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Как се чувствате след успеха на „Голямата уста”?

Чувствам се леко тъжен, защото свърши. През последните 3 месеца 
имах осигурено забавление 4 пъти седмично и сега ми е някак празно. А 
иначе съм щастлив, защото продуцентите от „СИА адвъртайзинг”, 
Нова телевизия и зрителите ме оцениха като нов тип телевизионен 
водещ. За мен като прохождащ в този бранш това е удивително висока 
оценка.
Кога едно тв предаване е успешно?

Единственият критерий, възприет в целия свят, е рейтингът. Това 
движи шоубизнеса като цяло, а аз мога да се похваля с направо уникални 
постижения в часовия пояс, в който се излъчваше „Голямата уста”. Ви-
сокият рейтинг означава, че на хората предаването им е интересно. 
За мен беше голяма награда това, че хората започнаха да ме спират по 
улицата и да дискутират различни теми от „Голямата уста”. Тогава 
истински разбираш, че, това, което правиш, е харесвано и успешно.
И преди сте мислел за телевизия, разкажете какво искахте да правите 

преди години?

Не знам дали знаете, че братята Уашовски са обикаляли 3 години всички 
възможни продуценти в Холивуд със сценария на „Матрицата”, но 
отвсякъде са били отпращани. Безспорният успех на този филм днес 
доказва, че те са изпреварили времето си. Много често идеите, които 
имаш, звучат твърде предизвикателно, особено ако живееш в консер-
вативна страна. Аз винаги съм се интересувал от телевизия, но бях 
сигурен, че ще скандализирам зрителите с идеите, които имах. Така ме 
възприемаха и останалите хора. Имах два проекта, които представих 
на две от националните телевизии, но те не ме разбраха, или по-скоро 
не повярваха в мен. Продуцентите на „Биг брадър”, който безспорно 
променя медийното пространство в България, ми дадоха шанс да реа-
лизирам една от екранните си мечти. 
Защо не се получи?

Вече казах - явно не му е било времето! МР3 също трудно се налага на 
българския пазар.
Как ви изкуши телевизията?

Телевизията е вид наркотик, към който доста лесно се пристрастя-
ваш. Мен точно не ме изкушава като шоколадова торта или нещо 
подобно. Телевизията провокира въображението ми, кара ме да търся 
своето място в нея. Надявам се, че посоката, в която съм тръгнал, е 
вярната.
Защо влязохте във “ВИП брадър”?

Първо, защото ме поканиха. Второ, защото в момента не виждах по-
добър начин да изразя себе си и да изпитам възможностите си в една 
затворена среда. За мен това бе повече социален експеримент, от-
колкото рекламна кампания. Всъщност получиха ми се и двете. Трета-
та причина е, че съм изкушен от телевизията и от това състезание. 
Просто ми харесва, това е!
Какво искахте да си докажете?

Че съм издръжлив и нищо не може да промени характера или разбирания-
та ми за живота!
А какво искахте да покажете на зрителите?

Исках и успях да разбия жълтата представа за мен. Аз не възприемах 
„ВИП брадър” само от първо лице единствено число. Възприемах себе си 
на фона на останалите участници, които бяха едни от най-известните 
хора в страната. На мен се падна ролята на посредника, която играех 
както можех. Изпуснах си нервите няколко пъти, но доказах на себе си, 
че мога да запазя достойнството си във всяка ситуация.
Как се спряха на вас за водещ на „Голямата уста”?

На този въпрос трябва да отговорят продуцентите ми. Аз се явих на 
кастинг с още няколко десетки кандидати и успях да получа това, кое-

то исках - да стана телевизионен водещ.
Защо приехте предизвикателството да сте водещ, та вие сте

достатъчно известен ?

Какво значи „достатъчно известен”? Има ли граници на това понятие? 
Известността е нищо, ако не покажеш високи качества и професионал-
но отношение към шоуто. Известно е, че нося душа на авантюрист и 
би било нелогично да не се впусна в такова голямо приключение.
Опишете тръпката телевизия?

Тъй като „Голямата уста” се излъчва на живо, тръпката е огромна. Раз-
бираш какво значи да ти треперят краката от напрежение в буквалния 
смисъл. Притесняваш се ужасно преди началото, но когато режисьорът 
каже: „3, 2, 1”, така се мобилизираш, че сякаш друг говори през устата 
ти. Нямаш право на грешки. Когато кажеш финалните си думи, изпит-
ваш удовлетворение, което е трудно да се опише. На това му викат 
да се хвърлиш в дълбокото без плавници и пояс. По подобни причини 
хората скачат с бънджи.
Какво е важно за успеха на едно шоу?

Интересни теми и събеседници. Слава богу, аз имах и от двете.
Как се озаптяват толкова зли езици и толкова неконтролируеми

участници?

Честно казано, в началото ми беше много трудно. Но с течение на вре-
мето придобих самочувствие, започнах да контролирам ситуацията. Е, 
невинаги, но в повечето случаи!
На живо или на запис предпочитате да върви шоуто?

Все едно ме питате дали искам да карам „Ферари” наистина или на 
симулация. Неописуемо е как ти се вдига адреналинът, когато осъзнаеш, 
че те гледат 500 000 човека на живо. 
Какво ви дава, но и какво отнема тв славата?

Дава ти обичта на хората, отваря ти вратите в заведения, пръв 
научаваш всички клюки по свой интерес. Не искам да звуча като кисела 
звезда, но в ежедневието, в моя личен живот славата започва да пречи. 
Разбираш каква благодат е била анонимността ти, когато я загубиш. 
Но, както е казал народът, всяко зло за добро.
Как се промени животът ви след „Голямата уста”?

Страшно много. Станах страшно известен. По улицата често се обръ-
щат към мен със: „Аааа, виж голямата уста.”
Как ще продължи шоуто през 2007?

Това ще решат продуцентите.
Колко дълъг може да е животът на едно тв шоу?

Вижте колко време карат Лари Кинг и Опра Уинфри. Няма определен 
срок. Шоуто съществува, докато хората го гледат. 
Кои от предаванията по българските тв канали харесвате и защо?

Харесвам много предавания, за да не обидя някого, няма да изреждам. Ще 
кажа, че вниманието ми задържат тези, които задават умни и прово-
кативни въпроси и тези, които имат интересно чувство за хумор. Не 
гледам хора, които пеят или танцуват само за да запълнят ефирното 
си време.
Какво шоу искате да водите?

Искам да водя „Голямата уста”. Ако имам възможност да водя друго 
шоу, тепърва ще мечтая за него. Защото аз не искам да приличам на 
никого. Вярвам, че уникалността е една от гаранциите за телевизионно 
дълголетие.
На какво ви  научи телевизията?   

На дисциплина и на занаят, който струва милиони.
В живота си сте имал възходи и падения, какво ще правите

след телевизията?

Никога не съм скучал. Ще продължа да се забавлявам и да работя това, 
което искам.

Има хора, родени да бъдат звезди. Дим Дуков е от тях. Дали ще бъде коафьор, дали ще върти рекламен или 
концертен бизнес, микс клуб, пицария, хотел, дали ще е монах, или ще си седи у дома - той е обречен да бъде 
в устата на хората. След запомнящото се присъствие в първия сезон на “ВИП брадър” продуцентите от 
СИА го избраха за водещ на коментарното токшоу от третия сезон на “Биг брадър” – „Голямата уста”. Дим 
Дуков показа, че лесно се превъплъщава в различни роли. Тази на телевизионен  водещ като че ли най-много му 
отива. Стил, чувство за хумор, хаплив език и мярка. Това е формулата, която Дуков приложи в дебюта си като 
водещ на малкия екран. И спечели. Какво ни очаква с „Голямата уста” през 2007?

ДИМ ДУКОВ: 
НЕ ИСКАМ
ДА ПРИЛИЧАМ
НА НИКОГО 
ТОЙ ВИНАГИ Е БИЛ ЗВЕЗДА ДОРИ НИЩО ДА НЕ ПРАВИ.
СЛЕД „ГОЛЯМАТА УСТА” ОБАЧЕ СЕ ПРЕВЪРНА
В НАЙ-УСПЕШНОТО ТВ ЛИЦЕ ЗА 2006 
текст Димитър Чипев фотография New moment

2 mediaboxx # 003 февруари 2007 33



Коктейл от звезден блясък и чувствителна документалистика, учтив европейски 
поглед с аристократична нотка, устойчива традиция и елегантна гъвкавост. 
Всички тези качества съчетава в себе си “Златната нимфа”. 
“Салмакида” – пластиката на ексцентричната древноримска нимфа, изваяна по 
статуята на монакския скулптор от XIX в. Франсоа-Жозеф Босио, чийто ориги-
нал обитава Лувъра, се връчва всяка година на най-талантливите и отличаващи 
се творци в телевизионния свят. 
Почти като приказка, но съвсем наистина телевизионният фестивал в Монте 
Карло съществува вече 47 години, като ежегодно събира телевизионни хора от 
десетки страни с благородната цел да отличи тяхното изкуство и хуманност. 
В средиземноморската монархия признание получават не само популярните и лю-
бими на зрителите комедийни и драматични сериали - от “Отчаяни съпруги” до 
“24 часа”, или сапунените опери титани, като например “Дързост и красота”, 
но и голям брой документални филми и новинарски програми. От 2002 г. фестива-
лът обновява формата си и се измества от февруари в началото на лятото. За 
тазгодишното издание на телевизионния фестивал в Монте Карло, който ще 
се проведе от 10 до 14 юни, разказва пред Mediaboxх неговият директор Дейвид 
Томатис. 

ДЕЙВИД ТОМАТИС:
ИМА ЗАСИЛЕНО ТЪРСЕНЕ
НА НОВИНАРСКИ ПРОГРАМИ
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интервю Бистра Боева

Какъв е фокусът на телевизионния фестивал в Монте Карло тази година?

Фокусът продължава да пада върху художествените телевизионни произведения и нови-
нарските програми. Фестивалът в Монте Карло се съсредоточава върху тези два основни 
жанра още от създаването си през 1961. Той представлява уникален преглед на голям брой 
международни програми. Посещава се редовно от повече от 300 журналисти от цял свят и 
има силно европейско и скандинавско присъствие. Тази година на фестивала очакваме около 
1400 участници, в това число продуценти, артисти, режисьори и медии.
Какви са категориите и най-важните събития на фестивала?

Основните категории са телевизионните филми, минисериали и телевизионните сериали, 
включващи се в художественото направление. По отношение на новинарските категории 
имаме такива за документални филми, телевизионни новинарски предавания и 24-часови 
новинарски програми.
Какви ще бъдат новостите във фестивала през 2007 г.?

Извън състезателната програма всяка вечер се прожектират обществени програми, кои-
то не участват в надпреварата. Студиата от САЩ и телевизионните мрежи от Европа 
правят премиери на своите последни продукции в присъствието на част от творческия 
екип, което винаги предизвиква голямо вълнение и интерес.
Какви са основните тенденции в индустрията според вас?

Разбира се, телевизионните сериали са решаващи за програмите на телевизиите. Амери-
канците доминират на този пазар, но и собствените продукции на много държави стават 
все по-конкурентни.
Също така наблюдавам засилено търсене на новинарски програми.
Бихте ли ни казали малко повече за патронажа на принц Албер II на Монако и неговия принос 

към фестивала?

Това всъщност е много повече от патронаж, тъй като принц Албер II е почетен президент 
на фестивала от 1988 г. Преди това тази функция е имал принц Рение II, който е създал фес-
тивала през 1961 г.
Участието на принц Албер е много активно и неговото присъствие по време на цялото съ-
битие демонстрира силната му привързаност към него. Телевизионният фестивал в Монте 
Карло стана ключово събитие за индустрията под неговото ръководство особено след 
промените, които той направи през последните четири години.
Какви са основните тенденции на пазара на спортните тв програми според вас? Как виж-

дате бъдещето на Sportel?

Sportel се превърна в пазара за международни спортни права. През годините ние изградихме 
марка, която е позната в целия свят. Sportel има водещи позиции, които успяваме да запа-
зим, като следваме еволюцията на цялата индустрия. Един добър пример е влиянието на 
новите технологии, които предлагат нови бизнес възможности.
Sportel продължи да расте през последните четири години и постигна рекордното участие 
на 2000 делегати на октомврийското си издание през 2006 г.

