разрешител-
ното. 

отново прие предоставените й вече 
съгласно Закона за водите от 2000 г. 
находища София-Център и София-Ба-
талова воденица и получи безпроблемно 
останалите 6 находища - София-Надеж-
да, София-Свобода, София-Панчарево, 
София-Железница, София-Лозенец и 
София-Овча купел.

При тържественото приемане на 
заповедите за предоставяне на 8 на-
ходища от МОСВ през 2011 г. кметът 
Йорданка Фандъкова, без да разбере, 
получи вместо находище София-Надеж-
да - пълни с боклуци тръби, а вместо 
находище София-Баталова воденица 
- обрасла поляна с водовземно съо-
ръжение, негодно за експлоатация. И 
всичко това – плод на собственото 
безхаберие на общинското ръковод-
ство, коментират от Асоциацията 
по подземните води. Същевременно 

Столичната община е единствената, 
която има специална 3Стратегия с 
пространствен модел за използва-
не потенциала от минерални води и 
геотермална енергия”. Тази разработка 
многократно се представя и обсъжда 
на всеки форум, посветен на минерал-
ните води от 2004-а до момента, без 
практически да е изпълнено каквото и 
да е. Основен проблем в нея е липсата 
на възможност за частни инвестиции 
в ползването на минерални води чрез 
разрешителен режим. Собствениците 
на скъпи хотели, построени в центъра 
на София, трябва да се задоволят с во-
доналиване за лични нужди от чешмите 
пред банята и да завиждат на своите 
колеги от Сандански, Хисаря и Велин-
град, коментират проф. Пенчев и инж. 
Величков.

„Населението на Европа застарява и 

в България бихме могли да създадем 
модерни балнеологични центрове, като 
добавим СПА и уелнес процедури, 
страната може да стане рай на 
минералната вода. Това е туристическа 
услуга, която може да се продава 
четири сезона, твърди Станимир 
Станков, председател на Националната 
асоциация за СПА и уелнес туризъм. 
Според него минералната вода остава 
неоползотворено богатство, но не бива 
само да упрекваме държавата, че нищо 
не прави, а да й предложим адекватно 
решение. Когато бизнесът в различните 
направления на използването на 
минералните води постигне консенсус и 
създаде добра концепция за оползотворя-
ването им, тогава той би могъл да 
притисне държавата да съдейства за 
въвеждане на новите правила на играта, 
смята Станков. 

Ñèìèòëè äèøà Ñîíäàæ â ïàðêà íà “Îâ÷à êóïåë”
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УУслугислуги

ТАНЯ КИРКОВА

- Г-н Петров, през май Ав-
стрийските пощи купиха 26% 
от частния пощенски опера-
тор M&BM Express. Защо из-
браха вашата компания, за да 
влязат на българския пазар? 
Вие ли решихте да продавате 
и потърсихте купувач?

- Преди година и половина се 
проведе среща в австрийското 
посолство на Българо-австрий-
ския бизнес форум, чийто член 
съм и аз. На форума присъства-
ха Негово превъзходителство 
Герхард Райвегер, посланик на 
Австрия в България, и Михаел 
Ангерер, търговски съветник 

към австрийското посолство. 
След срещата господин Ангерер 
попита дали бихме желали да се 
срещнем с Австрийските пощи, 
защото те се интересуват 
от пазара на пощенски услуги 
в България. Нашият отговор 
беше, че приемаме такава сре-
ща на драго сърце и така се 
осъществи първият контакт. 
Има 6  универсални пощенски 
оператора в България. Ние сме 
един от тях. Когато австрий-
ците дойдоха на първата ни 
среща, разбрахме, че вече са 
направили обстойно проучване 
и знаеха много добре кои точно 
сме ние и къде сме на пазара 
на пощенски услуги. Оттам 

Ïîìàãàìå íà 
êëèåíòèòå äà 
óïðàâëÿâàò 
ðàçóìíî 
ðàçõîäèòå 
ñè, êàçâà 
Ïàâåë Ïåòðîâ, 
îñíîâàòåë è 
ñîáñòâåíèê íà 
Ì&ÁÌ Åêñïðåñ

Павел Петров е 
основател и соб-
ственик на M&BM 
– най-голямата 
частна компания 
в областта на 
аутсорсинг услу-
гите по печат, 
пликоване и дос-
тавка на кореспон-
денция в България. 
Той е основател 
и на компанията 
�М&БМ Експрес” 
– първата частна 
пощенска компа-
ния, специализи-
рана в предлага-
нето на услугата 
„хибридна поща“, 
както и на универ-
салната поща. За-
вършил е Техниче-
ския университет 
в София. Има над 
20 години опит в 
сферата на инфор-
мационните тех-
нологии. От 1991 
г. работи в част-
ния сектор. Преди 
това е работил в 
„Информационно 
обслужване“, къ-
дето също е сред 
основателите. От 
няколко месеца 
акционер в M&BM 
Express са и Ав-
стрийските пощи. 

Кризата
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започна всичко. Никога не съм 
мислил, че ще продам някоя от 
компаниите си или част от 
нея. И казах абсолютно също-
то и на сина си преди 5 годи-
ни, когато той ми обясняваше, 
докато работеше в САЩ, че 
„там фирмите се развиват до 
определен момент и след това 
или се продават, или се прави 
по-голям конгломерат, за да 
продължават да работят”. Но 
намерението на такава по ма-
щаби компания като Австрий-
ските пощи да купи част от 
M&BM Express е признание, че 
сме направили един наистина 
продаваем продукт. 

- Какво се промени в M&BM 

Express, откакто работите 
като българо-австрийска ком-
пания?

- Взаимодействието ни с 
Австрийски пощи преди сключ-
ването на сделката продължи 
около година. След даването на 
съгласие обсъждахме, правихме 
финансови, правни, пазарни и 
други анализи и  на 27 април 
т.г. приключихме сделката. 
През май излезе регистрацията 
на съвместната българо-ав-
стрийска компания. През това 
време те навлизаха в наша-
та фирма, обсъждахме всички 
въпроси, свързани с бизнеса и 
компанията като равноправни 
партньори. Процесът продължи 
и през следващите три месеца. 
Колегите от Австрия дадоха 
висока оценка и установиха, 
че сме създали информационна 
система с отличен софтуер, 
осигуряващ пълен процес на 
проследяемост на пратките 
и технология на обработка на 
информационните материали и 
документи от хибридната поща 
на отлично професионално ниво. 
От своя страна, те помогнаха 
да изчистим някои процеси по 
отношение на логистиката. 
Сега организацията на фир-
мата е по-стройна и заедно 
правим бъдещите си бизнес 
планове.

- Къде сте на пазара на 
пощенските услуги? Има ли 
място за всички  български и 
чуждестранни компании, кои-
то работят тук?

- Въпросът не е дали има 
място за всички, а кой ще пред-
ложи по-добра услуга на пазара. 
В България M&BM Express е 
лидер в хибридната поща. Ние 
бяхме първите, които разрабо-
тихме този сегмент. През 2000 
г., на един семинар, организиран 
от Xerox в Швейцария, видях 
каква е технологията на печа-
тане на променлива информация 
и как става автоматизираното 

пликоване. Когато се върнах 
в София, започнах да търся 
клиенти. Българският менидж-
мънт все още не беше узрял 
за тази услуга. Насочих се към 
големите корпорации и към 
всички компании, които имаха 
чуждестранен мениджмънт. Те 
приеха идеята да ни възложат 
отпечатването, пликоването и 
разнасянето на техните фак-
тури и други регулярни месечни 
документи. Първа беше БТК, с 
която заедно изградихме част-
та от тяхната билинг систе-
ма, която създава клиентските 
документи, и започнахме про-
изводствената й експлоатация 
– отпечатване, пликоване и 
доставка на документите.  И 
продължихме клиент по клиент 
да изграждаме сегмента „хи-
бридна поща”. Преди нас никой 
на пазара не предлагаше висо-
ко квалифицирана софтуерна 
помощ, печатане, пликоване и 
разнасяне на пощенски пратки, 
т.е. осигуряване на комплексна 
услуга от един контрагент. 
Сега ние имаме изградени 
на високо технологичните и 
модерни принтинг центрове  в 
София, Пловдив, Велико Търново 
и Варна. 

- Намесихте се сериозно и 
в пазара на универсалната по-
щенска услуга. Коментира се, 
че България е либерализирала 
рано пазара, преди държавна-
та компания да е готова за 
падането на монопола.

- Истината е, че имаше пред-
поставки, но не беше подобава-
що оценено, че за подготовка-
та на пазара за либерализация 
е необходимо технологично вре-
ме, по моя оценка поне 6-7 годи-
ни. А пазарът не търпи празно 
място. Ако някой реши да не 
върши дадената дейност, друг 
влиза. Така съвсем естествено 
навлязохме и в универсалната 
пощенска услуга.

- Какъв е делът ви в нея?

ще върне интереса към 
универсалната пощенска услуга
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- Частните пощенски опера-
тори с лиценз за универсална 
пощенска услуга имат все още 
много малък дял от пазара. По 
данни на Комисия за регули-
ране на съобщенията за 2011 
г. основният дял от 95% на 
пазара на пощенските услуги в 
България се пада на �Български 
пощи” ЕАД и само 5% на част-
ния бизнес. Както вече споме-
нах, ние сме лидери на пазара 
в областта на хибридна поща. 
Що се отнася до пазара на 
универсални пощенски услу-
ги, нашият дял е около 2,5% в 
частта документални пратки 
от 20 г., 50 г. и нагоре.

- Но спечелихте конкурсите 
за универсалната кореспон-
денция на големи държавни 
организации.

- Участваме на общо основа-
ние в конкурсите. Предлагаме 
по-добри технологии и атрак-
тивни цени. Спомнете си, че 
либерализацията беше заложена 
в Закона за пощенските услу-
ги от 2009 г., но в последния 
момент, в края на 2008 г., беше 
отложена за 2011 г. Ние бяхме 
готови да навлезем на пазара 
на универсалните пощенски 
услуги, като изградихме необ-
ходима управленска структура, 
покриваща територията на 
страната, разработихме и ин-
формационна система, което ни 
позволява пълна проследяемост 
на пратките. И въпреки това 
кандидатствахме само в два 
конкурса – за кореспонденцията 
на НАП и НОИ, и ги спечелихме. 

- Как ги проследявате?
- Всяка пратка /писмо или 

документ/ влиза със свой бар-
код в системата, по който се 
вижда във всеки момент ета-
път от технологичния процес, 
на който се намира тя. Доку-
ментите по смисъла на уни-
версалната пощенска услуга не 
са просто писмо, което може 
да се загуби. Това е отговорна 
пратка, която е до отговорни 
държавни институции, свързана 
със съдебни дела и т.н. Напра-
вихме системата, така че да 
има вътрешен контрол с персо-
нална отговорност, и колегите 

от Австрийски пощи й дадоха 
много висока оценка. Информа-
ционната система ни позволява 
да аутсорсваме част от под-
готовката на документите при 
клиента. Вместо да пише на 
ръка протоколите и изходящата 
си поща в големи тефтери, ние 
му даваме достъп за въвеждане 
на данни до нашата система. 
Клиентът си подготвя доку-
мента, разпечатва го и нашият 
служител го взима. Тоест част 
от универсалната пощенска ус-
луга ние сме я аутсорснали при 
клиента, а нашият куриер по 
часови график взема готовите 
оформени пратки.

- Такава ли е практиката в 
Австрийските пощи?

- Австрийските пощи имат 
същия подход за важните 
пратки. А ние сме го внедри-
ли за всички, защото работим 
с много по-малко пратки. Ние 
обработваме по 6.5 милиона 
хибридни и универсални пратки 
на месец. 

- Предлагате ли финансови 
пощенски услуги?

- Внедрили сме системата на 
Easypay за плащане на всякакви 
видове сметки във всичките ни 
офиси. Повече от 3 години сме 
техен  партньор и подизпълни-
тел.

- Представителят на Ав-
стрийските пощи каза, че 
имат намерение да увеличат 
дела си в M&BM Express.

- Според договора през пър-
вото тримесечие на 2013 г. те 
могат да придобият още 25%, а 
през 2014 г. - още 25%.

- Австрийската подкрепа 
ще ви направи ли най-гъвкавия 
и силен пощенски оператор у 
нас и на Балканите?

- За пазара има голямо 
значение, че вече сме българо-
австрийска фирма. Личи си по 
отношението на клиентите, 
особено тези с  чуждестранен 
мениджмънт. Още с предста-
вянето ни те ни посрещат с 
готовност за сътрудничество. 
Австрия поддържа фирмите 
си в България. В Австрийския 
бизнес клуб членуват всички 
компании с австрийско участие, 

независимо дали то е 100% или 
по-малко. Ние вече участваме 
в обмена на мнения, на опит 
и дейности в клуба. M&BM 
Express освен това вече може 
активно да навлезе и на между-
народния пазар и да доставя и 
изпраща пратки от и до всички 
европейски страни като част 
от Австрийските пощи, които 
са основен пощенски оператор 
за Австрия. Тоест международ-
ните услуги като цяло стават 
още една пазарна възможност, 
която ще развиваме. Ще пред-
ложим и нов тип услуги на 
клиентите ни с международни 
пратки. Това е следващата 
ни стъпка, която няма как да 
не стане, защото сме част 
от мощната структура на 

УУслугислуги
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Австрийски пощи. В момента 
разработваме финансовия план, 
бюджета и стратегията си за 
следващата година. През сеп-
тември ще бъдем окончателно 
готови с бизнес програмата за 
2013 г. 

- Министър Ивайло Мос-
ковски каза, че куриерските 
пратки съставляват 60% от 
целия пазар на пощенските 
услуги.

- Смятам, че там е големи-
ят ни резерв. Универсалната 
пощенска услуга може да се 
увеличи за сметка на дела на 
куриерските пратки.

- Как?
- При пощенските пратки 

времето за доставка е един 
плюс 3 дни, тоест 4 дни от 

деня на подаване на пратката. 
При куриерските пратки то е 
един ден. Пощенската пратка 
трябва да се занесе и подаде 
в пощенския клон от клиента, 
докато при куриерската ус-
луга е обратното. Цената на 
пощенската пратка обаче е 
неколкократно по-ниска. Какво 
би станало, ако аутсорснем 
подготовката на документите 
на една голяма компания при 
нея, а нашият куриер просто 
взима готовите опаковани 
пратки. Няма да задължаваме 
клиента да ходи до пощенския 
клон. Ще му дадем възможност 
да прецени дали  е необходимо 
пратката да отиде за един 
ден и да плати повече, или му 
е достатъчно тя да стигне за 

три дни и да даде много по-
малка сума за услугата. Ако 
на фирмите им се помогне в 
този анализ, в условията на 
криза, те могат значително 
да оптимизират разходите 
си за обслужване на текуща 
кореспондеция. По този начин 
работят и колегите от Ав-
стрийски пощи. Това означава 
да работиш в тесен контакт с 
клиента, да му покажеш кое би 
му било по-изгодно, да обучиш 
клиента как по-рационално да 
управлява ползваните услуги. 
Куриерските пратки завоюва-
ха толкова голям пазарен дял, 
защото фирмите вече ползват 
услугите им по инерция.

- Как се отразява кризата 
на компанията ви и на пощен-
ския сектор?

- Кризата ни помогна да 
анализираме, управляваме и 
оптимизираме разходите си. 
Ние имаме коли, които обика-
лят цяла нощ страната, за да 
може всяка една пратка, неза-
висимо къде е подадена, на 
следващия ден да е доставена. 
Тази схема може да се оптими-
зира. Ако се направи една нова 
обща транспортна схема, по 
която да работят фирмите в 
България, това би спестило 
много разходи на всички. Тази 
идея се обмисля отдавна от 
Българския пощенски съюз. 
Кризата няма да свие пощен-
ския пазар, а ще го преструк-
турира – като насочи клиента 
към по-прецизно планиране и 
използване на пощенските 
услуги, а оттам ще доведе и до 
различен от настоящия баланс 
между универсалните пощенски 
пратки и куриерските услуги. И 
това е направлението, по 
което ние ще работим догоди-
на. Ще оптимизираме  упра-
вленските структури, а няма 
да правим съкращения. Ав-
стрийските пощи са държавно 
предприятие, което разполага 
с около 20 000 служители. И 
52% от компанията е държавна 
собственост, останалите 48% 
са листвани на борсата. А 
Австрия е 70% от територия-
та на България. 
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ТТехнологииехнологии

ТАТЯНА ЯВАШЕВА

България може да е Силицие-
вата долина на Европа… Овла-
дейте усмивките, защото тази 
фантастична мечта се роди у 
някои български IT специалисти, 
след като чуха идеята за из-
граждане на „София Тех Парк”, но 
преди да са разбрали, че трябва 
да почакат до далечната за тех-
нологиите 2015 г. 

Как ще ги стигнем 
американците
Несъмнено би било добре да 

се да се насърчи развитието на 
технологиите и иновациите в 
нашата страна, още повече, че 
не липсва потенциал за това, 
макар статистиката от години 
да алармира: България е с най-
ниски показатели за иновации в 
Европа, българските предприя-
тия изнасят предимно продукти 
с ниска добавена стойност, 
те не инвестират достатъчно 
средства в новости и в тех-
нологии от последно поколе-
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ние. Патентната активност е 
слаба, страната е с най-ниски 
възможности за творчество и 
иновации - и като финансира-
не, и като търсене на научни 
решения. Българската икономика 
е сред най-слабо обновяващите 
се икономики, вследствие на 
което тя е с много нисък дял на 
високотехнологичния износ.

В такъв случай сама по себе 
си идеята за технологичен парк 
е навременна, за да не кажем, 
че вече е твърде закъсняла. 
Според добрите намерения 
на управляващите паркът ще 
разполага с офис площи, в него 
ще се провеждат обучения, той 
ще осигури и възможност за 
разработване на технологични 
проекти, в които да си сътруд-
ничат хора, които се занима-
ват с наука и с бизнес. Съз-
даването на #София Тех Парк” 
ще се финансира със 100 млн. 
лв. по Оперативна програма 
#Конкурентоспособност”. Техно-
логичният център ще се намира 
на #Четвърти километър”, на 
бул. #Цариградско шосе” в сто-
лицата и ще бъде завършен през 
2015 г. Там ще бъде разположен 
и музей на науката и техноло-
гиите #Джон Атанасов”, който 
също ще бъде част от техноло-

гичния парк.

Хоризонта
на надеждите
Както се казва, дяволът е в 

детайлите – на последно място 
сме по иновации, нямаме и един 
съвременен технологичен парк, 
но впрягаме каруцата пред коня 
и вече мислим за музей, вместо 
за бъдещото развитие. Освен 
това когато си закъснял много, 
дори и утре е далече, а отлага-
нето за 2015 г. е като да тръг-
неш към хоризонта – може никога 
да не го достигнеш. За #София 
Тех Парк” бизнесът се раздели 
на две: тези, които не се за-

нимават с наука и технологии, 
искат да се построи нещо ново 
и модерно, и другите – които са 
от сферата на технологиите, 
иновациите, науката и образо-
ванието, не виждат смисъл да 
се хвърлят пари и да се губи 
време в строителство. Обосо-
бява се и трета група, в която 
са представители на техноло-
гичните индустрии, които вече 
нямат съмнения, че ще се прави 
сграда, щом за изпълнителен 
директор е назначен архитект. 
Затова те питат не как ще се 
отдават площите в бъдещото 
съоръжение, а как биха могли да 
участват в разпределението на 
парите. Строителните компании 
имат най-ясен бизнес интерес, 
още повече че за същото мяс-
то правителството на Сергей 
Станишев изостри апетита им с 
идеята там да се обособи втори 
градски център с най-модерните 
правителствени сгради.  Тази 
грандоманска идея бе съпът-
ствана дори от международен 
конкурс, спечелен от френския 
архитект Доминик Перо, който 
трябваше да получи 10 млн. лв. 
за своя идеен проект.

Защо не и 
виртуално
Само ако този бъдещ парк ще 

е катализатор за технологично 
развитие, ако ще се създаде биз-
нес инкубатор и ако стартиращи 
компании ще намират подкрепа, 
има смисъл  от подобен център, 
смятат повечето представите-
ли на бизнеса и науката, които 

Ïðåçèäåíòúò Ðîñåí 
Ïëåâíåëèåâ, êîéòî 
ëàíñèðà èäåÿòà çà 
èçãðàæäàíåòî íà 
ïàðêà êàòî ñðåäñòâî 
çà ïðèâëè÷àíå íà 
ìëàäè áúëãàðè 
îáðàòíî â ñòðàíàòà, 
ðàçãëåäà òåðåíèòå, 
âúðõó êîèòî 
ùå ñå èçãðàäè 
ñúîðúæåíèåòî, 
çàåäíî ñ ìèíèñòúðà 
íà èêîíîìèêàòà 
Äåëÿí Äîáðåâ è 
èçïúëíèòåëíèÿò 
äèðåêòîð íà 
êîìïàíèÿòà Åëèöà 
Ïàíàéîòîâà

София
Тех 
Парк



76 Икономика

имат отношение към темата. 
Но в ситуация като сегашната, 
когато цели институти на БАН 
стоят полупразни, а безброй офис 
сгради продължават да чакат 
своите наематели, всяко ново 
строителство ще е само разто-
чителство. !Сгради има много, 
въпросът е какво ще се прави 
в тях”, уверяват представите-
ли на IT индустрията. Според 
председателя на БАСКОМ Георги 
Брашнаров в момента най-ва-
жно е съдържанието на идеята 
за технологичен център и няма 
никакъв проблем той да е вирту-
ализиран: „Време е да се изясни 
какво точно искаме да се случи, а 
не първо да търсим физическото 
място, където това да се прави. 
Имаме нужда от виртуална среда, 
добра комуникация и поглед към 
резултатите, които ще се стре-
мим да постигнем.”

