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ВОДЕН
СВЯТ
АРМАНИ ЗАЛОЖИ НА 
ОЛИМПИЙСКИЯ ШАМПИОН
НА ИТАЛИЯ ПО ПЛУВАНЕ ЗА 
СПОРТНАТА СИ ЛИНИЯ

текст Жана Нинова

Филипо Манини е атлетичният мъж от 
рекламната кампания на новата спортна 
линия, представена от Джорджо Арма-
ни. Олимпийският медалист на Италия в 
категорията 100 метра свободен стил 
е избраникът на прочутия дизайнер за 
линията Emporio Armani. „За новата рек-
ламна кампания на EA7 идеята ми беше да 
представим физическата сила, страст, 
отдаденост и предизвикателството, 
събрани в един човек. Това е Филипо Манини. 
Изключително отдаден на спорта, красив 
млад мъж, който спечели златен медал и 
доказа, че дисциплината дава резултати!”, 
признава маестро Армани. Линията  EA7 е 
създадена през 2004 г. като част от импе-
рията Emporio Armani и е официално облекло 
на няколко от водещите спортни клубове в 
Милано -  Down Town и Skorpion.



ЕЛА, НАПРАВИ МЕ!
КОЛКОТО ПОВЕЧЕ РЕКЛАМА, ТОЛКОВА ПО-МАЛКО ПОЛИТИКА 

текст Албена Ивайлова

MONKEY BUSINESS
текст Антоанета Пунчева

В основата на това заглавие не е само 
филмовата аналогия с известната творба 
на Алмодовар (“Ела, завържи ме”), а и под-
слушан разговор на маса между известен 
български политик и македонския му колега. 
Първият разказва какви са тънкостите на 
политическия PR и реклама, другият слуша 
внимателно, въздъхва и се обръща умоли-
телно към имиджмейкъра на българския по-
литик с думите: „Ами, ела в Скопие. Ела ме 
нагласи и мене!”  Горе-долу това е масова-
та представа на политиците в региона 
за маркетинга - те са продаваем продукт 
(според тях), който трябва да бъде „нагла-
сен” публично, така че да привлече колкото 
се може повече купувачи. Това ново реклам-
но политическо верую се наложи едва през 
последните 5-6 години, след десетилетие 
пренебрегване и дори липса на каквато и 
да била идея за маркетинговата страна 
на политиката. От 2001 г. насам българс-
ките избори стават все по-рекламни и PR-
ски. Доста бедният български политически 
речник бавно и полека се обогати с новата 
рекламна фразеология - слоугън, брандинг, уп-
равление на събития и репутация, ивенти и 
криейтив. 

Като изключим комичния ефект от ашладис-
ването на родните политически физионо-
мии със световните маркетингови образци, 
процесът е окуражителен. Най-малкото за-
щото дава шанс за известна модернизация 
и повече публичност на политическия жи-
вот. Съвкупният резултат обаче е отчай-
ващ от гледна точка и на политическата, и 
на рекламната ефективност - все по-малко 
гласоподаватели и все по-оредяващ елек-
торат на най-активно маркетиращите се 
партии. 

През 2005 г. например партията, която 
беше втора по-официално похарчени средс-
тва за реклама (“Новото време”), изобщо не 
влезе в парламента. А тази, която направи 
първата в страната цялостна политичес-
ка рекламна кампания (ОДС), отчете най-
лошия изборен резултат от основаването 
си. Парламентарният щурм на “Атака”, 
подплатен не от брандинг и тв спотове, а 
от отпечатани на ксерокс черно-бели лис-
товки и предавания по кабелна телевизия, 

като че ли направи кристално ясен извода 
- у нас политиката, политическият марке-
тинг и избирателите са три отделни свя-
та, с малко общо помежду си.

В България обикновено неуспехът е повод не 
за обективен анализ, а за прибързани заклю-
чения и търсене на виновник. Така при побе-
да заслугата е на политиците, а при кофти 
изборен резултат - вината е на PR-ите. За 
да бъдем справедливи, трябва да признаем, 
че PR-ите и рекламистите имат принос за 
нарастващата политическа профанщина, 
но едва ли носят най-тежката отговор-
ност за това. Задаващите се нови избори 
само показват, че най-масовите маркетин-
гови заблуди се оказват и най-трайни.
Българският политически речник по правило 
е не много смислен и разбираем, което пък 
е резултат от качеството на политичес-
кото съдържание. Този дефицит се компен-
сира с масово търсене на предизборни пос-
лания. Мантрата на посланието се оказа 
магическа - преди да имат платформа, лис-
ти, цели, ясни и комуникативни идеи за раз-
витието на обществото, политическите 
сили тръгват да се съоръжават с рекламни 
изречения. 

ТАКА ПАРТИИТЕ СЕ ОКАЗАХА
ИЗГУБЕНИ В ПОСЛАНИЕТО

Основното занимание на партийните цен-
трали преди избори е търсенето на онези 
две, три, пет думи и техните визуализа-
ции, които ще направят невъзможното - ще 
трогнат де що има избирател над 18 годи-
ни; ще кажат това, което иначе никой не е в 
състояние нито да измисли, камо ли да изка-
же; ще стегнат партийните редици и вдиг-
нат клюмналия рейтинг. Така ОДС преди 6 
години се бореше за „Работа и сигурност”, 
докато цялото общество искаше промяна. 
Преди 2 години НДСВ зовеше „Да продължим 
напред”, докато избирателите му трес-
каво си търсеха други партии, с които да 
продължат. По същото време БСП експери-
ментираше с рап ремикс на „На всеки ки-
лометър” и червена роза. Може би защото 
нейният електорат не вярва на послания и 
така или иначе си знае бюлетината.  

Ориентирането на българската политика 
към политическия маркетинг, макар и ло-
гично и позитивно от гледна точка на све-
товната практика, се оказа убийствено 
за самата политика. Вместо политическо 
съдържание партиите произвеждат ин-
тервюта. Вместо действия, адекватни на 
обществените очаквания, правят фотосе-
сии и билбордове. Клипът, в който царят 
се превръщаше в Станишев, и фотошопът 
на Надежда Михайлова с изрусени букли се 
превърнаха в център на политическата 
предизборна кампания на ОДС. Плакатът на 
Първанов, направен от хиляди малки снимки, 
остана единственият запомнящ се марке-
тингов момент от неговата кампания. По 
простата причина, че и с фенер да тър-
сиш, няма какво да откриеш в политическа-
та кухня на повечето партии и лидери. Ако 
трябва да обобщим, лозунгът на новото бъл-
гарско политическо време е:   

КОЛКОТО ПОВЕЧЕ РЕКЛАМА,
ТОЛКОВА ПО-МАЛКО ПОЛИТИКА

В тези времена основното предизвикател-
ство на PR-ите е да върнат политиците 
към основното им занимание - да правят 
политика, а след това реклама. Разбира 
се, това е трудна задача, защото, веднъж 
попаднали в медийния бульон, политиците 
разбират, че за тях най-важното изкуство 
е телевизията, а най-голямата цел - новини-
те. Трудно е и от гледна точка на самите 
PR-и и рекламисти, понеже се изискват из-
вестни усилия да жертваш криейтива в пол-
за на обществения интерес. Така или иначе, 
от маркетингова гледна точка ситуацията 
е почти революционна по три причини: вза-
имоотношението на клиента с марката е 
нарушено в основата си; потребителите 
имат малка полза от марката; компанията 
производител е допуснала непоправим гаф. 
Маркетолозите знаят какво се случва в та-
кива ситуации - марката изчезва от паза-
ра. Което невинаги е драматично събитие, 
освен за преките участници в него. 
Разбира се, и политическият маркетинг не 
търпи празно място. Засега с просто око се 
вижда, че политическата действителност 
следва телевизионната с леко закъснение. 

Може би следващите избори ще покажат 
някакво политическо риалити шоу със съот-
ветните атрибути - печалба (не че и преди 
нямаше подобни образци като предизборна-
та томбола на НСДВ през 2005 г.); скандали, 
ревности и изневери (също познато от по-
литическата сцена) и секс (тук политика-
та изостава засега). 
Друг нов маркетингов изход за българските 
политици е да се гмурнат в интернет. Кой-
то не се удави, може да се радва на рас-
тящ виртуален електорат за разлика от 
изчезващия реален или даже на second life.   
Този преглед на политическия маркетинг би 
бил непълен, ако не кажем няколко думи за 
българската PR и рекламна общност. Пос-
ледните избори показаха за пореден път, 
че такава почти липсва. За разлика от со-
циологическата или политологическата об-
щност, които, поне пред публиката, запаз-
ват колегиалност една към друга по време 
на избори.    

ГОЛЯМАТА PR УСТА

се развихри с пълна сила на последните 
президентски избори. Обсъждаха се не по-
литически тези, а прескарета.  Неколцина 
PR специалисти, неангажирани в избори-
те, едва дочакаха старта, за да обяснят 
колко лоши кампании правят колегите им. 
Резултатът от подобни дискусии е, че пар-
тийните централи започват като цветар-
ки да обикалят от PR-тезгях на PR-тезгях в 
опит да намерят някой да продаде непро-
даваемата им стока. Вместо да вземат и 
да си оправят политическата продукция. 
Защото истината е, че политическият 
маркетинг не може нито да спечели, нито 
да загуби избори. Тази работа се върши от 
политиците.

Албена Ивайлова е PR мениджър в агенция Viveka 

Positive Communications.  Била е директор “Връзки с 

обществеността”  на „Петрол холдинг” АД, дирек-

тор “Информация и връзки с обществеността” на 

Министерския съвет на Република България, дирек-

тор “Новини” в Нова телевизия, програмен дирек-

тор на Канал 3. Работила е като PR мениджър на 

кампанията на кандидатпрезидентската двойка 

Беронов - Николова на последните президентски 

избори. 
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За добро или за лошо, у нас всяка година има 
избори.
И 2007-ма не прави изключение, даже нап-
ротив, ще избираме два пъти – и през май, 
и през октомври. Първо евродепутати, а 
после местна власт. От 1990 г. досега по 
6  пъти сме гласували за Народно събрание 
и за президент, няма да ви обременяваме 
тук с балотажите, с предварителния вот в 
рамките на партиите; с местните избори. 
Избирателите се отракаха, за избраници-

те – да не говорим. Целите и въжделенията 
и на двете страни в този процес са чес-
то и шумно дискутирани, а средствата за 
постигането им – почти винаги избягвани 
като локва, която ще изпръска всички ни. Тук 
ще се опитаме да отговорим на въпроса 
мръсен бизнес ли е политическата реклама. 
И още, честотата на правене на избори 
допринася ли за тяхното качество? А по-
конкретно, стават ли политическият PR и 
реклама по-професионални и по-ефективни? 

Как общуват политиците с политическите 
рекламисти, имат ли си доверие? Или отно-
шенията им напомнят тези между мастит 
инвеститор и архитект, комуто първо въз-
лагат проект за красива сграда, а като го 
представи, все нещо не му харесват... И се 
успокояват чак когато “разчупи” сградата, 
постави беседка на покрива й, стъклени 
балкони, кули и колонади, с други думи, кога-
то напълно я окарикатури. Ако потърсим, 
непременно ще намерим аналогии. 