Освен в традиционните си категории, като комедийни и драматични сериали и минисериа-
ли, телевизионни и документални филми, новинарски програми и предавания, телевизионният 
фестивал в Монте Карло отличава и много тв произведения с хуманитарен характер и еко-
логична насоченост. На него свои награди връчват организации като ЮНЕСКО, AMADE,  Меж-
дународния комитет на Червения кръст, монакския Червен кръст, Световната католическа 
асоциация за комуникация, Международния университет за радио и телевизия (URTI). Още 
когато създава фестивала преди близо половин век, принц Рение заявява, че иска “да насърчи 
една нова форма на изкуство, която да служи на мира и разбирателството между хората”. 
Днес на негово име е наречена специалната награда, връчвана на предаванията, справили 
се най-добре с теми като опазването на природата, околната среда, защитената флора 
и фауна и борбата със замърсяването на планетата. 

Като президент на Monaco Mediax асоциацията, организатор на събитието, г-н Томатис 
се занимава и с реализирането на още няколко проекта, свързани с  медийната и развлека-
телната индустрия. Това са европейският фестивал за създаване на дигитално съдържание 
Imagina, Monaco Media Forum, който привлича медии от цял свят на интензивен професиона-
лен обмен, и световният Sportel Market. Последният се случва ежегодно на три континента и 
събира всички професионалисти, занимаващи се с международно разпространение на спор-
тни програми и спортно съдържание. Най-близкото негово издание е Sportel America Market, 
който ще се проведе в Маями в средата на март.
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РЕКЛАМОДАТЕЛИТЕ СЕ ОБРЪЩАТ КЪМ НАУКАТА 

ТАЙНИТЕ НА ЧОВЕШКИЯ МОЗЪК ХВЪРЛЯТ НОВА СВЕТЛИНА ВЪРХУ НАЧИНА,
ПО КОЙТО ХОРАТА РЕАГИРАТ НА МАРКЕТИНГА, НО МОЖЕ ЛИ ТЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ,
ЗА ДА СЕ ПРОМЕНИ ЧОВЕШКОТО ПОВЕДЕНИЕ, ПИТА АЛЪН МИЧЪЛ ОТ “ФАЙНЕНШЪЛ ТАЙМС”

Когато изследователите, работещи под покровителството на Radiological Society of North America, сканират 
мозъците на хора, на които са показани образите на различни брандове, те откриват, че силните брандове въз-
буждат част от мозъка, асоциирайки се най-вече с удоволствието и наградата. 
Оповестяването на откритията през ноември развълнува маркетинг средите и повдигна интригуващ въп-
рос. На път ли е мозъчната наука да промени лицето на маркетинга?
В продължение на много години учените, изследващи работата на човешкия мозък, трябваше да се задоволяват с 
изучаването на жертви на мозъчни повреди или болести, или да провеждат лабораторни експерименти в облас-
ти като вниманието, възприятието, паметта и ученето. 

Напоследък обаче благодарение на новите технологии като функционалното магнитнорезонансно изобразяване 
(fMRI), което взима “картини” от мозъка при работа върху различни задачи, неврологията напредва бързо. 
Маркетолозите са заинтригувани от нейните открития. Едно от тях е, че мозъчната активност за едно 
действие започва около половин секунда, преди човекът да реши да предприеме действие – така се предполага, 
че ние не толкова “взимаме” решението, колкото просто осъзнаваме факта, че решението е взето. Ако хо-
рата не осъзнават собствените си процеси на взимане на решение, как може маркетолозите да им повлияят по 
най-добрия начин? Нашите мозъци рутинно разпознават сигналите от нашата среда, включително и рекламите, 
за които нямаме съзнанието, че някога сме виждали. Какво ни казва това за начина, по който да усъвършенст-
ваме рекламната ефективност? 
През 2002 г. Адам Ковал, директор на базирания в Атланта Brighthouse Neurostrategies – консултантска ком-
пания, специализирана в областта на мозъчните изследвания – привлича интереса на маркетолозите, когато 
съобщава, че благодарение на техниките на неврологията корпорациите скоро ще могат “да накарат потреби-
телите да се държат по начина, по който те искат да се държат”. В реалността такива мечти далеч не се 
сбъдват.
Прозренията на невромаркетинга влияят на маркетинговата практика. Британската маркетингова агенция 
Weapon 7 съветва своите клиенти как да поставят визуални образи в рекламите, така че посланията им да оце-
леят в процеса на бързо препращане чрез подсъзнателното регистриране в мозъка. PHD, отделът за медийно 
купуване на американския конгломерат за маркетингови услуги Omnicom, си служи с процес, наречен “невроплани-
ране”, за да придава различна тежест на различните медии в маркетингови кампании, зависещи от това какво 
се стреми да постигне марката и как всяка медия въздейства на мозъка: само с визия, само със звук, с движещи 
се образи плюс звук и т.н. 
Практическите приложения обаче са затруднени от огромни теоретически препятствия, които представящи-
те се за невромаркетолози все още трябва да  преодоляват. Досега например едни и същи изследовател-
ски наблюдения са родили много конкуриращи се теории относно това дали, как и кога рекламата действа на 
мозъка. Някои предполагат, че рекламата е най-ефективна, когато въздейства на емоциите на потребители-
те подсъзнателно. Други спорят, че потребителите наистина научават за марките само когато тяхното 
внимание е напълно ангажирано и когато са активирани области в мозъка, свързани с разума, емоцията и двига-
телната дейност. 
Надигат се дебати дори за значението на резултатите от различни експерименти. 

 

Означава ли припламването в мозъка при fMRI сканиране при представянето на една марка, че това е доказател-
ство за успешен маркетинг или просто е потвърждение, че мозъкът разпознава нещо познато? Да не споменава-
ме техническите подробности като факта, че апаратурата за мозъчно сканиране работи 200 пъти по-бавно от 
истинските мозъци, предупреждава Джен Реймонд, професор по експериментална потребителска психология в 
Университета на Уелс, Бангор. 
Да се навържат различните резултати от изследванията, за да се създаде правдоподобна разбираема теория, 
е също предизвикателство. Едно от важните открития е, че мозъците са модуларни и си служат с различни 
системи за различните задачи, като филтриране на разсейващите елементи, контролиране на тялото, учене, 
мотивация и емоция. Импулсите, идващи от един модул, могат да бъдат превърнати в много различни видове 
поведения или всички заедно да бъдат потиснати. Точно тези комплексни връзки между маркетинговия “сти-
мул” и “отговора” с покупка възприемащите себе си като невромаркетолози все още не са успели да идентифи-
цират. 
Всъщност повечето неврологични изследвания досега не са открили механизмите зад доказания във времето 
маркетинг и рекламните техники. “Нищо не произлиза от изказването: О, господи! Трябва да променим всичко, 
което правим!”, казва Гордън Пинкот, директор на глобалното развитие в агенцията за маркетингови проучвания 
Millard Brown на WPP. Наистина с разкриването на механизмите на вниманието, възприемането, паметта и 
ученето невронауката може и да разкрие границите на маркетинговите способности да се влияе на потреби-
телите. 
Изследване на екипа на проф. Реймонд предполага, че вниманието на потребителите е “свързано със задача” 
и че потребителските реакции към нещата, които се смесват с тази задача – включително и рекламата – могат 
да генерират “много негативни” реакции. Също така, “ако хвърлите прекалено много информация към хората, 
те се затварят. Маркетолозите трябва да имат предвид това.”
“Хората се развиват дотам, че да правят размяна в комплексни ситуации”, казва Пол Зак, директор на Центъра 
за невроикономически изследвания  в Claremont Graduate University. “Фундаментално погрешно е схващането, че 
ако погледнеш в мозъка на някого, можеш да го манипулираш. Хората наистина не са толкова лесни за манипу-
лиране.”
Антонио Рангел, невроикономически експерт в Caltech University, твърди: “Ако определяте невромаркетинга като 
използване на невротехнологии за усъвършенстване на ефективността от рекламите или продажбите, все още 
не съм видял и един успешен пример.” 
Със или без невронаучните пробиви, някои неща – като риска на купувача – никога не се променят. Така че, 
купувачо, внимавай.
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СЮРРЕАЛИСТИЧЕН 
РОМАНС
текст Жана Нинова

Зорен Голд и Минори Мураками мо-
гат да бъдат герои от филмовото 
въображение на Дейвид Линч или Луис 
Бунюел. Прецизно си играят с визията, 
цветовете и спомените за формите 
на съдържанието, без въобще да се 
замислят дали създадените образи 
практично се наместват във фантази-
ята на почитателите им. Последната 
авторска самостоятелна изложба на 
артистичното дуо Зоран (германец, 
който от седем години живее в Токио) 
и Минори (японка, която от също 
толкова време обича лудо Зорен, след 
като артистичен директор на малка 
лосанджелиска галерия ги запознал 
с идея за общ проект) е Object That 
Dreams в берлинската галерия VIAUX. 
Сюрреалистичния романс на тандема 
Зорен обяснява така: „От дете нося 
в себе си онова особено усещане да 
бъдеш и да се чувстваш чужденец, пъл-
ното разбиране за алиенация. Когато 
видях култовите шедьоври на сюрре-
ализма, се почувствах за първи път у 
дома си. Границите между вътрешна-
та и външната реалност започнаха 
да избледняват неусетно. И накрая 
просто се запитах – какво е всъщност 
реалността!?”

Проектът на Зорен Голд и Минори 
Object That Dreams се продава на сай-
та на германското издателство
www.die-gestalten.de

WWW.VIAUX.COM
ZOREN GOLD & MINORI

OBJECT THAT DREAMS
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ЗДРАСТИ, АЗ СЪМ МИК,
ИЗВЕСТНА ШОКЕНДРОЛ ЗВЕЗДА

ПАРОДИЯТА НА ДЖАГЪР НА САМИЯ СЕБЕ СИ
СЕ ПРИБЛИЖАВА ТВЪРДЕ МНОГО ДО ИСТИНАТА

фотография Frank Micelotta

Кого бихте взели за главната роля в комедиен скеч за мега богата рок звезда с луксозен 
апартамент в Ню Йорк, със страст към филмите, спорта и шапките?
Ами... какво ще кажете за един мега богат рок певец с луксозен апартамент в Ню Йорк и 
страст към филмите, спорта и шапките? 
Когато сър Мик Джагър се появява в едно ново американско телевизионно шоу в началото на 
този месец, става дума за случай, в който по-скоро изкуството имитира живота – за една 
неволна негова пародия на самия него, коментира  Daily Mail.
В скеча за сериала “Рицарите на благоденствието”, тръгнал по ABC, 63-годишният Търкалящ 
се камък развежда зрителите на обиколка из своя въображаем 25 милиона доларов апарта-
мент в Ню Йорк, подтиквайки крадците да заформят план за обир в стила на Робин Худ. 
“Здравейте, аз съм Мик, казва той. Добре дошли в моя апартамент – толкова е хубаво 
тук, изобщо не ми се излиза.” След което минава през медийната стая, където може да се 
“отпусне и да си пусне филм”. После се придвижва към златна машина за пуканки, като пита: 
“Някой да иска малко пуканки? Искате ли ги с масло? Вкусно.” Показва златния фонтан, изваян 
под формата на логото на Rolling Stones с изплезения език. В банята сплашен прислужник му 
полива, за да се изкъпе с топло кисело мляко, което да освежи кожата му.
Следва стаята за шапки. “Обичам шапки, казва Джагър. Това е една малка моя мания. Съхра-
нявам ги на 16,5 градуса. Около десет процента влажност – общо взето, това е точната 
температура за съхраняване на истински хубави шапки.” В следващата сцена насред 
огромната си трапезария певецът, облечен с английска футболна фланелка и прилепнал 
златен панталон, рита топка, като използва прислужника си за вратар. “Ти даже не се и 
опитваш”, насмита го Джагър. Последната спирка е басейнът, където звездата казва, че 
мрази “да се мокри”, но пък “кучетата обичат” – при което камерата показва панорамно 
четири потапящи се в басейна кучета.
В реалния живот Джагър наистина има апартамент палат в Ню Йорк. И макар да не се къпе 
с кисело мляко, той е известен с редовните си масажи на лицето с черен хайвер в лондон-
ския хотел Claridges, където ангажира резиденцията на покрива. Сър Мик тайничко е също 
голям фен и на шапките – съвсем наскоро той беше заснет да играе футбол с най-малкия си 
син Лукас в Ричмънд парк в Лондон с розова барета. Освен това той е и фанатичен филмов 
запалянко и има собствена продуцентска компания за филми - Jagged Films, произвеждаща 
хитове като “Енигма” с Кейт Уинслет например. А е също така и доста ентусиазиран на 
тема спорт, въпреки че не футболът, а крикетът е неговата игра.
И така след заснемането на шоуто последният, който се смее, е Джагър. По всичко личи, 
че той е поискал да не се използва името му, нито пък имиджа му за  промотирането на 
епизода. Тогава какво е направила ABC? Телевизията кръщава шоуто “Нека да ограбим Мик 
Джагър” и го рекламира с огромен кадър на певеца, извисяващ се над малките кадри с члено-
вете на състава. Джагър очевидно “удря тавана”.