(Не)удобните 
обувки
В момента на българския 

технологичен бизнес му убива 
липсата на свежи и качестве-
ни кадрови попълнения, както 
и недостигът на средства за 
осъществяване на иновативните 
идеи. Има нужда от силни универ-
ситети, които не само да създа-
ват добре подготвени специали-
сти, но и самите те да развиват 
научват дейност на  високо ниво. 
За предприемачите е важно да се 
създава подходяща среда за висо-
ко технологичен бизнес, а държа-

вата да се намесва просто за да 
определи правила на играта и да 
помага с поръчки.

Силициевата долина не може да 
се каже, че е най-високо организи-
раният технологичен център, но 
там ври и кипи, има  научна дей-
ност и там стават най-големите 
открития, иновации и нововъведе-
ния. Държавата не е инвестирала 
директно във фирмите, нито в ня-
колко сгради, но тя е подпомогна-
ла създаването на инвестиционни 
фондове и е осигурила поръчки (за 
военната индустрия например). 
Ето защо историите за техноло-
гични гении и серийни предприема-
чи едва ли щяха да се родят, ако 
я нямаше огромната институцио-
нална подкрепа. Американците със 
своя прагматизъм прилагат този 
модел и на други места в стра-
ната, така  Бостън и Ню Йорк 
се оформиха като центрове на 
технологиите, които се крепят 
на стожери като Масачузетския 
технологичен институт, Харвард, 
Колумбийския университет. На 
територии около университети-
те с подкрепа и от държавата 
се създават стартиращи ком-
пании, които после се развиват 
чрез бизнес ангели, сийд фондове 
и фондове за рисков капитал. В 
Европа моделът е друг – държа-
вата или общините основават и 
финансират технологични центро-
ве. Технопаркът !София Антипо-
лис” например дълги години беше 
звездата на Франция, но когато 
правителството спря да налива 
средства, тя залезе. В Германия 

има много научни и технологични 
центрове, добър пример за високи 
достижения е немското научно 
сдружение !Макс Планк”. Всяка го-
дина федералната държава заделя 
милиарди евро за наука и техноло-
гии, които обаче не носят пряка 
възвръщаемост.

Бързи или бавни 

САЩ дори плануват изгражда-
нето на плаваща Силициева до-
лина, това ще е кораб инкубатор 
на идеи, където ще се развиват 
науката, новите технологии, биз-
несът, стана ясно в началото на 
тази година. Проектът Blueseed 
предвижда тази платформа да 
е трамплин за млади компании, 
работещи в сферата на високи-
те технологии. Малкото градче 
в океана, разположено близо до 
бреговете на Калифорния, ще 
!отглежда” таланти от цял 
свят, а може би дори нови звезди 
за голямата Силициева долина.

Примери много – не само 
добри, но и лоши ще се наме-
рят. Въпросът е да осъзнаем, че 
най-важното конкурентно пре-
димство са хората и техните 
идеи и само от тях зависи дали 
сградите ще бъдат оживени от 
технологична динамика тук и 
сега, независимо дали самите 
те са от миналия век или са 
архитектурни пространства 
най-ново поколение. Днес все 
повече бързите и предвидливите 
изяждат бавните, а не големите 
– малките.

Media Quarter Marx å íàé-ãîëåìèÿò â Àâñòðèÿ öåíòúð çà ìåäèè è êðåàòèâíè èíäóñòðèè
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Виена е центърът на австрийската 
научноизследователска дейност: с над 
1000 частни и публични изследовател-
ски центъра, с близо 35 000 специали-
сти, или близо 40% от общия им брой 
в Австрия.  Годишните инвестиции в 
тази сфера са над 2 млрд. евро. Насър-
чава се развитието на области като 
науки за живота, креативни индустрии, 
информационни и комуникационни тех-
нологии, транспорт и логистика. От 
местния БВП 

за научни 
изследвания се 
заделят 3,13%

което е над средния процент в стра-
ните от ЕС. Над 20% от всички наети 
във Виена са в областта на техноло-
гиите. По броя на заетите в научни 
изследвания австрийската столица е 
на второ място след Стокхолм и на 
четвърто място в ранглистата на 
европейските градове по разходи за 
изследвания и развитие на публичния 

сектор като процент от брутния 
регионален продукт.

Виена създаде нови центрове за 
високи технологии като Tech Gate 
Vienna, първия научен и технологичен 
парк от другата страна на Дунав 
при комплекса на ООН, TECHbase във 
„Флоридсдорф”, който е парк за бизнес 
и наука, Business & Research Center на 
„Хохщедплац”, Campus Vienna Biocenter 
и Media Quarter Marx. Наред с тях сред 
най-важните технологични паркове са 
и Aspern, TECH21, ENERGYbase Vienna. 
Някои от тези центрове ползват стар 
сграден фонд, който е цялостно сани-
ран и модернизиран, други са специално 
проектирани и изградени чрез най-съ-
временни технологии в строителство-
то.

ENERGYbase Vienna и Techbase 
Vienna се управляват от Икономическа-
та агенция на Виена. Тя отговаря и за 

най-новия 
проект Aspern IQ

Неговото откриване е планирано 

В
и
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колкото повече, толкова повече

Íàä 2 ìëðä. åâðî ãîäèøíî ñà èíâåñòèöèèòå çà íàó÷íî-
èçñëåäîâàòåëñêàòà äåéíîñò â àâñòðèéñêàòà ñòîëèöà

Siemens City Vienna 
å îòêðèò ïðåç 2010 ã. 

è ñå óïðàâëÿâà îò 
÷àñòíà êîìïàíèÿ
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за тази есен. Технологичният център 
Aspern IQ е първата сграда на тери-
торията на новостроящия се район 
Зеещадт Асперн, който е един от 
най-големите градоустройствени про-
екти в Европа. В строителството на 
новия технологичен парк се прилагат 
методи на нискоенергийно строител-
ство – Plus-Energy, т.е. в сградата се 
произвежда повече енергия, отколкото 
е необходима за поддръжката й. Това 
става с помощта на фотоволтаична 
система, монтирана на покрива на 
сградата, както и с използването на 
вятърни електростанции. В Aspern IQ 
на 70 000 кв. м. площ ще работят до 
300 души.

Пример за технологичен парк, 
управляван от частна организация, е 
Siemens City, открит през 2010 г. 

Tech Gate Vienna

също е сред най-значимите центрове. 
В него работят 800 души, заети в 
60 фирми и научни институции, сред 
които Австрийският институт за 
технологии и Австрийската академия 
на науките. Основните сфери на дей-
ност са телекомуникации, телематика, 
информационни технологии и софтуер, 
биотехнологии и науки за живота, на-
нотехнологии и измервателна техни-
ка, материалознание и технология на 
материалите.

Campus Vienna Biocenter от своя 
страна обединява научни и промишлени 
изследвания и е един от най-важните 
центрове в Австрия, който развива на-
уките за живота. В кампуса работят 
около 1400 учени от около 40 страни. 

&Насърчаване на отлична наука и 
значими проекти” и „Засилване на 
силните страни” - под това мото 
работи Виенският научен, изследова-
телски и технологичен фонд (WWTF), 
създаден през 2001 г. с подкрепата 
на кмета д-р Михаел Хойпл. Фондът 
може да планира годишен бюджет 

от средно 7 млн. евро. Към тях се 
прибавят и парите за Центъра за 
иновация и технология (ZIT), който 
вече се утвърди като стимулатор 
на технологиите в предприемаческия 
сектор. Така WWTF дава своя принос 
за доизграждането на 

гигантски 
изследователски 
институции

във Виена, за интензивното свързване 
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Ïðåäè äà ãîíèì Âèåíà â ñãðàäèòå, 
òðÿáâà äà ÿ ãîíèì â òåõíîëîãèèòå
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в мрежи помежду им и с изследова-
телски групи, особено в рамките на 
международни партньорства. Освен 
това фондът подкрепя изследовател-
ските институции във функцията им 
на притегателен магнит за интензив-
но работещи изследователски пред-
приятия. Виенският научен, изследова-
телски и технологичен фонд създаде 
програмата „Vienna Research Groups 
for Young Investigators”, която насър-
чава млади изследователи, работещи 
във важни области. ZIT отговаря за 
насърчаването на вътрешнофирмените 
изследвания и иновации и за материа-
лизирането им.

ZIT, или Центърът за иновативни 
технологии, е технологичната агенция 
на община Виена. Целите, които са й 
поставени, са подпомагане и насърча-
ване на иновациите и технологиите, за 
проекти за сградния фонд във важни 
области на икономиката и за привли-
чане на частни партньори в изграж-
дането на технологичните центрове. 
Развитието му започва през 2000 г. В 
него се намира и Media Quarter Marx 
– най-големият в Австрия център за 
медии и креативни индустрии, разпо-
ложен на обща площ от 40 000 кв.м. 
Той разполага със съвременни офиси и 
завидно добри  филмови и телевизионни 
студия. Идеята за създаването му е 
на двама виенски продуценти, които с 
помощта на ZIT 

купуват 
стара сграда

която е паметник на културата и е на 
територията на бившата кланица 'Св. 

Маркс”, санират я, построяват сту-
дията и ги оборудват с най-модерна 
техника. Проектът има успех от само-
то начало: още преди реконструкцията 
всички  помещения са отдадени под 
наем. Започват с три студия, а днес 
разполагат със седем. ZIT съдейства 
за развитието на проекта и в близост 
е купен допълнителен терен, където 
се изгражда друга техническа инфра-
структура. До 2015 г. в разширението 
на Media Quarter Marx трябва да бъдат 
създадени още 15 000 нови работни 
места.

Основна причина за построяване-
то на такива технологични центрове 
от обществени институции е грижа-
та за насърчаване на развитието на 
градовете и икономиката. От своя 
страна технологичните клъстери към 

Икономическата агенция на Виена са 
помощни структури за компании от 
различни сектори – мобилни техно-
логии, екология или IT. Идеята, която 
стои зад това, е, че свързани фирми 
и предприятия могат да постигнат 
по-голяма печалба и по този начин 
да допринесат за района, в който се 
намират.

Община Виена насърчава и 
сектора биотехнологии. Освен че има 
изграден клъстер (http://www.
lisavienna.at/en), се обявяват и 
конкурси, които се финансират от 
общината – такъв е Call Life 
Sciences. По този начин в Трети 
виенски район бе построен Campus 
Vienna Biocenter, където през послед-
ните години са се установили 
множество фирми. 

у

Tech Gate Vienna å 
ñðåä íàé-ìîäåðíèòå 
òåõíîëîãè÷íè ïàðêîâå â 
àâñòðèéñêàòà ñòîëèöà
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ВВизионериизионери

ТАТЯНА ЯВАШЕВА

Половината от парите ми за 
реклама отиват на вятъра, но не 
знам коя половина - гласи известна-
та крилата фраза. Заради кризата 
много от българските компании 
свиха рекламните си бюджети. Но 
в ерата на рекламата няма как да 
се откажем от нея и дори в тези 
трудни за икономиката времена 

не спря появата на запомнящи се 
клипове.

Пътят към 
рекламата
В битката за нови абонати на 

своята цифрова телевизия Vivacom 
поръча две наистина въздействащи 
филмчета – „Сблъсъкът на титани-
те” и „Огнено кълбо”, в които се 

Екранни 
братяÁúëãàðèÿ 

âå÷å å 
ìÿñòî è çà 
ðåêëàìíè 
ïðîäóêöèè 
îò âèñîê êëàñ, 
óâåðÿâàò 
Éîðäàí 
Éîðäàíîâ 
è Íèêîëàé 
Ñïàñîâ îò 
Screen 
Brothers 

Ñöåíà 
îò êëèïà 
"Îãíåíî 
êúëáî"
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появяват летящи чинии, извънземни, 
та дори и Хари Потър. Режисьор е 
Валери Милев, а Андрей Андреев е 
операторът. Продуцентите поня-
кога остават в сянка, затова сега 
ще насочим прожекторите към 
Screen Brothers, които съумяват 
да свършат работата си така, че 
възложителят да не съжалява за 
парите си.

Йордан Йорданов и Николай Спа-
сов са в този бизнес от близо 20 
години, но от 2005 г. започват да 
работят под бранда Screen Brothers, 
което в буквален превод означа-
ва екранни братя. Заедно са били 
продуценти на различни проекти, 
между които Star Academy по Нова 
телевизия, „Руска рулетка” по БНТ, 
а след 2005-а основната им дей-
ност се насочва към тв рекламата. 
Работят с големи рекламни аген-

ции, снимат клипове, като обикно-
вено криейтивът и сюжетът са 
предварително зададени.

Цената на 
добрите идеи
Постулатите на Дейвид Огил-

ви са твърде важен ориентир в 
работата им. От собствен опит 
вече са се уверили, че ако липсва 
наистина добрата идея, то добро-
то изпълнение на рекламата не 
помага. Получат ли вдъхновяваща 
поръчка, те се хвърлят в нейната 
реализация. Намират подходящия 
режисьор, сглобяват точния екип 
и преценяват как по най-добрия 
начин да заснемат клипа. Снимките 
за Vivacom например са направени 
в две студени ноемврийски нощи. 
„Като се види крайният резултат, 

всичко може да изглежда лесно, но 
летящи чинии няма, динозаврите 
отдавна са изчезнали, летящи хора 
също няма. Тези две филмчета само 
показват, че България вече е място 
и за продукции от висок клас”, уве-
ряват двамата продуценти.

Ах, този малък пазар

Понякога идеята е грандиозна, 
но клиентът казва, че разпола-
га с твърде ограничен финансов 
ресурс, което приземява високите 
намерения. Ето защо е трудно да 
се работи на малък пазар като 
българския, особено при наличието 
на многомилионно потребление в 
съседни държави. Излизането на 
външен пазар не е невъзможно, но 
все още липсва доверие към „Про-
изведено в България” в сферата 

Кой кой е

ЙОРДАН ЙОР-
ДАНОВ създа-
де MSAT. Тази 
телевизия първо 
е регионален 
за Варна канал, 
после става 
национална и е 
първата, качена 
на сателит. Той 
е продуцент на 
„Руска рулетка”, 
а Николай Спасов 
тогава създава 
целия софтуер, 
който управлява 
играта и нейна-
та визуализация. 
После правят 
телевизионното 
шоу „Игра за 
милиони”, „Из-
питът”, &Star 
Academy”. Така 
се стига до 
Screen Brothers.

За НИКОЛАЙ 
СПАСОВ ком-
пютрите 
от малък са 
страст, после 
идва ред на 
компютърната 
анимация и на 
специалните 
ефекти. За-
вършва микро-
електроника. 
Израснал е 
във Варна, но 
започва рабо-
та най-напред 
в Първата 
национална 
частна те-
левизия със 
седалище в 
Бургас, след 
което се връ-
ща във Варна 
и постъпва в 
МSAT.

Éîðäàí Éîðäàíîâ 
(âëÿâî) è 

Íèêîëàé Ñïàñîâ 
ñà îòëè÷åí òàíäåì
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на визуалната реклама. Кризата 
обаче кара Запада да поглежда към 
места, които дават възможност за 
икономии. Цифровизацията премах-
на технологичните прегради, у нас 
се постига завидно добро качество, 
като цената е доста по-примам-
лива, а това все повече дава шанс 
на такива продукции. За Screen 
Brothers поръчките от чужбина 
са територия, която предстои да 
изследват, за да може уверено да 
стъпят и на този терен.

В тандем

Николай Спасов отговаря за 
технологиите, Йордан Йорданов 
за клиентите и в това е тяхно-
то разделение на труда. „Киното 
стана компютри, цифрови камери, 
3D, развиваме се като познание за 
необходимото ноу-хау и се радваме, 
че в България всичко това е дос-
тъпно. От нас като продуценти не 

се изисква да владеем технологи-
ите, нашата задача е да ги позна-
ваме дотолкова, че да знаем къде и 
как може да са полезни в работата 
ни”, посочва Спасов. 

За да си добър продуцент, се 
искат организаторски талант и 
умение да се привлича необходими-
ят финансов ресурс. Двамата са 
отличен тандем, те взаимно се до-
пълват. Твърдят, че добрият екип 
е истински капитал, но и известна 
доза късмет винаги помага. Прави-
ли са реклами за застраховател-
ни, фармацевтични и козметични 
компании, банки, електроразпреде-
лителни дружества, телекоми. Така 
например работата с италиански 
режисьори по проект за реклама на 
нескафе ги изстрелва в друга орби-
та. Италианците не били склонни 
да се вместят в прекалено свития 
български бюджет, клипът станал 
с високо качество, а Screen Brothers 
излезли на червено. Но и до днес 

този скъпо платен опит им дава 
здрава основа при изпълнението на 
проектите.

Харесвате 
ли този клип
Рекламата полага твърде много 

усилия да се хареса на толкова 
много хора. Преди това обаче тя 
трябва да се хареса на възложи-
теля. Screen Brothers са имали и 
случай, когато се получило раз-
минаване между очакванията на 
производителя на рекламирания 
продукт и готовото филмче. Тогава 
направили проучване чрез марке-
тингова агенция с един-единствен 
въпрос:„Харесвате ли този клип?” 
След като аудиторията дава 73% 
одобрение, клиентът плаща поръч-
ката, но не излъчва клипа.

Добрият рекламен продукт обаче 
сам по себе си не може да напра-
ви чудеса. Необходимо условие е 

ВВизионериизионери

Ñöåíà îò "Ñáëúñúêúò íà òèòàíèòå"
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продуктът да е качествен, но това 
не е достатъчното условие, ако не 
е налице добра дистрибуция. Ако 
клиентът, след като е видял рекла-
мата, не го намери в магазина, се 
получава обратен ефект. Така пре-
ди години слабата дистрибуция на 
рекламираната стока станала при-
чина клипът да бъде свален от из-
лъчване. „Производителите освен да 
създават желани продукти, трябва 
да познават и основните правила 
на маркетинга и рекламата. Те не 
бива да подценяват аудиторията,  
а да градят добър имидж и ревни-
во да го пазят”, е препоръката на 
двамата „екранни братя”. 

Висока топка

„Ние сме технически изпълнител 
на една конкретна реклама, която 
ни е предварително зададена за 

снимане, и няма как да носим отго-
ворност за качествата на самия 
продукт. От нас зависи само да го 
представим по-добре”, обясняват 
още Йорданов и Спасов. Рекламата 
за тях е територия, в която от-
давна плуват в свои води. Голямото 
предизвикателство за този твор-
чески тандем е да намери финан-
сиране за исторически филм, който 
да възкреси някой велик момент от 
нашето минало. Подобни сериали не 
са комерсиални, но това не е повод 

двамата да спрат да мечтаят. 
„Представям си как днес отново 
снимаме „Капитан Петко войвода” 
– филм, който продължава да ме 
връща в детството”, коментира 
Николай Спасов. 

Професията на продуцентите е 
такава, че те стават толкова 
големи, колкото голям е проектът. 
Потенциал в България има и след 
като показаха висока класа,  за 
Screen Brothers рекламните 
клипове може да станат удобният 
трамплин към голямото филмово 
изкуство. 

двамата да спрат да мечтая
„Представям си как днес отнов

� Най-важно е да намериш клиент, после и 
вдъхновен режисьор, на когото да дадеш криле, 
след което да убедиш възложителя, че това 
наистина е неговият клип. 

� Екип от рекламната агенция и от ком-
панията възложител е добре да присъства на 
снимките. Те трябва да осигурят компетентни 
хора, които добре познават продукта, който 
се рекламира, за да бъде представен той в 
неговия най-добър вид. Когато снимаме клип за 
бира, е добре да има човек, който по време на 
снимките да покаже как изглежда най-хубаво-
то пиво, налято в чашата. Партньорството в 

този процес е решаващо.

�Ако рекламата „крещи”, ще запомним 
бранда, но пък доверието ще бъде разрушено и 
тогава целта за повече продажби може да не 
бъде изпълнена.

� Обикновено един рекламен клип е с про-
дължителност между 30 секунди и 1 минута. 
Фактор в цената са локациите, където се сни-
ма, кастингът на актьорите, техният брой. 
Понякога наемането на един актьор струва 
колкото самия клип. Музиката съвсем не е мал-
ко перо в разходите.

Има думата продуцентътИма думата продуцентът

Êëèïúò 
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ИИзкуство & зкуство & ББизнесизнес

ТАТЯНА ЯВАШЕВА

Общ бюджет от 20 лв., смели 
идеи и много ентусиазъм да съз-
дават кинетично изкуство - преди 
три години това е достатъчно 
за 20-годишните Ангел Петков, 
Стела Стойнова, Васил Василев 
и Любомир Грозданов да се хвър-
лят в приключението Kineticbg. 
Започват да инвестират всичко в 
творческата си дейност, вместо 
като повечето свои връстници - в 
мола.