Още при първия ми разговор на тема избо-
ри (в случая с фотографи на предизборни 
кампании) попаднах на познатия преамбюл: 
“Това е просто работа, не искаме да се 
шуми” и т.н. Да, обикновено е работа, по-
някога е кауза, случва се да е и неочаквано 
добра комбинация от двете. Но фактът, че 
за това професионалистите говорят с “не 
ме подписвай” и “не ме цитирай”, говори не-
добре за едно общество, което всяка годи-
на прави избори. 
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НАПРАВИ СИ КУМИР

В днешно време всяко ефектно 
гърдесто девойче може да блесне 
в кабеларско риалити шоу. Ми-
молетната известност обаче 
се топи бързо. Само на големите 
звезди в шоубизнеса се удава 
да обърнат миговете слава в 
стабилна и доходна кариера. Но и 
това не стига - истински богати-
те сред тях поддържат и умно-
жават парите си с мултимедийни 
проекти, пише американското 
списание „Форбс”. То за първи път 
подреди в класация най-богатите 
дами в областта на развлекател-
ната индустрия.
Първа там е американската ме-
дийна знаменитост Опра Уинфри 
с $1,5 млрд. Последна е сладката 
Бриджит Джоунс - актрисата 
Рене Зелуегър, с $45 млн.
От рейтинга сп. „Форбс” е изклю-
чило т.нар. “неработещи” звезди 
като Барбра Стрейзънд, които 

се препитават само от автор-
ски права, както и представи-
телките на старата холивудска 
гвардия като Елизабет Тейлър.
В класацията попадат жени, 
които с активна и днес кариера в 
киното, музиката, телевизията и 
издателския бранш са натрупали 
големи богатства. Мнозинство-
то от тях печелят състоянието 
си от диверсификация на дейнос-
тите и мултимедийни проекти.
Опра например е не само водеща 
на тв шоу, но и собственик на 
списания, продуцентска къща, 
сателитно радио... Бритни Спи-
ърс има доходи от реклама и от 
продажба на парфюми с нейната 
марка. Тя направи и удари от тър-
говия с акции. 
Втората в списъка - Джоан Ро-
улинг, превърна Хари Потър от 
детски герой в истински фран-
чайзинг. Филмирането на книгите 

й донесе още стотици милиони. 
Дженифър Лопес също продава 
парфюми и модна линия дрехи. А 
Жизел Бюндхен дължи богатство-
то си не само на манекенството, 
но и на прочутата в Бразилия 
нейна марка сандали.
Джудит Шейндлин разиграва фик-
тивни процеси по тв.  Над 10 млн. 
американци гледат всеки ден от 
4 ч. следобед как „Съдия Джуди” 
произнася присъди по зрителски 
обаждания, например дължи ли 
бивш съпруг издръжка за извънб-
рачни деца на жена си. Съдебно-
то шоу е 20 минути, останалото 
време от 30 минути, предназначе-
ни за предаването, е за реклами 
на бързи коли и хрупкаво мюсли, 
което й носи милиони. Съдийка-
та е написала и 4 книги, станали 
бестселъри.
Най-сложно се оказва изчислени-
ето на парите на жени, които 

отдавна са в шоубизнеса, пише 
„Форбс”. Мадона например е 
продала от началото на 80-те 
години около 200 млн. албума и се 
е снимала в ред филми, макар и 
неуспешни. Тя има много на брой 
скъпи недвижими имоти и оценка-
та на богатството й в класаци-
ята е доста занижена, признава 
„Форбс”. 
Най-богатата актриса в списъка 
е на 8-о място - Джулия Робъртс. 
„Хубавата жена” е първата дама 
в Холивуд, получила за роля във 
филм $20 млн. По-долу в класация-
та са колежките й Никол Кидман и 
Камерън Диас. Сандра Бълок, под 
номер 14, допълни приходите си 
от киното, като продуцира The 
George Lopez Show по телевизия 
ABC.
Най-младите милионерки в топ 
20 на „Форбс” са 20-годишните 
актриси близначки Мери-Кейт и 

Ашли Олсън. Те са собственички 
на компанията Dualstar, продава-
ща всичко - от видеопродукти до 
лак за коса.  
Марта Стюарт е единствената 
в класацията, чието състояние 
се мени всяка секунда. Богатст-
вото на царицата на лайфстайла 
в голямата си част се основава 
на акциите й в нейната собстве-
на компания - Martha Stewart Living. 
(През 2005 г. тези акции струваха 
$1 млрд.) Макар че заради 5-ме-
сечен престой зад решетките 
след нечестно обогатяване от 
борсови игри тя напусна шефско-
то място във фирмата, все още 
взема по $2 млн. годишно само от 
заплата и бонуси. Отделно са 
печалбите от медийната й импе-
рия, включваща тв шоу, списания, 
сателитно радио, книги, и от 
търговията със стоки с нейната 
марка. 

НАЙ-БОГАТИТЕ ЖЕНИ СА В СВЕТА НА МУЛТИМЕДИИТЕ

СП. „ФОРБС” ПОДРЕДИ ТОП 20 НА МИЛИОНЕРКИТЕ  В ШОУБИЗНЕСА

КЛАСАЦИЯТА
1. Опра Уинфри, 52 г. - $1,5 млрд.; 2. Джоан Роулинг, 40 г. - $1 млрд.; 3. Марта Стюарт, 64 г.  - $638 млн.; 4. Мадона, 48 г. - $325 млн.; 5. Селин Дион, 38 г. - $250 млн.; 6. Марая Кери, 36 г. - $225 млн.; 
7. Джанет Джексън, 40 г. - $150 млн.; 8. Джулия Робъртс, 39 г. - $140 млн.; 9. Дженифър Лопес, 38 г. - $110 млн.; 10. Дженифър Анистън, 37 г. - $110 млн.; 11. Мери-Кейт и Ашли Олсън, 20 г. - $100 
млн.; 12. Бритни Спиърс, 25 г. - $100 млн.; 13. Джудит Шейндлин, 64 г. - $95 млн.; 14. Сандра Бълок, 42 г. - $85 млн.; 15. Камерън Диас, 34 г. - $ 75 млн.; 16. Жизел Бюндхен, 26 г. - $70 млн.; 17. Елън де 
Дженерис, 48 г. - $65 млн.; 18. Никол Кидман, 39 г. - $60 млн.; 19. Кристина Агилера, 26 г. - $60 млн.; 20. Рене Зелуегър, 37 г. - $45 млн.

КОЯ РЕКЛАМА МИНАВА ПРЕД ПОКОЛЕНИЕТО ECHO BOOMERS 

Александра Спант*, сп. Adweek, САЩ

През последното десетилетие младежите на около 20 години формираха самостоя-
телна потребителска група. Нейното влияние се засили, тъй като тийнейджърите 
получиха безпрецедентен достъп до информация - от порносайтове и форуми „нап-
рави си сам” до политически богове. Младежите от тази група са известни с проз-
вищата поколение Y, Echo boomers и др. Потомци са на Baby boomers oт 50-те - 60-
тe години. Тези невръстни гении сами си създават уебсайтове, снимат и вкарват 
в мрежата свое кино и си създават кумири от собствената среда. Характерно за 
тях е, че се равняват по своите връстници чрез електронната поща, чатoвете, 
сайта MySpace и т.н., твърди предаването на CBS 60 Minutes. 
В САЩ тези младежи са към 80 млн. и вече имат огромно влияние върху всички сек-
тори на икономиката. Те харчат $170 млрд. годишно - свои или родителски пари, и 
бизнесът се надпреварва да им продава какво ли не.
Въпреки че мултифункционалността на днешните медии позволява информацията 
бързо да стига до съзнанието на тези млади хора, да се задържи вниманието им е 
много трудно. А да ги учудиш с каквото й да било, е задача с повишена трудност. 
Но не и ако станеш един от тях...

Рекламата на компанията за младежки облекла American Apparel, известна най-вече 
с фланелките си, съумя да се възползва от постиженията на тийнейджърската кул-
тура и прегърна идеята „направи си сам”. Повечето сътрудници, които фирмата 
наема, са от потребителската група Echo boomers (в дизайнерския отдел служи-
телите над 25 години се броят на пръсти).  Раздадоха на тези хлапета цифрови 
камери и стана чудо...
Във фирмата не заседават, не градят стратегии, насочени към определени пот-
ребности на юношите. 
Служителите просто се питат един друг: „Харесва ли ти тази снимка, този модел, 
този текст...?” После се консултират с колеги от други отдели, търсят мнението 
на приятели, обратна връзка с потребителите и се вслушват в гласа им.

В рекламите на American Apparel не се снимат професионални модели, а обикновени 
млади хора. Често това са сътрудници на самата компания или техни приятели. 
А фотосите разкриват в една или друга степен близостта между фотографа и 
модела. 
Така у клиентите се създава впечатление, че наблюдават нещо интимно, не за 
техните очи. Има елемент на воайорство. Това задоволява тийнейджърския инс-
тинкт да се знае всичко, което останалите правят във всеки един момент. Като 
в по-старите реклами на Marc Jacobs, показващи нещо твърде реално и интимно. 
Тийнейджърите просто ги обожаваха.
 
Седемнайсетгодишната Вилла, която снима модели и прави рекламни проучвания 
за American Apparel, е установила, че младежите режат от списания рекламите на 
фирмата и си ги закачат по стените.
Новото поколение потребители изпитва особено удоволствие само да открива 
модните неща и тенденции, преди те да са станали широко популярни.  То безпог-
решно разпознава нескопосаните рекламни напъни да му натрапят идоли уж от 
неговия свят, за да го спечелят. 

Ето как Вилла коментира опитите на разни компании да яхнат MySpace (популярен 
сред младежите сайт за обмен на видеоконтент, музика и др.): „За нас, младите, 
сайтът MySpace не е начин на живот. Нито е култов. Въобще не го смятаме за тол-
кова важен, колкото възрастните си мислят. Но те не разбират това и се опит-
ват да го превърнат в свой рекламен форум - снимат филми, пускат клипове със 
зашифровани рекламни послания. Никой няма да гледа този боклук!”
Наистина повечето марки, които се натискат за младежкия пазар, провеждат 
обречена маркетингова политика. За тийнейджърите трябва да мислим като за 
първия си голям училищен купон. А в рекламата да се обръщаме към всеки друг, но не 
и пряко към тях. 

*Авторката е от рекламния отдел на фирмата American Apparel. 

‘



M КАТО
МЕГАЗВЕЗДА
текст Жана Нинова

Каквото и да ти казват, винаги става въпрос за шоубиз-
нес! Така може да се перифразира прочутата фраза, че за 
каквото и да се говори, винаги става въпрос за пари. Пари 
и знаменитости е печелившият микс, към който се обърна-
ха много от мегакомпаниите в модния свят и вече обират 
лаврите. Както винаги, до каквото и да се докосне Мадо-
на, то се оказва златно кюлче. Вечната девица представи 
в края на март авторската си колекция като дизайнер за 
шведската компания H&M и предизвика гигантски опашки 
в магазините на веригата по целия свят. Преди това Карл 
Лагерфелд, холандското фешън дуо Виктор и Ролф и Сте-
ла Маккартни вече показаха, че формулата голямо име и 
скромна цена води до мега реклама и сензационни продаж-
би. Мадона беше скрият коз на компанията и оправда на-
деждите на Маргарета ван ден Бош – директор на фешън 
отдела на компанията. „Мадона е прочута като една от 
фешън иконите на 80-те. Тя е невероятен професионалист, 
вдъхновяваща и провокирана от модните тенденции. Резул-
татът от съвместната й работа с Н&М е линията „М от 
Мадона”, която се радва на голяма популярност!”, добавя 
Ван ден Бош.  В дебютната колекция на певицата преобла-
дават черно, бяло, сиво и каки. Предпочитаните материи 
са вълна, коприна и вискоза, а към серията са прибавени 
и подходящи аксесоари – очила, парти чантички и кожени 
колани. За почитателите на Мадона не е изненада, че тя 
поверява рекламната кампания на дебютната си колекция 
като дизайнер на своя добър приятел – фотографа Стивън 
Клайн. 
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СКАНДИНАВСКА
МОДНА КОЛЕКЦИЯ
АТАКУВА НАЙ-ПРЕСТИЖНИТЕ
ВИТРИНИ В ЕВРОПА    
текст Антоанета Волева

Известната шведска компания за мебелен дизайн David 
Design в своята 29-годишна история винаги е залагала на 
сериозни имена. Търсенето на високия стил продължава  
доста успешно, но вече и в нова сфера – модата. Първата 
им колекция в края на март си спечели място на витрината 
на един от най-големите магазини за стил в Стокхолм – NK 
(или Nordiska Kompaniet), който е еквивалент на парижкия 
Galerie Lafayette и лондонския Selfridges. 
Шведите този път са избрали Анси Тупаинен - един от най-
талантливите финландски дизайнери. Неговата колекция 
Turo Red Label Collection за Turo Tailor получи  престижната 
финландска награда за мода Golden Hanger в началото на 
годината.
За пролетно-лятната колекция на David Design Анси Тупаи-
нен е заложил на семпла,  изчистена линия със скандинавска 
елегантност и особено внимание към детайлите и аксесо-
арите. Колекцията се продава вече в 20 страни на четири 
континента. Предлага се дори в Collete в Париж, Harrods в 
Лондон и в магазина на музея Moma в Ню Йорк. За шведска-
та компания това е само началото – те вече подготвят и 
дамска колекция.