МИСИЯТА

РАЗПЯТИЕТО НА САНТЕ Д’ОРАЦИО Е ТОЛКОВА ИНТИМНО,
ЧЕ В ПРОЕКТА KATILIK SCHOOL НЯМА НИТО ЕДНА ЗВЕЗДА

текст Жана Нинова

След като провъзгласи Памела Андерсън за последната американска икона в проек-
та Pam- American Icon (в каталога на Schirmer Mosel), американският фотограф Санте 
д’Орацио изненада почитателите си с еротичната продукция Katlick School. Не е за вяр-
ване, но в луксозното издание, включено в каталога на teNeues Publishing, няма нито един 
звезден герой. Твърде нетипично за Д’Орацио, който и досега пази ореола си на любимец 
на екранните диви от  ранга на Камерън Диас и фешън кралиците Наоми Кембъл и Кристи 
Търлингтън. Интимен, еротичен и магнетично предизвикателен, проектът акцентира 
върху загадъчната съблазън на ученичка от католическо училище в Америка. Латинокра-
савицата Кат е единственият главен герой в Katlick School и пред камерата на Санте 
д’Орацио тя потвърждава доста от митовете, които се ширят като градски легенди 
в Америка по отношение на секси ученичките в тези училища. Същите, за които вокалът 
на Red Hot Chili Peppers Антъни Кийдис пее Catholic School Girls Rule! 
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РЕКЛАМАТА В ПЛЕН НА ЗВЕЗДИТЕ

8 МИЛИОНА ДОЛАРА СТРУВА НИКОЛ КИДМАН НА „ШАНЕЛ”

Текст Тодор Ценов

Познати лица – актриси, модели, спортисти и певци, остават предпочитани 
и сигурни в рекламния бизнес и през 2007 година. Потребителите предпочитат 
да се доверяват на екранните си любимци, когато става въпрос за избор на 
крем, дреха, кола или парфюм. Колко струва удоволствието да поканиш Никол 
Кидман да украси кампанията на даден бранд и дали лошите момичета като 
Кейт Мос отиват в ада или в рая, след като пресата надуши, че си падат по 
кокаина? Кукли продават по-добре от носители на “Грами”. И защо актриси, 
наближаващи 70-те, вдъхват повече доверие от 20-годишни дебютантки в 
киното? Рекламните стратези все по-трудно рискуват с избора си на лица. И 
затова плащат много.

ЛОШО МОМИЧЕ

Късметът на един човек е по-голям от лошата му слава. Въпреки че преди години 
пресата натопи Кейт Мос, че “смръкна” кариерата си през носа, миньончето 
успя успешно да  продаде през 2006-а лицето си на големи марки. Пуританска 
Англия бе разтресена от кокаиновия скандал, а г-ца Мос удвои приходите си от 
рекламни договори. 
Как един модел, заплетен в кокаинови скандали, успя да увеличи капитала си от 
45 милиона евро годишно?
На 32 години Кейт вече удържа кариерата и личния си живот. И печели.
За свой граждански дълг тя смята лансирането на английски марки аромати. 
Патриотката от мъгливия Албион през деня ползва Extreme на Paul Smith и вечер 
Woman на Clive Chrstian или Blubell на Penhaligon’s.
И въпреки че не е класически модел (при ръст 170 см тежи едва 43 кг, остана-
лите мерки са 84-58-89), тя продължава да бъде един от най-скъпите модели в 
света. Какво, че след кокаиновия скандал загуби договори с 
шведската верига за дрехи Hennes and Mauritz и “Шанел”. Мос вече не е лице на 
парфюма Coco Mademoiselle, нито пък ще бъде снимана за  “Бърбъри”, където я 
замени актрисата Рейчъл Уайз. 
Затова пък Кейт си сложи 2-3 снопчета изкуствени мигли в рекламата на спира-
лата Exaggerate Full Volume and Curl на Rimmel и вдигна двойно продажбите.
Agent Provocateur, една от „най-провокативните“ марки за луксозно дамско 
бельо, също избра Мос за лице. Тя получи правото да представи най-загадъчно-
то и „строго“ бельо, носещо името „Кейт Мос”. Контрактът за година носи на 
„кокаиновата принцеса” 2 млн. долара. 

КУКЛИ РЕКЛАМИРАТ OPEL 

Маркетингът на Opel надхитри конкуренцията, като представи първите 
знаменити водачи на Corsa: The C.M.O.N.S. В Барселона Ален Висер, изпълнителен 
маркетинг директор на Opel, се срещна в края на миналата година с хип-хоп  
ъндърграунд групата, създадена в Барселона - The C.M.O.N.S., за да ги представи 
с новия Opel Corsa. Групата, съставена от White, Moo, Blue, Red и Cherri, стана 
култова след участието си в заснетия през лятото „рокументален” филм на  
MTV, наречен Under The Radar. “Много сме развълнувани от това, че C.M.O.N.S. 
избраха новата Corsa за техен официален автомобил, каза Висер. Уникалният 
им стил подхожда отлично на ориентацията към доставяне на удоволствие и 
динамичната същност на новата Corsa.” Солистът на групата Blue отговори: 
“C’mon.” Момичетата от британското трио “Шугабейбс” също получиха голям 
хонорар, за да се обвържат в Копенхаген с кампанията на  новия Opel Corsa, 
лансирана по време на наградите на MTV Европа. След впечатляващата си 
световна премиера четвъртото поколение на популярния Opel Corsa поема към 
пътищата на планетата. С този нов модел Opel остава верен на ролята си 
на марка, диктуваща модата. Започнаха залаганията кой ще бъде следващото 
рекламно лице и за колко ще бъде спазарено то през 2007?

АКТРИСИ И КОЗМЕТИКА

Австралийската звезда Никол Кидман успя да вземе своето от козметичната 
компания “Шанел” и стана рекламно лице. Споменават се суми от порядъка 
на 8 млн. долара годишно. Актрисата, известна с безупречния си стил, често 
ползва класическия парфюм на марката “№5”, а на миналогодишните оскари бе 
облечена в розова рокля на “Шанел”. Кидман наследи актрисата Лорън Хътън 
и модела Ерин О’Конър като рекламно лице на марката. Договорът на Катрин 
Зита-Джоунс като лице на “Елизабет Арден” е на същата сума, отбелязва 
британският в. “Сън”. Лиз Хърли рекламира “Есте Лаудер”, а Мена Сувари и Ума 
Търман наследиха Изабела Роселини в кампаниите на “Ланком”. Сумите обаче 
се пазят в тайна. Актрисата, прочула се с филма „Първичен инстинкт”, Шарън 
Стоун е лице на козметична линия против бръчки на “Диор” за скромните 2 млн. 
долара годишно. Ветеранката Джейн Фонда наближава 70-те, но е харесана от 
френския козметичен гигант „Лореал”. Джейн продължава да се съпротивлява на 
пластичната хирургия. Джейн ще рекламира крем срещу бръчки. Сумата се пази 
в тайна така, както никой не знае срещу колко се е съгласила да рекламира коз-
метични продукти музата на Педро Алмодовар Пенелопе Крус и изкусителната 
италианка Моника Белучи. 
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 „Обичам модата да излиза на улицата, но не допускам 
да идва оттам“, често обича да повтаря приживе Коко 
Шанел. Модната законодателка е почетена с голяма 
пътуваща изложба, която мина през Метрополитън музей 
в Ню Йорк, а от февруари ще бъде показана в Япония.                                                                    
Идеята на организаторите е да разкрият последовател-
ността, с която мадам Шанел създава своите колекции, и 
да покажат връзката между модните тенденции и реклам-
ния бизнес. Кураторът Чарлс Райс коментира, че Шанел е 
сред малцината дизайнери в областта на модата, които 
са успели да превърнат своята линия в част от реклам-
ната индустрия. Изследване на модна къща “Шанел” през 
2004 година доказва, че 30 процента от рекламите, създа-
вани в света, използват елементи в стайлинга от стила 
на мадам Коко. Това кара организаторите на модното 
шоу да покажат онези тоалети и аксесоари, които най-
често рекламата използва или интерпретира в своите 
визии.                                                                                              
Философията на една марка е в умението да я наложиш и 
превърнеш в елемент на съвременната визуална култура. 
„За да бъдеш незаменим, е необходимо непрекъснато да се 
променяш”, твърди Коко Шанел. Думите й се превръщат в 
пророчески знак на творческото й дълголетие. 
През 60-те години сред клиентките й са звезди като Роми 
Шнайдер, Марлене Дитрих, Жана Моро, а сред апологети-
те й все така остава Пикасо. Триумфът е пълен, когато 
първата дама на Америка Джаки Кенеди се появява с розов 
костюм на французойката. Госпожица Шанел умира през 
1971 г. в своя апартамент в хотел “Риц”. Тя е на 88 години и 
е най-великата дизайнерка на всички времена. 
Карл Лагерфелд, който днес се идентифицира като 
наследник на Коко във владенията й на улица “Камбон”, се 
справя отлично с ролята си на продължител на една класи-
ческа линия. Той е човекът, който настоява изложбата да 
бъде видяна от максимален брой почитатели на вечната 
марка “Шанел”. 

„МОДАТА Е КАТО АРХИТЕКТУРАТА -
ВЪПРОС НА ПРОПОРЦИИ“ 

“Модата нахлува в живота й, без да я очаква, без да 
мечтае за нея. Когато майка й умира, бедните роднини я 
дават в сиропиталище. Монахините учат 12-годишната 
Габриел да шие, като й внушават, че този занаят ще я 
храни винаги. И тя действително успява да попадне като 
чирак във фирма за дамско бельо, а по-късно в ателие за 
военни униформи. Офицерите, които идват там, бързо 
хвърлят око на красавицата от Сомюр. Тук биографията й 
сякаш се слива с тази на Едит Пиаф. Коко започва да пее 
и без свян и страх се превръща в компаньонка на заможни-
те си обожатели. Оперните диви, с които по това време 
тя дели някои от най-богатите развратници на Париж, 
я молят да им направи малки, елегантни шапки, истински 
контрапункт на натруфените грамадни капели. Така сла-
вата на Коко тръгва из френската столица. По-късно един 
от богатите й любовници й купува ателие на малката, но 
отдавна станала митична улица “Камбон”. Там тя откри-
ва първия си магазин. Вторият е на Лазурния бряг, в Довил. 
Палавата госпожица се мести в курорта по принуда след 
избухването на Първата световна война. Там нейният 
талант просто експлодира. Тя се подстригва късо и така 
дава тон в живота на много млади дами. После ги кара 
окончателно да изхвърлят кринолините, фустите и корсе-
тите. Като компенсация им предлага леки, ефирни тоа-
лети и малки черни рокли, които до този момент са били 
униформата на парижките продавачки. Нейните клиентки 
започват да носят моряшки костюми - плисирана пола и 
блуза с три четвърти ръкави. Всички разкрепостени жени 
около Шанел се влюбват в панталона клош, с жилетка вър-
ху него. Войнстващата феминистка не познава скуката и 
спокойствието. Тя сътворява дори якето, чийто родител, 
мундирът, винаги се е смятал за мъжка дреха. Коко налага 
новия образ на жената - независима, секси, икономически 
самостоятелна. Бурният любовен роман с великия руски 
княз Дмитрий променя една от линиите в колекциите на 
модистката. Докато той я обсипва с бижута, тя започва 
да налага атмосферата на императорски разкош в сво-
ите модели. От този момент перлите и златните син-
джири стават задължителни акценти. А кожите от самур 
остават върху палтата. Дмитрий има още една заслуга в 
кариерата на Коко. Той я запознава с химика Ернст Бо, дос-
тавчик на парфюми в двора на цар Николай Втори. Двама-
та общуват няколко пъти и не след дълго французойката 
го моли да й направи нов, нечуван, невиждан и непомирис-
ван досега аромат. В резултат на серия от експеримен-
ти се появява феноменът “Шанел №5”. 
След Втората световна война Париж с интерес наблюда-
ва двубоя между Коко и новия месия на модата Кристиан 
Диор. И тъкмо когато скептиците мислят, че нежният мла-
деж е победил, госпожицата отново доказва, че е боец от 
класа. В нейното ателие започват да влизат холивудските 
звезди начело с една друга велика феминистка, самата 
Грета Гарбо. В леглото й пък попада двойно по-младият 
Лукино Висконти (“Гепардът”).” 