Бурканбанк

Когато се задава Kinetica Art 
Fair 2012 в Лондон, им трябват 
около 7 хил. паунда, за да зами-
нат. Нямат пари, но това не ги 

отказва, а започват кампания 
по набиране на средствата. 
Организират благотворително 
парти в столичен бар, където 
в един буркан за една вечер съ-
бират около 1000 лв., дарени от 
хора, повярвали в тях. Събитие-
то не останало незабелязано за 
медиите и напористите младе-
жи получават покани за участия 
в различни предавания. Предста-
вители на компания с успешен 
бизнес на път за работа ги 
слушали по радиото, свързали се 
с тях и откупили две скулптури. 
Платили точно толкова, колко-
то пари им били необходими, за 
да осъществят това пътуване. 
След Лондон Kineticbg вече имат 
покана и за изложба на кине-
тична скулптура  в Индонезия 

Великолепната   

Kineticbg 
âèíàãè 
íàìèðàò 
íà÷èí è íå 
ïðèçíàâàò 
ïðåãðàäè â 
ñòðåìåæà 
äà ðàçâèÿò 
áúëãàðñêàòà 
êèíåòè÷íà 
ñêóëïòóðà 
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догодина. 

Изкуството 
(не) е за хората

В Лондон участват с проект, 
наречен „Изкуството не е за хо-
рата” – три колони, приближиш ли 
към тях, те се огъват в противо-
положната посока. Посланието им 
е, че когато човекът се отдръпва 
от изкуството, то също се от-
дръпва от него. 

Но какво самите те правят, за 
да се приближат към хората? „Оп-
итваме се да им покажем новите 
тенденции в изкуството и нашата 
гледна точка към него. Обръщаме 
внимание и на възможностите за 
алтернативна реклама, тъй като 
неоновите светлини и билбордове-
те, колкото и големи да са, вече 
станаха незабележими, защото 
всички свикнаха с тях.” Убедени 
са, че кинетичните скулптури 
ангажират сетивата и като изку-
ство, и като рекламно съоръжение, 
и просто като интериор. И ведна-
га хвърлят идея: В зависимост от 
движението на хората, лампите в 
едно помещение биха могли да све-
тят в различен ритъм и цвят.

През тази година Великолеп-
ната четворка получава покана 
и за летния музикален фестивал 
Elevation 2012, където  в своя 
шатра да изложат експонати. Из-
ползвали съвременни технологии, 
направили страхотни скулптури, 
подготвили всичко - и визитките 
дори, но… парите свършват и 
няма с какво да купят гориво.  Съ-
бират арматура, която са използ-
вали в стари скулптури, предават 
150 кг желязо и така набавят 
средствата. Без да има дилема, 
дали металът не става за други 
творби, Elevation 2012 ги очаквал.

Едно „Хайде” стига

Ангел Петков е инициаторът 
за Kineticbg. Само казал „Хайде!” 

  четворка

На глас
� Когато си активен, името 

ти се чува и хората започват да 
се интересуват от онова, което 
правиш. 

� Всеки проект води след себе 
си друг. Има ли пазар навън, Бълга-
рия ще е добро място и за живее-
не, и за творчество.

� В България имаме база, вина-
ги намираме подкрепа, следовател-
но тук имаме възможност да осъ-
ществим идеите си. Изчислихме, че 
ако трябва да реализираме същите 
скулптури не в София, а в Лондон, 
това би ни струвало десетократно 
повече. 

� Желанието ни е да станем 
добрият пример, тъй като все 
повече млади хора се интересуват 
от стойностни неща, които не са 
материални. Голяма част от тях 
отиват да учат в чужбина, но се 
връщат, загърбвайки личния си его-
изъм. Те ще са следващото поколе-
ние, което ще управлява страната. 

� Образователната система в 
България е така устроена, че може 
да не научиш нищо, ако нямаш 
интерес. Интересът е онзи, който 
подтиква човек да се образова, а 
не учебното заведение.

� Кинетичната скулптура се 
движи и се активизира от при-
съствието на хората. Стремежът 
ни е тя да влияе на повече сетива 
у човека, като той е не просто 
зрител, а е участник в този пър-
форманс.

� Вярваме, че талантът, креа-
тивността и популярността биха 
ни помогнали след година-година и 
половина да нямаме необходимост 
от спонсорство. Мечтата ни е 
скоро да дойде моментът, когато 
ще имаме финансовата възмож-
ност да подпомагаме амбициозни-
те млади, които идват след нас.

Ñòåëà, Âàñèë è Àíãåë (âäÿñíî) 
òúðñÿò ïðåñå÷íàòà òî÷êà 
ìåæäó èçêóñòâîòî è áèçíåñà
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и увлякъл Стела Стойнова, Васил 
Василев (технически изпълнител), 
Любомир Грозданов (връзки с 
обществеността. Ангел и Стела 
са възпитаници на Националното 
училище за изящни изкуства в 
София, а през тази година завър-
шили „Скулптура” в Националната 
художествена академия. Кинетич-
ното изкуство в ерата на техно-
логиите изисква най-разнообразни 
умения -  за да може статичните 
тела да се задвижат, трябва 
цял екип. А и опитът доказал, че 
заедно могат повече. Четиримата 
са толкова енигматични, увличат 
в своя вихър и винаги се нами-
рат хора,  които им помагат да 
реализират идеите си. От отбора 
на подкрепящите е и фенът на ро-
ботиката Симеон Янчев от фирма 
„Роботев”, за когото няма тайни 
в електрониката. 

Летва, висока 
50 хил. евро
Големите брандове търсят нес-

тандартни методи за въздействие 
и привличане на внимание и затова 
оставят свобода на авторите да 
предложат най-доброто, на което 
са способни. Вече остаря предста-
вата, че който има парите, поръчва 
музиката, констатира Ангел. Нови-
те технологии дават нови възмож-
ности, за които възложителите на 
една реклама дори и не подозират. 

Kineticbg правят симбиоза между  
софтуер, хардуер, механика, електро-
ника, скулптура и дизайн. Затова не 
е учудващо, че нараства интересът 
на различни брандове за включване-
то им в техни рекламни кампании. 
Участвали са в проекта за реклама 
на бира, водка, цигари, заведенията 
също отварят врати за техните 
умения. Но амбициите им не спират 
дотук. Имат покана да се включат в 
Tokio Designers Week 2013. Разработ-
ките им ще са свързани с функцио-
налния и изящен дизайн. Така отново 
са на стартовата линия да търсят 
финансиране за своето участие. 
Нужни са им 50 хил. евро, за да пред-
ставят България на този престижен 
световен форум. Нямат съмнение, 
че ще прескочат и тази летва. 
Добрата им изява там би могла да 
извади на показ цяла една сфера от 

българското изкуство, което да насо-
чи прожекторите към „Създадено в 
България”.  Вместо нашите брандове, 
компании и рекламни агенции да се 
обръщат към западни фирми за ин-
терактивен дизайн, чуждестранните 
рекламисти ще знаят, че  България е 
точното място за такъв вид услуги. 

Винаги има начин

Най-смелите им мечти? Участие-
то в Токио не е мечта, то е близка 
реалност. Желанието им е с името 
на България напред  да стигнат до 
различни точки на света. Спортът 
обединява и когато на  олимпиада 
наш сънародник вземе медал, всички 
се радват. Защо да не се вълнуват 
и когато млади артисти стъпват и 
завоюват позиции в чужбина. Тяхна-
та амбиция е да постигнат такъв 
момент в кариерата си.

Какво би им се искало да изло-
жат на открито? Ангел би напра-
вил абстрактна скулптура в цен-
търа на столицата, която променя 
своята форма в зависимост от 
шума, замърсеността и присъстви-
ето на хората през деня. Тя ще се 
уголемява и смалява, и когато всич-
ко утихне, ще се прибира в себе си, 
за да си отдъхне. Има технологични 
възможности скулптурата да е 
устойчива на климатичните про-
мени, да не се влияе от сезоните, 
от температурата и влажността. 
Вероятно би се смущавала само от 
мъгла и гръмотевични бури. „Сти-
га да има достатъчно пари, няма 
невъзможни неща. С около милион 
евро може да се направи произве-
дение на изкуството, което ще се 
превърне в забележителност на 
града. Иначе евтиното ще е с кра-
тък срок на годност”, казва Ангел.  
Стела пък е убедена, че един ден, 
нейна скулптура ще се задвижва от 
вятъра в родния Бургас и няма да 
струва милион евро.

Дали след време Ангел би кан-
дидатствал да направи скулптура 
за „Българския Лувър”? Не, няма да 
кандидатствам, а ще бъда поканен, 
отсича той. 

Великолепната четворка е готова 
да осъществи амбициите си и 
всичко, дори парите, е само въпрос 
на време: Захванем ли се с нещо, ние 
винаги намираме начин… 

ИИзкуство & зкуство & ББизнесизнес
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ННаукааука

АНТОН АНДОНОВ

Нов химикал убива бактериите, 
които причиняват кариеса, само за 
60 секунди. Молекулата на хими-
ческото чудо се казва Keep 32, 
защото обещава да пази всички 32 
зъба в устата на човека. Тестовете 
на новата формула показват, че тя 
може да се влага в пастата за зъби, 
водата за уста и дори в дъвките, 
което я превръща в #супер почист-
ващ препарат”. Той със сигурност 
може да ни отърве от основния 
причинител на най-масовия зъбен 
проблем - кариеса. И да ни спаси от 
досадното посещение при зъболекар.

Химическата субстанция на 
Кеер 32 атакува бактерията, ви-
новна за разграждането на захар-
та в устната кухина до млечна 
киселина, която пък ерозира зъбния 
емайл и причинява проблема. Така 
новото чудо директно ликвидира 
основния причинител на кариеса, 
унищожавайки бактериите, които 
го предизвикват, твърдят учените. 

Ефектът от препарата Keep 32 
е с продължителност няколко часа 
и може да бъде подновяван с дъвче-
нето на специални дъвки, в които 

той се съдържа. Това разкрива не-
подозирани досега възможности за 
постоянна грижа за зъбите, което 
ще доведе до по-редки посещения 
при стоматолозите. 

До откритието си чилийските 
учени са достигнали след седем 
години упорита работа. В нача-
лото тестовете са били про-
веждани върху бозайници и едва 
тази година върху човек. „Наше-
то откритие може да излезе на 
пазара през следващите 14 до 18 
месеца”, смятат изследователи-
те Хосе Кордоба (Josѓ Cїrdoba) 
от университета в Йейл и Ерих 
Ещудило (Erich Astudillo) от чилий-
ския университет. „На практика 
химичното вещество може дори 
да бъде добавено към храни, чиято 
консумация ще убива бактериите, 
увреждащи зъбите”, допълват те. 

Според тях химически гиганти 
като Procter and Gamble вече са 
проявили интерес към откритието 
и в най-скоро време то ще бъде 
лицензирано. Интерес за покупка 
на патента са проявили петима 
инвеститори, които предлагат 
пари за проекта или направо искат 
да го придобият. 

Дъвка Дъвка 
сменя сменя 
зъболекарязъболекаря

Ó÷åíè ñúçäàäîõà 
õèìèêàë, êîéòî 
èç÷èñòâà êàðèåñà çà 
60 ñåêóíäè. Îáåùàâàò, 
÷å ùå ñå ïðîäàâà äî 
íÿêîëêî ìåñåöà

Битката с кариеса 
завършва. Последния 
пирон в ковчега на ко-
варните кухини по зъ-
бите на всеки от нас и 
неизбежното посещение 
при зъболекар ще сложи 
Keep 32. Химикалът 
обещава да изтреби до 
крак бактериите, кои-
то причиняват кари-
еса, твърдят чилийски 
учени. Изобретението 
ще ни спаси завинаги 
от влудяващия рев на 
машинките, с които 
стоматолозите проби-
ват зъба, за да достиг-
нат до образувалите 
се в него кухини, които 
запълват с до болка 
познатите пломби, за 
да го излекуват. 



88 Икономика

ММрежарежа

АНТОН АНДОНОВ

Умните телефони коренно 
промениха живота на човека. Те 
са навсякъде около нас – в джобо-
ве, чанти, автомобили, на делови 
срещи и дори в леглото. Хората 
така свикнаха със смартфоните, че 
вече усещат болезнено липсата им, 
твърди американският социолог и 
експерт Шери Търкъл. Професорът 
от Масачузетския технологичен 
университет (MTI) смята, че влияни-
ето на смартфоните върху живота 
ни ще продължава да расте, защото 
в забързания делник телефонът се 
превръща от „незаменим помощ-
ник” в „най-големия ни приятел”. В 
същото време машината измест-
ва необходимостта от чистото 
човешко общуване лице в лице, 
заменяйки го с общуване с кратки 
съобщения. Ако преди 10 години 
обаждане по телефона от съпруг 
към съпруга се считаше по-скоро 
за проява на романтичен жест, то 
днес липсата на поне 10 разменени 
SMS-а в рамките на работния ден 
се счита за криза в отношенията. 
Това променя коренно нагласите 
най-вече на младите хора, които 
с охота пишат SMS, вместо да 
разговарят на чаша бира например. 
И на практика прави зависим човека 
от машината. Учените вече дори 
говорят за появата на нов синдром 
– на „фалшивото виброзвънене”. Той 
се проявява, когато човек „чува”, че 
смартфонът му звъни и вибрира, а в 

действителност позвъняване няма. 
Електронната поща, общуването 

с SMS и всякакви системи за обмен 
на информация ликвидират индиви-
дуалните контакти и помагат на 
индивида „да се скрие от пряко учас-
тие в различни социални ситуации”, 
твърди Търкъл. Всъщност смарт-
фоните превръщат човека в само-
тник и егоист, който сам решава 
кого, кога и как да допусне до себе 
си. Всичко това води до пореден 

психологически ефект, определен от 
професора като „ефекта съобща-
вам”. Чрез телефоните човек вече 
само съобщава, което е сигнал за 
останалите, че той съществува. 
Индивидът не иска и не може да ос-
тане насаме с мислите си, за да ги 
преосмисли и вземе решение, а пред-
почита да ги „постне” на стената, 
да види какво мислят другите и да 
вземе „коментирано решение”. От 
друга страна, генерирането на ог-

Слуги на 
смартфона

Âìåñòî äà èçïîëçâàò òåõíîëîãèèòå êàòî ñðåäñòâî 
çà êîìóíèêàöèÿ è ðàáîòà, õîðàòà èì ïîä÷èíÿâàò 
æèâîòà ñè, àëàðìèðàò ïñèõîëîçèòå

Смартфонът 
пое контрола над 
човека. Новите 
технологии измес-
тиха акцента от 
човешкото говорене 
към общуване чрез 
писане на съобщения 
в глобалната мрежа. 
Така малките маши-
ни, които повечето 
от нас приемат 
като хуманоиден 
робот, се настаниха 
трайно в ежедне-
вието и подчиниха 
напълно хомосапиен-
са, който започна да 
прилича на киборг. 
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Интернетът е чумата на XXI век. 
Той може да разстрои психическото ни 
здраве и да доведе до лудост. Редовното 
използване на мрежата може да провоки-
ра чувство на самота и потиснатост, 
откъдето крачката към специализирана 
помощ на Четвърти километър в София 
е само една. В много страни по света 
експертите вече включват в здравните 
журнали заболяването „интернет зави-
симост”. И са единодушни: Интернет 
може необратимо да повлияе на нашите 
мисли и емоции. 

Връзката с глобалната мрежа днес 
е постоянна. Интернет е навсякъде 
около нас – мобилен, високоскоростен, 
всепроникващ. Но той не само ни 
обгражда, а и усилва чувството ни 
за самота, което води до състояние 
на тревожност, депресия, обсесивно-
компулсивни разстройства, синдром 
на отслабеното внимание и дори до 
различни форми на психоза. Оказва 
се, че човекът днес е превърнат в 
киборг, защото е „включен” постоянно 
в глобалната мрежа и на всичкото 
отгоре това му се струва нормално. 
Всеки трети американец например 
сутрин първо влиза в интернет и след 
това става от леглото. Това означава, 
че интернет създава съвършено нова 
ментална среда, в която „природата 
влиза във виртуалния свят, а съзнание-
то на човека се превръща в управляван 

отвън пулт”, твърдят експертите. 
Невролози като Питър Уайброу отиват 
още по-далеч, наричайки компютрите 
„електронен кокаин”, защото машини-
те предизвикват пристъпи на мани-
акално веселие, бързо преминаващи в 
състояние на депресия.  

В момента Китай, Южна Корея и 
Тайван са държавите, официално при-
знали интернета като медицински про-
блем, а „прекаленото висене в мрежа-
та” се счита за обществен проблем. В 
тези страни от интернет зависимост 
се лекуват десетки милиони души, в 
последно време зачестяват смъртни-
те случаи от тромбози заради прека-
леното обездвижване пред монитори-
те. В САЩ всеки осми американец на 
средна възраст има развит поне един 
симптом на интернет зависимост.

Специалистите предупреждават, че 
вече е почти невъзможно човек сам 
да избере дали да ползва интернет 
или не. Защото новите технологии 

обещават и възнаграждават за всяко 
положено усилие. Всеки звуков сигнал в 
мрежата се приема като потенциална 
възможност в социален, професионален 
или сексуален аспект, която човек не е 
склонен да изпусне, твърдят специали-
стите. В тази връзка китайски учени 
установиха, че интернет зависимост-
та води до структурни аномалии на 
сивите клетки. Оказва се, че дяловете 
на мозъка, отговарящи за възприема-
нето на речта, паметта, моториката, 
емоциите и сензорните усещания уби-
ват сивото вещество и забавят тези 
човешки дейности средно с 10-20 %. На 
всичкото отгоре това не е краен ре-
зултат, а процесът има кумулативен 
ефект с времето.

И още нещо – за финал. Оказва се, 
че колкото повече време човек отделя 
за престой във „световното село”, 
толкова повече се влошава настро-
ението му. Ползването на интернет 
често пречи на съня, физическото 

натоварване, общуването 
лице в лице, а всичко това 
заплашва жизнеспособ-
ността на човека. А ако 
към картинката се при-
бавят и неприятните ин-
циденти във виртуалното 
общуване, то проблемът 
интернет добива апокалип-
тичен характер.

ромно количество „мисли и чувства” 
спокойно може да се определи като 
„сериозен признак за развиването 
на патологичен нарцисизъм, който 
е обект на внимание от страна на 
лекарите психиатри”, продължава 
експертът. 

„Сприятеляването” със смартфо-
на наистина крие големи опасности. 
Превръщането му в приятел може да 
доведе до сериозни страхови невро-
зи от евентуалната му загуба или 
кражба. Затова на умния телефон е 
добре да се гледа преди всичко като 
на машина, която помага в ежедне-
вието, но съвсем не е в състояние 
да съпреживява. 

Още по-нелогична за професорка-
та е обичайната вече гледка 
младите майки да пишат SMS 
докато кърмят детето си. Защото 
ситуацията може да се приеме от 
бебето като сигнал, че е направило 
грешка и майка му не е доволна от 
него. То няма как да разбере, че 
разчитаният от него негативизъм с 
чаткашите по клавиатурата пръсти 
на родителя идва не от негово 
действие, а от текста на получено-
то кратко съобщение. 

Интернет – електронният кокаин
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ППазаразар

Със захар или 
без, подсладено с 
мед, със сметана 
или „чисто”, факт е, 
че през изминалата 
година сме изпили 
кафета за 152 млн. 
лв. Изразът „Да 
се видим на кафе” 
сигурно отдавна е 
влязнъл в рекордите 
на �Гинес” по най-
честа употреба в 
речника на съвре-
менните хора.

Ударна доза кофеинУдарна доза кофеин

Êàôåòî å åäíà îò 
íàé-çíà÷èìèòå 
ñòîêè, òúðãóâàíè ïî 
ñâåòà. Ïèåíåòî ìó 
îäàâíà íå å ñàìî 
íàâèê, à ñïåöèàëåí 
ðèòóàë. Îòñêîðî 
ïîêðàé ÷åðíàòà 
àðîìàòíà íàïèòêà ó 
íàñ íàâëåçå è íîâà 
ïðîôåñèÿ – áàðèñòà.

СВЕТЛАНА ЖЕЛЕВА

Кафето си остава най-консуми-
раната топла напитка в страната. 
Според някои данни  по-голямо е 
потреблението в градовете с по-
висок процент безработица. Така че 
ако се имат предвид икономически-

те процеси, които протичат напо-
следък, може да се очаква потребле-
нието на кафе да се увеличи, казват 
от Асоциацията на българските 
баристи. 

Консумацията е много голяма 
и се различава по отношение на 
видовете кафе напитки, мястото, 

времето, поводите и причините за 
консумация. Най-висока  е консу-
мацията на кафе сутрин от 6 до 
10 часа. В този времеви интервал 
хората предпочитат еспресо, кафе 
от кубинка или разтворимо кафе, 
когато са вкъщи, или еспресо и 
кафе от вендинг машина, когато 

- Г-жо Дъбова, достатъчно ли 
баристи има у нас? Ако не, защо? 
Какво още трябва да се случи?

-  Професията бариста става 
все по-популярна в България, въпреки 
че тази известност  идва с мал-
ко закъснение. В световен мащаб 
професията е доста ценена и всеки 
клиент на кафетерия знае, че е об-
служван от кафе специалист, който 
може да приготви правилно различни 
кафе напитки, както и да разкаже 
много за самото кафе, от което 
се приготвят напитките – ботани-
ка, география, история на кафето. 
Бариста е човекът, който стои зад 
кафето на бара и ако искате да пие-
те наистина добро кафе, би трябвало 
да избирате внимателно мястото, 
където да го консумирате, по това 
колко е добър баристът зад бара. 

Макар все още да не са доста-
тъчно на брой, в България има много 
баристи, имайки предвид, че за на-
шите ширини това е нова професия. 
През обученията на Асоциация на 
българските баристи са минали над 
500 човека за 3 години – любители на 
кафето, работещи баристи, мениджъ-
ри и собственици на заведения. Все 

повече собственици на заведения и 
мениджъри решават да инвестират 
в обучение на персонала зад бара, 
осъзнавайки, че така се повишава 
качеството на предлагания от тях 
продукт, а клиентът търси именно 
това.