Виж още на daviddesign.se
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ЗАД ОБЕКТИВА:
БРАЯН АДАМС 

текст Жана Нинова

Много скоро на Браян Адамс няма да му остава свободно време да пише песни, защото фотографската кариера поглъща цялата му енергия. Канадският музи-
кант е на път да изпревари по популярност и търсене като фотограф дори най-добрата си приятелка – датския топмодел Хелена Кристенсен. Селекция от 

най-интересните кадри, заснети от Адамс, тиражира германското издателство teNeues в партньорство с прочутото списание Stern. Във фотографското CV 
на Адамс респектира рекламната кампания за дизайнера Джон Галиано, кадри за Vogue и Vanity Fair, както и няколко модни кампании в Канада и САЩ. През 2006 г. 
талантливият канадец получи наградата German Lead Award за серия портрети на Мики Рурк, макар че любимите му персонажи не са бунтарите на Холивуд, 

а дивите – Памела Андерсън, Пинк или Хилъри Клинтън. Не се заблуждавайте от поредицата имена – Адамс не предпочита само блондинки. Пред обектива му са 
заставали Хилъри Суонк и Мила Йовович като част от проекта Women за американския дизайнер Келвин Клайн.
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Шон Пен - актьор, Нова Скотия, Канада, 1999 г.

Мики Рурк - актьор, Лондон, Англия, 2005 г. Виктория Бекъм - певица, Лондон, Англия, 2005 г.



MADE IN JAPAN
текст Жана Нинова

Марико Мори е изгубена в бъдещето. Японската аван-
гардистка представя своята идея за машината на 
времето в холандския музей Groninger. Самостоятел-
ната й изложба е поредната спирка от космическото 
й турне в САЩ и Европа, а критиката вече я обяви за 
най-интересното артистично явление, идващо от 
Страната на изгряващото слънце. Биографията на 39-
годишната Мори е истинско житейско приключение. 
Родената в Токио Марико Мори  изучава мода в колежа 
«Бунка». Едно пътуване до Лондон променя живота 
й тотално и госпожица Мори решава да остане на 
Острова, където през 1988 г. завършва Chelsea Art 
College. Силният старт в Европа й служи като трам-
плин, който я запраща в Ню Йорк. Там Марико специа-
лизира като участник в образователната програма 
на музея «Уитни» и представя изключително инте-
ресни фотографии, 3-D видеоинсталации. Миксът от 
реалност и утопия, както и екзотичното смесване на 
културата и традициите на Запада и Япония са за-
пазената марка на японската авангардистка. Силно 
вдъхновена от модата, поп арта, дизайна, музиката 
и мангата, Мори създава най-прочутата си инста-
лация, наречена Wave Ufo. Хибрид между машина и 
скулптура, Wave Ufo е синтез между различни катего-
рии пътешествие: 3-D приключение, което провокира 
сетивата, мозъка и спомените. Зрителят е активен 
участник в споделеното откритие на Мори, която в 
средата на 90-те налага запазената си марка – сама 
да бъде участник в артистичните си проекти и да 
не допуска никого в личната си територия. Облечена 
в странни аутфити, тя напомня японски вариант на 
Бьорк и се осмелява дискретно да провокира исто-
рическите традиции и градското самочувствие на 
Токио. След периода на исторически препратки към 
родния си град Марико се впуска в търсене на изгубе-
ното време – фотографският проект Kumano (1997-
1998), за да приключи пътешествието си със серията 
Esoteric Cosmos (1996-1998), базирана върху препратки 
към шинто и будизма.

Марико Мори е в музея Groninger
от 29 април до 2 септември 2007 г.

инсталация WaveUFO, 1999-2002, снимка Markus Tretter, ©Kunsthaus Bregenz

Oneness, 2002-2003

Марико Мори, снимка David Sims
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 ВАСИЛ ГЕРМАНОВ:  

“Почти е невъзможно някой да получи моя готова снимка и да се налага 
да я прекадрира, категоричен е Васил Германов. Това, което искаш да 
покажеш, трябва да е в картинката. Не може някой да ми поръча да 
снимам кон и дърво и след това да се наложи да прекадрира фотогра-
фията, да махне дървото, без това да промени цялостното усещане. Аз 
така работя - представям си картинката още преди да съм я създал и 
много се ядосвам, ако не стане, както съм я мислил.”

Зад тези думи на 26-годишния фотограф освен категоричен професио-
нализъм се крие и натрупан опит в тийнейджърските му години като 
художник. “Израснах в артистична среда, което има голямо значение за 
това, което съм днес. До 8-и клас не съм хващал фотоапарат, разказва 
той. Преди гимназията рисувах денонощно и с това щях да се занима-
вам.” След изпитите му се налага да избира между текстила (в Худо-
жествената гимназия за приложни изкуства) и фотографията (в Наци-
оналната професионална гимназия по полиграфия и фотография). Той 
избира второто. Първите си стъпки в по-дълбокото прави в 10-и клас, 
когато става асистент на един от популярните родни фотографи. 
Следва казармата, а после “наистина ми стана много интересно, а и 
едва тогава нещата започнаха да се оформят и поемат в правилната 
посока”.
Първите му по-сериозни изяви са във вече несъществуващите списания 
“За мен” и Az, а днес в портфолиото му има сесии за буквално всички се-
риозни лайфстайл и модни издания у нас (“Едно”, “Егоист”, Elle, “Жената 
днес”, Cosmopolitan, FHM и други).
“Аз съм от редкия тип фотографи, които снимат основно за списания. 

Снимал съм и реклами, правил съм кат
поръчки, но списанията си остават 
Сред другите любими неща на Васил
ния;  скандинавските фотографи кат
Ola Rindal (“заради перфекционизма п
приятелите му.

Васко е автор на десетки сесии, кои
фотограф на 2005 г. на Pantene Beauty
ресни изяви са самостоятелна излож
в проекта “12 мига от Цветана” на с
изложбата Bulgarian Beauty през юни 
Ню Йорк, осъществена от креативн

 “Много е важно да съм в синхрон с ек
е Васко. С хората, които са ми пост
гримьора, фризьора и, разбира се, с х
на на обектива.”
През последните две години името н
медиите като част от вече спомена
идея, най-общо казано, е да предлaга
зани с изпълнението на различни визу
стилисти, гримьори, фризьори, илюст
в практиката ноу-хау. “Фотографът
на други хора. Моята работа обаче 

текст Деян Любомиров

 СПИСАНИЯТА СА ГОЛЯМАТА МИ СТРАСТ

талози, изпълнявал съм какви ли не 
голямата ми страст.” 

л са колекционирането на списа-
то Camila Akrans, Andreas Larsson или 
по отношение на композицията”), и 

ито му носят наградата за моден 
y Awards. Сред другите му инте-

жба в Украйна през 1999 г., участие 
списание “Едно” (февруари, 2004) и 
2006 г. в галерия The Curb Art Space в 

ния лейбъл Think Tank lab.

кипа, с който работя, категоричен 
тавили задачата, със стилиста, 
хората, които са от другата стра-

на Васил Германов се появява в 
атия лейбъл Think Tank lab. Неговата 

а на пазара пакет от услуги, свър-
уални задачи. Лейбълът обединява 
тратори и копирайтъри с доказано 

т е човек, който визуализира идеите 
не може да бъде пълноценна и добре 

изпълнена без участието на добри професионалисти, на които мога да 
разчитам. Идеята на Think Tank lab е именно такава – да събере екип от 
млади и качествени хора, на които знам, че мога да разчитам и които 
ме провокират. А има и нещо друго – работата за медии е по-специ-
фична. Тя изисква от теб да знаеш какво правиш и къде се намираш, не 
просто да се изявиш като свободен артист, който не се съобразява с 
правилата и си прави каквото си иска.”
Затова и Васко Германов предпочита да работи основно с хора, които 
са достатъчно адекватни и с идеи на световно ниво, каквато е напри-
мер стилистката Ангелина Илиева-Инга, с която той работи почти от 
самото начало на кариерата си. Двамата са чудесен пример за онзи 
тип сътрудничество, което съчетава личното и професионалното по 
най-добрия възможен начин. Трябва да ги видиш, когато са на парти нап-
ример, където Васко е заобиколен от тълпи красиви моделки, без това 
да създава проблем на когото и да било – все пак контактът с красиви 
и млади момичета е част от работата на всеки моден фотограф.

И като стана въпрос за красиви момичета, безспорната любимка на 
Васил е великолепната Таня Илиева – една от най-добрите и успели по 
света български моделки. Само на 22, тя може да се похвали с десетки 
участия на ревюта във всички големи модни столици, със сесии в списа-
ния по целия свят, както и с корици на буквално всички родни лайфстайл 
и модни списания. У нас се представя от агенция Visages, а навън – от 
агента Ерик Дюбоа и неговата агенция Silent. Васко без съмнение е фо-
тографът, с когото тя е работила най-много, а снимките са специално 
направени за  Mediaboxx.

стайлинг Инга / Think Thank  Lab, грим Венцислава Койчева, модел Таня Илиева / Visage, дрехи Paradise Garage и личен архив
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 ВАСИЛ ГЕРМАНОВ:  
                                                текст Деян Любомиров

“Почти е невъзможно някой да получи моя готова снимка и да се налага 
да я прекадрира, категоричен е Васил Германов. Това, което искаш да 
покажеш, трябва да е в картинката. Не може някой да ми поръча да 
снимам кон и дърво и след това да се наложи да прекадрира фотогра-
фията, да махне дървото, без това да промени цялостното усещане. Аз 
така работя - представям си картинката още преди да съм я създал и 
много се ядосвам, ако не стане, както съм я мислил.”

Зад тези думи на 26-годишния фотограф освен категоричен професио-
нализъм се крие и натрупан опит в тийнейджърските му години като 
художник. “Израснах в артистична среда, което има голямо значение за 
това, което съм днес. До 8-и клас не съм хващал фотоапарат, разказва 
той. Преди гимназията рисувах денонощно и с това щях да се занима-
вам.” След изпитите му се налага да избира между текстила (в Худо-
жествената гимназия за приложни изкуства) и фотографията (в Наци-
оналната професионална гимназия по полиграфия и фотография). Той 
избира второто. Първите си стъпки в по-дълбокото прави в 10-и клас, 
когато става асистент на един от популярните родни фотографи. 
Следва казармата, а после “наистина ми стана много интересно, а и 
едва тогава нещата започнаха да се оформят и поемат в правилната 
посока”.
Първите му по-сериозни изяви са във вече несъществуващите списания 
“За мен” и Az, а днес в портфолиото му има сесии за буквално всички се-
риозни лайфстайл и модни издания у нас (“Едно”, “Егоист”, Elle, “Жената 
днес”, Cosmopolitan, FHM и други).
“Аз съм от редкия тип фотографи, които снимат основно за списания. 

Снимал съм и реклами, правил съм кат
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стилисти, гримьори, фризьори, илюст
в практиката ноу-хау. “Фотографът
на други хора. Моята работа обаче 
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ме провокират. А има и нещо друго – работата за медии е по-специ-
фична. Тя изисква от теб да знаеш какво правиш и къде се намираш, не 
просто да се изявиш като свободен артист, който не се съобразява с 
правилата и си прави каквото си иска.”
Затова и Васко Германов предпочита да работи основно с хора, които 
са достатъчно адекватни и с идеи на световно ниво, каквато е напри-
мер стилистката Ангелина Илиева-Инга, с която той работи почти от 
самото начало на кариерата си. Двамата са чудесен пример за онзи 
тип сътрудничество, което съчетава личното и професионалното по 
най-добрия възможен начин. Трябва да ги видиш, когато са на парти нап-
ример, където Васко е заобиколен от тълпи красиви моделки, без това 
да създава проблем на когото и да било – все пак контактът с красиви 
и млади момичета е част от работата на всеки моден фотограф.