НЕОЧАКВАНАТА КОКО ШАНЕЛ

ИЗЛОЖБА В ЯПОНИЯ ПРАВИ ВРЪЗКАТА МЕЖДУ МОДА И РЕКЛАМА 

текст Димитър Чипев фотография колекция “Шанел”
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текст Жана Нинова

Те са дяволски добри и упорити в преследване-
то на красотата. Най-добрите фешън фотог-
рафи участват в култовата изложба на лондон-
ската National Portrait Gallery Face of Fashion, в 
която са събрани ключови кадри от модната фо-
тография. Създателите на последното издание 
на прочутия календар „Пирели” Мерт и Маркъс, 
бившата манекенка Корин Дей, която направи 
първата модна фотосесия на 15-годишната 
Кейт Мос, Стивън Клайн – любимецът на Мадона, 
Марио Соренти – голямата любов на Кейт Мос, 
Марио Тестино – приятелят на топмоделите, и 
поетът в модната фотография Паоло Роверси 
преоткриват красотата през обектива си. 
Не случайно иконата пред обектива Ървин Пен 
издава, че „модната фотография е всъщност 
портрет: само като портрет една фотог-
рафия може да бъде възприемана като модна 
фотография!” (1950).
На границата между реклама и изкуство фотог-
рафите често се изкушават да експерименти-
рат с формата и съдържанието. Все по-често в 
рекламните кампании на гигантски модни компа-
нии се залага на А отбора на Холивуд. Никой не е 
забравил и ерата на топмоделите от средата 
на 80-те години. Още тогава покойният Джа-
ни Версаче ги провъзгласи за богини и загатна 
за ролята им в модната индустрия. Толкова 
значима и интересна е и връзката между тях и 
актьорите, ангажирани в модните кампании, 
с фотографите. Особена порода интимност 
царува на снимачната площадка и провокира 
създаването на любопитни фотосесии с почти 
историческа стойност – каквато е серията 
фотографии на Брад Пит и Анджелина Джоли за 
американското списание W, които позират за 
първи път пред обектива на Стивън Клайн като 
типичното американско семейство, без въоб-
ще и да подозират, че играта им ще се окаже 
прелюдия към повторението й в реалността. 
Бившата манекенка Корин Дей прохожда като 
фотограф със срамежливката Кейт Мос, която 
снима за първи път в жилището й, а дуото 
Мерт и Маркъс обичат да се връщат назад във 
времето в златната ера на Холивуд и превръ-
щат Ума Търман или Дрю Баримор в подобия на 
Джейн Ръсел или Грейс Кели. За разлика от тях 
италианският фотограф Паоло Роверси вече от 
години не изневерява на играта със светлината 
като основен акцент в поетични кадри. Запазе-
ният знак на Марио Соренти пък са страстта, 
уязвимостта и страховете, уловени в лицата 
на моделите.

Face Of Fashion е в National Portrait Gallery,
Лондон, до 28 май

ОТБЛИЗО: 
ЛИЦЕТО НА 
МОДАТА
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РАЗЛИЧНАТА МАРКА

FORMSCHLAG ПРОМЕНЯ ПАЗАРА У НАС
С НОВА КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ

Текст Петър Христов фотографии Formschlag

Formschlag  е студио, което създава различна и 
съвременна визия за комуникация. Студиото борави 
със средства, отличаващи се от ежедневно 
използваните в рекламата и графичния дизайн. Отличи-
телният белег е неприкосновената индивидуалност. 
В основата на комуникационната концепция 
на студиото са два признака: креативност и 
целесъобразност.
Екипът на Formschlag открива и изобразява 
пресечните точки между дадена фирма и 
заобикалящата я среда. Мотото на работещите в 
студиото гласи: „Марката = Различие”.
„Мислейки и действайки по този начин, ние искаме 
да накараме дадена целева група да възприеме 
създадена марка съзнателно и емоционално”, казва 
създателят на студиото Николай Тонков. Той е роден 
през 1969 година. Завършва Художествената гимназия 
в София. В края на 80-те заминава за Берлин. 

Нова стратегия 

В Берлинската академия Николай продължава 
образованието си в областа на графичния дизайн 
и визуалната комуникация. Опитът, който събира в 
различни агенции и студиа, му дава възможността 
през 1997 г. да основе креативно студио Formschlag 
в Берлин. За десетте години от съществуването си 
студиото е работило с много клиенти от различни 
браншове. 
През пролетта на 2004-та Formschlag отваря офис и в 
София. 
Екипът се състои от млади високообразовани хора в 
областта на визуалната комуникация, маркетинга и 
нови медии. 
С появата си на българския пазар те започват 
да развиват и разработват корпоративна 
идентичност, изграждане на марки и интегрирани 
комуникации. С опита си през годините от Formschlag 
твърдят, че корпоративният дизайн като част 
от целия рекламен пазар става все по-важен за 
българския клиент.
За две години работа в София студиото успява да 
се утвърди като водеща фирма в изграждане на 
корпоративна идентичност. Създават отношения с 
много клиенти, които им се доверяват професионално.
Сред тях са мебелна къща Gamma Design, Goethe 
institut Sofia, Magniflex, Culto, ОТ-DО Consult, Astella, 
Chouchkov Brothers, в. “Стандарт”, “Нова телевизия”, 
“Вестникарска група България” и много други клиенти 
от средния и големия бизнес.
„В ежедневната работа на офиса непрекъснато се 
анализират пазарът и стратегическото развитие 
на марките, което помага изгражданите  концепции 
да бъдат ефективни, целесъобразни и в дългосрочен 
план. Работи се с клиентите и след приключвнето на 
проектите се следи развитието на техните марки 
и продукти и при нужда се оказва съдействие за 
тяхното актуализиране”, разказва Николай Тонков.
Реализираните проекти на студиото отговарят на 
нуждите и изискванията на клиентите, с които се 
работи. 
Formschlag предлага всичко необходимо за 
успешната реализация на процеса по изграждане на 
корпоративен дизайн, както и за оптимизацията на 
съществуващи марки: корпоративна идентичност, 
изграждане на марки и интегрирани комуникации.

Още за работата на студиото - www.formschlag.de

ИТАЛИАНСКОТО СПИСАНИЕ МАХ
ПРЕОТКРИ СОФИЯ 

ГОЛЕМИЯТ БРАТ ПОХВАЛИ ПО-МАЛКИЯ
ЗА СМЕЛОСТТА ДА БЪДЕ РАЗЛИЧЕН 

Текст Галя Василева фотография МАХ

„Нощният живот в София навлезе в нова ера. Заслугата е на едно ново списание. 
Много специално”, започва статия в декемврийския брой на италианското списание 
МАХ, посветена на нощния живот на столицата и премиерата на българския МАХ.   
„На 17 октомври логото на МАХ обърка движението по една от най-важните пътни 
артерии на София - булевард “България”. Поводът беше важен, дори исторически - 
раждането на новия МАХ на (почти) европейска земя (България ще се присъедини към 
Европа на 1 януари 2007). Новото издание е „брат” на италианското и носи нашето 
генетично наследство, както и желанието да разказва за жените, актуалните хора 
и важните места”, пише италианският МАХ. 
Той не скрива възторга си от домакина на вечерта - главния редактор на МАХ – Бъл-
гария, Ваня Николова, която е снимана с първия бой на изданието с Моника Белучи на 
корицата. Мястото, където издателите и екипът на МАХ посрещаха гостите си, 
е наречено „място, което е на висотата на най-актуалните европейски клубове 
- фабриката  за стъкло на Кристиан Нейко”.
„За една нощ зад малката входна врата на производствения склад се разкри нов 
свят - 20-метров бар, 3D лазерни прожектори,  плазмени екрани, специален DJ сет, 
до който можеше да се стигне само по висока стълба. В chill out зоната на халето 
протече една незабравима вечер, с много VIP, приятели и модели. Официално се отк-
ри нова ера. Под знака на МАХ”, пише италианският МАХ в новогодишния си брой. 
Репортажът е подкрепен от снимки на Ива Екимова, певицата Бони, Галя от балет 
„Сатен”, издателя на МАХ – България,  Кристиана Великова и Ваня Николова. Матери-
алът завършва с препоръка към италианците да не пропускат клубове като “Черви-
ло” и “Ялта”, ресторанти като “Чек пойнт Чарли” и “Мото”, вино бара във Военния 
клуб и други модерни места в София. 
„Sofia By Night - в столицата се вихри нощен живот. Най-яките места? Ето ги.
Клубове, които за нищо не трябва да завиждат на най-модерните в Ню Йорк и Лон-
дон, изтънчени Lounge bar, приспособени производствени пространства, бивши 
военни клубове... новата Sofia By Night трябва да се види. Между миналото и бъдеще-
то”, завършва репортажът от София.
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Математикът разбира от жени и телевизионен хазарт. Той не се притес-
нява, че  жените от екипа му говорят много, и то на различни езици. Те не 
само че не харчат пари, но дори с  всяка бързо изговорена дума увеличават 
печалбата му. В интерактивния телевизионен харем на Jeno Torocsik те 
делят един мъж – самия Jeno, който ги ръководи от удобното си студио 
Telemedia в Будапеща. 
Хазартният барон Jeno създава нов жанр в интерактивната телевизия. 
Неговата формула е проста и ясна – броят входящи обаждания на минута 
по време на излъчваното 60-минутно куиз шоу трябва постоянно да рас-
те. В зависимост от това екипът дирижира играта, определя размера на 
наградата и  така с всяка изминала секунда броят  на входящите обаж-
дания се променя. Студиото работи денонощно. В най-натоварените дни 
се поемат дори над 100 000 обаждания в рамките на 60-минутното шоу. С 
това темпо Telemedia  продуцира над 2000 часа месечно, което възлиза на  
стотици милиони обаждания годишно.  
 
Telemedia е  виртуална Вавилонска кула 
Водещите на шоуто  говорят различни езици. За да накарат хората от 
Аржентина до Владивосток да участват именно в тяхната игра, органи-
заторите подлагат бъдещите жени на Torocsik на много строг кастинг и 
след последния кръг одобрените заминават за Будапеща. Там в школата на 
Telemedia  се обучават как да манипулират аудиторията, ползвайки гласа, 
движенията на тялото и силата на погледа си. 
Играта се дирижира от контролно студио. На всеки монитор тече различ-
на игра. На един екран може да се види на какво играят в далечна Арженти-
на, докато на друг водещата помага на някой нигериец при решаването 

на кръстословица. Дежурният в студиото манипулира играта със звукови и 
светлинни ефекти, а “дежурният режисьор” променя правилата на играта 
според броя на входящите обаждания. Получените данни му дават свобода-
та да увеличава наградата или да симулира напрежение, което трябва да 
увеличи печалбата за минута.
 