За съжаление обучението на 
баристи не е включено в програми-
те на специализираните училища, 
които имат паралелки по барманство 
и сервитьорство. Знанията, които 
получават оттам учениците, са 
много оскъдни и недостатъчни. За 
съжаление също така бариста не е 
официално призната професия у нас и 
хората, грижещи се за кафе напит-
ките зад бара, все още се водят 
бармани.

Необходимо е да има повече 
центрове за обучение на баристи, 
повече места, където обикновеният 
човек да получи кафе информация от 
кафе специалисти, защото разви-
тието на професията бариста е 
свързано и с разширяване на кафее-
ната култура на клиента, който едва 
напоследък започва да става по-пре-
тенциозен към напитките, които 
консумира.

И
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вю Весела Дъбова, председател 

на Асоциация на българските баристи Гурме кафето се      
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са навън или  в офиса. Поводите за 
консумация са предимно събуждане, 
енергизиране и тонизиране, споде-
ляне на момента с други членове на 
домакинството или колеги в офиса. 

Голяма част от кафе напитки-
те се пият и през целия  ден, като 
този вид консумация е изключително 
социален момент, споделен с прияте-
ли, познати, колеги, близки и роднини, 
отбелязват от „Нестле-България”. 

Около 20% от консумацията на 
кафе се случва извън дома, а именно 
- в кафетерии, в училище и универ-
ситета, в офиси и  ресторанти, а 
също и в паркове и градинки. 

Вечерното кафе е определено 
еспресо, капучино или кафе миксове, 
като то се консумира преди или след 
вечеря.

Съотношението мъже/жени при 
консумацията на кафе е равно, като 
различие се наблюдава при различ-
ните кафе напитки. Например кафе 
миксове се консумират предимно от 
млади и динамични хора, забързани в 
ежедневието си, които искат балан-
сирана кафе напитка, която лесно и 
бързо да ги презареди. Капучиното, 
както и другите кафе миксове с пяна, 
са запазена територия за жените 
между 25 и 45 години, които искат 

да релаксират и да се поглезят. 
Изключително по-широка е целе-

вата група на разтворимите чисти 
кафета, като това е категория, 
предназначена за градски тип хора, 
които нямат физическото време за 
приготовление на мляно кафе.

  Съотношението мляно към 
разтворимо кафе в България е 53% в 
полза на разтворимото кафе в стой-
ност, следван от мляното – 44% .

Пазарът на безкофеиново кафе 
у нас се равнява на почти 2% от 
общия пазар за 2011 г. Друг сегмент 
- фрапе културата, която е със се-
зонна изразеност, е най-голяма през 
летните месеци. Голямото предизви-
кателство за налагането на освежа-
ващата кафе напитка е правилното 
приготвяне на рецептата от кафе-
териите, в които се предлага.

Факт е, че през последните го-
дини изключително нашумя бариста 
професията. Приготвянето и под-
насянето на кафе и кафе напитки 
е изкуство, умение, страст. Непре-
къснато налаганите високи стан-
дарти и тенденции в приготвянето 
им от т.нар. coffee shops обуславят 
важността на бариста професията 
както към момента, така и за в 
бъдеще.

- Колко и какво кафе пие бълга-
ринаът? Някои експерти казват, 
че по време на криза потребле-
нието скача. Според други данни 
след атентатите на 11 септември 
в Ню Йорк консумацията скочила 
рязко?

- Погледнато глобално, България е 
умерен консуматор на нискокачест-
вено кафе. Но и в това отношение 
се учим, защото както много българи 
напоследък започват да предпочитат 
гурме кухнята или да си купуват 
отбрани вина, така и в сегмента 
кафе клиентът започва да става 
по-претенциозен и да търси качест-
во за парите, които дава. Затова се 
отварят все повече кафетерии, които 
имат за цел да задоволят търсенето 
на клиента на по-висококачестве-
но или т.нар. гурме кафе. Относно 
потреблението на кафе, според някои 
статистики по-голямо е потреблени-
ето в градовете с по-висок процент 
безработица. Така че ако се имат 
предвид икономическите процеси, кои-
то протичат напоследък, може да се 
очаква потреблението на кафе като 
цяло да се увеличи. 

 -    Кой вид кафе е най-популярно 

в момента? 
- През лятото са особено популярни 

ледените напитки на базата на кафе – 
студено кафе лате, студено капучино. 
В България обаче подобни напитки се 
откриват предимно в менютата на 
кофи шопове, така че са достъпни за 
определен кръг консуматори. Повечето 
кафетерии у нас  предлагат студени 
кафе напитки на базата на инстантно 
(разтворимо) кафе. 

- Една немалка група консумато-
ри се ориентират и към биокафе-
то… 

- Една от последните тенденции 
при избора на храни и напитки е сер-
тификатът за био производство да 
присъства на етикета, като в много 
случаи био се асоциира с по-високото 
качество на продукта. 

Що се отнася до кафето – не може 
да се каже, че биокафетата са с 
по-високо качество. За да бъде едно 
кафе био производителят трябва да 
е сертифициран био производител и 
трябва да е изпечено в сертифицира-
на пекарна за „био” кафе. Ако се тър-
си вкусът на кафето, както трябва 
да бъде, то смея да твърдя, че между 
кафетата, които са високо оценени 

на престижни международни конкур-
си като конкурса „Cup of Excellence”, 
не се срещат или много рядко се 
срещат кафета, носещи сертификат 
„био”. 

От друга страна, трябва да се има 
предвид, че много от малките фермери 
произвеждат био кафе, без това да е 
отразено на чувалите, просто защото 
закупуването на химични продукти 
(пестициди и химикали), както и 
самото сертифициране е финансова 
тежест за тях. Така кафетата им се 
изкупуват от кооперативи, където се 
смесват с други кафета и до крайния 
потребител не достига информация, 
че някаква част от кафето е отглеж-
дано без използването на каквито и да 
е химикали. 

    налага и в България
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Атракция преди Атракция преди 
началните надписиначалните надписи

БЛАГОВЕСТА КИРИЛОВА

За всеки почитател на киното 
секундите преди да започне филмът 
почти задължително са свързани с 
мощен прилив на адреналин. Заради оч-
акването на това, което ще се случва 
на екрана през следващите минимум 90 
минути. Твърде често става така, че 
вълнението бързо бива потушено от 
безброй клишета, оглушителни бойни 
сцени, тъпи шеги или слаба актьорска 
игра. Но колкото и лош да се окаже 
филмът, началните секунди си ос-
тават безценни. А за това немалка 
заслуга имат логата на компаниите 
производителки и разпространителки. 

Тяхната история започва преди бли-
зо век, а идеята за създаването им е 
вдъхновена от театралните предста-
вления и водевила. При тях имената на 
артистите, изявяващи се на сцената, 
ставали достояние на публиката бла-
годарение на специални табели, редува-
щи се върху стойка на авансцената.  

В първите години от появата си 
филмовите лога са съвсем опростени 
и статични. Но с нарастването на 
броя на сниманите продукции, разви-
тието на технологиите и засилващия 
се интерес на аудиторията компани-
ите започват да влагат все повече 
усилия в това да бъдат максимално 
разпознаваеми. В резултат на това 
логата им се превръщат в същински 
произведения на изкуството, и то с 
движение, звук и разнообразни специал-
ни ефекти. Ето какви истории крият 
най-популярните представители на 
категорията.

Èëè êàêâî ñå êðèå çàä íàé-ïðî÷óòèòå ëîãà â êèíîèíäóñòðèÿòà
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Дизайнът на най-добре познатото лого в 
киноиндустрията е създаден през 1917 г. от 
известния американски публицист Хауърд 
Дийц по молба на неговия приятел Самюъл 
Голдуин – собственик на филмовата компа-
ния Goldwyn Pictures Corporation. Защо точно 
лъв? Защото в онзи период Дийц е в плен на 
носталгията си по времето, когато е бил 
звезда на футболния отбор на Колумбийския 
университет – „Лъвовете”. 

Когато през 1925 г. компанията на Гол-
дуин се слива с Metro Pictures Corporation и 
Louis B. Mayer Pictures, е решено новосъз-
дадената Metro Goldwyn Mayer да използва 
като свое лого творението на Дийц. През 
следващите десетилетия то е запазено 

максимално близо до оригиналния си вид, 
като се изключат няколко промени, наложе-
ни от техническия прогрес. 

Специално за зрителите на филмите на 
компанията досега са ръмжели 5 различни 
лъва. Първият на име Статс остава нечут 
от публиката, защото логото с него е 
използвано само до 1928 г. – в ерата на 
нямото кино. Честта да стресне зрители-
те с рева си се пада на лъвицата Джаки, 
която през 1932 г. получава и привилегията 
да бъде показана в цвят. Безразлична към 
очакващата я слава, по време на снимките 
за логото тя няколко пъти почти успява 
да избяга, стряскайки до смърт членовете 
на екипа. За сметка на това наследникът 

й Танър е съвсем кротък 
и изключително артис-
тичен. Страховитото му 
ръмжене е толкова прав-
доподобно, че се появява 
преди началните надпи-
си на филмите чак до 
1956 г. Следващият лъв 
Джордж обаче не успява 
да впечатли шефовете 
на компанията нито с 
уменията, нито с вида 
си, и само след година те 
го заменят с настоящия 
Лео. По време на сним-
ките той е съвсем млад, 
затова и гривата му не 
е така голяма като тази 
на предшествениците 
му. Затова пък, както е 
очевидно, компенсира с 
красота и страховитост. 

Атракция преди 
началните надписи

Лъвът на Лъвът на 
Metro GoldwynMetro Goldwyn

MayerMayer
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Решени в 
никакъв случай 
да не отстъп-
ват на Metro 
Goldwyn Mayer по 
оригиналност на 
логото, през 1933 
г. шефовете на 
Twentieth Century 
Pictures започ-
ват трескаво да 
търсят най-подходящия автор за своето собствено. 
Честта се пада на художника Емил Коса, който по 
онова време вече е прочут с красивите си пейзажи. И 
той оправдава очакванията.

Повлиян от нашумелия по онова време стил ар деко, 
отличаващ се с елегантни и симетрични линии, Коса 
превръща името на компанията в център на впечатля-
ваща творба – микс между живопис, архитектура и дви-
жещ се образ. С особено голям възторг е посрещната 
идеята му да изобрази прожектори, които да осветяват 
конструкцията по начин, който да подсказва, че тя е 
най-важното място в Холивуд. 

Но Коса има и друго блестящо хрумване – логото 

да бъде придружавано от тържествени фанфари 
за максимален ефект върху публиката. Композирани от 
тогавашния музикален директор на United Artists Алфред 
Нюман, те и досега си остават ненадминати по попу-
лярност в киноиндустрията. До момента логото е пре-
търпяло съвсем малко промени, повечето незначителни. 
Дори когато през 1935 г. Twentieth Century Pictures се 
слива с Fox Film Corporation, Коса просто сменя последна-
та дума в името. Настоящата компютърно генерирана 
версия на логото е създадена през 1994 г. 

Прожекторите Прожекторите 
на 20th Century Foxна 20th Century Fox

Логото 
на компани-
ята е най-
старото в 
Холивуд и е 
създадено 
само две 
години след 
основава-
нето й – през 1914 г. Идеята за него е на президента й Уилям Ходкинсън. По 
време на делова среща с един от съдружниците си той започва да си рисува 
нещо върху лист хартия и в един момент му хрумва, че от него може да изле-
зе чудесно лого – планински връх, обграден от звезди. Макар Ходкинсън никога 
да не е споделял вдъхновението за рисунката си, се смята, че като такова 
му е послужило детството му в Юта. Щатът е известен с красивите си 
величествени върхове. 

През първите 60 години от съществуването на логото звездите в него 
са 24 – колкото актьорите, обвързани с договор с компанията по времето на 
създаването му. През 1974 г. бройката е намалена на 22. Междувременно ло-
гото претърпява доста промени по отношение на цветовете, обкръжението 
на върха, специалните ефекти и начина, по който падат звездите. Послед-
ната за момента е от декември 2011 г., когато компанията представи нова 
версия по случай 100-годишнината си. В новото лого е включена обкръжаваща 
върха планинска верига, а на заден план свети слънцето. Освен това до нача-
лото на 2013 г. в средата ще стои надписът „100 Years” („100 години”).   

Компанията е основана през 
1918 г. от четирима братя – 
полски имигранти. Истинската 
им фамилия е Уонколасер, но те я 
променят на Уорнър доста преди 
да влязат в киноиндустрията. 
Логото на компанията е създаде-
но през 1923 г. и произходът му е 
обвит в мистерия. Най-разпрос-
транената версия е, че щитът, 
който изобразява, е символ на 
решимостта на четиримата 
братя да пробият в Холивуд, не-
зависимо от всички трудности. 
А в първите години те наистина 
имат много такива – особено с 
привличането на големи звезди.  

Логото на компанията 
претърпява доста промени 
през първите 60 години от 
съществуването си. Идеята за 
щита устоява на времето, но 
големината, цветът и формата 
му, както и фонът около него, 

Звездният Звездният 
планински връх на планински връх на 
Paramount PicturesParamount Pictures

Щитът на Щитът на 
Warner Bros.Warner Bros.
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Лунното момче Лунното момче 
на DreamWorks на DreamWorks 

се пре-
връщат 
в обект 
на разно-
образни 
творчески 
хрумва-
ния. Последната за момента версия 
на логото е създадена през 1998 г. 
посредством компютърно генериране 
на образа. Преди щита, изобразен на 
небесен фон, се виждат студията на 
компанията от птичи поглед.   

Още преди основа-
ването на компанията 
през 1994 г. един от 
съсобствениците й 
– режисьорът и проду-
цент Стивън Спилбърг, 
вече знае как ще изглежда 
нейното лого. Иска то да 
напомня за златната ера 
на Холивуд и акцентът в 
него да е момче, седнало на 
Луната. 

Спилбърг взема идеята 
от изображението 

в логото на ранчото на Майкъл Джексън „Не-
върленд”, изработено 6 години по-рано. Насто-
ява обаче това на DreamWorks да бъде създа-
дено посредством компютърно генериране на 
образа. Специалистът по визуалните ефекти 
на компанията – Денис Мърън, го убеждава, че 
рисуваното на ръка лого ще изглежда много по-
добре. Знае и точно кой ще направи картината 
– близкият му приятел Робърт Хънт. 

Заинтригуван от поръчката, художникът я 
изпълнява за рекордно кратко време – само за 
няколко дни. Дори изпраща алтернативна вер-
сия на логото, в която момчето на Луната лови 
риба. За модел му служи синът му Уилям, който 
е запален риболовец. 

Спилбърг харесва версията на Хънт много 
повече от оригиналната и поръчва за лого-
то да бъде създадена специална мелодия. 

Със задачата се 
заема не друг, а легендарният 
композитор Джон Уилямс, написал музиката към 
някои от най-прочутите филми в историята, сред които 
„Списъкът на Шиндлер”, „Челюсти”, „Спасяването на 
редник Райън”, „Извънземното” и много други.  

В съзвучие с 
името на компа-
нията, логото й, 
създадено през 
1924 г., изобразява 
Колумбия – женското олицетворение на САЩ. Самоличността 
на жената, послужила като модел на дамата с факлата, от де-
сетилетия е обект на разгорещени дискусии. Немалко кинозвез-
ди от 20-те и 30-те години на миналия век са заявявали, че са 
позирали за оригиналното лого. Онази, която в действителност 
го прави, е актрисата Евелин Венъбъл – съпругата на прочутия 
кинематограф Хал Мор. 

Детайлите в логото са 
променяни много пъти, като 
в първите няколко версии 
жената е обвита с амери-
канското знаме. Наметката 
й става просто синя през 
1943 г. 

Настоящото лого е създа-
дено точно преди 20 години 
от илюстратора и портре-
тист Майкъл Дийс. За 
неговата рисунка позира 
световно неизвестната 
Джени Джоузеф – домакиня и 
майка на 2 деца от градчето 
Мандевил в щата Луизиана. 
Дийс е впечатлен от слабата 
й изящна фигура, но за лицето 
в логото използва компютър-
но генерирано изображение. 
Единственото, което запазва, 
е прическата на Джени. 

а

Дамата с факлата на Дамата с факлата на 
Columbia PicturesColumbia Pictures
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Тя няма страница 
в Wikipedia, точната 
й възраст е загад-
ка, а нейни снимки 
в глобалната мрежа 
са по-скоро изклю-
чение. Тя е втората 
съпруга на чилийския 
милиардер Андронико 
Лукшич (Andronico 
Luksic), който при-
живе бе най-богати-
ят човек в Чили, а 
състоянието му бе 
четвърто по размер 
в Латинска Амери-
ка и 132 в света. 
След смъртта на 
мъжа си през 2005 г. 
Айрис Фонтбона (Iris 
Fontbona) и петте й 
деца наследиха биз-
нес империя, струва-
ща 17,8 млрд. долара. 
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АНТОН АНДОНОВ

Мистерия и загадки обгръщат 
живота на най-богатата чилийка 
днес. Въпреки че е известна като 
вдовицата на милиардера Лукшич, Ай-
рис Фонтбона ревниво и със стръв 
крие личния си живот. Той е тайна 
не само за глобалната мрежа, но и 
за биографите, които се опитват да 
сглобят публичния й образ от късче-
та новинки, свързани преди всичко 
с хората около нея. Мадам Сикрет 
не обича светлината на прожекто-
рите, рядко се появява на публични 
места и държи фотографите на 
почтително разстояние от себе си. 
За нея се знае, че през тази година 
е 32-ра в списъка на милиардерите 
и е загубила 1,4 млрд. долара спрямо 
2011 г. Въпреки това в родината си 
Чили Айрис все още е номер едно и 
притежава повече пари от следващи-
те я по петите милиардери Елиодоро 
Мате (Eliodoro Matte) и Себастиян 
Пинера (Sebastian Pinera). 

Бизнесът с медна руда изстрелва 
нагоре приходите на семейство-
то на Андронико  Лукшич. Днес те 
притежават най-голямата в Чили 
медодобивна компания Antofagasta, 
която отчита годишни печалби 
от 4,5 млрд. долара. Фирмата има 
джойнт венчър с компании в Перу, 
Испания, Португалия, Великобритания, 
Швеция, Турция, Пакистан, Намибия. 
В САЩ, Канада и Австралия работят 
по две медни мини, които допълват 
приходите на чилийската компания 
на Айрис Фонтбона. „Бизнесът не е 
само мой. Той е на семейството и 
предпочитам да чета за успехите на 
фамилията, а не за себе си”, твърди 
в едно от малкото си изказвания 
богатата вдовица. И продължава да 
държи със здрава ръка експлоатаци-
ята на най-голямата златна мина в 
Чили - Esperanza.

Айрис Фонтбона би трябвало да е 
на 69 г., което означава, че най-веро-
ятно е родена през 1943 г. „Гадаене-
то” и сметките идват от интервю 
на покойния й съпруг, който твърди, 
че когато през 1961 г. се жени за 
втори път, съпругата му е на 18 г. 
Детството на Айрис е обвито в 
мъгла, която погледите на светски-
те хроникьори започват да пробиват 

едва след като се омъжва за милиар-
дера Андронико Лукшич. Чилиецът от 
хърватски произход губи две години 
по-рано първата си съпруга Ена 
Крейг (Ena Craig), която му ражда 
двама синове – Андронико (Andrїnico 
Luksic Craig) и Гилермо (Guillermo 
Luksic Craig). Съдбата е на път да се 
присмее над „мъжкия татко”, след 
като втората му съпруга го дарява 
най-напред с две дъщери – Паола 
(Paola Luksic Fontbona) и Габриела 
(Gabriela Luksic Fontbona), но накрая 
се предава, защото петото дете в 
семейството отново е момче – Жан-
Пол (Jean-Paul Luksic Fontbona). 

Всъщност съдбата се намес-
ва в целия живот на милиардера и 
неговото семейство. Единственото, 
което не може да промени, е навикът 
всяка вечер след края на работния 
ден Андронико да събира около себе 
си петте си деца и съпругата си и с 
най-големи подробности да разказва 
всичко от изминалия ден. Традицията 
е установена по изричното насто-
яване на Айрис Фонтбона. 

Известен като заклет работо-
холик, милиардерът с усет и такт 
успява да комбинира бизнес и семей-
ни задължения. KКогато се прибирах 
вкъщи от офиса, обичах да лягам в 
леглото, заобиколен от петте си 
деца и жена ми, които, седнали край 
мен, в захлас слушаха разказа ми за 
всичко, което бях направил същия 
ден, с най-големи подробности. Скоро 
осъзнах, че тези разговори са начин 
да си помогна сам и да разбера къде 
се крие ключът за решаването на 
моите бизнес проблеми”, изповяд-
ва милиардерът. Споделянето със 
семейството ще се окаже най-ус-
пешната тактика, която Лукшич 

Àéðèñ Ôîíòáîíà

Àíäðîíèêî Ëóêøè÷
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може да приложи, за да научи децата 
и Айрис как се печелят пари в Чили 
и гради империя, превърнала се в 
най-могъщата в Латинска Америка. 
Тя простира пипалата си до бизне-
са в медодобива, банковото дело, 
телекомуникациите, производството 
и дистрибуцията на бира и туризма 
в Хърватсия, откъдето баща му 
емигрира през 1910 г.  