И като стана въпрос за красиви момичета, безспорната любимка на 
Васил е великолепната Таня Илиева – една от най-добрите и успели по 
света български моделки. Само на 22, тя може да се похвали с десетки 
участия на ревюта във всички големи модни столици, със сесии в списа-
ния по целия свят, както и с корици на буквално всички родни лайфстайл 
и модни списания. У нас се представя от агенция Visages, а навън – от 
агента Ерик Дюбоа и неговата агенция Silent. Васко без съмнение е фо-
тографът, с когото тя е работила най-много, а снимките са специално 
направени за  Mediaboxx.



НОВИ ГРАДСКИ ЛЕГЕНДИ

КОЙ ЩЕ ВЗЕМЕ ПРЕСТИЖНАТА НАГРАДА НА ЕС ЗА СЪВРЕМЕННА АРХИТЕКТУРА “МИС ВАН ДЕР РОЕ”

текст Антоанета Волева

Двайсети и шести април е голямата дата, на която един от седемте финалисти ще получи приза на барселонската 
фондация “Мис ван дер Рое” (Mies van der Rohe Award). За седми пореден път двегодишното издание ще излъчи победител, 
който наред със славата ще се сдобие и с 50 000 долара. 10 000 долара пък е поощрителната награда за още един проект 
от седморката. В конкурса участваха общо 273 проекта от 32 страни, от които бяха избрани седемте финалисти и 
отбелязани още 33. Отличени за специалните си качества като функционалност, конструкция и красота, проектите от 
Австрия, Белгия, Франция, Германия, Дания, Ирландия, Италия, Холандия, Норвегия, Испания, Великобритания и по-близките 
до нас Турция, Хърватия, Словения и Словакия ще бъдат включени в специалния каталог, който съпътства всяко издание на 
наградите. 

Идеята на наградата “Мис ван дер Рое”, основана през 1987 г., е да поощрява създаването на красиви и функционални 
проекти, които са част от съвременния облик на Стария  континент. Именно затова избраните проекти са в различни 
области – обществени, жилищни и корпоративни сгради. Сред тях има и нестандартни решения – на плаж, манастир, 
мост. Те биват селектирани през януари от взискателно жури, което се състои от членове на Европейския съвет за архи-
тектура и асоциациите на всички страни-членки на ЕС, в това число и България.

 Лудвиг Мис ван дер Рое, водещ световен архитект от първата половина на ХХ в., прочул се с много свои творби, сред 
които Павилионът в Барселона, остава в модерната история и с естетическия постулат “По-малко значи повече” (Less 
is more). Модернист и привърженик на строгите форми, през последните двайсет години от живота си Мис ван дер Рое 
постига напълно своята визия за една универсална и монументална, “кожа и кости” архитектура. 

1 2

1 Център за сценични изкуства на Синес, Синес, Португалия - Франсиско Айрес Матеус, Мануел Айрес Матеус / Aires Mateus e Associados
снимка Daniel Malhão 

2 Училище за мениджмънт, Бордо, Франция - Ан Лакатон и Жан Филип Васал / Lacaton & Vassal Architectes
илюстрация Lacaton & Vassal (David Pradel)

3 Офис Veles e Vents, Валенсия, Испания - Дейвид Чипърфийлд, Фермин Васке / David Chipperfield Architects, b720 Arquitectos
снимка Hisao Suzuki 

4 Национален хореографски център, Екс-ен-Прованс, Франция - Руди Ричоти
снимка Philippe Ruault 

5 Музей за съвременно изкуство на Кастиля и Леон MUSAC, Леон, Испания - Луис М. Мансиля, Емилио Туньон / Mansilla + Tuñón
снимка Luis Asín

6 Научен център Phaeno, Волфсбург, Германия - Заха Хадид / Zaha Hadid Architects
снимка Werner Huthmacher 

7 Музей Mercedes-Benz, Щутгарт, Германия - Бен Ван Беркел / UNStudio
снимка Brigida González 

3 4 5

6 7



РАДИО С 
АТМОСФЕРА
текст Антоанета Волева

Едно от популярните холандски радиа Radio 1 държи на сти-
ла, както в излъчването,  така и в мястото на излъчването. 
Дизайнът на амстердамското студио, което често посреща 
известни гости за интервюта, е дело на Tjep., които през 2003 
г. взеха награди в две категории - за интериор и мода, на Dutch 
Design Awards. В Tjep. основните фигури са две – Франк Тйепкема 
и Янеке Хойманс. Креативноста им се разпростира не само 
в интериора, но и в мебелен и продуктов дизайн, в опаковки, 
щандове и дори бижута. Можем да спестим дългия списък от 
клиенти, но все пак сред тях са Calvin Klein, Nike, Diesel, O’Neill, 
Heineken, British Airways, Volkswagen и така нататък.
При изграждането на студиото дизайнерите са заложили на 
силното присъствие на логото, но под формата на колона, ос-
ветително тяло, пейка. Звукова изолация, меки топли цветове 
и удобни столове са другите важни детайли, които създават 
лаундж атмосфера, подходяща за новини, спортни програми, 
различни типове интервюта, а също и за нощни ток-шоута.

Още за студиото на www.tjep.com

НОВИТЕ ПРОФЕСИИ
В РАДИОТО
текст Мануела Манлихерова

Радиото е един много различен от телевизията свят, но всъщност в голе-
мите радиостанции и телевизии работят почти еднакъв брой хора. У нас 
общата представа за работа в радио се заключава до три роли - човека 
зад микрофона, репортера и новинаря. Всички искат да стават водещи и 
това не е чудно, защото водещият е „ключът на слушателите към програ-
мата”. Един добър водещ е глас и присъствие, чрез които се идентифици-
ра дадена радиостанция. Хората, които технически осигуряват работа-
та в нея, остават съвсем невидими. В действителност професионалната 
изява в радиото има много по-широки измерения. 

В много радиостанции в Европа и по света първите опити за работа в ра-
диото започват от рецепционист на радиостанцията. Такъв е  началният 
старт в радиото за Беси Пинфилд, която работи за Virgin radio в Лондон. 
Според нея да си рецепционист е добър начин да разбереш кой какво точ-
но работи в една радиокомпания и да създадеш  контакти с хората от 
различните отдели в радиостанцията. В момента Беси е асистент про-
дукция на две програми - Virgin Drive time и на вечерното шоу. Едновременно 
с това тя представя трафик новините. Като асистент продукция се 
налага да се справя с голямо количество документация и административ-
на работа. Списъкът със задачи на Беси включва: да следи реда и времето 
на излъчване на записаните програмни елементи, да отговаря на теле-
фонните обаждания, което на пръв поглед е лесна работа, но всъщност 
означава да се вземат бързи решения относно директните запитвания на 
слушателите. Понякога те звучат интересно, друг път - затормозяващо. 
За да си добър в тази професия според Беси, трябва да си организиран, ко-
муникативен и вдъхващ доверие човек. И в никакъв случай да не се притес-
няваш да питаш за неща, които не знаеш! 

Един асистент продукция е въвлечен в процеса на правенето на радиоп-
рограмата и трябва да дава най-доброто от себе си за аудиторията. 
Печеливш ход е, ако в подготовката си човекът се е погрижил да мине курс 
за редактиране на звукови файлове или познатия у нас звуков монтаж. За 
асистент продукция се изисква поне опит в даунлодването на звукови 
файлове от някой сайт. Накрая, един асистент влиза в ролята на т.нар. 
researcher (на български няма точен еквивалент), търсейки истории, угова-
ряйки гости, а понякога дори като взема интервюта от тях. За да стигне 
дотук, Беси е извървяла двегодишен път в своето професионално търсене 
и обучение. Сега тя следва един и същ модел на работа: организира интер-
вютата и редактира звуковите файлове за вечерните шоута; сутрин 
доставя бюлетините с пътна информация в ефира, новите CD-та и прави 
чай и кафе. 

Следващата стъпка в йерархията за Беси и други като нея е researcher. 
Включването на такъв човек в екипа на една радиостанция е гаранция  за 
успеха й. Главната задача на човека researcher е знание и разбиране за 
това какво искат слушателите от радиостанцията, както и генери-
ране на идеи в тази посока. Много от уменията, които се изискват за 
researcher, са близки до тези за журналиста. Researcher-ът работи в тясна 
връзка с продуцента. 

Продуцентът като професионална роля е неотменна част от радиоп-
родукцията в англосаксонския свят. Наличието на продуцент на ради-
опрограмата или отделното предаване е част от формулата за успех. 
Той е отговорен за почти всичко в създаването на радиопродукцията. В 
някои радиостанции почти няма разлика между него и директора, така 
както вече е в телевизията. Накратко, продуцентът трябва да менажира 
дадената програма и да вдъхновява екипа. На него се пада отговорната 
задача да управлява най-неуправляемите в една радиостанция - водещи-
те. Налага се да е добър и в бюджетирането. У нас на присъствието на 
продуцента в радиостанцията се отдава повече техническа функция - да 
следи за графика на излъчване и да го осигурява. Причината е, че има много 
хора на отговорни длъжности, които си мислят, че знаят всичко за този 
бизнес.  
Всъщност продуцентът играе основна роля в програмния екип. За да си 
продуцент, се изисква поне малко опит. Пит Саймън, който работи за най-
големия частен медиен работодател във Великобритания, Chrysalis Radio, е 
започнал да трупа знания и умения като помощник в спортно шоу, а после - 
като младши продуцент на новините на Capital Radio в Лондон. В момента 
Пит работи едновременно за четирите бранда радиостанции на Chrysalis 
Radio - дигиталното Chrysalis, музикалните Heart и Galaxy, говорното LBC. 
Всеки ден работата на Пит като продуцент предлага разнообразие от 
дейности - програмиране, намиране на спонсори, маркетинг. Професията 
стои високо в йерархията на радиобизнеса. 

Темата за йерархията е интерпретирана по много интересен начин от 
екипа на програмата Drive на Radio Five на ВВС. В главния конкурент на 
говорната станция LBC - Radio Five Live, BBC са интегрирали продуцента в 
основния екип на следобедния блок. 
Йерархията в екипа се променя всекидневно. Всеки един от 10-те редак-
тори става продуцент на ротационен принцип. Влизайки в ролята на 
продуцента за деня, редакторът е длъжен да поеме всички дейности, от 
подготовката на програмата до техническото и творческото й изпъл-
нение в ефир. Той всъщност е мениджър на останалите свои колеги. При 
този модел на работа дневният продуцент е в непрекъсната връзка със 
студийния мениджър. 

Макар и техническа, професията на студийния мениджър е една от най-
значимите и не е лишена от творчество. Това е радиоеквивалентът 
на post-production в телевизията. Студийният мениджър е всестранен 
експерт по технология на звука и магьосник в използването на аудиософ-
туера. Редактирането и миксирането на радиоклиповете е само част 
от неговата работа. Като цяло той е отговорен за музикалната опаковка 
на радиостанцията и нейната звукова идентификация. В последно време 
това е професията в радиостанциите, най-силно зависима от развитие-
то на дигиталните технологии. 
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ТЕЛЕВИЗИЯ
БЕЗ ГРАНИЦИ

АРТЕ ИЗЛЪЧИ ФИЛМ ЗА ТЕЛЕВИЗИИТЕ В БЪЛГАРИЯ

текст Диана Иванова

На 7 април френският канал АРТЕ (www.arte.tv) излъчва документален филм за теле-
визиите в България, като част от специалната поредица Toutes les teles du monde 
(“Всички телевизии по света”). Автор на филма е Ан Морен. 
Филмът е първият поглед на АРТЕ към телевизиите в България. Това само по себе си 
е интересно, защото самата АРТЕ е една необикновена телевизия.