Игрите в интерактивното шоу не са запазена марка

Те се приспособяват спрямо манталитета и вкуса на страната, за която 
се излъчва шоуто. Така например Лолита от Владивосток  не приканва зри-
телите да водят интерактивна борба с бикове - нещо, което със сигур-
ност би предпочела колежката й от Испания. 
Преди да завладее интерактивното пространство в някоя страна, To-
rocsik  внимателно проучва нейните закони. Във Великобритания например 
неговата интерактивна индустрия е била подложена на критика заради 
прекалено елементарните  въпроси, което автоматично прави печалбата 
по-лесна и по тази причина е определена като хазартна. В повечето случаи 
тази игра е по-често въпрос на късмет, отколкото резултат на солидни 
познания.
Но това не затормозява математическия ум на Jeno. Той приканва  зрители-
те да участват в една приятна и забавна игра, която им покачва адренали-
на и може да им донесе печалба от 50 до 50 000 долара. Телевизиите също са 
доволни, тъй като не плащат на продуцентите на шоуто, а делят печалба-
та с тях. Всъщност според Jeno май че всичко е игра. И така, играейки си, 
той вече работи в над 40 страни в цял свят и месечно раздава награди на 
стойност около 1 милион долара. Засега нищо не застрашава Вавилонска-
та му кула.  

ЛОЛИТА ОТ ВЛАДИВОСТОК РЕДИ ПЪЗЕЛ В БУДАПЕЩА

В НОВО УНГАРСКО ИНТЕРАКТИВНО ШОУ ВОДЕЩИТЕ ГОВОРЯТ НА РАЗЛИЧНИ ЕЗИЦИ 

Текст Ана Йованович фотография Telemedia

ЕКО ПОДАРЪК
Бензиностанции ЕКО подаряват „Пътеводител на разумния шофьор” на всички 
български автомобилисти. Необикновеният пътеводител за добро настроение, 
толерантност и разумно шофиране е част от популярната кампания „Обади се, 
като стигнеш!”. Съветите в него са от посланиците на кампанията - европейс-
кия вицешампион, рали пилота Крум Дончев, певицата Мариана Попова и актьора 
Краси Радков. 

Забавният наръчник не само помага да се справиш с трудни ситуации на пътя, но 
и те зарежда с положителна емоция и усмивка, за да бъде по-приятно времето, 
прекарано в хаоса на градския трафик. 

От съветите на Крум Дончев ще разбреш как да се справяш с дупките по улици-
те и кои са „куршумите” в колата, Мариана ни съветва кoя музика е най-подхо-
дяща, за да преборим умората или лошото време, а Краси Радков ни зарежда с 
добро настроение и ни разказва  смешни бивалици-небивалици. 

Повече можеш да прочетеш в Пътеводителя!

Твоя брой можеш да намериш във всяка бензиностанция ЕКО. Сподели го и със сво-
ите приятели, за да бъдат и те толерантни и в добро настроение на пътя. 

Повече от 200 хиляди шофьори вече подкрепиха кампанията „Обади се, като стиг-
неш!”, която стартира в началото на август, и поставиха стикери с нейния 
символ на своите автомобили. Сигурно и ти си го виждал - предупредителен знак 
със сърце и удивителна. Той напомня, че безопасността на пътя е лична отго-
ворност на всеки участник в движението, защото по-важно от изкушението да 
подражаваш на любимия си автопилот или да убедиш всеки край теб в експлозив-
ната мощ на своя автомобил  е да проведеш един телефонен разговор. Разговор 
с важен и близък човек, за да му кажеш „Пристигнах. Всичко е наред!”. 
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“ДАРИК” – (ПРЕ)ЗАРЕЖДАНЕ 

текст Димитър Чипев снимка сп. “За хората”

Константин Вълков (30) е от журналистите, които респектират с вкус, последователност и креатив-
ност. Независимо дали ще пише за елитно списание, или ще превърне в запазена марка прохождащо 
радио, отличителният му код е стил. Той е завършил френска гимназия в 18 СОУ „Уилям Гладстон” в София и 
е магистър по социално-икономическа география, транспорт и телекомуникации на Франция в СУ „Кли-
мент Охридски”. Специализирал е два пъти по програми на Deutche Welle. Участвал е в журналистически 
обучения на Reuters във Великобритания и Южна Африка. Четири пъти специализира в Маастрихт и Брюк-
сел по програми на Европейския журналистически център.
Вълков е политически кореспондент за България от 2001 до 2003 на базирания в Прага онлайн вестник 
Transitions Online. Работи като интернет редактор в списание „Егоист” от 1996 до 2001 г. Редактор е на 
българското списание на British Airways от 2005 г. През периода от 2001 до 2006 е програмен директор на 
„Ретро радио”.
От 1 ноември 2006 г. е назначен за програмен директор на „Дарик радио”. От февруари стартира нова-
та програмна схема на „Дарик радио”. В основата й е Константин Вълков.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДИ ВСИЧКИ Е ЛУКСЪТ НА МЕДИИТЕ ДНЕС,
КАТЕГОРИЧЕН Е НОВИЯТ ПРОГРАМЕН ДИРЕКТОР КОНСТАНТИН ВЪЛКОВ 
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Защо се съгласи да станеш програмен 

директор на “Дарик радио”?

Всичко това, което се случи, ми напомня, че 
трябва особено да внимавам за какво точ-
но си мечтая, тъй като в повечето случаи 
то се сбъдва. 
Освен това твърдо вярвам, че човек по-
лучава няколко важни покани в живота си, 
независимо дали става дума за персонални 
или професионални такива. Поканата за 
„Дарик” бе една от тези. Когато г-н Радев 
ме покани да представя своя концепция 
за развитието на „Дарик радио” в про-
грамно отношение, си спомням, че прека-
рах няколко безсънни нощи, докато сглобя 
цялата информация, която бе в главата ми. 
Интересно е, че през последните месеци 
някак си съм трупал идеи по темата, без 
изобщо да подозирам, че ще получа подоб-
на покана.
Съвсем естествено, след много разговори, 
окончателно реших, че това е най-голямо-
то и рисково предизвикателство, което 
мога да направя в живота си. И тъй като 
много обичам да рискувам и да взимам 
решения бързо, бях убеден, че това е пред-
ложение, на което не само че не мога да 
откажа, но много искам да приема. Сигурен 
съм, че това е голям риск не само за мен, 
но и за г-н Радев, тъй като „Дарик радио” е 
най-голямото и уважавано частно радио в 
България, а аз бях едва на 29 години, кога-
то всичко това се случи. Вярвам обаче, 
че въпреки многото предизвикателства в 
крайна сметка всичко ще бъде наред.
Никога обаче няма да забравя настървения 
ентусиазъм, с който приех да работя в 
„Дарик радио”. Сега, три месеца по-късно, 
мастилото вече е сухо върху договора, 
мечтата се сбъдна и това, което ме чака, 
e много работа.
Ако последните шест години в моя живот 
хроникираха развитието на една марка 
от кота нула (“Ретро радио”), то след-
ващите ще бъдат свързани с работа в 
най-популярната радиомарка („Дарик”) в 
България. Пожелавам си успех.
Какви предизвикателства отправяш към 

себе през 2007 като програмен директор 

на “Дарик”?

На първо място, да успея да мотивирам 
всички, че това е правилната посока и 
ако работим заедно точно по този начин, 
можем да постигнем чудеса. Разбира се, 
да докажа пред себе си, че мога да се 
справя с тази нелека задача. Тогава ще си 
отдъхна. Много ми се иска да намеря начин, 
по който програмата на „Дарик” да звучи 
„по-малко очаквана и повече непредсказу-
ема”. Винаги съм се впечатлявал от някои 
чужди радиостанции, които ме държат 
в напрежение и пораждат у мен въпроси 
като „Господи, какво ли ще направят след 
5 минути, какво ли ще измислят, как ли ще 
представят еди-коя си история”. Стое-
нето на едно място ме влудява, толкова 
бързо ми става скучно, че винаги съм готов 
да измисля нещо ново и различно, за да 
може медията да изненадва непрекъснато.
Освен това, предвид всичко, което се 
случва на радиопазара в България, мисля 
че сега е най-доброто време за „Дарик” 
окончателно да се затвърди като най-по-
пулярната радиомарка в България. Това е 
най-важното предизвикателство към мен. 
Как точно ще помогна това да се случи.  
Само погледнете, три големи групировки 
вече притежават почти 13 радиостанции 
само в София, което неминуемо ще доведе 
до уеднаквяване на техните програми, 
тяхната музика, стил на водещи, презен-
тация, програмни концепции. Не бива да 
забравяме, че предвид привнесеното ноу-
хау, което има много положителни черти 
(мениджмънт, маркетинг, рекламна полити-
ка), то има и отрицателни – винаги съм се 
страхувал от изследвания, които се пра-
вят, ПРЕДИ нещо да се случи. Така в един 
момент, което вече се забелязва, големи-
те станции звучат по един и същ начин, 
пускат една и съща музика, правят едни и 
същи промоции и на практика зачеркват 
думата креативност от речника си.
На пръсти се броят онези станции, които 
не работят по предварително начертан 
програмен план на развитие, не робуват 
на странни догми и непрестанно търсят 
нови възможности за развитие. Считам, че 
най-голямото предизвикателство днес е 
да оформим „Дарик радио” като единстве-
ната станция, която непрекъснато поема 
рискове, прави съвременна и адекватна 
програма, постига отлична амалгама 
между своите комерсиални функции, като 
ги допълва с програми в полза на обще-
ството. Факт е, че все по-малко станции 
знаят какво точно значи най-старото от-
критие, а именно мисленето out of the box. 
При много от останалите откриването 
на нови и неизследвани програмни елемен-
ти е занимание нежелано, докато буксува-
нето на едно и също място – нещо любимо. 
Това ме побърква.

Не случайно избрахме за слоган на 14-ия 
рожден ден на „Дарик радио” „Разликата е 
в радиото”. Само помислете колко точно 
са станциите в България, които имат кре-
ативни джингли, алтернативно структу-
рирани новинарски емисии, интересни про-
екти и кампании, новаторски построена 
програма? Да не говорим, че емоционално-
то общуване със слушатели е сведено до 
абсолютния минимум. Та те се записват, 
преди да бъдат излъчени в ефир. 
Аз твърдо вярвам, че има няколко типа ме-
дийни организации. Едната е т.нар. „чаров-
на медийна организация”, която е обречена 
на успех, защото лидерите, мениджърите 
в нея толерират креативното out of the 
box мислене. Радвам се, че „Дарик” върви по 
този път и съм убеден, че това е правилна-
та посока.
А към колегите?

Колегите са тези, които ме зареждат с 
енергия. Толкова е хубаво, когато след пла-
ниране на дадено събитие в 11 сутринта 
отиваш в нюзрума в 19 вечерта и виждаш 
как те работят с нестихваща енергия. 
Това ме кара да се прибера у нас и също да 
потърся нещо по конкретното събитие. 
Винаги съм се радвал да работя с хора, 
които са по-големи от мен, по-умни от мен, 
с повече опит, повече идеи, отлично обра-
зование. Странно е, че продължава да има 
лидери, които не разбират, че точно това 
е правилният начин една компания да про-
сперира. Нито искам да разбирам повече 
от новини от нашите топновинари, нито 
искам да съм наясно по определени иконо-
мически събития от нашия икономически 
отдел, нито искам да знам кога точно за-
почват мачовете от Шампионската лига.
Сигурен съм, че правилното менажиране на 
хората използва знанията и уменията на 
всички за създаване на по-добър продукт. 
Учили са ме, че в най-добрия сценарий за 
един лидер всички хора около него са по-
умни и по-талантливи. Те му имат доверие. 
Както и той на тях. Така се създават 
чудеса и възможно най-добрите продукти 
независимо от сферата.
Как искаш да звучи “Дарик” през новата 

година?

Адекватно на годината, а именно 2007. Мо-
дерно, динамично, провокативно, интерес-
но. „Дарик радио” е най-авторитетното 
радио в страната. Когато става дума за 
бърза, навременна, ексклузивна информа-
ция, мястото е „Дарик”.
Интересна е темата за лукса, която раз-
исквах преди време на международно изло-
жение в София. Един чужденец подметна, че 
днес можеш да си купиш всичко с кредитна 
карта, но не и информация преди другите. 
Получаването на информация преди всички 
останали е най-големият лукс днес. Искам 
„Дарик” да доставя тази информация. Пре-
ди всички останали.
Какво ще промениш и какво ще запазиш от 

досегашните практики в радиото? 