Първата усмивка от съдбата съ-
пругът на Айрис Фонтбона получава 
при първата си сериозна сделка. 
Андронико твърди, че богатството 
му се дължи на недоразумение. Като 
млад предприемач той решава да 
продаде дела си в медна мина в Чили 
на японската Nippon. Но от сделката 
печели 10 пъти повече пари, отколко-
то е очаквал. По време на прегово-
рите през цялото време инвестито-
рите мислели, че цената е в щатски 
долари, а Лукшич калкулирал в песос. 
Секунди преди да подпише договора 
за продажбата, бъдещият номер 1 в 
Чили ще отчете грешката, но няма 
да я признае. „Представяте ли си 
колко наивен и глупав бизнесмен бих 
бил в очите на японците, ако на фи-
нала станеше ясно, че съм готов да 
продам 10 пъти по-евтино? Благода-
рение на недоразумението спечелих 
500 000 долара”, разказва роденият 
на 5 ноември 1926 г. Лукшич. 

Детството му преминава в гр. 
Антофагаста, където баща му 

Поликарпо (Policarpo Luksic) има 
магазин. Политическият емигрант 
от Хърватска и съпругата му Елена 
(Elena Abaroa) са достатъчно замож-
ни, за да изпратят сина си да учи в 
Сорбоната в Париж. Но престоят на 
момчето в Европа се оказва крат-
котраен. Още в първия учебен ден 
Лукшич отказва да разкаже пред със-
тудентите си какво има в родното 
Чили и засрамен напуска универси-
тетската зала, за да не се завърне 
там никога отново. 

Все пак, за да угоди на родите-
лите си, Андронико записва да учи 
право в Чили, но скоро разбира, че 
публичните речи в съдебна зала не 
са неговата стихия. Вместо това 
става дистрибутор на автомобили-
те Ford в родния Антофагаста, кой-
то преживява бурен разцвет заради 
добива на мед в пустинята Атакама. 

С първите си спечелени пари 
купува малка медна мина от съдруж-
ници, които не могат да се разберат 
как да я управляват. Това е същата 
мина, която през 1954 г. ще продаде 
на японската Nippon Mining Company 
с неочакваната печалба. Спечелени-
те пари депозира в банка и с взетия 
срещу влога заем подхваща други 
бизнес начинания, които през следва-
щите 16 години разцъфтяват. 

Инвестициите му в отглеждането 
на риба и минното дело му носят не-
чувани печалби. Скоро се премества 
заедно с първата си съпруга и двете 
деца в столицата Сантяго, където 
основава фирми за тестени изделия 
Empresas Lucchetti S.A. и Madeco S.A., 
която се превръща във водещия в 
Чили металопроизводител. 

Идването на власт на президен-
та марксист Салвадор Алиенде през 

1970 г. е първият път, когато бъде-
щият милиардер и втората му съпу-
га Айрис се оказват срещу съдбата. 
Двамата решават, че срещу новото 
правителство не е добре да се 
рита, и се поддават на натиска да 
продадат фирмите си на държавата, 
която заплашва да ги национализира. 
Старата поговорка „По-добре птиче 
в ръката, отколкото 100 в гората” 
вкарва пари в семейството, но е 
приета на нож от другите чилийски 
бизнесмени, които се противопос-
тавят на държавните поглъщания. 
Заради това когато генерал Аугусто 
Пиночет идва на власт през 1973 г. 
с държавен преврат, семейство Лук-
шич получава забрана да инвестира в 
първата вълна от раздържавяването, 
въпреки че има много пари в брой. 

Но съдбата отново поглежда 
благосклонно към Андронико и Айрис 
7 години по-късно. В началото на 
1980 г. заради финансовата криза, 
рецесията и масовите фалити в 
Чили семейството се оказва един-
ственото с достатъчно пари, за да 
купи най-голямата банка в страна-
та – Banco de Santiago и бирената 
компания Cervecerias Unidas S. A само 
за 7 млн. долара. Инвестицията се 
изплаща 145 пъти и носи на империя-
та Лукшич печалба от 1 млрд. долара 
годишно, превръщайки се в най-пече-
лившата в историята на Латинска 
Америка. 

„Благодарение на Айрис и се-
мейството ми аз успях да създам 
конгломерата Quinenco в края на 
90-те години на миналия век, който 
инвестира в бирената индустрия и 
на съседни страни като Аржентина, 
Перу и Бразилия. Разразилите се там 
тежки икономически кризи не успяха 
да ме съборят, защото вече бях 
научил основния си урок – да дивер-
сифицирам бизнеса си”, разказва 
в интервю през 1998 г. Андронико 
Лукшич. Милиардерът загуби пари от 
сливането на двете испански банки 
- Banco Santander of Spain и Spanish 
bank, където е акционер, но и това 
не го отказа от инвестициите в 
трезори.  

Най-голямото богатство на 
фамилията се оказва рано научени-
ят житейски урок – да се споделя. 
Така преди да почине от рак през 

Àíäðîíèêî Ëóêøè÷ Êðåéã
Ãàáðèåëà, Æàí Ïîë, Àéðèñ, Ãèëåðìî è 
Ïàîëà
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Ðàáîòåùèòå çà íàé-
ãîëÿìàòà çëàòíà ìèíà 
â ×èëè - Esperanza 
ñïîêîéíî ìîãàò äà ñå 
íàðåêàò ãàëåíèöè íà 
ñúäáàòà, çàùîòî ðàáîòÿò 
çà ñåìåéñòâî Ëóêøè÷

Ìåäíèòå ìèíè Antofagasta, íàìèðàùè 
ñå êðàé åäíîèìåííîòî ïðèñòàíèùå, ñà 
ðåêîðäüîðè ïî çàëåæè íå ñàìî â ×èëè

Историята на фирмата Antofagasta в Чили и железопътната компания в 
Боливия - Bolivia Railway Company plc. датира от 1888 г. Тогава на Лондон-
ската фондова борса започва набирането на средства за изграждане и екс-
плоатация на железопътна линия от гр. Антофагаста, пристанище на ти-
хоокеанския бряг в северната част на Чили, до столицата на Боливия - Ла 
Пас. През 1980 г. мажоритарен дял в компанията е придобит от #Лукшич 
груп”. През 1982 г. Antofagasta Holdings plc (преименувана на Antofagasta 
plc през 1999 г.) бе преобразувана в нова холдингова компания, която да 
продължи експлоатацията на съществуващата жп връзка и да развие же-
лезопътната инфраструктура в Чили. През следващите години компанията 
инвестира в различни сектори – минно дело, банково дело, телекомуника-
ции и производство. През 1996 г. Antofagasta слива своята банкова дейност 
с индустриалните интереси на Quinenco SA. Целта на тази операция е 
да бъде диверсифицирана дейността на чилийската компания. Това дава 
възможност на Antofagasta да се концентрира върху развитието на ми-
ните Los Pelambres и El Tesoro, които са богати на мед. Така Antofagasta 
се превръща в една от най-големите в света фирми, произвеждащи мед. 
Нейната дейност е съсредоточена основно в Чили, където притежава и 
експлоатира четири медни рудника – Los Pelambres, Esperanza, El Tesoro и 
Michilla, произвели 640 500 тона метал през 2011 г. Освен в Чили фирмата 
оперира и в Северна и Южна Америка, Европа и Африка.Към групата рабо-
ти обширна железопътна мрежа, обслужваща богатия на природни ресурси 
северен регион на Чили с основен център пристанището на Антофагаста.

Акциите на Antofagasta plc. се продават на борсите в Лондон и САЩ. 

Luksic Group 
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плоатация на железопътна линия от гр. Антофагаста, пристанище на ти-
хоокеанския бряг в северната част на Чили, до столицата на Боливия - Ла
Пас. През 1980 г. мажоритарен дял в компанията е придобит от #Лукшич 
груп”. През 1982 г. Antofagasta Holdings plc (преименувана на Antofagasta 
plc през 1999 г.) бе преобразувана в нова холдингова компания, която да 
продължи експлоатацията на съществуващата жп връзка и да развие же-
лезопътната инфраструктура в Чили. През следващите години компанията 
инвестира в различни сектори – минно дело, банково дело, телекомуника-
ции и производство. През 1996 г. Antofagasta слива своята банкова дейност 
с индустриалните интереси на Quinenco SA. Целта на тази операция е 
да бъде диверсифицирана дейността на чилийската компания. Това дава 
възможност на Antofagasta да се концентрира върху развитието на ми-
ните Los Pelambres и El Tesoro, които са богати на мед. Така Antofagasta 
се превръща в една от най-големите в света фирми, произвеждащи мед. 
Нейната дейност е съсредоточена основно в Чили, където притежава и 
експлоатира четири медни рудника – Los Pelambres, Esperanza, El Tesoro и 
Michilla, произвели 640 500 тона метал през 2011 г. Освен в Чили фирмата 
оперира и в Северна и Южна Америка, Европа и Африка.Към групата рабо-
ти обширна железопътна мрежа, обслужваща богатия на природни ресурси 
северен регион на Чили с основен център пристанището на Антофагаста.

Акциите на Antofagasta plc. се продават на борсите в Лондон и САЩ. 

Ãðóïàòà Quiñenco íà ñåìåéñòâî Ëóêøè÷ 
êóïè àêòèâè íà ÷èëèéñêàòà ôèðìà Copec 
Terpel, âêëþ÷âàùè 200 áåíçèíîñòàíöèè è 
97 ìàãàçèíè. Òàêà Quiñenco ùå êîíòðîëèðà 
25% îò ïàçàðà íà ãîðèâà â ×èëè. 

2005 г., Андронико Лукшич успява 
с подкрепата на съпругата си да 
се превърне в най-богатия чилиец 
с 4,2 млрд. долара състояние. След 
кончината му най-големият син 
Aндронико е готов да поеме упра-
влението на банковите дела на 
семейството, брат му Гилермо се 
захваща с компаниите в Quinenco, 
S.A. а най-малкият - Жан-Пол про-
дължава бизнеса в медните мини 
Antofagasta. Двете дъщери - Паола 
и Габриела, ръководят благотвори-
телни фондации, които през мина-
лата година дариха 3 млн. долара 
(0.017% от семейното богатство) 
на хора в неравностойно положе-
ние в Чили, а брат им Андронико 
получи награда за благотворител-
ност от американските Harvard и 

Babson College. 
И всички пет деца работят под 

зоркия поглед на най-богатата днес 
в Чили жена – Айрис Фонтбона. 
Сякаш за да не забравя никога 
съпруга си, тя ръководи инвестици-
ите в туризма в Хърватия. 
Богатата вдовица 
държи с 

желязна ръка, обвита в кадифена 
ръкавица, бизнеса в курорта Синя 
лагуна (Plava Laguna) и продължава 
да се крие от всички. 

р
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Уди Уди 
АлънАлън
на киното 
с любов

Ñëåä íàä 40 ãîäèíè îò äâåòå ñòðàíè íà 
êàìåðàòà çíàìåíèòèÿò òâîðåö ïðîäúëæàâà äà 
ðàäâà ñâåòà ñ ôèëìèòå ñè è óâåðÿâà, ÷å íÿìà 
íèêàêâî íàìåðåíèå äà èçëèçà â ïåíñèÿ

БЛАГОВЕСТА КИРИЛОВА

„Искам да направя велик филм 
и това е моята движеща сила – 
заяви Уди Алън на премиерата на 
новата си комедия „На Рим с лю-
бов”, която скоро ще тръгне и по 
българските екрани. – Вече съм на 
76, така че не мисля, че ще се слу-
чи, но продължавам да опитвам.”

Интересен коментар от човек 
с репутацията на кинолегенда. 
След режисьорския си дебют с 
криминалната комедия „Вземай 
парите и бягай” през 1969 г. Уди 
е снимал над 40 филма, немалка 
част от които са смятани за 
шедьоври. „Ани Хол”, „Манхатън”, 
„Хана и нейните сестри”, „Радио 
дни”, „Куршуми над Бродуей”, „Мач 
пойнт” и миналогодишният „Полу-
нощ в Париж” са сред най-ярките 
примери.  

В света на киното Уди винаги е 
бил рядка птица. Освен че режиси-
ра и пише сценария на всичките си 
филми, той има и пълен творчески 

контрол над тях – почти чудодейно 
постижение предвид безбройните 
условия, поставяни от финансис-
тите. Кинотворбите му са изис-
кани, но непретенциозни, населени 
с големи звезди, но снимани със 
скромни бюджети. И почти без из-
ключение носят неговата запазена 
марка – трагикомичност, постиг-
ната с помощта на прекрасни 
диалози, забавни в нелепостта си 
ситуации и философски размисли 
за смисъла на живота, любовта и 
изкуството. 

Творческият процес на Уди е 
с ефективност, разчетена като 
по часовник. След като измисля 
основната тема на филма, той 
написва сценария за около 2-3 
седмици и още преди да е изтекла 
една година, зрителите вече се 
наслаждават на крайния резултат. 
От 40 години работи с един и 
същ кастинг директор – Джулиет 
Тейлър, и не крие, че изборът на 
актьорите е най-малко любимият 
му момент от работата. Не обича 
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� Роден е на 1 декември 1935 г. в Брук-
лин, Ню Йорк. 

� Истинското му име в Алън Стюърт 
Конингсбърг. 

� Висок е 165 см. 

� Преди Сун-И е имал други два брака 
– с Арлийн Роузън от 1956 г, до 1962 г. и с 
актрисата Луиз Ласър от 1966 г. до 1970. 

� Запалва се по киното още на 3-го-
дишна възраст, когато майка му го води на 
филма „Снежанка и седемте джуджета”. 

� Носи един и същ модел очила от около 
половин век.

� Влиза в шоубизнеса на 15 години, 
когато започва да пише вицове за нюйоркски 
вестници. 

� Най-големите му идоли са режисьо-
рите Ингмар Бергман и Федерико Фелини, 
комикът Граучо Маркс, композиторът Коул 
Портър и писателят Антон Чехов. 

� Говори френски.  

� Дългогодишен фен е на баскетболния 
отбор „Ню Йорк Никс”. 

� Подготвя сценариите си на пишеща 
машина. 

� Вегетарианец е. 

� Има фобия от паяците, насекомите, 
силната слънчева светлина, микробите, 
кучетата, тълпите, височините, рака и 
смъртта. 

� През 2002 г. в испанския град Овиедо 
е издигната негова бронзова статуя. 

� Редовно се изявява в джаз клуб в Ман-
хатън, където свири на кларнет. 

� Държи рекорда за най-много номинации 
>Оскар” за най-добър сценарий – цели 15.  
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Ðåæèñüîðúò äàâà 
èíñòðóêöèè íà Àíòîíèî 
Áàíäåðàñ è Íàîìè Óîòñ 
íà ñíèìà÷íàòà ïëîùàäêà 
íà “Ùå ñðåùíåø âèñîê 
òúìíîêîñ íåïîçíàò” 
(2010)

Óäè è Ñóí-È 
ñà æåíåíè 
îò áëèçî 
15 ãîäèíè 

да се среща с тях и прослушвания-
та при него обикновено се състо-
ят от 

ръкостискане 
и двеминутен 
разговор

Затова и дълго време пише сце-
нариите си, имайки предвид себе 
си за главната мъжка роля, а за 
главната женска – интимните си 
партньорки. Неслучайно Миа Фароу 
е участвала в 13 от филмите му, 
а Даян Кийтън – в 8. Откакто 
възрастта спира да му позволява 
да процедира по този начин пък, 
първо пише сценария и тогава 
избира актьорите. Пенелопе Крус 
е единственото изключение от 
това правило – ролите й във „Вики 
Кристина Барселона” и „На Рим с 
любов” са създадени специално за 
нея.   

„Гледам филми за удоволствие 
и ми правят впечатление някои 

актьори – обяснява Уди. – Но пред-
почитам да работя с тези, които 
познавам, защото това ми коства 
по-малко усилия.” 

Животът му извън снимачната 
площадка е със звезден статус, но 
изключително рядко влиза в обсега 
на общественото внимание. Дори 

най-шумният епизод от него – раз-
критието през 1992 г., че Уди има 
връзка с 21-годишната Сун-И, оси-
новената дъщеря на тогавашната 
му партньорка Миа Фароу, завърши 
с щастлив и стабилен брак. 

„Влюбих се в това момиче, оже-
нихме се и сме заедно от 20 години 
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� Не искам да постигам безсмъртие чрез филми-
те си. Искам да го постигна, като не умирам. 

� Поради някаква причина ме ценят повече във 
Франция, отколкото в родината ми. Субтитрите 
трябва да са невероятно добри. 

� Връзката ми с Холивуд не е любов-омраза, а 
любов-презрезение. Никога не ми се е налагало да 
понасям което и да било от униженията, свързани с 
работата със студиа, защото поради чист късмет 
винаги съм правил независими филми в Ню Йорк. Но 
изпитвам и топли чувства към Холивуд. Някои от 
старите филми, излезли оттам, са ми доставяли огро-
мно удоволствие. 

� Като цяло съм нискокултурен човек. Обичам 
да гледам баскетболни мачове, пиейки бира и ядейки 
кюфтета.  

� Има и по-лоши неща от смъртта. Например да 
прекараш цяла вечер със застрахователен агент.

� Ако се окаже, че има Бог, не бих го нарекъл зъл. 
Най-лошото нещо, което бих казал за него е, че не 

прави почти нищо. 

� Церемонията по връчването на оскарите не ме 
интересува. Просто мисля, че не знаят какво правят. 
Когато видиш кой печели тези неща и кой не ги пече-
ли, си даваш сметка колко са безмислени. 

� Най-големият недостатък на това, да си самоук 
е, че имаш липси. Вероятно щеше да е хубаво да бях 
по-добре образован, но ученето така ме отегчаваше.  

� Никога не съм правил каквото и да е, за да 
привличам зрители. 

� Умът ми е вторият ми любим орган. 

� Двата най-големи мита, свързани с мен, са, 
че съм интелектуалец, защото нося очила, и че съм 
творец, защото филмите ми не печелят пари. 

� Никога не съм изпадал в депресия. Разстройвам 
се и се натъжавам, но до определени граници. 

� Ако филмите ми не спечелят пари, знам, че съм 
направил нещо както трябва.

� Едно от най-големите удоволствия в живота 
ми е да се разхождам вечер из Ню Йорк със съпругата 
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“Àíè Õîë” (1977) å ïúðâèÿò 
îò îñåìòå ôèëìà, â êîéòî 
Àëúí ñíèìà Äàÿí Êèéòúí

Ñ Äæóäè Äåéâèñ â 
ñöåíà îò íàé-íîâèÿ ñè 
ôèëì “Íà Ðèì ñ ëþáîâ”

Â ðîìàíòè÷íàòà 
êîìåäèÿ 
“Ìàíõàòúí” 
(1979) Ìåðèë 
Ñòðèéï ïðàâè 
åäâà òðåòàòà ñè 
ðîëÿ â êèíîòî

ò “Àíè Õîë” (1977) å ïúðâèÿò
îò îñåìòå ôèëìà, â êîéòî 
Àëúí ñíèìà Äàÿí Êèéòúí

Ñ Äæóäè Äåéâèñ â 
ñöåíà îò íàé-íîâèÿ ñè 
ôèëì “Íà Ðèì ñ ëþáîâ”

Â ðîìàíòè÷íàòà 
êîìåäèÿ 
“Ìàíõàòúí”
(1979) Ìåðèë 
Ñòðèéï ïðàâè 
åäâà òðåòàòà ñè 
ðîëÿ â êèíîòî

– коментира миналата година 
Алън. – Нямаше никакъв скандал, но 
хората предпочитат да опреде-
лят станалото по този начин. В 
известна степен това ми харесва, 
защото преди да си отида, ще ми 
се иска да мога да се похваля, че в 
живота ми е имало един наистина 
пикантен скандал.”   

Уди твърди, че противно на 
онова, което си мислят повечето 
хора, е много далеч от екранния си 
образ на невротичен интелектуа-
лец. 

„Не съм толкова луд 

за колкото ме мислят – уверява 
той. – Аз съм съвсем нормален 

мъж от средната класа с жена 
и деца. Ставам сутрин, работя 
и ходя на баскетболни мачове. 
Имам някои особености, но все-
ки има.”

Една от тях е категоричният 
му отказ да посещава церемони-
ята по връчването на награди-
те %Оскар” и да отдава каквото 
и да било значение на статуе-
тките, които печели. На тазго-
дишната церемония „Полунощ в 
Париж” беше отличен в катего-
рията за оригинален сценарий, а 
със същото могат да се похва-
лят и „Хана и нейните сестри” 
и „Ани Хол”. Последният има 
%Оскар” и за режисура.

Уди е бил на церемонията 

само веднъж – през 2002 г., ко-
гато се появява изненадващо, за 
да отправи призив към кинот-
ворците да продължават да сни-
мат филмите си в Ню Йорк след 
терористичните атаки от 11 
септември предишната година. 
Звездната публика го посреща и 
изпраща с бурни овации на кра-
ка. А Уди си тръгва още преди 
да се завърти подготвеният 
от режисьорката и сценарист-
ка Нора Ефрон клип от филмови 
сцени, ситуирани в Ню Йорк. 
Защото сред тях има и много, 
снимани от него. А той никога 
не гледа филмите си.   