Във филма две български семейства  коментират каналите, които гледат, а 
авторката се спира на отделни предавания, продуцентски къщи и телевизионни 
лица, които разказват това, което правят: Веселин Дремджиев от ТВ7 за важни-
те и маловажните новини в ефира, Милен Цветков от “Нова” за гостите на живо 
и избора на теми в своя „Един час...”, Нико Тупарев от СИА за истинския смисъл 
на риалити шоуто и как то еманципира българската публика, Слави Трифонов за 
“Шоуто на Слави Трифонов”, Кремена Будинова за мисията си да говори на и за 
ромите в Romani lumnia по БНТ, Васил Иванов със своите репортажи от затвора, 
Георги Коритаров с телевизионното си обръщение за миналото си и Държавна 
сигурност, Георги Тошев с българските съдби в чужбина, Волен Сидеров и феноме-
ните “СКАТ” и “Планета” – това  са част от темите във филма, който показва 
какво огледало на българското общество представлява телевизията.

ЗАЩО АРТЕ Е НЕОБИКНОВЕНА ТЕЛЕВИЗИЯ?

АРТЕ е единствената европейска телевизия, създадена между две съседни държа-
ви – Германия и Франция, с идеята за разбирателство и приближаване на народи-
те в Европа.
Името АРТЕ всъщност означава Association Relative à la Télévision Européenne. Основа-
на е на 30 април 1991 година, равнопоставени партньори в нея са ARTE Deutschland 
TV GmbH и ARTE France.
 „Предмет на обединението е да създава телевизионни програми, които да бъ-
дат излъчвани чрез сателит или други начини и които да имат в широкия смисъл 
на думата културен и международен характер и да са в състояние да помагат 
за разбирателството и сближаването на народите в Европа” – това се казва в 
параграф 2 на договора, с който телевизията се учредява.
Централата на АРТЕ е в Страсбург. Тя се грижи за програмната стратегия и за 
езиковия превод на програмите – всяко френско предаване се дублира на немски 
език и обратното. Така че в случая с филма за българските TV канали той се гледа 
и по германската АРТЕ,  дублиран, разбира се, на немски език. 
АРТЕ е в партньорски отношения с много обществени телевизии в Европа – като 
BBC, белгийската RTBF, испанската TVE, австрийската ORF и други.
Едно от рекламните послания на АРТЕ е “Телевизия без граници”. 
Всъщност АРТЕ  наистина е телевизията, която прекрачва граници. Няма друг 
ефир в Европа, където предаванията за култура да са в най-гледаното време, 
заедно с тези за научни изследвания. “Метрополис” например, културният магазин 
на АРТЕ, се излъчва всяка събота в 20.00 часа. Гледат го 5 процента от французи-
те и около 3 процента от германците.  Но в Европа хората, които правят изкус-
тво, си сверяват часовниците с него.
АРТЕ посвещава специални предавания на музиката – съвременна, опера, класика, 
нови таланти. Също и на документалното кино и на киното изобщо. Както и на 
самата Европа. На голяма популярност се радва поредицата „Лицата на Евро-
па”, която всеки ден от седмицата  представя човешката история на някого от 
континента.
Самата Ан Морен казва, че голямата изненада за нея в България е броят на кана-
лите (във Франция няма толкова много малки кабелни канали) и фактът, че страш-
но много хора се обаждат на телевизиите, за да говорят с тях. 
Това е нейният пети документален филм.
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Откакто ръководите програма „Христо Ботев”, рейтинги-

те се покачиха в пъти. Възходът продължава ли?

Вчера празнувахме, защото излязоха социологическите 
проучвания за януари и февруари. Продължава да се случва 
невероятното на фона на целия световен пазар за програ-
ми за култура. Този път отчетохме най-голямо увеличение 
в един от най-важните показатели – постоянна публика, 
средно минути на ден. В определени времеви отрязъци 
бием дори новинарските програми. От 6.3 в края на 2006 в 
момента отчитаме към 1.2 отгоре. 
На какво се дължи този успех?

Цялата ни конкуренция се занимава само с повърхността 
на случващото се, защото днес хората имат все по-малко 
време. Ние се интересуваме от дълбочината, излъчваме 
за хората, направили същия съзнателен избор. Вярваме, че 
културата е тази, която моделира качеството на живота 
ни. Просто е време за култура и цяла Европа го отчита. Да 
вземем големите евроструктури – Съвета на Европа, ЕBU 
(Европейския съюз за радиотелевизионно разпространение 
на обществени медии), чийто активен член е БНР – всички 
те внезапно осъзнават, че се нуждаят от по-яка сплотя-
ваща матрица от икономиката. В последните месеци там 
се говори за нови културни стратегии. Възможностите за 
правене на култура и парите за копродукции нарастват 
лавинообразно.
Какво трябва да прави една културна програма?

Тя не би трябвало да е просто пътеводител в културния 
живот – не просто филтър на качествени филми за гледане, 
добри книги за четене. Да, ролята й на ориентир в огром-
ното предлагане е важна, но програмата трябва и да 
оркестрира самите методи на познание. Хората жадуват 
нещо друго и ние им го даваме. Ние вървим срещу новина-
та. Новината е изключение. Идеите, мечтите, ценностна-
та система... Нещата, които те формират, не са новини. 
Проблемът на съвременния човек е скуката и единствено 
културата му предлага алтернативи. Тя организира сво-
бодното време в посоката на духовното благополучие.
Как се съотнася към този идеал програма „Христо Ботев”?

Направихме две неща – „Христо Ботев” премина през голе-
ми програмни промени, а вече имаме и сайт. От 26 януари 
„Христо Ботев” присъства онлайн – нещо, с което аз 
страшно се гордея. Просто решихме да го направим сега, 
макар и с подръчни средства, но беше по-добре нещата 

да се случват така, отколкото да не се случват. Сайтът 
се развива непрестанно и с подкрепата на целия екип. Тук 
работят хора между 50 и 60 години, които не можеха да 
пишат на компютър, а сега са се записали на курсове. 
Кои са флагманите на промяната в ефира?

На първо място предаването „Културна рулетка”, което 
цели да извади културата от нейните маргинални ъгли. Във 
всяка област у нас творят страшно умни хора, много от 
тях са известни на Запад, но не и тук. Идеята беше да 
поканим тези хора сами да говорят за култура тук и сега. 
Авторитетни имена от всички браншове избират собст-
вена тема и канят събеседници и водят двучасови преда-
вания. В началото се бяхме хванали за главата, защото от 
седмица до седмица не знаехме кого ще успеем да нака-
раме да води – хората се притесняваха, нямаха рефлекса 
за радио, а и не можехме да го очакваме от тях. „Културна 
рулетка” стартира на 3 ноември, честно слово, на прия-
телски начала – хайде, ти ела за книги, ти ела за кино... Но 
потръгна и хората на кулутрата започнаха да се слушат 
един друг. Първо се обаждат в ефир, а после сами предла-
гат да водят предаване. Обсъждаме всичко – литература, 
изобразително изкуство, кино прокрай Филмфеста. Имаме 
две философски рулетки – първата с Петър Горанов, вто-
рата на 15 април ще води Георги Каприев. Зад микрофона 
до момента са заставали Ангел Игов, Димитър Камбуров, 
Митко Новков, Емануил Видински, Марин Бодаков, Венцислав 
Арнаудов, Георг Краев, Мария Василева, Яра Бубнова, Петя 
Александрова.
Как повлия този наплив на експерти на слушателското 

участие?

Смени се целият профил на активната аудитория, изплу-
ва цял нов пласт слушатели, които инак никога не биха се 
обадили. Говорим за изключително образовани хора, които 
вдигат слушалката с думите „Отдавна чакам да чуя точно 
това!”. Освен това професионалисти, колеги на водещите 
се зарибиха да слушат – осъществи се комуникация между 
гилдиите.
Кои са другите акценти в програмата?

Гордея се с 15-минутния модул четене на глас от нова бъл-
гарска литература. Излъчваме го от понеделник до петък 
в линията „Арт ефир” от 12.45 до 13.00 ч. Не знаехме какво 
ще стане, но за първите 10 дни се обадиха над 30 души да 
питат ще се повтаря ли, ще издадем ли книгата... Първо 

четохме Елена Алексиева и така изпреварихме наградата 
„Хеликон”, която по-късно й дадоха. После дойде ред на 
Александър Шпатов, Георги Тенев пък сам пожела да си про-
чете „Партиен дом”. Сега четем Вероника Азарова – вели-
колепната книга „Пръстенът с двата брилянта”. Мисията 
ни е да представим млади български автори, които трябва 
тук и сега да получат своето признание, а не посмъртно, 
ако може. 
Друго важно направление е преосмислената ни младежка 
линия от 17.00 до 18.00 ч. Нарича се „Седемнайсетия час 
идва с...” и включва няколко предавания, правени от и за 
млади хора. Доскоро този тип предавания се интересува-
ха само от теми с пряка връзка между млади хора и съби-
тия – младежи скачат с бънджи, правят акция срещу дро-
гата, такива неща. Събрахме се, поговорихме и решихме, 
че всяко нещо е младежка тема: и Ирак, и борбата срещу 
рака... Важна е тяхната гледна точка по тези проблеми. 
Накрая, обединихме 3 разпокъсани предавания  в блок, озаг-
лавен „Без граници”. В него говорим за история на науката, 
цивилизации, етническа толерантност – изобщо става 
дума за гражданска и езикова култура, неща, които само 
ние като културна програма  можем да си позволим да 
правим.
Такава мащабна реформа сигурно не става лесно...

Когато правиш промени в радиото, най-вече сваляш хора 
от водене, слагаш нови имена. Все стресови ситуации! 
Но в „Христо Ботев” нямаме нов ресурс, нямаме нови 
назначения. Когато станах директор, условието беше да 
извърша промени, но нямах правото да уволнявам. Ето защо 
трябваше всички да бъдат увлечени в промяната, всеки да 
получи втори шанс, да се намери подходът към всеки човек 
и правилната мотивация за колектива. Пример: предложих 
новата схема в края на февруари, а през май започнахме 
промените. Междинните месеци отидоха за разговор с 
всеки отделен човек в програмата, докато всички се успо-
коят, че нищо не ги заплашва. Те се убедиха, че е по-добре 
да се прави нещо наистина смислено, отколкото просто 
да се чака пенсия.
Колегите много ме изненадаха: рипнаха, сдружиха се и 
започнаха да работят като сплотен екип. Преди не се 
работеше така, всеки сам си правеше предаването от 
край до край и толкоз. Сега в радиото кипи живот и това 
просто си личи.

АНЮТА
КАЧЕВА:
ВРЕМЕ Е
ЗА КУЛТУРА

текст Мария Спирова

С каквото и да се захване 
Анюта Качева, върши го 
със страст. От 20 годи-
ни превежда любовно от 
норвежки, датски и швед-
ски. От миналата година 
на сърцето (и на ръцете) 
й лежи програма „Христо 
Ботев” на БНР. Като дирек-
тор на културната медия 
Анюта вдъхнови своите 
250 подчинени да извършат 
истински подвиг – да пре-
върнат „Христо Ботев” от 
маргинал в рейтингов лидер 
от европейска класа. Рено-
мираната културна програ-
ма BBC 3 отчита стабилен 
рейтинг от 3.5. А „Христо 
Ботев” на Анюта Качева 
удря 6.5 и продължава да 
качва летвата. Ето как спо-
ред самия капитан ефирът 
се превзема на абордаж:
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текст Георги Кузмов

(Продължение от миналия брой)

България е изключително подходяща страна за развитието на кабелното 
телевизионно разпространение (за разлика от нашата съседка Гърция, 
където не съществува кабелна мрежа). Планинският релеф на България, 
нещата, за които писахме в миналия брой, и недобре развитата като 
технология мрежа в миналото поставяха населението в положението 
да избира: добра картина по Канал 1 и лоша на Ефир 2 (по-късно bTV) или 
обратното. Увеличаването на каналите с разпространение по въздуха 
(“Нова”  и “7 дни”) още повече объркваше гражданството. Изборът вече 
беше: хубава картина на един от каналите, една лоша и други две, в 
които виждаш бели нощи. Или пък гледаш „картина в картината” - два ка-
нала в едно, но за разлика от съвременната технология, която предлагат 
новите телевизори, тази беше с лошо качество и картините следваха в 
последователен режим – малко от единия канал, малко от другия. И всичко 
това, целият този избор беше съпроводен с катерене по капандури и 
покриви и задължителното присъствие най-малко на двама, които да си 
викат през прозореца: „...още малко, още малко... върни малко”, в опит да 
хванат невъзможното - всички канали с добро качество.