Това, което си спомням от всички 14 годи-
ни, прекарани под една или друга причина 
в „Дарик” (аз водех предаване по „Дарик” 
почти десет години, което стартира на 
втория ден на радиото), е един особен дух 
на работа. Една емоционална обвързаност 
на основните хора, които работят в „Да-
рик”. Една готовност да се прави нещо в 
нереалистично време - рано сутрин, късно 
вечер - само защото се прави за „Дарик”. 
Това е едно особено състояние на духа, 
което се предава между всички, които 
работят в радиото, и което съм срещал 
на много малко други места.
Това, което бих желал да продължи да се 
случва и развива, е откритостта. Без 
откритост и честност на практика няма 
креативни идеи, блокира се действието 
на всяка добре смазана машина, демоти-
вират се хора, способни да дадат много 
от себе си. Винаги съм се притеснявал от 
хора, които не изразяват себе си откри-
то, не комуникират директно с остана-
лите, не стимулират дебат. Вярвам, че 
силата на външните конкуренти e много 
по-слаба в сравнение с евентуалното на-
личие на вътрешни проблеми. 
Тъй като вярвам, че новаторските идеи 
движат една медия напред, наличието на 
честност и откритост е много важно за 
тяхното генериране, дискутиране и при-
веждане в действие. Когато една идея се 
обсъжда открито, тя много бързо придо-
бива най-добрата си форма и веднага се 
пристъпва към нейното изпълнение.
Какво според теб трябва да бъде съвре-

менното радио - като програма, структу-

ра, водещи?

Според мен са важни няколко принципа, 
които – въпреки че звучат общо – могат да 
бъдат приложени лесно в дълбочината на 
конкретно радио или програма. 
Необходима е точно и ясно определена 
мисия на радиото. Каква е неговата цел. 
Какво радио иска да бъде. На второ място, 
както вече казах, изключително важни са 

честността и откритостта в управлени-
ето. Това се постига най-трудно. Вярвам 
също така, че трябва конкретно да бъдат 
посочени тези, които движат машината 
напред. Трябва всички да са наясно кои са 
най-добрите в едно радио – водещи, нови-
нари, продуценти, редактори, репортери. 
Това е част от честността в отноше-
нията. Това мотивира както тях, така и 
останалите. 
Структурата трябва да позволява бързо и 
ефективно взимане на решения. Радиото е 
24-часова медия. Бързото взимане на реше-
ния е от критична важност. Освен това 
аз все по-малко вярвам в консултанти, 
защото съм сигурен, че в структурата на 
радиото има достатъчно хора, които мо-
гат да се справят с даден проблем. Тъй че, 
ако пред мен стои казусът как точно да 
предаваме световното първеноство по 
еди-какво си, което се случва в 5 сутрин-
та, по-добре да събера бързо 5-6 души, чие-
то мнение ценя, и бързо да взема решение, 
отколкото да използвам външни агенции, 
консултанти и т.н.
Кога слушателят изневерява на своето 

радио?   

Когато усеща, че водещият не говори 
директно на него, не се обръща конкретно 
към него. Когато усеща, че водещият не 
разкрива част от душата си, не споделя 
лични неща в ефир, не използва собствения 
си живот за сравнение, идеи за предава-
ния, не изказва личното си мнение. 
И най-вече, когато слушателят не си спом-
ня за думата „скучно” и винаги се изненад-
ва от това, което радиопрограмата/во-
дещият му предлага.
Какво остана от годините, прекарани в 

“Ретро радио”, за теб? 

Като забравя изключително трудните 
първи години в „Ретро радио” (спомням си 
например как бързо се превръщах в хирург с 
24-часово работно време и чести пускания 
на радиото в 3 през нощта или спешно 
връщане от страната поради технически 
проблеми), всичко в „Ретро радио” оста-
ва в сърцето като най-милия спомен от 
живота ми. 
„Ретро” се случи, когато се роди дъщерич-
ката ми и аз сякаш наблюдавах как Поли и 
„Ретро” растат заедно. Отдавах цялото 
си време на тях, въпреки че понякога Поли 
страдаше поради ангажираността ми в 
„Ретро”. 
По-късно, след като „Ретро” се наложи, бях 
достатъчно щастлив с шапката на про-
грамен директор, която носех. И въпреки 
че отстрани създавах впечатлението, че 
всичко е наред, не мога да забравя и много 
тежки моменти, които съм имал в „Ретро”. 
През онези години програмен директор на 
„Ретро радио” бе една от най-елегантни-
те позиции в бранша. С Мартин Захариев 
успяхме да реализираме първоначална-
та си идея „Ретро радио” да бъде фино, 
елегантно, бутиково, буржоазно радио, 
със стремглаво растящи рекламни при-
ходи и отлична позиция в обществото. Ако 
президентът, посланикът на САЩ, всеки 
министър, най-добрите актьори, художни-
ци, писатели, ако всички те със сигурност 
посещават „Дарик радио” поне веднъж 
месечно, то „Ретро радио” бе единстве-
ното музикално радио в страната, което 
те избираха. Това бе важно за нас.
По същото време топводещите на „Ре-
тро радио бяха ухажвани от най-добрите 
телевизионни предавания. Повечето ста-
наха автори в големи седмични и месечни 
списания. Рекламните бюджети не бяха 
проблем, а марката „Ретро радио” – из-
градена от нищото – започна да отваря 
неподозирано много врати. Необичайно 
за музикална медия, радиото организира 
редица кампании и инициативи. Първият 
български комисар, г-жа Меглена Кунева, и 
M-Tel ни подкрепиха за „Министър за един 
ден”; УНИЦЕФ и Nivea застанаха зад нас 
при „1000 бебета на България”; Любомир 
Левчев искрено се трогна от факта, че е 
председател на журито към кампанията 
„Коя е най-хубавата българска дума”, под-
крепена от GloBul; Европейската комисия 
в Брюксел получи картина на Греди Асса, 
част от друга наша кампания; ООН ни под-
крепи за кампания „Толерантност”.
За мен останаха само емоционални споме-
ни. Отлично знам как редица стереотипи 
бяха разрушени. Как креативната свобода 
бе издигната в култ, а лоялните слушате-
ли получаваха достъп до един ексклузивен 
клуб, отворен само за ценители. При това 
24 часа в денонощието. 
Разбира се, хубавите моменти нямаше как 
да продължат вечно и световната кор-
поративна машина едва ли би разбрала 
конкретната идея, с която бе създадено 
„Ретро радио”. Определения като „тази 
песен звучи много „Ретро радио” или „ис-
кам водещ, подобно на тези в „Ретро 
радио” неминуемо постепенно ще загубят 
своя смисъл. 

Все още си спомням онзи първи ден, когато 
на етаж 4, където се помещаваше „Ретро 
радио” нямаше абсолютно нищо. Шест 
години след тази дата на етаж 4 пак няма 
нищо. Празен е. За мен остава само емо-
ционалният спомен за моята голяма любов. 
За останалото се опитвам да не мисля, а 
гледам само напред. 
Аз дори не слушам „Ретро радио”. Просто 
не мога. Става ми тъжно, затова не го 
правя.
Ти си човек с разностранни интереси и та-

ланти, защо остана верен на радиото?

Знаеш ли, за да бъда напълно откровен, 
аз не съм търсил друг варинт, въпреки 
че само ден след като напуснах „Ретро 
радио”, получих две много съблазнителни 
предложения.
„Дарик” просто е най-голямото предизви-
кателство. Спомням си тогава слушах 
една песен, в която се пее „…ако успееш 
в Ню Йорк, можеш да успееш навсякъде”. 
Нещо подобно може да се каже и за „Да-
рик”.
Освен това съм млад и 24-часовият ритъм 
на работа ми харесва. 
Как се променят медиите през последните 

10 години у нас?

Имаше един интересен период преди две 
години, когато в главата ми се роди идея-
та за седмично 30-минутно телевизионно 
предаване, водено от мен, на медийна те-
матика. Бях написал готова концепция, име 
– „Редакцията”, примерен план за първите 
пет предавания, списък от гости и т.н. 
Това предаване има за цел да представя 
какво точно се случва в медиите, но задъл-
жително не само в България. Дали става 
дума за новия формат на Guardian, за новия 
декор на шоуто The National по канадската 
телевизия, или как точно се прави репор-
таж от различните медии за цунами тра-
гедията преди година, каква е работата 
на чуждия кореспондент и т.н. Разбира се, 
ако някой се интересува, може да получи 
концепцията, след като ми напише мейл на 
konstantin.vulkov@darik.net.
Колкото до промените в медиите през 
последните 10 години, считам, че голяма 
част от тях са свързани не толкова с на-
влизането на чужди инвеститори, колкото 
с пътуването на българските журналисти. 
Днес един журналист пътува сравнител-
но често и няма как да не привнесе това, 
което е видял навън, в собствената си 
работа, както и в организацията, в която 
работи. Самият аз вярвам, че няма нищо 
по-важно от това да пътуваш колкото се 
може повече, тъй като т.нар. глобален по-
глед ти дава свободата да прилагаш нови 
идеи в собствената си страна.
Възхитен съм от развитието на някои 
списания, вестници, телевизионни канали. 
Професионализмът и вниманието към де-
тайла на определени журналисти няма как 
да останат незабелязани и бих се радвал, 
ако нещата продължават да се развиват 
в тази посока.
Единственото, което ни липсва, е повече 
обучения. Вярвам, че след януари 2007 г. 
това ще бъде възможно.
Какви световни тенденции в медиите 

наблюдаваш?  

На първо място е глобалният поглед върху 
нещата, за който говорихме преди малко. 
Днес светът е тъй малко място и в рам-
ките на един ден можеш да се озовеш в 
Киото, после Ванкувър и обратно в Европа. 
Много хора пътуват и е съвсем естестве-
но, когато си купят списание от лети-
щето в Мюнхен, в него да пише не само 
за Мюнхен и околностите, но и за това, 
което се случва по същото време в Сидни 
или Барселона. Все повече хора се интере-
суват от истории, които са далеч от тях, 
и това създава нови медии. Притеснява ме 
наличието на твърде малко страници със 
световни новини в българската преса, но 
съм сигурен, че това ще се промени.
Да не забравяме също така, че преди не 
повече от петнадесет години българите 
живееха на диета от 7-8 канала. Днес те 
са над 300. Кабелната телевизия е стан-
дарт в голяма част от домовете, а бързо-
то проникване на дигиталните платформи 
създава едно ново и твърде информирано 
поколение. 
В един момент интернет ще обедини мно-
го от наличните медии и очаквам създава-
нето на една крос-платформа, базирана 
в интернет, но обединяваща силата на 
радиото (чрез подкастинг), на телеви-
зията (чрез постоянни видеорепортажи, 
излъчвани на живо или чрез on-demand 
система), на вестниците и списанията 
(чрез възможност за сваляне на готово 
съдържание като flash или .pdf файл). Лично 
аз продължавам да се интересувам изклю-
чително от развитието на списанията, 
тъй като те са другата ми голяма любов. 
Това, което ме вълнува, е предстоящата 
борба между нови модели като Portfolio на 
Conde Nast и Monocle на Winkreative.

изключителен представител на София, ул. 6-ти септември 55А, тел. 02 981 39 70, www.martikombg.com
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BBC извади документи по случая

с оставката на Грег Дюк

BBC огласи протокола от заседание на 
борда на медийната организацията, след 
като в. Hutton Report разкри защо генерал-
ният директор Грег  Дюк бе помолен да 
подаде оставка.
BBC пазеше тайната на документите, 
когато г-н Дюк се оттегли през 2004 г. Ар-
битражният съд за свобода на информаци-
ята постанови тази седмица протоколът 
да стане публично достояние.
На заседанието, проведено на 28.01.2004 г., 
тогавашният председател Гевин Дейвис  
предлага своята оставка. Дюк прави съ-
щото, като подчертава, че би продължил 
единствено ако зад него застанат всички 
членове на борда. “След кратко обсъждане 
членовете на борда застават на позиция, 
че би било невъзможно да подкрепят Грег 
като генерален директор при наличните 
обстоятелства, защото авторитетът 
на борда ще бъде подкопан”, се казва в 
протокола.
От него се разбира още, че Дюк се е 
чувствал “предаден” от борда на управи-
телния съвет и е бил ”много изненадан от 
факта, че губи работата си”.
През януари 2004 г. Hutton Report беше иззет  
след самоубийството на работещия по 
държавен проект учен  д-р Дейвид Кели 
през юли 2003, който бе споменат като 
източник на информация за  BBС по докумен-
тален филм за войната в Ирак. Вестникът 
обвинява  BBС,  като нарича редакторска-
та система “дефектна”.