„Когато започвам снимки, 
винаги си мисля, че ще създам 

ЛЛицаица
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си. Тя ме извежда, както се извежда куче. Много ми 
харесва. 
� Нямам компютър и никога не съм пращал имейл. 
� Докато снимахме „Вики Кристина Барселона” 

Хавиер и Пенелопе постоянно импровизираха репли-
ките си и го правеха на испански. Не знам и дума на 
този език и до ден днешен нямам идея какво казват в 
някои от сцените.  
� Винаги съм имал възможност да работя свобод-

но, да свиря на кларнета си и да се наслаждавам на 
жените и спорта. Нито за момент обаче не забра-
вям, че правя всичко това в кошмарен контекст и че 
животът е нещо жестоко, безмислено и ужасно. Дори 
най-умните, най-красиви и най-щастливи хора получа-
ват само миниатюрен отрязък от време на фона на 
великия природен замисъл.   
� Вярвам, че някъде там има нещо, което ни на-

блюдава. За съжаление това е правителството. 
� На снимачните ми площадки е скучно. Никога 

не се случва нищо вълнуващо и почти не разговарям с 
актьорите. 

� Има само два типа роли, които мога да играя 
убедително – на интелектуалец и на отрепка. 

� Изхвърлиха ме от Нюйоркския университет 
заради измама на изпита по метафизика. Погледнах в 
душата на момчето, което седеше до мен. 

� Ако от време на време не се проваляш, това е 
знак, че не правиш нищо новаторско. 

� Режисьорството е безделническа работа. 
Много по-малко стресираща е от това, по цял ден 
да търчиш, сервирайки пилешки сандвичи в някое 
заведение. 

� В Калифорния не изхвърлят боклука си, а го 
превръщат в телевизионни предавания.

� Вкъщи аз съм шефът, но жена ми взема реше-
нията. 

� Човек може да доживее до 100 години, ако се 
откаже от всички неща, които го карат да иска да 
стигне до толкова. 

� Единственото нещо, за което съжалявам, е, че 
не съм някой друг. 

Óäè è Ìèà Ôàðîó 
â “Õàíà è íåéíèòå 
ñåñòðè” (1986)

Ñ Õàâèåð Áàðäåì, Ïåíåëîïå Êðóñ è 
Ñêàðëåò Éîõàíñîí ïî âðåìå íà ñíèìêèòå 
íà “Âèêè Êðèñòèíà Áàðñåëîíà” (2008)

Óäè è Ìèà Ôàðîó 
â “Õàíà è íåéíèòå 
ñåñòðè” (1986)

Ñ Õàâèåð Áàðäåì, Ïåíåëîïå Êðóñ è 
Ñêàðëåò Éîõàíñîí ïî âðåìå íà ñíèìêèòå 
íà “Âèêè Êðèñòèíà Áàðñåëîíà” (2008)

шедьовър като „Осем и поло-
вина”, „Великата илюзия” или 
„Гражданинът Кейн” – сподели 
неотдавна Алън. – Абсолютно 
съм убеден, че ще се получи 
най-великото нещо, появявало 
се някога на големия екран. А 
когато след това видя заснетия 
материал, се моля да не се из-
ложа. Никога не съм бил доволен 
от свой филм. Снимам ги и ги 
предоставям за излъчване, а 

после ги забравям 

Опитвам се да ги промотирам, 
защото това е най-малкото, 
което мога да направя за дис-
трибуторите, но не ги гледам и 

не мисля повече за тях. Просто 
ми доставя удоволствие да пиша 
сценарий и да снимам. След като 
приключа работата по филм, си 
почивам ден-два, а след това 
започвам да пиша отново.” 

През последните години Уди 
разполагаше снимачните си пло-
щадки из цяла Европа – Лондон, 
Барселона, Париж и Рим. С новия 
си филм, който вече е в про-
дукция, обаче той се завръща в 
любимия си Ню Йорк. В главните 
роли ще са Кейт Бланшет, Алек 
Болдуин и Питър Сарсгард, но 
подробностите от сюжета по 
традиция се пазят в абсолютна 
тайна. Междувременно Уди уве-
рява, че няма никакво намерение 

да се пенсионира. 
„Има хора, които са щастливи, 

след като го направят – казва 
той. – Пътуват по света, ходят 
за риба, играят си с внуците си 
и работата изобщо не им липс-
ва. Но аз не съм от тях. Обичам 
постоянно да съм зает с работа, 
пълен съм с енергия и не мога да 
си представя да се пенсионирам. 
Може би един ден ще съм прину-
ден да го направя, защото ще 
получа инфаркт, няма да мога да 
ходя от старост или хората ще 
спрат да финансират филмите 
ми. Но дори и тогава ще продъл-
жа да пиша книги или сценарии 
за театрални постановки. Ще 
измисля нещо.” 
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Àíîìàëíèòå 
èçæèâÿâàíèÿ 
ñà ðåàëíè 
è çíà÷èìè. 
Íî òîâà íå 
îçíà÷àâà, ÷å 
ñå ñëó÷âàò 
èçâúí 
ãëàâàòà 

ППсихологиясихология

БЛАГОВЕСТА КИРИЛОВА

Надали има човек, който поне 
веднъж в живота си да не е из-
питвал усещането, че някой се 
взира в него, и когато се обърне, 
да установи, че е точно така. Това 
е един от най-разпространените 
примери за т.нар. шесто чувство. 
Или иначе казано, за изживявания, 
които излизат извън обичайните 
граници на времето и простран-
ството и противоречат на онова, 
което науката смята за възможно. 

Опитите на учените да изслед-
ват физическите феномени започ-
ват преди повече от 150 години. 
Но абсолютно всяко „доказател-
ство” за наличието на паранор-
мални явления впоследствие е било 
оборвано от следващите поколения 
психолози. Твърденията на съвре-
менните учени могат да бъдат 
резюмирани по следния начин – ано-
малните изживявания, вариращи от 
усещането на странни вибрации в 
някое помещение до извънтелесни 
преживявания, се случват един-
ствено в главата като резултат 
на игра на ума. И е изключено да 
бъдат обяснявани с паранормални 
явления, наличие на духове, теле-
патия, ясновидство и каквото и да 
било друго.  

За феномена дежавю например, 
който двама от всеки трима души 
са изживявали поне веднъж, има 

съвсем логично обяснение. И то 
в никакъв случай не е свързано с 
моментен проблясък от минал жи-
вот, както смятат немалко хора. 
Учените твърдят, че дежавю се 
появява като резултат от усеща-
нето за нещо познато без ясната 
представа защо е такова или от 
повторното оформяне на точно 
определена мисъл в съзнанието. 
Странното усещане за вече пре-
живяван момент е просто реакци-
ята ни към метода, използван от 
паметта, за да ни подскаже, че се 
намираме в позната ситуация.  

„Човешкият мозък е устроен 
така, че непрекъснато 

търси готови 
модели 

и затова няма как да пропусне 
да отчете съвпаденията – обяс-
нява изтъкнатата американска 
психоложка Уилоуби Бритън от 
престижния университет „Браун”. 
– Дали им придаваме смисъл или не, 
вече е друг въпрос. Откриването 
на образци има толкова голямо 
значение за оцеляването и успеха 
ни, че ги виждаме навсякъде, дори 
на най-необичайни места. Забе-
лязваме лица и фигури в облаци-
те, чуваме съобщения в записи, 
въртени обратно, и какво ли още 
не. И понеже честотата, с която 
се случват подобни неща, е голяма, 

не за всички можем да намерим 
разумно обяснение. Точно в такива 
моменти се прокрадва усещането, 
че разполагаме със силно развито 
шесто чувство. Ако съвпадението 
е особено значимо и натрапчиво, 
човек може дори да си внуши, че 
е ясновидец. Защото просто не 
може да намери друго обяснение на 
случващото се.” 

Според психолозите една от 
възможните причини е т. нар. изби-
рателно внимание. Ако например 
мислим за приятелите си често и 
те ни се обаждат редовно, няма 
как двете неща да не съвпадат 
от време на време. И когато това 
се случи, сме твърде склонни да 
го припишем на телепатия или 
ясновидство, игнорирайки подсъзна-
телно всички моменти, когато не 
се е случвало.  

Друга доста основателна при-
чина за възникването на аномални 
изживявания е фактът, че имаме 
доста ненадеждна памет. Дори 
само въобразяването на някаква 
минала случка може да създаде 
фалшивото усещане, че действи-
телно сме я преживели. Така спо-
мените биват изкривени по такъв 
начин, че да паснат на момента, 
който сме убедени, че сме предска-
зали. 

Немалка е и ролята на егоцен-
тризма. Многобройни изследвания 
са доказали, че човек е склонен да 
смята съвпаденията, свързани с 

Шесто 
чувство
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него самия, за много по-изненад-
ващи, отколкото идентичните, 
включващи други хора. Това е под-
хранвано от усещането, че сме 

по-специални от 
останалите

Някои хора са твърде добри в 
откриването на съвпадения. В 
дните преди да убие Джон Ленън 
например Марк Дейвид Чапман 
забелязва стотици от най-разли-
чен характер и ги възприема като 
знаци, че трябва да завърши ужас-
ната си мисия. Разбира се, подобно 
засилено отчитане на съвпадения 
невинаги е свързано с психично 
разстройство. Това, което може 
да изкара някого извън релсите, 
е способно да подтикне друг към 
креативност, като свърже две 
иначе отдалечени идеи. 

„Макар че аномалните изжи-
вявания често се повлияват от 
стресови ситуации, патологии или 
познавателни дефицити, сами по 
себе си те могат да са и нещо 
хубаво – уверява д-р Бритън. – В 
крайна сметка няма нещо, което 
умът да обича повече от една 
вълнуваща история.”   

Точно към тази категория 
спадат т.нар. извънтелесни 
преживявания и преживявания 
на границата на смъртта. 
Разказите за тях датират от 
зората на човечеството и в 
различните култури те имат 
доста сходни характеристики. 
Сред най-често споделяните са 
способността да се наблюдава 
отстрани собственото тяло, пов-
торното преминаване през живота 
– все едно се гледа на екран, об-
гръщането от силна светлина или 
навлизането в тъмен тунел 
Много хора възприемат 
преживяванията 
на границата 
на смъртта 
като дока-
зателство, 
че след 
нея има 
живот. 
Специа-
листите 
обаче ги 
обясняват 
по съвсем 
различен 
начин. 

След много-
бройни изследвания 

британската психоложка Сюзън 
Блекмор и нейният екип стигат до 
заключението, че 

усещането 
за силна светлина 
и тъмен тунел 

може да е резултат от липсата 
на кислород в зрителната област 
на мозъчната кора. Необичайната 
активност в темпоралните лобове 
пък е възможно да доведе до поява-
та на проблясъци от миналото. 
Колкото до твърденията на мно-
зина, че са наблюдавали тялото 
си и това, което се случва около 
него, докато са били в клинична 
смърт - за тях Блекмор също има 
обяснение. И то е следното – това 
по всяка вероятност се дължи на 
изкуствено създадени спомени.   

Извънтелесните преживявания, 
които се случват отделно от 
тези, близки до смъртта, според 
много психолози са резултат на 
моментна невъзмож-

ност да действат всички неща, 
свързани с положението на човека 
в пространството – зрение, докос-
ване, баланс и усещане за позиция 
на тялото. Това най-често се 
дължи на увреждане или електри-
ческа стимулация на областта в 
мозъка, която свързва всички тези 
усещания. 

Неотдавна учени от универси-
тета в Бирмингам пък доказаха, че 
при хората, на които се е случвало 
да имат извънтелесни преживява-
ния, вълните на активност в мозъ-
ка се задействат много по-лесно. 
А това може да наруши сетивните 
възприятия. 

От друга страна обаче, учените 
твърдят, че имаме доста добре 
развита система за усещане на 
чуждо присъствие. Затова и често 
можем да почувстваме, че някой е 
наблизо, преди още да сме го ви-
дели. На това се дължи и толкова 
широко разпространеното усеща-
не, че чужди очи се взират в нас.  

При екстремни обстоятел-
ства – когато ни е много студено, 
намираме се на висока надморска 
височина или изпитваме крайна 

умора, страх, остър глад или 
мъка, това усещане за 

чуждо присъствие се 
активира от всякак-

ви външни факто-
ри. Причината 
е, че в такива 
ситуации се 
намираме 
под засилена 
тревога от 
нашестве-
ници в об-
кръжаваща-
та ни среда. 

Установено е, 
че дори маг-

нитните полета 
на Земята са дос-

татъчни да създадат 
илюзията, че някое място е 

обитавано от духове. Фактът, че 
хората усещат присъствие най-
често когато скърбят за смър-
тта на близък човек, е повече 
от показателен. 

„Съществува тенденция на 
необичайните преживявания от 
този тип да се гледа като на 
нещо патологично - казва д-р 

Бритън. – Ако не си достатъчно 
информиран, е лесно да заключиш, 

че хората, които ги имат, не са 
добре с главата. Но тези преживя-
вания са здравословен начин за 
преодоляване на скръбта.” 
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БЛАГОВЕСТА КИРИЛОВА

Натали Масне – това е името 
на жената, която постави на-
чалото на революцията в тър-
говията с дизайнерски облекла, 
обувки и аксесоари. Като я 
пренесе в интернет. Случва се 
през юни 2000 г., когато 35-го-
дишната по онова време Натали 
– бивш моден редактор, старти-
ра онлайн магазина Net-a-Porter. 
С първоначалната инвестиция 
от близо 2 млн. долара й помага 
съпругът й – инвестиционен бан-
кер, а за офис й служи кухнята 
на лондонския й апартамент. По 
онова време за сайта работят 
само още 2 момичета. 

Днес компанията се оценява 
на около 600 млн. долара и в нея 
служат над 1000 души, разпре-
делени в офиси по целия свят. 
През април 2010 г. Натали про-

дава контролния пакет акции на 
швейцарския холдинг за луксозни 
стоки Richemont, сред чиито при-
тежания са също Cartier и Chloe. 
Сделката й донася печалба от 80 
млн. долара и възможността да 
остане на президентския стол. 

Междувременно новаторската 
й визия и безпогрешен бизнес 
нюх й спечелиха репутацията на 
един от най-забележителните 
модни пионери на нашето време. 
Именно благодарение на Масне 
фешън индустрията превзе съв-
сем нова територия и направи 
значителен скок към бъдещето 
си. Но Натали не просто осъ-
ществи революция в дизайнер-
ската мода. Тя промени и начина, 
по който хората я възприемат, 
и я направи в пъти по-достъпна. 
Net-a-Porter позволи на жените, 
без значение в коя точка на све-
та живеят, да имат директен 

достъп до последните творения 
на най-прочутите дизайнери.  

Компанията прави доставки 
до над 170 държави, включително 
България, и има над 2 млн. ре-
довни клиенти, основно жени. Те 
разполагат с възможността да 
пазаруват облекла, обувки, бельо 
и аксесоари от около 300 светов-
ни модни къщи и дизайнери. Някои, 
като Стела Маккартни, Том Форд 
и Аликзандър Уанг, дори създават 

миниколекции 
специално за сайта

За него работи и екип от сти-
листи, готови да отговорят на 
всеки моден въпрос посредством 

ММодаода

Находки от 
мрежата

Èíòåðíåò ïðîìåíè 
òîòàëíî íà÷èíà, ïî 
êîéòî ïàçàðóâàìå. 
Ïðåâðúùàéêè íè â 
îíëàéí òúðñà÷è íà 
äèçàéíåðñêè òâîðåíèÿ 
ñ íåâèæäàíè îòñòúïêè

Íàòàëè 
Ìàñíå
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имейл или Twitter. Разбира се, два 
пъти годишно има и разпродажби.  

А ако клиентът не хареса оно-
ва, което е купил, може в опреде-
лен срок да го върне. 

През януари 2011 г. Натали от-
беляза нов връх в кариерата си, 
като стартира мъжки вариант 
на Net-a-Porter – сайта Mr Porter, 
който е единствен по рода си в 
света. На много по-забележите-
лен успех обаче се радва другият 
неин онлайн магазин – The Outnet, 
открит през април 2009 г. И 
това съвсем не е случайно, за-
щото, както подсказва името му, 
той представлява онлайн аутлет. 
Творенията от стари колекции на 
над 250 дизайнери и модни къщи 
се предлагат с до 70% отстъпка 
от цената, а в някои случаи и по-
вече. Освен това на сайта често 
се правят тотални разпродажби 
и търгове, по време на които 
стоките се разграбват буквално 
за минути. 

„Не беше много отдавна вре-
мето, в което на много жени се 
налагаше да изминават десетки 
и дори стотици километри, за да 
стигнат до най-близкия аутлет, 
или постоянно да са нащрек за 
разпродажба на мостри – каз-
ва Стефани Пеър, изпълнителен 
директор на The Outnet. – Но ин-
тернет промени това. Мисля, че 
нашите клиенти дори изпитват 
гордост, когато открият някое 
разкошно дизайнерско творение 
от минал сезон на почти ни-
щожна цена. Защото луксозните 
облекла и аксесоари създават 
усещането, че са неподвласт-
ни на времето. Както е добре 

известно, модата е циклична и 
тенденциите често се повтарят. 
Така че намирането на дреха от 
минал сезон, която продължава да 
е актуална, изобщо не е трудно.”

Появата на The Outnet даде 
сериозен тласък на популяризи-
рането на онлайн магазините, 
предлагащи дизайнерски стоки с 

огромни намаления 

Броят на тези сайтове непре-
къснато се увеличава, както и 
почитателите им. Милиони хора 
от целия свят са се превърнали 
в страстни търсачи на облек-
ла, обувки и аксесоари от стари 
колекции. Един от най-големите 
центрове на тази мания е попу-
лярният сайт за продажба на нови 

и употребявани стоки eBay. От 
известно време той разполага с 
моден аутлет, в който отстъпка-
та от цената е между 20 и 65%, 
а изборът – огромен. Но не и кол-
кото този на другите дизайнерски 
стоки в сайта, за които трябва 
да се наддава. Ако човек знае 
точно какво търси и разполага с 
повече време, усет и търпение, 
може да се сдобие с прекрасни 
неща на смешни цени – както 
нови, така и втора ръка. Неслучай-
но на всеки 7 секунди в eBay се 
продава дизайнерска чанта.

„Наблюдава се изключително 
сериозна промяна в отношението 
към дизайнерските стоки вто-
ра ръка – казва Кари Биенковски, 
която оглавява британския моден 
отдел на eBay. – Почти никой вече 
не купува готови тоалети, които 
е видял върху манекена на вит-
рината на бутик. Хората черпят 
модни вдъхновения от различни 
места и си създават собствен 
стил. eBay им дава възможност 
да открият всичко, което търсят 
– от представители на последни-
те колекции до уникални винтидж 
находки. Дори онези, които могат 
да си позволят да дадат хиляди 
за някоя дреха, вече не го правят. 
Или поне не толкова често. За-
щото знаят, че могат да платят 
в пъти по-малко за нещо също 
толкова впечатляващо.”

� Ако имате любими дизай-
нери и/или модни къщи, разучете 
подробно последните им колек-
ции. Така ще можете доста по-
лесно да разпознаете техните 
творения, когато се появяват. 
� Купувайте зимни облекла 

през лятото, а летни – през 
зимата, защото тогава цените им са най-ниски. 
� Пазарувайте активно в началото на януари, когато пове-

чето хора нямат възможност да харчат много заради отмина-
лите празници и когато искат да се отърват от подаръците, 
които не харесват. 
� Не вдигайте цената прекалено бързо – наддавайте вни-

мателно и предварително определете лимит на сумата, която 
сте склонни да дадете, защото в противен случай може да се 
увлечете и да похарчите неоправдано много пари.  
� Ако продавате, го правете в неделя и вечер, когато хо-

рата имат повече време за ровене. Имайте предвид също, че 
продажбите, направени през декември, достигат четворно по-
големи суми от тези през останалото време от годината. 

eBay стратегии
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ММодаода

Други Други 55 горещи точки горещи точки

My-Wardrobe
Предлага голям избор на дамски и мъжки дизайнерски творения 

– нови и от стари колекции с до 70% отстъпка. Огромно удоб-
ство е възможността стоките да се разглеждат не само по вид 
и по дизайнер, но и по тенденции и по предназначение – офис 
стил, вечерно събитие, ваканционен гардероб и т.н. 

Yoox 
Базиран в Болоня, този 

дизайнерски магазин е един 
от най-старите в онлайн 
пространството. Създа-
ден е в края на 2000 г. и в 
момента обслужва клиенти 
от над 100 страни. В него 
може да се намери впечат-
ляващо разнообразие от 
дамски, мъжки и детски 
облекла, обувки и аксесоари, 
като тези от стари колек-
ции се предлагат с до 70% 
отстъпка. Често се правят 
и разпродажби на мостри, 
при които намаленията са 
впечатляващи. Има и от-
делна винтидж секция. 

Asos
Когато става дума за съотношението 

цена-качество, много малко онлайн бути-
ци могат да се мерят с този. Сайтът, 
който съществува от повече от десети-
летие, предлага дамски и мъжки облекла, 
дрехи и аксесоари – както от колекциите 
на едноименната марка, така и от стари 
на много прочути дизайнери, с до 70% 
отстъпка. Разнообразието е огромно – 
над 40 хиляди артикула, а доставки се 
правят по целия свят. Огромен плюс на 
този британски онлайн магазин е широко 
застъпеното представяне на млади и по-
непознати дизайнери, сред чиито творе-
ния могат да се открият великолепни неща на изключително достъпни цени.  

Тhen and Now Shop
Разнообразието от дизайнери, модни къщи и 

стоки тук може да изкуши и най-безразличните 
към модата. Името казва всичко – „Магазин пре-
ди и сега”. Стоките са дамски, мъжки и детски 
и могат да се търсят по различни критерии – по 
вид, по стил, от нови и от стари колекции, по 
тенденции, по марка. Има и специална функция, 
наречена „конструктор на тоалет”, която е 
изключително полезна. Тя позволява на клиента 
да събере на едно място дрехите, обувките и 
аксесоарите, които си е харесал, за да прецени 
дали ще се комбинират добре помежду си.  