ЧУЖДИ КАНАЛИ НА БЪЛГАРСКИ

Въртящите се сателитни чинии с дистанционно бяха голяма стъпка нап-
ред и направиха някои домове да изглеждат като космически центрове 
- целият блок можеше да чуе посред нощ как собственикът на съоръже-
нието търси нещо за гледане, преглеждайки космическото простран-
ство със стържещ метален звук. Тази нова технология се оказа твърде 
временна. Привидното разнообразие, което получавахме с нея, не пред-
лагаше канали, дублирани или с български субтитри, пък и съоръжението 
си струваше пари. На фона на тези пречки кабелните мрежи предлагаха 
разнообразие от канали, а някои от тях вече имаха български надписи. 
Но все пак трябва да отбележим, че на българския пазар превеждането 
на каналите стана доста късно. Защото да се преведе един канал си е 
някаква инвестиция и собствениците на канали като Discovery и Animal 
Planet поставяха изискването договорите в кабелните мрежи да не са с 
по-малко от 200 000 абонати. Всъщност абонатите в България в края на 
90-те бяха повече, но като отчет много, много по-малко. Така се появи 
проблемът, който по света наричат under reporting, а именно – отчети-
те за абонатите, върху които се плащат права, да са много по-малко 
от реалните. Финансовите разлики, естествено, остават в джобовете 
на кабелните оператори. Това беше една от причините няколко години 
българските граждани да плащат такси, които не отиваха, за да се 
подобрят услугите (като превода например) и за привличането на нови 
атрактивни канали – никой сериозен канал не иска да влезе в пазар, къде-
то „ъндер репортингът” е голям.
Така изградената система няколко години е ограбвала правата на ка-
налите, на абонатите, като ги е лишавала от допълнителни услуги, а и 
държавата, защото върху тези скрити абонати не са плащани и данъци. 
Изобщо в края на миналия век собствениците на кабелни мрежи трудно 
подписваха договори за разпространение на програми с права, после 
трудно ги плащаха и, трето, under reporting-ът беше над 50%. Последното 
все още е сериозен проблем.

БЪЛГАРСКИЯТ ОПИТ

За да избягат от отчетите и проблемите с правата, големите мрежи 
предлагат на българските и по-малките чужди канали друг вид договори, 
в които плащанията не са на отчетен абонат, а на твърда  фиксирана 
сума на месец. Такива са например договорите за каналите на “Диема”, 
ММ и др. Тъй като тук става дума за свободно търговско договаряне, а не 
за формулирано плащане на задължителни права, се стигна и до проблеми-
те с дистрибуцията на тези канали.
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THREE PLAY

Кабелният пазар към днешно време се разви изключително много, дълго 
чаканото окрупняване на пазара вече е факт. Предлагането и усвоява-
нето на интернет пространството през кабелните мрежи бележи бум 
и дори приходите от тази услуга за кабелните оператори започнаха да 
надвишават приходите от телевизионното разпространение. Очаква 
се, че с предлагането и на новата услуга - телефония по същия  кабел, 
ще се стигне изцяло до изместване на центъра на приходните потоци 
към кабелните оператори. Услугата, известна по света като Three play 
(три услуги в един и същи кабел), след отпадането на телефония монопол 
поставя кабелните оператори в изключително практична и позитивна 
позиция. Доколко и как ще я усвоят зависи само от тях.

НОВАТА СИТУАЦИЯ

В настоящия период кабелните оператори са изключително ухажвани. Па-
зарната ниша вече е пълна, кабелните мрежи са пълни със стока. Докато 
преди време проблемът за тях е бил как да усвоят и изпълнят техническия 
потенциал на един кабел със съдържание, сега въпросът е какво качестве-
но съдържание  да предложат на клиентите.
Тъй като предлагането на канали в този момент е твърде голямо, соб-
ствениците на мрежи са изправени пред изкушението не само да не 
плащат права за излъчване, но и да искат пари за включване в мрежата. 
Вече има такива прецеденти. Това е абсолютно нормално и разбираемо 
от пазарна гледна точка. Ресурсът канали е лимитиран, той е изчерпан в 
настоящия момент и всеки нов играч, за да бъде включен в играта, трябва 
да си плати – ако иска! Обяснението за исканите пари е, че трябва да се 
спре друг канал, да се уведоми СЕМ; технически изисквания; плащания на 
подизпълнители и т.н.

СИНДРОМЪТ РУМЪНСКИ РЕКЛАМИ

Проблемът за новите канали е, че те вече не могат да разчитат на 
приходи от такси, а само на приходи от реклама. Както е известно, 
кабелните телевизии нямат много реклама, а пък чуждите – тъй като са 
в примката на „ъндер репортинга”, не искат да инвестират в привли-
чането и излъчването на реклами на територията на България. Затова в 
най-интересните чужди сателитни програми гледаме румънски, унгарски, 
руски и израелски реклами. И така каналите не само че не печелят, ами 
трябва и да плащат. Това ще убие предлагането на нови канали, които, за 
да съществуват, трябва да са на печалба. Бизнес, в който само едната 
страна печели, според мен не съществува или съществува, но за кратко.
Този подход и тази нова ситуация на кабелния пазар у нас ще бетонират 
настоящото положение, съответно предлаганите пакети и влизането на 
нови атрактивни канали ще бъде блокирано за дълго. Това при новите IT и 
WI-MAX технологии може да изиграе лоша шега на кабелните оператори.

СПАСЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ - ПЛАТЕНИТЕ ПАКЕТИ

Един от спасителните варианти от ситуацията е изграждането на 
платени пакети, които сега се предлагат в дигиталните услуги на ка-
белните мрежи. Какъв е проблемът днес? Базовият пакет предлага около 
70 програми, от които не повече от 10-15 стават за гледане. В същото 
време обаче дигитални пакети предлагат еднакви програми с базовите 
пакети с разлика от 1-2 атрактивни канала. За да плати допълнително да 
кажем от 12 до 20 лв.,  произволният абонат има нужда от много атрак-
тивна селекция от канали. От друга страна, уважаваните канали искат 
да влязат в мрежи и пакети, в които са им гарантирани най-малко 200-300 
хиляди платени абонати и броят им да расте в следващите години. Как 
да стане това? Много прилича на проблема с кокошката и яйцето. Имаме 
нужда от хубави канали, но някой трябва да плати за тях, имаме и скрити 
абонати, които се появяват само когато кабелната мрежа се продава, а 
когато се плащат права – изчезват. 
Сигурен съм, че има хора от кабелните мрежи, които мислят върху тези 
въпроси и анализират правилно ситуацията, ако ли не, сигурно ще дойде 
горският... Този път той ще е чужденец!
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МАРИЯ СТЕФАНОВА: МЕЧТАЯ ЗА ЧИСТО БЪЛГАРСКО РИАЛИТИ ШОУ

Г-жо Стефанова, след като станахте шеф 

на СЕМ, регулаторният орган ще има ли 

нови приоритети? 

Съветът не може да си позволи прекалени 
волности. На първо място поставяме ли-
цензирането, след това цифровизацията. 
Това е много сложен процес, който едва 
сега започва в България. Не бива да забравя-
ме конкурсите за генерални директори на 
БНР и БНТ и поправките в Закона за радио-
то и телевизията. 
Как ще процедирате с конкурсите за 

генерални директори на радиото и телеви-

зията? 

Вече обявихме конкурса за генерален дирек-
тор на БНР за 19 март. Което означава, че 
в рамките на един месец, до 19 април, кан-
дидатите ще могат да си подават доку-
ментите. Събеседване с кандидатите ще 
имаме на 8 и 9 май, а на 11 май ще избираме 
генерален директор. Така че един от тези 
приоритети вече съм го задвижила.
Има придвижване и при лицензирането, тъй 
като сме обявили в три града конкурс за 
аналогови телевизии - в Пловдив, Варна и 
София. Поръчахме експертни становища на 
външни адвокатски кантори за работата 
на нашите експертни комисии, тъй като 
колегите от Комисията по далекосъобще-
нията не желаят да взимат участие в тях. 
Вероятно скоро ще обявим конкурс и за ге-
нерален директор на БНТ, тъй като искаме 
малко да променим начина, по който той 
се провежда. Не да изчакваме до последния 
момент, а месец-два по-рано. Това ще даде 
относително спокойствие на хората, кои-
то работят в медията. Така ще се постиг-
не и приемственост. 
Ще въведете ли нови условия при кандидат-

стването за тези постове?

Условията са записани в Закона за ради-
ото и телевизията (ЗРТ) и не може да ги 
променяме. Но ще имаме творчески подход. 
Ще има конкурс, въпреки че можехме да 
обявим само номинации. Смелият момент 
е, че даваме право на абсолютно всички 
кандидати или хора, които са работили 5 
години в радиото, да се кандидатират. А 
ако имат препоръка от неправителствена 
организация, това е допълнително предим-
ство. Събеседването ще бъде открито за 
журналисти и за всички, които се интере-
суват от проблема. Мисля, че процедура-
та е достатъчно демократична. 
Какви промени предвиждате в Закона за 

радиото и телевизията?

Нашият закон трябва да се синхронизира 
с новия Закон за електронните съобщения, 
който скоро предстои да бъде приет от 
Народното събрание. В новия закон има 

промяна, че СЕМ ще може да лицензира 
аналогови телевизии до 31 декември 2008 г. 
Тези промени съответно трябва да се от-
разят в ЗРТ, както и тези по отношение на 
цифровизацията. Терминът “цифровизация” 
не присъства в ЗРТ, тъй като той е израбо-
тен през 1998 г. 
Когато въведете термина “цифровизация”, 

това означава ли, че ще обявите наново 

конкурс за националните медии?

Още не сме изяснили този въпрос. Това е 
предмет на разискване в работната група 
по ЗРТ. Ако кажа, че всички досега същес-
твуващи телевизии веднага ще могат да 
минат на цифрово излъчване и това няма да 
се регистрира в СЕМ, сигурно ще излъжа. 
Отначало ще трябва да си изясним друг 
проблем - как ще работят мултиплекси-
те? Кой ще участва в техния конкурс и 
търг? Предложението на СЕМ е в тях да 
има задължително две български програ-
ми. Оттам нататък всеки собственик на 
мултиплекса ще може да сключва търговски 
договори със собственик на лицензия за 
някаква програма. 
Неформално смятаме, че тези две българ-
ски програми трябва да бъдат лицензира-
ни от нас, тъй като СЕМ е регулатор по 
съдържание. В Европа регулаторите са по 
отношение на телекомуникациите и съдър-
жанието. А тези промени не са нанесени в 
ЗРТ. Така че проблемите са много навързани 
и ние трябва да ги решаваме един по един.
Не е без значение дали това ще бъдат 
разнообразни програми, дали ще бъдат 
форматни телевизии, които все повече 
навлизат в нашия живот. Преди 15 години 
имахме само един формат и той бе полите-
матичен. Сега се увеличават форматните 
телевизии – като комедийния или спортния 
канал. Телевизиите добиват ясен облик и 
разчитат на определена аудитория. 
В какъв период следва да се направят про-

мените?