Де Аугостини придобива дял

от капитала на „Магнолия”

Италианецът Де Аугостини, който прите-
жава 40 процента от испанската “Антена 
3”, подписа сделка, с която придобива 53,5 
процента дял от капитала на италианс-
ката продуцентска компания „Магнолия” 
според съобщения в пресата.
Настоящите собственици на „Магнолия” 
ще запазят останалите 46,5 на сто.
Джорджо Гори ще продължи да ръководи 
компанията. Той е собственик на около 25 
процента от “Магнолия”. Лоренцо  Пели-
чоли, управлявящ директор на компанията 
на Де Аугостини, става председател на 
“Магнолия”.
“С тази придобивка Де Аугостини ще усили 
позицията си в Италия, а и в чужбина в клю-
чов медиен сектор”, се цитира Пеличоли.

FOX International Channels’ FOX Life стъпи

на полския пазар чрез Polsat Digital Platform 

в пакета Relax Mix

Каналът, чието мото е “Понеже животът 
трябва да е сочен”, показва  телевизионни 
сериали, забавни програми и риалити шоу-
та по 18 часа на ден на полски език.
Полша е първата източноевропейска 
страна, която представя по FOX Life пълния 
пакет от актуални хитови сериали като 
“Отчаяни съпруги”, “Уил и Грейс”, “Али Мак-

бийл”, “Анатомията на Грей”, “Лас Вегас”. 
Също така риалити шоу като “Прост жи-
вот” с Парис Хилтън и Никол Ричи, както и 
“И ти си мислиш, че можеш да танцуваш?”.
FOX Life  за първи път се появява в Италия 
през май 2004 г., а след това и в Япония,  
Франция, Турция, Португалия, България и 
Латинска Америка.

Бивш шеф на TF1 става управляващ

директор на Adventure Line Productions  

Франк Фърмин Гион, някогашен мениджър на 
забавни програми в TF1, става управляващ 
директор в Adventure Line Productions .
Фърмин Гион ще работи съвместно с шефа 
на Adventure Line Productions Денис Мер-
мет за ускоряване ръста на компанията в 
любимия сектор приключенски игри. Други 
сегменти, попадащи в неговата отго-
ворност, са увеличаване дела на забавно-
развлекателните програми и адаптиране 
на съществуващи формати и програми за 
младежта.
Adventure Line Productions, отделът за 
забавни предавания на Marathon Group, 
направи  Fort Boyard (France 2) и Koh Lanta 
(TF1), а също и редица други шоута.

Румънската Pro TV придоби “Дракула”

на Granada 

Granada International продаде съвсем 
новата телевизионна драма “Дракула” на 
румънската телевизия Pro TV.
90-минутната драма, режисирана от Бил 
Игълс (CSI Cold Case), ще тръгне на екрана в 
Румъния в началото на тази година. Включен 
в програмата на BBC за Коледа, “Драку-
ла” бе адаптирана от Стюарт Харкорт 
(Марпъл на Агата Кристи, Йерико).  Това е 
коопродукция на Granadа/WGBH за BBC Уелс 
съвместно с Granada International.

NBCU повишава изпълнителни директори

в Европа

NBC Universal International Distribution  повиши 
Дон Макгрегър, Каролин Стейлинс, Марти-
не Мейниер в съответните европейски 
търговски офиси. 
В  Лондон Дон Макгрегър бе повишен от VP 
в старши VP, отговарящ за продажбите, 
и  ще управлява платените и безплатните 
телевизионни продажби на NBCU в Англия, 
като допълнение към Скандинавия, Белгия, 
Холандия, Люксембург, Израел, Турция, Южна 
Африка, Близкия изток и Източна Европа. 
Той се отчита директно на Белинда Менен-
дез, президент на NBC Universal International 
Television Distribution.
Мартине Мейниер  поема  предишната 
позиция на Мактрегър в Лондон, следейки 
за безплатните и платените продажби в 
Източна Европа. Тя е подчинена директно 
на  Макгрегър.
В Париж Каролин Стейнлис бе също пови-
шена от VP в старши VP, отговарящ за 
продажбите, и ще управлява платените и 
безплатните телевизионни продажби във 
Франция, Италия и Германия. Стейлинс се 
присъединява към NBCU през 2005,  идвайки 
от MGM International Television Distribution. Тя 

е на директно подчинение на Менендез.

Telecinco  придобива  новела от Caracol

Telecinco в Испания взима новелата на 
Caracol TV International “Без борба няма рай” 
заедно с правата на формата към серии-
те.
Сериалът стана най-продаваното загла-
вие на Columbian distributor за последните 
няколко години. Продаден е на повече от 25 
пазара в Латинска Америка и Европа, а към 
момента текат преговори за правата на 
формата в Италия, Русия и САЩ.

BBC Entertainment  стъпва и в Малайзия

BBC Global Channels Asia стъпи на Astro, 
малайзийската DTH платформа, чрез BBC 
Entertainment.
BBC Entertainment  ще има премиера на ня-
кои от най-популярните  английски сериали 
по “Астро”, вкл. драми и съспенс трилъри 
като “Доктор Кой”, “Жените на футбо-
листите”... и комедии като Extras, Suburban 
Shoutout и “Моето семейство”.
“Очаровани сме да сме част от “Астро” 
платформата  и да достигаме до  нови 
зрители в Малайзия, каза Кристин Лео 
Маккероу, SVP на глобалните канали за Азия. 
BBC Entertainment бе добре приет и от 
критиката, и от зрителите в целия регион 
и ние сме сигурни, че същото ще се случи и 
в Малайзия.”

IBC  продава сериала

„Известен на Германия”

International Broadcast Communications (IBC) 
продаде сериала „Известен на Германия”, 
като по този начин  осъществи първата 
сделка на компанията на този пазар. “Из-
вестен...” е лицензиран за Star! Entertaiment 
Factory, джойнт венчър компания с VCL, 
MME, CHUM и други немски интереси. 
Половинчасовите серии се появиха по  Star! 
Entertaiment Factory от началото на януари 
и би трябвало да достигнат гледаемост 
от 9 милиона зрители. 
Към настоящия момент „Известен на Гер-
мания” бе продаван на специални промоции 
в Албания, Австралия, Белгия, Люксембург и 
Холандия, Унгария, Израел, Италия, Япония, 
Корея, Латинска Америка, Румъния, Русия 
и скандинавските страни. В допълнение 
Biography в Англия наскоро  поднови излъч-
ването на сериала за четвърти сезон и 
той остава един от най-гледаните по А&Е 
Biography.

У НАС 

Марта Вачкова се върна на екран

с “Жените”

Актрисата и тв водеща Марта Вачкова 
отново е на екран, след като беше свале-
но предаването “Защо не”.  Новото й шоу 
се нарича “Жените” и върви всеки делничен 
ден от 11 часа в ефира на Българската 
национална телевизия. Програмата, която 
е копродукция с продуцентската компания 
СИА, се занимава с проблемите на неж-

ната половинка на човечеството, без да 
изключва мненията и на мъжете.

“Рамфорд Алайанс” взима

“Виком  България” и “Кейбълтел”

Комисията за защита на конкуренцията  
съобщава, че “Рамфорд Алайанс Лимитед”  
придобива  контрол върху “Виком  България” 
АД и “Кейбълтел” АД - София. Предварител-
ни условия за реализиране на сделката са 
придобиване от страна на “Виком Бълга-
рия” АД на контрол върху “Грелман” ЕООД и 
придобиване от страна на “Евроком София 
Кабел” ЕООД (дъщерно дружество на “Грел-
ман” ЕООД) на контрол върху “Верея Кабел” 
АД и на активи, права и отношения, касае-
щи предоставянето на кабелна телевизия 
и интернет от “Евротур САТ ТВ” АД за Со-
фия и Козлодуй. Преди сделката “Грелман” 
ЕООД  контролира “Габрово Кабел” ООД, 
Габрово; “Верея Кабел” АД  притежава 
съвместен контрол върху “Евроком Чирпан” 
ООД, а “Кейбълтел” АД упражнява конт-
рол върху “Глобъл комюникейшън нет” ЕАД, 
София, “Кейбълтел-Прима” АД, Несебър; 
“Доваком” ЕООД, Добрич; “Броднет Бълга-
рия” ЕАД, София; “Юниън телевижън Велин-
град” ЕООД, Велинград; “Кабелна информа-
ционна система” АД, Русе; “Глобо Лом” АД, 
Лом; “Юниън Кабел” ООД, София; “Булмет” 
ЕООД, Свищов; “Рекординг Хасково” ООД, 
Хасково; “Вариант 62”, Шумен, “Кабелна 
телевизия Димитровград” ЕАД, Димитровг-
рад и “ТВ Гунчев груп” ЕАД, Варна. Концент-
рацията ще засегне услугите “разпрост-
ранение на кабелни телевизионни програми 
по кабелен път”, “достъп до интернет”, 
“телефония”, “наети линии”. Искането е 
КЗК да извърши оценка на концентрацията 
и да се произнесе с решение.                                                            

Нова програмна схема в БНТ

Българската национална телевизия осве-
жава програмата си и пусна в ефира нови 
предавания и водещи. След 7 години извън 
БНТ на екран се върна режисьорът Васа 
Ганчева, станала известна с тв комен-
тарната си рубрика във в.”Труд”. Тя води 
следобедното магазинно предаване „Вку-
сът на живота”, което върви всеки делни-
чен ден от 16,30 часа с продължителност 
един час. Предаването включва любопитни 
истории, репортажи, неочаквани гости.
„Яко” ще се цели в друга възрастова група 
- децата между 7 и 13 години. Шоуто ще се 
излъчва на живо всяка неделя от 7,50 часа.
Популярната водеща Евгения Атанасо-
ва се върна след майчинство на екран с 
изцяло обновеното си предаване „Вижте 
кой...”. Освен нова шапка и декора Жени е 
подменила почти изцяло екипа си. За почи-
тателите на сериали две от култовите 
поредици – „Отдаденост” и „Дързост и 
красота”, ще зарадват зрителите с нови 
серии. Бившата репортерка в предаване-
то „Защо не” Деница е лицето на преда-
ването, в което се прави мониторинг на 
женските издания у нас - „Цветно”. Проду-
цент е Живка Гичева.    
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LG ПУСКА DVD ПЛЕЪР
С ДВОЕН ФОРМАТ