Bluefly
Тук може да се намерят хиляди 

дамски, мъжки и детски стоки 
от стари колекции на стотици 
дизайнери. В секцията с разпро-
дажби намаленията са до 75%, а 
във всички други стигат до 40%. 
Всеки ден точно в 13.31 българ-
ско време се пускат 250 нови 
артикула, повечето от които се 
разграбват за минути, защото 
сайтът има безброй верни почи-

татели. Централният му офис се намира в Ню Йорк.
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кварталът на богатите 

Неслучай-
но тийнейджър-

ския сериал "Ориндж каун-
ти - кварталът на богатите" се 

казва така. Той разкрива живота на млади 
хора и техните семейства от богатия окръг Ориндж 

каунти (Orange county – от англ: оранжев, портокалов окръг) 
в щата Калифорния, САЩ. Районът стана световноизвестен с хито-

вия филм, но се слави и с други неща, освен познатите от сериала. За това 
говори и фактът, че го посещават над 45 милиона туристи годишно. 

Ориндж 
каунти

110 Икономика



111Икономикаwww.economymagazine.bg

МИРОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ

Ориндж каунти всъщност не е 
квартал, а огромна област с около 
3 млн. жители, която започва от 
Лос Анджелис и се простира до 
Сан Диего. Близостта с Мекси-
ко е оказала огромно влияние на 
архитектурата, ресторантите, 
храната, говора. Все пак няко-
га този щат е бил мексиканска 
територия. Климатът е умерен и 
сух, а не толкова влажен, въпреки 
близостта с Тихия океан. Лагуна 
бийч стана популярен от еднои-
менното риалити шоу по MTV.  
Лятото е почти целогодишен 
сезон, но има и дъждовни месе-
ци. Зима липсва, което обе-
щава много слънце и зеленина 
през цялата година. Самите 
американци не знаят на 
какво се дължи това, но са 
щастливи от факта, че е 
приятно място за живеене. 
Водите на океана обаче 
са студени и не стават 
за плуване, освен за 
сърфистите с неопре-
нови костюми. Палми, 
зеленина и цветя има 
навсякъде между къщи-
те, кръстовищата и 
шосетата. Красота 
придават и порто-
каловите градини. 
В Ориндж каунти 
се намират едни 
от най-скъпите и 
луксозни къщи в 
САЩ и в света. 
Там има палат 
за 75 милиона 
долара. Той е 

в 6квартала на 
богатите”, на тихооке-

анското крайбрежие и се нарича 
6Корона дел мар” (6Морска корона” 

- исп.). Къщата бе обявена за про-
дажба от Франк Прит - основател 
на сиатълската софтуерна компа-
ния 6Атачмейт корпорейшън”. Ос-
вен 8 спални и 10 бани, в имението 
са изградени три обикновени и 
два минерални басейна. В него има 
още изба с отбрани марки вина и 
цял автомобилен музей, тъй като 
собственикът е заклет колек-
ционер на луксозни марки коли. 
Франк Прит изградил палата си, 
след като закупил три крайбрежни 
парцела. Общата цена, която той 
платил за тях, била доста по-ни-
ска - 12.5 милиона долара. 

По-надолу в класацията следват 
още няколко имота в Ориндж каун-
ти. Една къща е продадена за 29 
милиона долара, а други две – за по 
20 милиона. В бъдеще този район 
на САЩ може да счупи досегашни-
те рекорди и да отнеме палмата 
на първенството на палата на са-
удитския принц Бандар бин Султан, 
който струва 135 милиона долара.

Защо е толкова привлекателен? 
Трудно е да се започне с описа-
нието, или по-скоро е трудно да 
се избере откъде да започне то. 
Перфектна отправна точка е град 
Анахайм. Води се център на Южна 
Калифорния и център на забавлени-
ята в Ориндж каунти. Анахайм е с 
население от около 330 хил. жите-
ли и се намира на 45 км на югоиз-
ток от Лос Анджелис. Основан е 
от 50 германски семейства през 
1857 г. Днес градът е отправната 
точка за приключенията в Ориндж 
каунти. Неговата емблема, и въ-
обще за 6квартала на богатите”, 
е най-известният в света увесе-
лителен парк – 6Дисниленд”. Той 
е тематичен увеселителен парк, 
създаден от Уолт Дисни и открит 
на 17 юли 1955 г.

През първите си три десети-
летия е забавлявал повече от 

Ëàãóíà áèé÷ å ìîæå 
áè íàé-ïîïóëÿðíèÿò 
îò øåñòòå êóðîðòà â 
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ïî íèùî íå îòñòúïâà
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250 милиона души, включително 
президенти и височайши особи 
от цял свят. До �Дисниленд” се 
стига по страхотен булевард, на 
двете страни на който се по-
люшват палми, които сякаш се 
покланят при преминаването с 
кола. Всички поколения са израсна-
ли с Мики Маус и в този парк има 
забавления както за най-малките, 
така и за техните родители, 
дори дядовци и баби, 
които се превръщат 
отново в деца дори 
и само за един ден. В 
�Дисниленд”  мечти-
те стават реалност. 
Докосване до герои 
от приказките, влак-
чета, къщи на ужа-
сите, приключенията 
на Индиана Джоунс, 
пиратски кораб са 
само част от атрак-
циите. По-екстремни 
забавления наблизо 
предлага най-старият 
в САЩ увеселителен 
парк – �Нот`с Бери 
фарм” (Knott`s Berry 
Farm), създаден през 
20-те години на мина-
лия век. Адреналинът 
се качва от ужасява-
щи, бързи и накланя-
щи с главата надолу 
влакчета, извисяващи 
се кули (три пъти по-
високи от тази в зак-
рития �София ленд”), 
панорамни асансьори, 
водна част с лодки, 
басейни и други. 

Това не са един-
ствените забавления. 
В района има зооло-
гически градини. Тук е аквариумът 
на Тихия океан, където може да 
се надзърне в подводния свят. В 
научния център на �Дискавъри” пък 
можем да се потопим в научните 
открития и изследвания. В Анахайм 
бизнесът е доста добре развит 
- има над 2000 компании. Градът 
разполага с бюджет от 1.298 
млрд. долара годишно. Гордее се с 
глобалните корпорации на негова 
територия като Anaheim Angels, 
Boeing, CKE Restaurants Inc., L-3 
Communications, the Mighty Ducks of 
Anaheim, Pacific Sunwear and The 
Walt Disney Company. Изложбеният 
и конгресен център на Анахайм 
организира всяка година световни 
бизнес мероприятия и концерти. 
Градът наскоро беше домакин на 

международното туристическо из-
ложение Pow Wow 2007, което вся-
ка година се провежда в различен 
район на САЩ. Само това събитие 
е посетено от 4600 посетители 
от над 70 страни, включително и 
България.  Районът на Анахайм и 
Ориндж каунти е богат и за шо-
пинг маниаците. Разполага с над 
200 магазина, включително и моло-
вете – къде без тях. Присъстват 

и най-популярните модни вериги 
Macy’s, Nordstrom, Victoria Secret 
и други. Задължително трябва да 
се посетят и уютните кафенета, 
ресторанти, клубове.

Освен за бизнес районът пре-
доставя условия за спорт и почив-
ка. Най-популярният спорт в облас-
тта е голф, който привлича хиляди 
богаташи заради добрите игрища. 
Не на последно място Ориндж ка-
унти е приятно място за ваканция. 
Районът предлага горещо слънце, 
палми, океански гледки, истински 
релакс, където късите панталони, 
джапанките и слънчевите очила са 
винаги уместни. Задължително си 
вземете плажен чадър и посетете 
един от деветте прекрасни плажа 
по 68-километровата брегова 

ивица на Тихия океан. Те са раз-
положени покрай красиви курорти, 
които са подходящи за семейна по-
чивка, с пешеходните алеи и лекия 
прохладен вятър в иначе горещата 
Калифорния. В Ориндж каунти се 
намират шест популярни курорта 
- Лагуна бийч (Laguna Beach), Хънг-
тингтън бийч (Huntington Beach), 
Нюпорт бийч (Newport Beach), Сийл 
бийч (Seal Beach), Дейна пойнт 

(Dana Point), Сан Кле-
менте (San Clemente). 
Най-известният е Лагуна 
бийч, където изкуството 
става живот. Познат ни 
е от едноименното шоу 
по MTV, където мла-
ди и богати момичета 
и момчета трябва да 
живеят заедно известно 
време. Те са достатъчно 
разглезени, но стигат до 
традиционните любовни 
истории и интригант-
ски игри. Лагуна бийч 
е популярно място и за 
световните артистични 
среди. Живописният и 
скалист калифорнийски 
бряг превръща курорта в 
средище за хората на из-
куството, където идват, 
за да се вдъхновяват 
и творят. Всяко лято 
Лагуна каньон е домакин 
на карнавално шествие, 
фестивал и изложение 
на изкуствата, кулина-
рен фестивал, Лагуна 
денс фестивал и др. Не 
липсват бутици, арт 
галерии, кафенета, рес-
торанти. Централният 
плаж е подходящ както 
за слънчеви бани, така 

и за волейбол, футбол, баскетбол. 
Хънгтингтън бийч - сърф, пясък и 
слънчев загар.

Известен е като Сърф сити 
САЩ (Surf City USA®). Това е 
място за срещи на сърфисти 
от цяла Америка заради под-
ходящите и големи вълни. По 
този повод на централната алея 
има сърфинг улица на славата, 
Международен музей по сърфинг. 
Курортът разполага с прекрасна 
и дълга плажна ивица. Пясъкът е 
чист, ситен и златист като на 
нашето Черноморие. Плажът е 
дълъг колкото на Слънчев бряг, 
но е два-три пъти по-широк. Е, 
има и една друга съществена 
разлика.  На него няма хотели, 
барове, заведения и хиляди шез-

Îðèíæä êàóíòè ñå ñëàâè ñúñ 
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лонги и чадъри. Той е абсолютно 
празен и свободно може да се 
настаниш, без никой да те при-
теснява и да ти иска пари. Може 
да се играе футбол, волейбол. Хо-
рата си пазят природата. Напра-
вена е пешеходна алея и друга за 
каране на колело. Отделен плаж 
има за разхождане на кучета. 
Вижда се само един магазин за 
отдаване под наем на сърфове и 
екипировка и на велосипеди.  Ше-
гувахме се, че ако беше в Бълга-
рия – ивицата и зад нея на първа 
линия щяха да бъдат (заляти” от 
бетона на многобройни хотели и 
заведения. По-назад има няколко 
малки хотела – ниско строител-
ство, и редица богаташки къщи. 
В центъра на Хънгтингтън бийч 
има и малко магазини, хубави 
кафенета, ресторанти и клубове. 
Масите и столовете на заведе-
нията са извадени на открито на 
тротоарите от двете страни на 
главната улица. Сядайки, започва 
да се наблюдава типичният за 
Ориндж каунти живот на богати-
те. Красиви и слаби жени, повече-
то със силикон (дори и в устни-
те) и нагласени като кукли Барби, 
наподобяващи Памела Андерсън. 
Разхождат се със загар, по бан-
ски и на високи токчета. Всички 
се правят на звезди и недосега-
еми. Мъжете също се перчат с 
мускулести тела и ходят голи до 
кръста.  Гъзарията в Хънгтинг-
тън бийч е на мода за разлика 
от други места в САЩ, където 
хората не обичат да си показват 
богатството. 

Все пак градът е в Ориндж ка-
унти. Сядайки на кафе или на рес-
торант, започва да се забелязва, 
че по улицата минават всякакви 
видове автомобили. Получава 
се нещо като парад – всеки си 

показва колата със силно надута 
музика. Интересно е, че повечето 
са ретро автомобили, които са 
доста „наточени” и преобразени 
с много пари. От време на време 
минават и някои от най-новите 
луксозни модели – (Ламборгини”, 
(Порше”, БМВ. Всички по кафе-
нетата започват да се смеят, 
когато мине и някоя разбита 
таратайка – изцяло измърляна и 
изпотрошена, но с викащи девой-
ки и силни басове. 

Другият курорт - Нюпорт 
бийч, също по нищо не отстъпва 
на конкуренцията. Той се води за 
вдъхновението на Ориндж ка-
унти. Също е средище на бога-
таши, но на средна възраст. В 
него къщите са още по-големи и 
по-луксозни, а някои са буквално 
до морето и пред тях има парки-
рани яхти на вода. В курорта има 
много яхтени пристанища и ки-
лометрични плажове. Провеждат 
се голф шампионати в големите 
изградени игрища. Нюпорт бийч е 
подходящ за активна почивка, за 
спорт и за плаване - било то с 
лодка или с круизни кораби. Това 
изтънчено място също предлага 
шопинг, на т.нар. моден остров 
(Fashion Island), разнообразни 
ресторанти с богато меню и 

престижни отличия за ястията и 
обслужването, а и с ултрастилно 
обзавеждане.

Сийл бийч е харизматично фил-
мово място. Наречено е така за-
ради тюлените, които са излизали 
на брега. Днес зад кея има ста-
ринни къщи. Центърът е запазен 
в стар стил от 20-те години на 
миналия век. Заведенията предла-
гат бургери и шейкове, каквито 
са били пък през 40-те години.

Дейна пойнт е морското бяг-
ство. Известният пътешественик 
Ричард Хенри Дейна е дал името 
на курорта през 1800 г. като едно 
от най-романтичните места в 
Калифорния. Днес е привлекателен 
яхтен пристан със скъпи вили. 
Предлага риболов и круизи. Извес-
тен е с екскурзиите за наблюда-
ване на китове. Дори има такъв 
фестивал – на китовете. Сан 
Клементе пък е испанското село 
на морето. Курортът е запазен в 
старинната испанска архитектура 
на Средиземноморието. Разполага 
с девствени плажове, кафенета и 
интересен годишен конкурс за пя-
съчни замъци. Разбира се, и тук не 
са забравени магазините за дрехи, 
бижута. По-специални са тези за 
антични предмети. Сан Клементе 
е известно място също за сърфи-
стите. Всяка година е посещавано 
от почти 1 млн. сърфисти.     

Туроператорите очакват все 
повече българи да се насочат към 
района на Ориндж каунти – неза-
висимо дали по бизнес, съчетан с 
екскурзии, забавления или почивки. 
Според тях най-разпространената 
причина да се ходи в САЩ са 
участията в конференции, конгре-
си, браншови изложения и бизнес. 
Туроператорите виждат потен-
циал да се увеличат посещенията 
на българи в квартала на богати-
те именно заради доброто съче-
тание на бизнес събития със 
забавления. 

Íà ïëàæîâåòå òóê íÿìà äà âèäèòå áåòîí è øåçëîíãè - âñåêè 
çàáèâà ÷àäúðà ñè, êúäåòî ìó õàðåñà è áåçïëàòíî
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СВЕТЛАНА ЖЕЛЕВА 

Услугата фитнес  отразява 
революцията, която настъпи през 
последните 20 г. в ежедневната 
грижа за тялото. Бодибилдингът 
еволюира  в грижа за тонуса, 
добрата форма, та дори и като 
начин да се справим с излишните 
килограми и стреса и да живеем 
по-здравословно. 

Напук на кризата продажбата 
на велоергометри и бягащи пъ-
течки у нас нараства. Търсенето 
следва световните трендове, като 
интересът към точно тези уреди 
е продиктуван от факта, че те 
са универсални,  при тях лесно се 
следи състоянието на организма по 
време на тренировките и се нато-
варват едновременно всички групи 
мускули, без да се напряга излишно 
тялото.Тези фитнес съоръжения са 
търсени и в отговор на устано-
вилата се тенденция на домашни 
тренировки, за които са много 

подходящи.
Имаме всички възможни забавле-

ния, интегрирани в един кардиоу-
ред, - освен стандартното показ-
ване на скорост или времетраене 
на самата тренировка уредът пра-
ви фитнес тестове,  има десетки 
програми – за игри, пасианс, табла. 
Можем да използаме собствения 
iPod  или iPhone,  да го свържем с  
уреда, за да съхраним данните от 
тренировката, да гледаме снимки, 
филми, да слушаме музика. Нещо 
повече - от 2 години  много уреди 
имат и интегриран web достъп - 
да влезеш в пощата си, да сърфи-
раш в интернет, докато работиш 
за добрата си кардиоформа, без 
това да оказва влияние на качест-
вото на тренировката. 

В други страни на Европа ци-
фрите за пазара на фитнес уреди 
звучат много впечатляващо - в 
милиарди  евро, като в това се 
включват и уелнес услуги. Само за 
един  производител на водещите 

Залите за гимнас-
тика в компаниите 
набират популяр-
ност. Инвестицията 
в салон не е никак 
малка, още повече 
ако държите на 
най-новите и добри 
уреди. Затова от 
клубовете искат ка-
тегоризация и строг 
контрол

Фитнес    манияФитнес   
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марки на фитнес уреди оборотът 
при всички случаи надхвърля 500 
млн. евро. Отварят се много нови 
пазари – например Азия.  Америка 
също е била един голям пазар. Това 
важи и за Южна Африка, Бразилия. 

Много компании хвърлят сери-
озни суми в развитие на развойно-
научната дейност - напр. ергоно-
миката, с качествата на уредите. 
През последните години модерните 
уреди ще се сторят на хората, 
които стъпват за първи път в 
салона, като съоръжения за извън-
земни. И това не е пресилено да се 
твърди.

„У нас въпреки кризата нещата 
стоят оптимистично. Дълго време 
наши клиенти бяха големите и бу-
тиковите хотели, както и фитнес 
салоните. Тенденцията е да се 
развиват фитнес клубовете, като 
очакванията са не само в големите 
градове, но и в по-малките населе-
ни места да се появят качествени 
клубове с професионално оборуд-

ване”, казва Татяна Карабоикова, 
създател на *Атама” и  вносител 
на „Техноджим”.

Няма криза, тъкмо обратното. В 
момента, в който кризата прити-
сна други браншове, дори Ричард 
Брансън призна, че единствено 
фитнес клубовете му  са проспе-
риращи. Заради стреса човек има 
нужда да се справи с проблемите 
и все повече хора осъзнават, че 
инвестицията в собственото здра-
ве е нещо безценно. И наистина 
изследвания доказват, че хората, 
които ползват фитнес услугите, 
имат повишена издръжливост, в 
по-добра кондиция са, имат дори 
по-добра имунна система, не боле-
дуват толкова често и са по-рабо-
тоспособни.

Затова има и бум на корпора-
тивните фитнес центрове. „Имаме 
все повече запитвания от компа-
нии и правим много, за да развием 
този пазар, както и да ограмотим 
самите работодатели. Особено за 

София  с този трафик е безценно 
служителят да има възможност да 
тренира, без да пътува специално 
за тази цел. В много страни хора-
та ползват по-голямата си обедна 
почивка, за да релаксират по този 
начин”, обяснява Карабоикова.

Разбира се, корпоративният 
фитнес не може да бъде задължи-
телен, защото услугата би се де-
формирала - в отбиване на номера, 
в купуване на евтини уреди.  А тък-
мо обратното - фирми с фитнес 
зали трябва да бъдат данъчно и по 
друг начин стимулирани. Например 
в ЮАР застрахователните друже-
ства предлагат много атрактивна 
здравна осигуровка, когато дока-
жеш, че ходиш на фитнес редовно. 
Ако 3 пъти седмично си във фитнес 
залата, и това с новите софту-
ерни решения на уредите може да 
бъде доказано, получаваш и до 50 
на сто намаление от здравните 
вноски, както и много други бонуси, 
разкрива чуждия опит Карабоикова.

В други страни корпоративните 
фитнеси са работещ модел. У нас 
е лично решение на управителя на 
фирмата - ако той е убеден, че 
чрез спорт ще има по-качестве-
на работа и по-добре изглеждащи 
служители,  ще го направи.

За около 30 000-60 000 лева 
може да се оборудва една зала от 
около 100 кв.м. Дори и човек да 
е психически  уморен, се правят 
възстановителни упражнения - 
лека тренировка, движения с ниска 
интензивност, за да се подобри 
кръвоснабдяването.Тренировката е 
не повече от 15-20 минути. 

„Модата е функционалният фит-
нес - по-естествени упражнения, 
които се провеждат под формата 
на забавление - с инструктор, с 
музика, в групи, по-интензивно, при 
което се натоварват всички мус-
кулни групи за кратко време. Те те 
подготвят за живота - да тичаш, 
без да се задъхваш и уморяваш, да 
изкачиш стълбите без асансьор. И 
така се развиват сила и издръжли-
вост, координация и  баланс. Дока-
то бодибилдингът повече оформя 
мускулатурата. Има зали за всекиго 
- по 1 лев за тренировка дори. 
Който не иска да спортува, той 
няма да даде и 0.50 лв. Който иска 
качествено да спортува, ще намери 

Фитнес    мания мания
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пари за себе си”, обяснява Юлиян 
Карабиберов, доцент, преподавател 
в НСА, създал първата си фитнес 
зала през 1982 г. в Спортния ком-
плекс на Правителствена болница, 
основател на  колеж за подготовка 
за фитнес инструктори. 

Софийският пазар за фитнес 
уреди е най-големият  и най-ат-
рактивният у нас. Едни фитнес 
зали отварят,  други изчезват от 
полезрението. От Българската 
асоциация за здраве и фитнес са 
категорични, че центровете също 
трябва да имат категоризация. 
Те трябва да работят по правила 
и стандарти - от продажбата на 
анаболи и стероиди, които сега се 
продават без контрол, до трени-
ровки под ръководството на  про-
фесионални инструктори, които да 
бъдат сертифицирани. 