Надявам се до края на 2007 г. всичко това 
да се случи. Нямаме много време, защото 
процесът на цифровизация е много сло-
жен. Не толкова в техническо отношение, 
колкото като разяснителна кампания. Не 
е еднакво да обясниш на тийнейджър и на 
един пенсионер какво е мултиплекс и какво 
трябва да си закупи, за да може да приема 
цифрова телевизия. И кой ще даде парите 
- ще участва ли бизнесът, държавата ще 
дотира ли по някакъв начин този процес? 
Това са въпроси, които не са изяснени. За-
това виждам ролята на СЕМ в една нацио-
нална разяснителна кампания по въпросите 
на цифровизацията.
Стартира поредният сезон на “Биг бра-

дър”, в който Венета Райкова се закани да 

прави секс с Тишо. Как СЕМ ще реагира на 

еротичните моменти?

Нашият отдел “Мониторинг” задължително 
проследява такива предавания, тъй като 
риалити шоутата в България са сравни-
телно нови понятия. Така че ние се интере-
суваме от тенденциите в Европа и у нас, 
и не само по отношение на “Биг брадър”. 
Вече имаме първия български “Сървайвър”, 
“Мюзик айдъл”, тръгва и “Пълна промяна”. 
Това са формати, които се използват в 
чужди държави, купуват се и се правят тук.
Много ми е интересно как ще изглежда 
първото истинско българско риалити шоу, 
което ние сами да си измислим. 
Може би БНТ тук може да се включи със 

своя идея?

Защо не, това е една от функциите на 
обществената телевизия - и да забавлява. 
Стига да има бюджет.
При риалити шоутата сякаш се стре-

мят да не бъде накърнен моралът. Но сме 

свидетели на нарушения с еротични сцени 

и секстелефони. Как стои въпросът и с 

рекламата на цигари и алкохол?

Трябва да ги разделим. Според ЗРТ еротич-
ните и други разголени сцени са разрешени 
след 23,00 часа. Разбира се, като всеки 
закон и той има много тълкувания. Сексте-
лефоните също са разрешени след 23,00 
часа. Презумпцията на закона е, че тогава 
децата се намират под родителски конт-
рол. Ще ви припомня случая с предаването 
за кеча като “Първична сила” по bTV. СЕМ 
наказа телевизията, bTV обжалва, но съдът 
потвърди нашето становище. И телевизи-
ята премести предаването в по-късен час.  
А какво ще кажете за някои предавания 

като “Шоуто на Слави”, в които цинизмите 

са  неприкрити? Изобилстват и еротични-

те закачки.

Гледаме през призмата на закона - след 
23,00 вероятно някакви граници се премина-
ват. Опитваме се да стимулираме екипа 
на шоуто да бъдат по-толерантни в про-
междутъка между 10,30 и 11,00 часа, когато 
попадат под ударите на закона. 
А по отношение на алкохола и цигарите?

По отношение на алкохола има специални 
разпоредби в Закона за здравето. Това е 
малко неудобно за СЕМ, защото трябва да 
спазваме разпоредби и на друг закон. Там е 
записано какво е пряка и непряка реклама, 
какво е спиртна напитка и какви видове 
спиртни напитки кога и как могат да се 
рекламират. Това означава, че ракия от 
еди-каква си марка не може да бъде рекла-
мирана нито в 3 часа през нощта, нито в 
18,00 часа следобед. Санкциите в Закона 

за здравето са много по-сериозни. Докато 
в ЗРТ те са от 2 до 15 хиляди лева, в другия 
започват от 5 или 10 хиляди нагоре. 
При тютюнопушеното нещата са малко 
по-особени, но не се разрешава пряката 
реклама на цигари или други тютюневи 
изделия. 
Това означава ли, че откакто е приет 

Законът за здравето, операторите не го 

нарушават?

Общо взето, мога да кажа, че се съобразя-
ват. Има едно европейско отношение към 
тези проблеми. 
Били сте години наред журналист, сега как 

се чувствате в новата роля на регулатор? 

Бихте ли се върнали отново в професията?

Нашата професия е професия на любо-
питството, а аз по рождение съм любоз-
нателна. Любопитството ме е водило в 
далечни кътчета на света. Много се гордея 
с поредицата репортажи за верската 
търпимост в Сирия, които правих за “Хори-
зонт” през 1995 г. Оттогава само аз имам у 
нас молитвата “Отче наш” на старинния 
арамейски език.
Кои са най-големите ви журналистически 

удари?

Имам няколко. Това е първото интервю с 
Лари Кинг за България, което направих през 
1993 г. в САЩ. Без предварителна уговорка 
той се съгласи да даде интервю. В же-
ланието си да се представя му разказах 
откъде съм, че съм чела няколко негови ин-
тервюта. Лари Кинг ме прекъсна и каза, че 
би ме посъветвал като дългогодишен колега 
никога да не казвам “аз”. “Опитвайте се да 
чуете какво ще каже събеседникът ви”, ми 
препоръча той. И това се превърна в мото 
на живота ми.
Другият ми успех е свързан с посещение 
при папа Йоан Павел Втори. Бяхме малка 
група журналисти и ни подсказаха как да 
го спрем след края на аудиенцията. Ние 
го пресрещнахме през залата и аз като 
своебразен лидер, знаещ езици, го загово-
рих. Той се спря и говорихме цели 10 минути. 
След това преразказах разговора ни по 
“Хоризонт”. 
И с кмета на Москва Юрий Лужков по време 
на едно посещение на Стефан Софиянски. 
Тогава се откриваше супермаркет с много 
български стоки. Вървейки между стелажи-
те, Лужков разговаряше само с руските ко-
леги, а на нас - 15-те български журналисти, 
не ни обръщаше никакво внимание. Тогава 
съобразих, че е добре да го пресрещнем 
фронтално. Но тръгвайки срещу него, се 
хлъзнах на теракотата. Той се сепна, об-
ръщайки се, ме подхвана да не падна. И 25 
минути отговаря на нашите въпроси. 

Новоизбраният на 1 март 2007 г. председател на Съвета за електронни медии (СЕМ) Мария Стефанова е журналистически 
кадър. Тя особено се гордее с факта, че е от четиримата основатели на радио “Експрес». Професионалната й кариера 

тръгва от факултета по журналистика на СУ «Св. Кл.Охридски» и репортерския касетофон за «Хоризонт» на национално-
то радио. Става водеща в БНР, репортер в Канал 1 на БНТ и работи в радио «Канал Ком»; била е главен редактор на нови-

ните на «Канал 3». Преди 6 години е избрана за член на СЕМ от парламентарната квота. 

текст Мариана Цветкова снимка Надежда Чипева
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ТЕЛЕВИЗИОННА МРЕЖА

Две нови риалити програми

стартират по GTV 

“На лов за мъже” е новият риалити формат, 
който се излъчва от април по GTV. Участни-
ците в “На лов на мъже”, както заглавието 
подсказва, са от силния пол. Петнайсет 
красиви мъже, без познания за модата и 
модния подиум, ще минат през всевъзможни 
изпитания, за да осъществят амбициите 
си да станат топмодели. По GTV тръгва и 
форматът “Шоу за модели”, но под името 
“Улица “Топмодел”. Предаването е едно от 
най-гледаните по MTV и представя вече 
доказали се професионални манекени, само 
че зад сцената и в реалния им живот. 

Междузвездни войни: Vip Brother  срещу 

Music Idol  

През първия ден на Vip Brother – най-популяр-
ния риалити формат на “Нова”, е преобла-
давала женската аудитория – това сочи 
изследването на GFK Audience Research 
– България. Пазарният дял на “Нова” е бил с 
11% по-висок от този на bTV. И още данни: 
53% от децата пред телевизорите  в цяла-
та страна през времето от 20:00 до 22:00 
часа  са гледали Vip Brother. Софийската 
публика на шоуто е била 2 пъти по-голяма 
от тази на Music Idol по bTV. 
През последния ден на изследването 
– 29.03.07,  който включва и Vip Brother, об-
щата аудитория на  “Нова” и на bTV почти 
се изравнява, но в София “Нова” запазва 
сериозно преимущество пред bTV.  
Изследването за съжаление отново показва 
сериозен спад в рейтинга на БНТ. 
Данните са за общата аудитория в София, 
в това число жени, мъже и деца; те обхва-
щат всеки ден от понеделник до четвър-
тък и слота от 20:00 до 22:00 часа.

Channel 4 депонира боклук в ефира

Докато в България се чудим как да разре-
шим проблемите с отпадъците, английс-
кият Channel 4 изглежда е открил вярната 
формула - шведско риалити за боклука. 
Шоуто се нарича Dumped (“Изхвърлени”) и 
ще „захвърли” участниците си върху огром-
на купчина боклук, върху която да живеят и 
да намират препитанието си. Уникалният 
експеримент е с 10 участници и ще продъл-
жи 3 седмици. Според Андрю Макензи, отго-
ворен продуцент на шоуто, целта е „чрез 
показване на огромните количества боклук, 
които изхвърляме всеки ден, да докажем, че 
е възможно да се оцелява, като се храним 
от чуждия боклук”. Не можем да не отбеле-
жим, че тезата за  оцеляването отдавна 
е доказана от българските клошари. Друга 
цел на предаването е да даде съвети на 
хората за рециклирането на боклука и 
като цяло да промени начина им на мислене 
за тези неща. В Англия шоуто стартира 
през есента. 

Спрингър търси талантите на Америка

Токшоу звездата Джери Спрингър е нови-
ят водещ на variety/talent show формата 
America’s Got Talent. Според продуцентите 
водещият на скандалното The Jerry Springer 
Show (вече 16 сезона) и бивш кмет на Син-
синати е бил избран заради способността 
му да се справя с непредвидени обсто-
ятелства, както и заради шума, който 
неизменно се вдига около него. Премиерата 
на формата бе миналото лято, а оттогава 
то бе 5 пъти на първо място в седмичните 

класации по гледаемост, без спортните 
предавания. В предаването се изявяват 
различни изпълнители, сред които певци, 
танцьори, комедийни актьори и най-различ-
ни зевзеци от цяла Америка. 

Шакил става ментор

Баскетболната суперзвезда Шакил О’Нийл 
ще прави свое риалити това лято. Шоуто 
е замислено като акция за предотвратява-
не на затлъстяването при децата - един 
огромен проблем в САЩ, и ще проследи 
живота на няколко ученици, които се борят 
с килограмите си. Техен ментор ще бъде 
самият Шакил, който определя участието 
си като най-голямото предизвикателство 
в живота си. 

Пош риалити

NBC обявиха стартирането на проект с 
една от иконите на модерния лайфстайл 
- Виктория Posh Spice Бекъм, съпругата на 
футболната суперзвезда Дейвид Бекъм. В 
6 епизода шоуто ще проследи премест-
ването на Пош в Лос Анджелис и новия й 
живот там. Предаването стартира през 
лятото. 

Рок и метъл по ММ

Ново предаване за почитателите на теж-
кия рок тръгна по телевизия ММ от края на 
март. То ще се излъчва всяка последна не-
деля от месеца от полунощ до 6 сутринта. 
Васко Катинчаров ще подготвя плейлиста-
та с тематична музика, без да се изявява 
като водещ. Предаването за рок и метъл 
музика, наречено Rock/Metal nights, ще 
представи клипове, концертни изпълнения 
и интервюта на световноизвестни банди 
като AC/DC, Iron Maiden, Slayer, Metallica, 
Death, Destruction, Korn, Cannibal Corpse, 
Dimmu Borgir и много други. Всяко издание 
ще бъде уникално само по себе, а целта на 
Rock/Metal nights е да включи разнообразие-
то от подстилове в рок музиката.

РАДИОЕФИР

SBS Broadcasting разширява радиочестоти-

те си

След като от януари 2007 г. радио “Весе-
лина” зазвуча на честотите на “Ритмо” в 
Пловдив, сега то изземва радиоефира на 
“Експрес”. Поради тази причина “Весели-
на”, което е част от радиомрежата на SBS 
Broadcasting, ще зазвучи в градовете Велико 
Търново, Благоевград, Кюстендил, Плевен, 
Видин, Варна и Кърджали. Радио “Витоша” 
пък добавя към аудиторията си жителите 
на Смолян и Сливен. С това две от най-
популярните радиостанции “Веселина” и 
“Витоша” рязко засилват позициите си на 
българския пазар.