СПОРЪТ КОЙ ФОРМАТ Е ПО-ДОБЪР
ЩЕ СЕ ОБЕЗСМИСЛИ

Най-големият южнокорейски производител на домашни уреди 
заяви, че ще пусне първия в света DVD плеър, способен да 
възпроизвежда едновременно Blu-ray дискове (BD) и HD-DVD съ-
държание. Очаква се този ход да затрудни битката за големи 
дялове между конкуриращите се формати, съобщи “Файненшъл 
таймс”.
LG Electronics показа пред света новия плеър за дискове с висо-
ка резолюция на потребителското изложение за електроника 
в Лас Вегас този месец. LG, която силно подкрепяше Blu-ray 
формата на Sony, отказа да оповести подробности, но заяви, 
че разработката ще сложи край на завихрилата се полемика 
около конкуриращите се технологии.
“LG очаква този технологически пробив да сложи край на 
объркването и неудобството, причинено от съревнованието 
между дискове с висока резолюция, както за производителите 
на съдържание, така и за потребителите”, заяви компанията.
Анализаторите обаче предвиждат, че този продукт може и 
да увековечи битката между Blu-ray и HD-DVD, като позволи на 
потребителите да използват и двата вида формата. “Оче-
видно това ще намали до известна степен напрежението за 
потребителите, но в действителност няма да намери реше-
ние за войната на форматите”, смята Тед Шадлър от Forrester 
Research.
Новината за LG плеъра излезе на повърхността, когато най-
голямото холивудско студио за домашно видео Warner Brothers 
оповести плановете си да представи свой собствен компро-
мисен продукт – двустранно DVD, което ще съдържа и двата 
формата. Допълнителната стойност за произвеждането на 
такъв диск обаче би могла да окаже влияние на неговата попу-
лярност между студиата и потребителите. 
Битката за надмощие на пазара на DVD-та от следващо 
поколение, които обещават чиста качествена картина и до-
пълнителен капацитет за съхранение, започна, когато Toshiba 
и Sony пуснаха конкурентните си технологии миналата година. 
Toshiba предвожда група производители, включваща Microsoft и 
Intel, които поддържат HD-DVD формата, докато по-голямата 
част от производителите на потребителската електрони-
ка и персонални компютри, между които Samsung Electronics, 
Matsushita, Dell Computer и повечето от холивудските студиа, 
са твърдо на страната на Blu-ray. Холивуд разчита на нов 
формат, който да възроди мудния DVD пазар, представляващ 
най-големия му източник на доходи. След години на двуцифрен 
ръст някои анализатори предвиждат, че $24 милиардовият 
пазар може да спадне през 2007 г. 
Въпреки че потребителите възприеха дигиталните телевизии, 
поддържащи висока резолюция, те все още са резервирани 
към новите DVD плеъри и дискове заради страха да подкрепят 
губещ формат.
Съревнованието се усложнява още повече, тъй като се разп-
ростира и върху  мултимилиардния доларов пазар на видеоиг-
ри конзоли, където Play Station 3 на Sony включва Blu-ray плеър, а 
Microsoft използва HD-DVD формат в своята Xbox 360.
Други производители на електроника като Samsung също са се 
опитвали да разработят машина, която да поддържа двата 
формата, но LG са първите, които пускат такъв модел.
Според прогнозите на някои анализатори разработката 
на LG ще ускори широкото възприемане на DVD плеърите с 
висока резолюция, като разсее тревогите на потребители-
те. “С разработката на този двойно форматен плеър спорът 
кой формат е по-добър ще се обезсмисли. Потребителите 
ще имат възможност да използват HD-DVD плеъри, без да се 
притесняват за форматите. Това ще придвижи напред пазара 
на DVD плеърите”, твърди Джейсън Канг от Daewoo Securities. 
Според Тед Шадлър обаче това би се отразило зле на студиа-
та, производителите на дискове и на търговците като Wal-
Mart, които биха предпочели да произвеждат и да поддържат 
единичен стандарт. 
LG ще пусне новия HD-DVD плеър в САЩ в началото на тази 
година, след което постепенно и по света.

WIMAX – СКИТНИКЪТ
НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ

КРАЙ НА СКЪПИТЕ РАЗГОВОРИ И ИНТЕРНЕТ.
НОВАТА ТЕХНОЛОГИЯ СЪЗДАВА ПРОСТРАНСТВО НА „ЛИЧНАТА ЧЕСТОТА”

текст Джон Мънъри 

WiMAX е технология, която позволява предаването на широкочестотни данни през една 
централна станция към голям брой клиенти в обхвата на предавателната станция. Не бива 
да се обърква технологията с WiFi – която има тесен обхват, покривайки например само 
единични офиси или ресторанти. 
WiMAX по-скоро е като клетъчен GSM по своя вид, като клетките покриват до 30 км от 
височини. Важно е, че клетките в градовете ще бъдат много по-малки – като тези на GSM, 
където разстоянието между клетките може да бъде само няколко километра, за да могат 
да проникват в големите сгради и да подсилят мрежата.
WiMAX е технология, която все още подлежи на развитие, като статичното приложение е 
вече разработено, а от края на 2007 година ще бъде намерено и напълно мобилното реше-
ние. 

Ъплинк/даунлинк

Понастоящем стандартът обслужва статичните клиенти – използвайки IEE  802.16 стан-
дарта, който позволява подобна на DSL услуга да бъде доставена в домовете и офисите. 
Различава се от ADSL услугите, предлагани от компаниите за предаване на фиксирани данни 
по това, че предаването може да стане едновременно – с други думи, ъплинк скоростта 
(предаването на данните от базовата станция към крайния потребител) може да бъде 
толкова бърза, колкото даунлинк (предаването на данните от базовата станция към край-
ния потребител) скоростта – така че ще се избегне дългото чакане, докато изпращате 
тези големи файлове със снимки, Power Point ® презентации или други. 
Скоростта може лесно да се увеличи до 2Mbps, както и да се увеличи обемът на предавани-
те данни с по-специални характеристики. 
Основното бизнес преимущество на WiMAX в тази област е, че може да стигне направо до 
потребителя, като по този начин да стане конкурентоспособен по отношение на фиксира-
ната мрежа за всички видове услуги – DSl, VOIP, VPNs, и виртуалните наети линии.
GSM може също да предава данни сравнително ефективно, но представлява скъпа услуга, 
тъй като трябва да се таксува на мегабит пренесени данни. 
WiMAX функционира по-скоро като DSL, като може да бъде прилагана стандартна месечна 
такса.
През 2007 г. ние ще бъдем свидетели как WiMAX ще се превърне в “скитник”, като с помощ-
та на леки безжични модеми или PCM CIA карти за лаптопи потребителят ще може да носи 
връзката си със себе си в рамките на зоната на покритие. Понастоящем клиентите пла-
щат за връзката в офиса, вкъщи и по време на път (в хотели, летища и др.). WiMAX въвежда 
концепцията за “личната честота” – една такса за връзка, която може да бъде ползвана 
почти навсякъде.

Подривната технология

Но най-голямото удоволствие идва от IEE802.16e стандарт, който превръща WiMAX в ис-
тинска мобилна мрежа, аналогична на клетъчната. Базовите станции “спират” по средата 
на заявката за пренос на данни от мобилния потребител и в този момент стартира меж-
дународният роуминг. Ще установим наличието на WiMAX 16e безжични чипове, имплантира-
ни в лаптопите (с което нововъведението е почти завършено) и инсталирани в хендсфри 
(handsfree) и персонални органайзери. В резултат на това ще нарасне ползата на WiMAX 
при замяната на фиксираната мрежа с мобилна – като мнозина наричат вече WiMAX 4G. 
Технологията WiMAX позволява да бъдат предавани широкочестотни данни към мобилните 
потребители на много по-ниска цена от тази при системите 2/3G и с по-висока скорост 
на преноса. Когато това се съчетава с предимствата на VOIP – даващ възможност на 
потребителите да говорят интерактивно по Skype, виждаме, че дните на скъпите мобилни 
разговори, базирани на такса за една минута, скоро ще свършат. 
Именно по тези причини WiMAX се нарича “подривна технология” – тя просто пренаписва 
случая в полза на потребителя.
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Internet Protocol Television (IPTV)

Нетърпеливи да влязат в бизнеса за дис-
трибуция на филми и видео, телекомите 
и интернет доставчиците се надпре-
варват в разгръщането на IPTV услугите, 
които използват медни или фиброоптични 
кабели, за да доставят съдържание в до-
мовете на потребителите. Агенцията за 
проучване на пазара IDC наскоро коменти-
ра: “IPTV манията връхлита и Западна Ев-
ропа, която сега е дом за повече от 30 IPTV 
доставчици.” Според изчисленията на IDC 
пазарът на IPTV в Европа сам по себе си в 
момента е на стойност около 500 милио-
на долара и ще нарасне до 4.3 милиарда 
долара до 2010 г.
В САЩ атаката се предвожда от AT&T и 
Verizon Communications, които разгръщат 
базирани на фиброоптика широколентови 
мрежи, които ще им дадат възможност да 
конкурират директно кабелните теле-
визионни оператори и да компенсират 
намаляващите приходи от гласови услуги.
Малка новостартирала фирма, наречена 
ITNV, е започнала доставянето на IP бази-
рани филми, спортни предавания и друго 
цифрово видеосъдържание към абонати, 
които използват малки set-top устройс-
тва, декодиращи цифровия тв сигнал, и 
широколентова връзка. 

Сред тези, които ще имат полза от про-
мяната, са Microsoft – един от водещите 
доставчици на IPTV софтуер, производи-
телите на set-top устройства, включител-
но Scientific Atlanta на Cisco, и водещи ме-
дийни компании като Disney и Time Warner, 
които разглеждат IPTV услугите като друг 
начин да достигнат до потребителите.

Следващо поколение тв технологии

Тъй като промяната към дигитална и HD 
телевизия (с висока резолюция) набира 
скорост, две плоскоекранни технологии 
– плазмата и LCD (течнокристалните 
дисплеи) – са станали доминиращи. И 
двете обаче си имат своите ограниче-
ния – слабости, към които се прицелват 
технологиите като SED (surface-conduction 
electron-emitter display), предлагащи безпре-
цедентна резолюция на картината.
След неколкогодишно разработване 
Canon и Toshiba, развиващи съвместно SED 
технологията,  показаха първите телеви-
зори, които я използват, на изложението 
в Лас Вегас. SED ще позволи на произво-
дителите на телевизори да построят 
плоски екрани, които са ярки колкото 
катоднолъчеви тръби, но използват една 
трета от мощността на плазма със 
същите размери и имат по-бърза реакция 

от LCD екраните, което е решаващо при 
гледането на екшън филми. Те ще имат и 
по-широк ъгъл на гледаемост от остана-
лите видове технологии.

WiMax

Широкообхватните високоскоростни 
безжични стандарти, поддържани от 
много от най-големите световни телеко-
ми и електронни групи, между които Intel, 
Nokia, Motorola и Samsung, приближават от 
доста време. Технологията предлага въз-
можността да се свържат цели общнос-
ти с евтин и лесно достъпен интернет. 
2007 обаче може да бъде годината, когато 
WiMax най-накрая ще изпълни обещанието 
си. Технологията открива перспективи 
за по-високо скоростни връзки за всички 
типове мобилни устройства, от мобил-
ни телефон и смартфони до лаптопи, с 
много по-голям обхват от WiFi. WiMax Forum 
претендира, че тя ще доставя до 40 ме-
габита в секунда в диапазон от три до 10 
километра. Това би трябвало да предос-
тави на мобилните потребители роуминг 
и широколентово ниво на скоростта 
където и да отидат. 
Samsung вече е проправил път за комер-
сиализацията на технологията в Корея и 
там има няколко по-малки, частни WiMax 

мрежи. Тази година обаче Sprint Nextel пла-
нира разгръщането на WiMax през своята 
щатска мрежа заедно с Intel, Motorola и 
Samsung.

Мобилна телевизия

Има вероятност да се отличи видимо 
“мобилната телевизия”. Тя позволява на 
потребителите да гледат видеосъдър-
жание на мобилните си телефони. Мрежо-
вите оператори са разделени по въпроса 
коя технология да подкрепят – DVB-H или 
MediaFLO технологията, поддържана от 
Quallcomm. Тази година обаче може да е 
възход или падение и за двете технологии. 
DVB-H, разработена от Mobile DTV Alliance, 
е разширение на популярния европейски 
DVB-T телевизионен стандарт. Modeo, 
който досега я разширява и в САЩ, изп-
робва система, която доставя 25 кадъра 
в секунда. Quallcomm разгръща MediaFLO 
технологията в своята собствена мрежа 
с национален обхват в САЩ, като е прив-
лякла Sprint Nextel за услугата.
Междувременно агенцията Lehman Brothers 
твърди, че мобилният телевизионен пазар 
ще достигне 15 милиарда долара до 2009 
г. с телефоните, поддържащи мобилна 
телевизия, които до същата година ще 
достигнат 50 милиона.
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ЛАС ВЕГАС ХВЪРЛЯ ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ СИ КОЗОВЕ

ТАЗГОДИШНОТО CONSUMER ELECTRONICS SHOW (CES) НАСОЧИ ПРОЖЕКТОРИТЕ
КЪМ ЧЕТИРИ ДОМИНИРАЩИ ТЕНДЕНЦИИ, ПИШЕ “ФАЙНЕНШЪЛ ТАЙМС”