Има глад за кадри за фитнес ин-
структори,  които да са професио-
нално подготвени, защото 
непрекъснато се отварят 
нови фитнес салони, 
във всеки квартал дори 
има по няколко. Това е 
удобство, защото хората 
искат да посещават зала 
в района, а не да си губят 
времето, докато стигнат 
до нея. Конкуренцията 
е голяма, казва Юлиян 
Карабиберов.

Проблемът е, че 
нямаме достатъчно 
специалисти, които да 
са завършили  специ-
алността „Фитнес 
и културизъм”, 
излизат по 
5-6 годишно, 
което е край-
но недоста-
тъчно. Да 
вземем само 
един квартал 
– там са 6-7 
фитнеса, 
всеки от 
тях има 
по трима-
четирима 
инструкто-
ри. В Нацио-
налната 

спортна академия не можем да им 
насмогнем, затова професията 
фитнес инструктор е в държав-
ния регистър, отворихме и колеж, 
освен това има и школа, но в нея 
курсовете са за по десетина дни, 
т.е колкото да си свериш часовни-
ка, разказва преподавателят. 

В колежа се учи по американска 
методика, както и много  други 
предмети, включително счето-
водство, английски  език, менидж-
мънт, обяснява още Карабиберов.  
Завършилите 

се водят на специален регистър, 
който е част от европейска база 
данни, в която може да се провери 
всеки фитнес инструктор  с каква 

квалификация е. Това е голямо 
улеснение, защото при 
започване на работа в 
чужбина  колежаните 
лесно и бързо могат 
да бъдат открити в 
този регистър.

Лошото е, че 2/3 
от завършилите се 
стремят веднага 
към реализация 
извън България. А 
много от тези, 
които остават, 
предпочитат не 
да бъдат наети, 
а се договарят 
с фитнес зала-
та и си водят 
клиенти, с кои-
то работят  
като самосто-

ятелни лица. Най-до-
брите работят точно 
по този метод. Техни 

клиенти са  фотомодели, певици, 
познати лица от шоу бизнеса. 

„Опитваме се да създадем 
пазара на уреди втора 
ръка.  Един професио-
нален клуб, който сме-
ня оборудването си на 
определен период, няма 
проблем тези уреди да 
бъдат насочени към 
друг, който не държи 
толкова на дизайна на 
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уредите , а повече на функционал-
ност и здравина. Въпрос на морал и 
фирмена политика е как и какво ще 
внасяш, по какъв начин ще го пре-
зентираш на своите клиенти като 
техническо обзавеждане и под-
дръжка. Но за това има стандарти, 
обяснява Татяна Карабоикова.

„Практика е фитнес зали в 
Италия и в Германия да  подменят  
цялото си оборудване на всеки 5-6 
г. и от тях се купува на доста по-
ниска цена - 1/2 или 1/3 от стой-
ността на новите. Тези фирми 
продават после с малка надценка 
и така този бизнес върви”, казва 
Карабиберов.

Има интерес и към услугата 
лизинг на оборудване, но все още 
банките са много чувствителни и 
подозрителни, когато трябва да фи-
нансират един такъв проект. Но не 
можем да им се сърдим - един про-
фесионален клуб е наистина много 
голяма инвестиция – около 300 
хиляди лв. за около 500-700 кв. м.

Фитнесът не е сфера, в която 
има толкова пари. Затова разби-
рам колеги, които не могат да си 
позволят извън столицата да 
вземат над 3-3.50 лева на трени-
ровка в луксозни клубове, на 
нивото на софийските зали. За 
щастие има ентусиасти, които 
имат добър бизнес и други доходи, 
и инвестират в спорта и фитнеса, 
но все още фитнесът е голямо 
предизвикателство- първоначална 
сериозна инвестиция, която няма 
бърза възвращаемост и изисква 
големи усилия, обобщава Татяна 
Карабоикова. 

Най-предпочитани са 
кардиоуредите. Защото да 
правиш мускули, да изглеж-
даш огромен не е модерно, 
не е естетично, не е и 
здравословно. Да, трябва 
да изглеждаш добре, което 
е голямата цел, но още 
по-важно е да се чувстваш 
добре и да имаш издръжли-
вост,  да излъчваш бонус и 
да си с тонус. Освен това 
във всяка една възраст 
във фитнеса човек може да 
получи позитиви от него. 
Ето ги и най-предпочитани-
те уреди:

1. Бягащата пътечка и 
велоергометъра имитират 
естествените движения, 
те са много търсени, 
след тях се появи крос 
тренажора,който има 
елипса в движението, тъй 
като натоварва по-малко 
ставите. 

2. Егономично колело - за 
хора с проблеми в кръ-
ста, а при затлъстяване е 
много удобен начин да се 
топят килограми, както и 
да се раздвижват, без това 
да бъде застрашаващо за 
тяхното сърце и без да 
задълбочава други заболя-
вания. 

3. Уред „варио”- нещо 
средно между крос тре-
нажор, бягаща пътечка и 
степер - с движения, които 
позволяват изключителна 
вариативност на програ-
мите.

4. Уредът на Мадона 
Power plate – за стягане 
на задните части. Прин-
ципът му на действие се 
заключава във вибрациите, 
които произвежда. Те от 
своя страна стават причи-
на за 30 до 50 свивания на 
всички мускулни влакна в 
секунда. 

5. Революционната сис-
тема „ кинезис”, която по 
много естествен начин 
позволява вече 3-измерно 
движение, с хармония  и ес-
тественост. С него могат 
да се правят над 200 уп-
ражнения за цялото тяло.  
Натоварват се равномер-
но мускулите, постига се 
баланс, гъвкавост, които 
губим, когато остаряваме.
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ССпортпорт

Îëèìïèàäàòà â 
Ëîíäîí èçëåçå 
íà áðèòàíöèòå 
15 ìèëèàðäà 
ëèðè, íî 
òåïúðâà ùå 
ñòàíå ÿñíî 
äàëè ñïîðòíèòå  
ñúîðúæåíèÿ ùå 
ïðîäúëæàò äà 
ñå èçïîëçâàò, 
èëè ùå 
çàïóñòåÿò è ùå 
ñå ðóøàò, êàêòî 
òåçè â Ïåêèí

7,4 млн. зрители на трибуните, 2,5 млн. 7,4 млн. зрители на трибуните, 2,5 млн. 
посетители на олимпийския парк, 500 000 посетители на олимпийския парк, 500 000 
души, наблюдавали на живо състезания-души, наблюдавали на живо състезания-
та по колоездене, отчита официалната та по колоездене, отчита официалната 
статистика на завършилите в Лондон XXX статистика на завършилите в Лондон XXX 
летни олимпийски игри. Цифрите показ-летни олимпийски игри. Цифрите показ-
ват, че средно 705 са били зрителите, ват, че средно 705 са били зрителите, 
пристигнали да гледат изявите на всеки пристигнали да гледат изявите на всеки 
един от 10 500-те спортисти от целия един от 10 500-те спортисти от целия 

свят. Публиката успя да вдигне шум със свят. Публиката успя да вдигне шум със 
сила 110 децибела на Олимпийския стадион. сила 110 децибела на Олимпийския стадион. 
104 бяха децибелите в залата за бокс, а 104 бяха децибелите в залата за бокс, а 
най-гръмогласни се оказаха любителите на най-гръмогласни се оказаха любителите на 
велосипедните гонки - те викаха със сила велосипедните гонки - те викаха със сила 
124 децибела, при условие, че по време на 124 децибела, при условие, че по време на 
нормален разговор шумът не надвишава 50 нормален разговор шумът не надвишава 50 
децибела. Но с тези  цифри рекордите на децибела. Но с тези  цифри рекордите на 
Лондон 2012 само започват. Лондон 2012 само започват. 
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АНТОН АНДОНОВ

Организацията на ХХХ олимпиада 
излезе скъпа на британците. Въпреки 
че преди осем години, когато МОК 
избра кандидатурата на Лондон за 
домакин, организаторите твърдяха, че 
за олимпийските и параолимпийските 
игри ще стигнат 2,37 млрд. паунда, 
само две години по-късно те предста-
виха ревизиран бюджет за 9,3 млрд. 
Но и това не се оказа точната сума. 
Последните разчети сочат, че за със-
тезанията са похарчени 15 млрд. лири. 

И въпреки 6 пъти скочилия бюджет 
в сумата не са включени допълнител-
ните разходи за обновяването на парка 
и изграждането на нови транспорт-
ни връзки, контра терористичните 
мероприятия, парите за сигурност и 
разузнаване. Ако те бъдат калкулирани, 
олимпиадата излиза не по-малко от 20 
млрд. лири, твърдят експерти. 

Според анализаторите на Goldman 
Sachs ефектът от олимпийските игри 
са два - краткосрочен и дългосрочен. 
Към първия се отнася временната зае-
тост на хора за организацията на със-
тезанията, оживлението в туризма и 
увеличението на продажбите на стоки 
и услуги, които ще доведат до иконо-
мически ръст на Лондон за третото 
тримесечие на годината от 0,4 %. 

Експертите твърдят, че дългосроч-
ният ефект ще се прояви в привлече-
ните нови инвестиции и увеличената 
туристическа привлекателност на 
Великобритания. А първият успех вече 
е налице. Лондонските хотелиери си 
взеха урок от колегите им в Полша и 
Украйна, чиито хотели останаха празни 
по време на европейското по футбол, и 
не надуха цените до небесата. Въпреки 
че скок имаше, средната цена на стая 
се задържа около 180 евро. Лондон 
успя да се преобрази, докато чакаше 
гостите на олимпиадата. В източната 
част на града изникна голям и модерен 
спортно-развлекателен комплекс  заед-
но с жилищна част към него. Тази част 
от британската столица се счита 
за най-изостаналата, затова новият 
й вид без съмнение ще привлече нови 
инвестиции и ще отвори нови работни 
места след изгасването на олимпий-
ския огън. 

Други анализатори смятат, че 
ефект от олимпиадата няма да има. 
Защото така или иначе Лондон е 
призната туристическа дестинация и 

провеждането на такова спортно ме-
роприятие е само поредният акцент в 
богатата програма на града. >Съдейки 
по данните, олимпийските игри не 
доведоха до увеличение на гостите 
на Лондон и Великобритания”, смята 
шефът на Британската туристиче-
ска асоциация Мери Ренс. Според нея 
заради игрите туристите са пренасо-
чили пътуванията си към други точки 
на света, което означава отлив от 
британската столица, заради който 
британските хотелиери, собственици-
те на магазини, ресторанти и театри 
са се принудили да понижат цените 

и така да намалят приходите си. Но 
всички те очакват през следващите 
години потокът към Темза отново да 
се увеличи, и то… заради завършилата 
олимпиада. 

На практика спортните състезания 
не доведоха до скок на вътрешното по-
требление на Острова. В навечерието 
на игрите и в първите дни от олим-
пиадата продажбите на телевизори и 
алкохол се увеличиха само с 0,1%, напук 
на очакванията за по-голям ръст. 

Според самите британци органи-
зирането на олимпийските игри в стра-
ната им е донесло финансова изгода. 
Проучване на общественото мнение на 
института ICM показва, че 55% от ан-
кетираните оправдават инвестирани-
те за спортния форум 15 млрд. паунда. 
„Финансова лудост” наричат игрите в 
условията на икономическа криза 35% 
от запитаните. 

Но и едните, и другите са на мне-
ние, че по време на Лондон 2012 са 

ССпортпорт

МОК плаща на града домакин на олимпиада 50% от всички продадени 
лицензи за излъчване на игрите, от продадените билети и пари от спон-
сори. През 1976 г. след олимпиадата в Монреал МОК въведе системата за 
продажба на „ексклузивни права”. Това означава привличане към игрите на 
големи международни спонсори чрез The Olympic Partners Programme (TOP). 
Промяната се наложи, след като стана ясно, че трябват 30 години, за да 
се изплати организацията на игрите в Монреал, които глътнаха 1,5 млрд. 
долара. ТОР програмата дава финансиране за 4 години. Тя успя да събере 
96 млн. долара от спонсори за периода 1985-1988 г. и 866 млн. долара за 
периода 2005-2008 г. Големите пари обаче идват от продажбата на телеви-
зионни права. За периода 1985-1988 те са 903  млн. долара, а за 2005-2008 г. 
удариха 2,6 млрд. долара. Макар че сметките още не са готови, за Лондон 
2012 ТОР успя да привлече 5,45 млрд. долара. Но заедно с изградената ин-
фраструктура игрите струват на Великобритания най-малко 15 млрд. лири, 
което означава, че всеки жител на Земята ще плати за тях по 2 английски 
лири. 

Бюджетът на следващия домакин на лятна олимпиада през 2016 г. - Рио 
де Жанейро, е 16,7 млрд. долара. Засега. 

Äîìàêèíúò íà ñëåäâàùàòà îëèìïèàäà 
- Ðèî äå Æàíåéðî îáÿâè áþäæåò íà 
èãðèòå ïðåç 2016 ã. 16,7 ìëðä. äîëàðà

 
ô

îò
î

 Ð
Î

É
ÒÅ

ÐÑ

Строителството на Олимпий-
ския стадион в Лондон глътна 500 
млн. лири. Въпреки това веднага 
след завършването на Параолим-
пиадата неговият покрив ще бъде 
свален и продаден в САЩ, а капа-
цитетът му ще се свие сериозно 
от сегашните 80 000 места. 
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се чувствали по-защитени от вла-
стите, които изкараха британската 
армия, частни охранители и полиция 
да пазят спокойното протичане на 
игрите. Олимпиадата се оказа най-
строго пазеното спортно събитие в 
света. За него британското пра-
вителство отдели 553 млн. лири. 
Лъвският дял от тази сума отиде в 
ръцете на частната охранителна фир-
ма G4S, която прибра 300 млн. лири, 
уточни Би Би Си. Под нейно ръковод-
ство работиха 10 000 охранители от 
общо 23 700-те, които се грижиха за 
сигурността на игрите. Освен тях и 
полицията 17 000 военни патрулираха 
по улиците и в районите на спорт-
ните битки. Кралските военновъз-
душни сили дори изкараха изтреби-
тели „Тайфун”, хеликоптери „Пума”, 
вертолети 'Си Кинг” и наземни ПВО 
установки. Всъщност разполага-
нето на последните по покривите 

на няколко високи сгради в Лондон 
предизвика гнева на собствениците 
на жилища там, защото според тях 
заради военните хората се превръ-
щат в живи мишени на евентуални 
терористични атаки. Тяхната жалба 
бе разгледана от Върховния кралски 
съд, който постанови, че военните 
могат да разположат зенитно-ра-
кетни комплекси на покривите на 
17-етажните сгради, защото това 
е съразмерната мярка в отговор 
на евентуална заплаха. Лондончани 
се примириха и с кръстосването по 
Темза на десантния кораб „Оушън”, 
който държеше под контрол водно-
то пространство на реката около 
най-екологичното Олимпийско селце, 
построено с труда на 46 000 души. 
По време на гигантската работа 
бяха открити четири скелета – три 
мъжки и един женски, и останки на 
повече от 3000 жаби и гущери. 

Пекин  -  четири години по-късно
Олимпиадата в китайската столица през 2008 г. бе определена като най-

модерната в историята на съвременните олимпийски игри. Пекин не пожали 
сили, труд и пари, за да построи съвсем нови спортни обекти за спорти-
стите на XXIX среща на олимпийците. Четири години по-късно обаче голяма 
част от спортните съоръжения тънат в забрава, а някои направо са пред 
разруха и приличат на набързо спрени заводи или пустеещи домове. Гребни-
ят канал, площадките за плажен волейбол и колодрума, построени специално 
за олимпиадата, днес не се посещават от никой, а ръждата е на път да ги 
разруши напълно. Бейзболният комплекс, който трябваше да бъде единстве-
ното временно съоръжение, е разрушен напълно, но купищата строителни 
отпадъци много ясно очертават къде се е намирал. Бисерът на олимпийска-
та архитектура за 2007 г. – Националният стадион – излезе на китайците 
500 млн. долара. За поддръжката на великолепното %Птиче гнездо”, където 
се проведоха церемониите по официалното откриване и закриване на игри-
те и състезанията по лека атлетика, годишно отиват по 10 млн. долара, но 
стадионът се използва рядко. След игрите Джеки Чан показа уменията си в 
бойните изкуства на него, поставиха се няколко мюзикъла и опери, а преди 
две години игрището се превърна в зимен развлекателен парк. Днес обаче 
стадионът пустее, въпреки че е включен в туристическите маршрути на 
Пекин с офертата – бягане по лекоатлетическата писта срещу 20 долара. 
Олимпийският плувен комплекс %Водният куб” се превърна в модерен аква-
парк и това е единственото съоръжение, което носи пари на китайската 
столица. 

XXX летни олимпийски игри в 
Лондон бяха третите, проведени в 
английската столица. И най-скъпи-
те не само за организаторите, но 
и за гостите на града. Статисти-
ката сочи, че по време на игрите 
през 1908 г. една пинта (около 0,56 
л.) бира е струвала 2 пенса. По 
време на второто домакинство – 
през 1948 г. - същото количество 
бира се е продавало за 6 пенса, а 
между 27 юли и 12 август тази 
година бирата се продава на цена 
3 лири и 17 пенса.

Îëèìïèéñêèÿò îãúí 
â Ëîíäîí èçãàñíà, íî 
ñïîðîâåòå çà ïîëçèòå 
îò Èãðèòå ùå ñå 
ðàçãîðÿò ñ ïúëíà ñèëà 
ñ åçèêà íà öèôðèòå 

 ôîòî  ÐÎÉÒÅÐÑ

Олимпиадата в Лондон е 
първата, проведена в разцвета 
на социалните мрежи. Тя сложи 
началото на битката на телези-
онното излъчване и съобщенията 
в Интернет. Игрите наложиха 
модата видяното по телевизията 
да се коментира веднага в мре-
жата. Някои от потребителите 
направо организираха собствена 
транслация и излъчваха в глобал-
ната мрежа директно спортните 
състезания за онези, които нямат 
подръка ТВ приемник. 

Още през юни Facebook създа-
де специална страница, в която 
пусна директни линкове към 
акаунтите на спортисти и олим-
пийски отбори.  Google също не 
закъсня с олимпийска страница, а 
най-голямата лондонска атракция 
– колелото London Eye – дори се 
научи да свети в цветовете на 
общото настроение на туитъри-
те. Twitter се кооперира с амери-
канския телевизионен канал NBC и 
пусна специален проект, в който 
пускаше най-важните туитове на 
спортисти, треньори, запалянко-
вци. Спецпроектът се реализира 
само в САЩ, където NBC при-
тежава ексклузивните права за 
излъчването на игрите. Така за 
първи път интернет и телевизия 
не се конкурираха, а се допълваха 
взаимно. 
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Най-губещите игри в историята 
на олимпийското движение. На пра-
вителството трябват 30 години, 
за да плати дълговете на игрите.

Това са единствените игри, за чи-
ято организация не е похарчен нито 
цент бюджетни средства, а всички 
разходи са покрити от спонсори. 

Само 15% от бюджета на олимпиада-
та отива за спортни обекти. Остана-
лите пари са за инфраструктурата на 
града домакин, което превръща Барсело-
на в успешна туристическа дестинация.

Идеята на организаторите е да 
популяризират страната като ту-
ристическа дестинация, но въпреки 
това успяват да излязат на плюс.

Най-скъпите игри в най-новата 
история на олимпиадите. Властите 
пренесоха цели заводи, развиха инфра-
структурата и въпреки това излязоха 
на зелено.

Организацията на олимпиадата 
е въпрос на престиж за бившия 
СССР и властите нямат проблем с 
бюджета.

Олимпиадата остава в история-
та като най-успешната, финансира-
на от държавния бюджет на Корея.

За първи път тук се прилага так-
тиката за строителство на вре-
менни спортни съоръжения, които 
след олимпиадата са премахнати.

Олимпиадата, която закопа 
Гърция. Организаторите успяха да 
вземат едва 1,7 млрд. долара от 
продажбата на телевизионни права. 

Първоначалният бюджет от 4,3 
млрд. долара бе надвишен 6 пъти. 
Официалните данни дали игрите са на 
червено се очакват към средата на 
септември. 

Монреал 1976 г.

Лос Анджелис 1984 г. 

Барселона 1992 г.

Сидни 2000 г.

Пекин 2008 г.

Москва 1980 г.

Сеул 1988 г.

Атланта 1996 г. 

Атина 2004 г.

Лондон 2012 г.

1,5

1,2

3

4,1

43

3

4

1,8

11,6 

20

-1

0,25

0,005

0,29

0,1

-0,3

0,3

0,01

-10

??

ССпортпорт
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Организирането на спортно събитие като олим-
пиадата винаги струва скъпо. Пари се харчат за 
строителството на нови спортни зали и обекти и 
Олимпийското село, за развитие на инфраструкту-
рата на градовете домакини – пристанища, летища 
и пътища. Осигурява се и заплата на заетите с ор-
ганизацията хора, както и средства за официални-
те церемонии за откриване и закриване на игрите. 
40 % от приходите за организаторите идват от 
спонсорски договори. 2 % от бюджета се запълва с 
парите от продажбата на лицензирани стоки, други 
8 % идват от продажбата на билети, но лъвски-
ят пай – 50% - се пада на парите от продажба на 
телевизионни права за директното излъчване на 
състезанията. 

разход           загуба           печалба (в млрд. долара)

Колко струват Колко струват 
Олимпийските игри Олимпийските игри 
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