МОРЕ ОТ ДЖАЗ

Европейски музикален фестивал

за седма поредна година

За седма година “Класик ФМ радио” откри 
престижния Европейски музикален фести-
вал. Музикалното събитие отново се про-
вежда  в София, Варна и Русе. Европейският 
музикален фестивал е в партньорски отно-
шения с фестивала „Мартенски музикални 
дни” в Русе и два от софийските концерта 
са включени в програмата на русенския 
фестивал. Организаторите обявиха, че 
тазгодишната програма на фестивала е 
изключително силна и в нея ще присъст-

ват музикални величия като виолончелиста 
Миша Майски; популярните „Венециански 
солисти” и световноизвестният цигулар 
Шломо Минц (на 29 април). Седем от големи-
те музикални събития в рамките на фести-
вала ще бъдат излъчени в ефира на БНТ.

“София джаз пик 2007”

Тази пролет фестивалът “София джаз пик 
2007”, организиран от “Джаз ФМ радио”, 
предлага на публиката три великолепни 
концерта в програмата си. На 18 април в 
НДК фънкарите от Мецофорте обещават 
достойно отбелязване на 30-годишнината 
от създаването на формацията си. Втори-
ят голям концерт ще е на 21 април, където 
немските майстори клубари De Phazz ще 
представят специални видеоинсталации 
за българската публика. Събитието на 
“Джаз пик” обаче се очаква да бъде уникал-
ният басист и носител на “Грами” Маркъс 
Милър. Мястото е НДК, денят е 18 май. 

“Джаз+ фестивал”

Третият “Джаз+ фестивал”, който се про-
вежда от 12  до 29 май в София, представя 
в четири концерта едни от най-извест-
ните съвременни музиканти от Испания, 
Франция, Швеция и Полша. Ценителите на 
изтънчената музика ще имат възможност 
да преоткрият изкуството на легенда-
та на европейската джаз сцена Томаш 
Станко, на възпламеняващата фламенко 
изпълнителка Белен Майа, на новатора 
Лоран де Вилд и на великолепния китарист 
Улф Вакениус. На 12 май на сцената на 
зала “България” любителите на естетския 
джаз ще бъдат представени две чудесни 
триа - френското пиано трио на Лоран де 
Вилд и китарното трио на Улф Вакениус. 
Лоран де Вилд е един от най-иновативните 
пианисти на европейската сцена. Акцент 
в програмата на фестивала “Джаз+” в зала 
“България” е концертът на 14 май на тром-
петиста и композитор Томаш Станко, 
когото американската джаз критика срав-
нява с Майлс Дейвис. Звездата на фести-
вала е Белен Майа и нейният секстет със 
запленяващата постановка Dibujos (Рисун-
ки), която обикаля световните сцени при 
огромен успех. Белен Майа е изключителна 
танцьорка, която съчетава традицията и 
класицизма с естетиката на модерното 
танцово изкуство. Тя е танцувала заедно с 
майстори на фламенкото като Манолете 
или Алехандро Гранадос, а впоследствие е 
солист в представленията на трупите на 
Кармен Кортес и Марио Майа. Нейният си-
лует е на плаката на “Фламенко” на Карлос 
Саура, а изпълнението й във филма е едно 
от най-запомнящите се (соло и дует с Хо-
акин Грило, познат на българската публика 
от септета на Пако де Лусия). Концертът 
на Белен Майа се осъществява с традици-
онната подкрепа на испанското посолст-
во в България и ще закрие фестивала на 29 
май в зала 1 на НДК. 

ИНТЕРНЕТ РЕВОЛЮЦИЯ

Рекламата в интернет расте

с 21% годишно

Онлайн рекламирането скача с 21% на 
година и до 2011 г. приходите от него ще 
достигнат 81 млрд. долара, показва изс-
ледване на  американската инвестиционна 
банка Piper Jaffray & Co. Причината е в пос-
тоянно нарастващия брой  потребители 
на мрежата.

Тази прогноза е по-оптимистич-
на от миналогодишния доклад на 
PricewaterhouseCoopers, който предсказа 
$51,6 млрд. рекламни приходи до 2010 г. при 
годишен растеж  18,1 процента. 
Според Piper Jaffray рекламният свят 
преживява революция. Пасивните доскоро 
потребители стават все по-информирани 
и по-търсещи консуматори. Това значител-
но повишава популярността на интернет 
като важен пазарен медиум.
Piper Jaffray предрича, че мрежата до голя-
ма степен ще измести от рекламния пазар 
традиционните медии. До 2011 г. тя ще е 
втора след телевизията по рекламни при-
ходи, смятат авторите на изследването.

“Санома Блясък” с нова придобивка

“Санома Блясък България”, която е издател 
на списанията “Блясък”, Еlle, Cosmopolitan, 
стана собственик на електронното женс-
ко списание www.rozali.com. Сайтът съдър-
жа около 3000 статии, огромно количество 
готварски рецепти и е една от най-попу-
лярните дамски територии в интернет. 
Закупуването на www.rozali.com е първата 
сериозна стъпка на “Санома” в развитие-
то на нови online издания. 

Издателят на The New York Times:

Спираме хартиения вестник  до пет години

Един от най-влиятелните и авторитет-
ни вестници в света - The New York Times, 
плавно, но сигурно ще прекрати своето съ-
ществуване на хартия и ще премине изцяло 
в интернет. 
Това обяви издателят му Артър Шулцбъргър 
в интервю за израелския в. „Аарец”.  
Слуховете, че тиражите на печатното из-
дание на вестника и на дъщерния му Boston 
Globe спадат, се носят отдавна. През фев-
руари издателската група „Шулцбъргър” 
официално призна загуби от 570 млн. долара 
и съобщи, че закрива редица свои бюра в 
чужбина. 
Интервюто на Артър Шулцбъргър, който 
рядко говори с пресата, стана програмен 
текст за това как вижда бъдещето на 
деловите издания и предизвика смут в жур-
налистическите среди. 
Издателският ас призна също, че сега 
главната му задача е да подготви плавния 
преход от печатен към онлайн модел на 
своите издания. „Интернет е чудесно мяс-
то и ние ще бъдем водещи там. И сега 1,5 
млн. души ни четат в мрежата всеки ден, 
докато абонатите на печатното издание 
са 1,1 милиона”, аргументира се той. Спо-
ред  Шулцбъргър преходът ще завърши то-
гава, когато компанията му реши да спре 
печатните си издания. Онлайн версията 
на вестника е къде-къде по-икономична, а 
и рекламният ни бизнес няма да пострада, 
смята издателят. Той припомня, че при рек-
ламата в мрежата няма разходи за хартия, 
печат и логистика. Затова даже печалби-
те от рекламата да са по-малки, приходи-
те за фирмата ще са същите. „Напоследък 
направихме крупни инвестиции от 1 млрд. 
долара в печатното издание. Разходите 
за разработка на сайтове и програмното 
обезпечаване никога няма да пораснат до 
такова равнище”, пояснява издателят.
Тенденцията към спадане на интереса към 
печатните издания и масовото уволнение 
на журналисти от тези издания вече хвърля 
в паника редакциите на много американски 
вестници, включително и такива като Los 
Angeles Times, отбелязва в. „Аарец”. 
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GFK AUDIENCE RESEARCH BULGARIA
Е С НОВ ДИРЕКТОР

Джордж Лукс, генерален директор на новия стар фестивал 
в Албена - Mediamixx, и когото вече представихмe в миналия 
брой, пое още един сериозен ангажимент в България – ръководс-
твото  на  компанията за маркетингови проучвания. Той поясни 
накратко новите си функции и личната си мотивация пред 
Mediaboxx.

 Какъв е постът, на който бяхте избран?

Аз ще бъда COO, с други думи – оперативен мениджър, Михаил 
Янов ще се занимава с цялата техническа част от работата 
на компанията, а д-р Мира Янова ще е консултант за печат-
ните и радио изследванията. И още една новина, GFK, която 
оперира в цял свят, спечели търга и в Румъния. 
С какво ще започнете работата  си като мениджър?

Това, което ще правим, се свежда основно до две неща: да 
изпълним стриктно ангажиментите си към вече съществува-
щите клиенти на информация и, разбира се, да създадем нови 
сред телевизиите в България, а дори и сред радиостанции-
те. Но основното предизвикателство е да станем напълно 
конкурентни на “ТНС/ТВ План”, които сега оферират по-силно 
на пазара. Ние ще излезем с нов софтуер, с добър сървис и 
ще оставим клиента да избира. Усилията ни са насочени към 
оптимизиране на работата, на изследванията, на софтуера и 
стратегията ни като цяло. 
Работата ми в много голяма степен ще е свързана и с фести-
вала  Mediamixx.
Каква е личната ви мотивация да работите на медийния пазар 

у нас, който се развива стремително, но е относително малък; 

а и изобщо в България? 

Тук е интересно, малко, но красиво; можеш да създадеш нещо 
почти от нулата, да го развиеш, а потенциалът на средата е 
доста висок. 

Събитието е абсолютно ново за България 
и е съвместна инициатива на Mediamixx 
International и продуцентска къща СИА. 
Първият от поредица купони, посветени 
специално на съвременното изкуство на 
рекламата, ще бъде на 25 април в PR Club 
в София. Събитието е насочено както към 
професионалисти от сферата на комуни-
кациите, така и към всички любители на 
добрата, остроумна и артистична теле-
визионна реклама. През цялата нощ на 25 

срещу 26 април ще се излъчват първокласни 
рекламни видеоклипове, подбрани от селек-
цията на рекламния фестивал в Монтрьо, 
Швейцария.
Клиповете ще са групирани в четири блока 
по 30 минути, разделени от половинчасови 
паузи. Между рекламните блокове ще мик-
сират диджеи.
Целта на Ad Mixx е да представи реклама-
та като съвременно забавление, достъпно 
за всички. В същото време специалистите 

ще имат възможност да се запознаят с 
новите световни тенденции в тв рекла-
мата. Ad Mixx ще забавлява над 600 гости 
в PR Club: рекламисти, PR-специалисти, 
журналисти и студенти, както и всеки, 
който възприема рекламата като начин на 
забавление.
Пилотното събитие на 28 април ще бъде 
последвано от още рекламни маратони, с 
продължителност до 24 часа.
Mediamixx International Festival & Market е 

наследник на ежегодния фестивал „Меж-
дународни медийни събития” в курорта 
Албена. Генерален мениджър на Mediamixx 
International e Дисордис Лукс, доскоро 
президент на телевизионния фестивал 
„Златната роза” (Rose d’Or) в Швейцария и 
международен медиен експерт. Ad Mixx е 
част от новата платформа на фестивала, 
включваща месечни семинари, рекламни 
и развлекателни събития и конференции, съ-
образени с нуждите на медийния бизнес.

С П И С А Н И Е  З А  М Е Д И Я  Б И З Н Е С  И  Р Е К Л А М А

# 002 ДЕКЕМВРИ 2006

ПАОЛО МАЛДИНИ, СНИМКА PETER GEHRKE

С П И С А Н И Е  З А  М Е Д И Я  Б И З Н Е С  И  Р Е К Л А М А

# 001 СЕПТЕМВРИ 2006

ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ НА 10 ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ЖЕНИ
ПАВЕЛ ЧЕРВЕНКОВ

КОЯ ПО ДЯВОЛИТЕ Е МАРТА СТЮАРТ

REAL FACTORY

С КАУЗА НА ШИЯТА

THE WINNERS
ВАСИЛ ИВАНОВ

РАДИОАКТИВНИ

С П И С А Н И Е  З А  М Е Д И Я  Б И З Н Е С  И  Р Е К Л А М А

# 000 ЮНИ 2006
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# 004 МАРТ 2007

MOLLOV PICTURES

СВЕТЪТ ПРЕЗ MONOCLE

КАБЕЛИ 1
ФЕСТИВАЛ КАТЕГОРИЯ LUKS

фотография Александър Моллов




