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процесите в Близкия изток. Очертаващата се 
ливанска криза, която в най-лошия случай 
може да наруши.
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Политика

Иван Масларов
Брюксел

От месеци наред се води ожесточена диплома-
тическа битка около ядрената програма на Иран 
и като капак “тайнствената” експлозия на един 
севернокорейски военен полигон отново вдиг-
на кръвното налягане на световната политика. 
Дали тази експлозия е била успешен, или неус-
пешен ядрен опит, или мощен конвенционален 
взрив, действително е важно. Най-
малко защото от това зависи нап-
ример дали списъкът на ядрените 
държави ще се увеличи, а с това 
и непредвидимостта на мирното 
равновесие ще нарасне. Във все-
ки случай какъвто и да е бил ко-
рейският взрив, той не може да 
е новина с временен характер, 
нито регионален проблем на 
някакъв полуостров, където 
се намира музеят на Сту-
дената война. В този неп-
редвидим музей очевид-
но няма само експонати 
за “идеологията чучхе”, 
а мощна политическа 
бомба с часовников ме-
ханизъм, която може да 
изстреля… нова ядре-
на надпревара, може 
да разклати равно-
весието в региона 
на Източна Азия и 
да “пробие” цялата 
система на международ-
ни договори за неразпространение 
на ядреното оръжие.

Единствено важното в крайна сметка е, че зап-
лахата е налице, че не засяга само 38-мия паралел 
и е крайно неудобно да се твърди, че може да се 
разчита на “ядрената” логика от типа “стреляш 
пръв, умираш втори”. Тя е крайно съмнителна, 
когато става дума за една абсолютно самоизоли-
рала се и милитаризирана страна, с непредвидим 
диктаторски режим, който агресивно предлага 
международен дневен ред, подходящ за миналия 
век. Този режим несъмнено иска да му бъде приз-
нат статут на ядрена сила.

Хранителната почва за такова поведение със 
сигурност е икономическата слабост на Север-
на Корея. И в това е парадоксът. Опасно е подо-
бен сталинистки режим, който разполага с яд-
рен арсенал, да започне изведнъж да рухва. Не 
са необходими много доказателства, че бързият 
икономически банкрут със сигурност е толкова 
опасен, колкото ядрена бомба да попадне в ръ-
цете на фундаменталисти. Севернокорейците го 
признават. Изявленията от Пхенян, посветени на 
потенциални икономически санкции, са направо 
истерични и звучат така: “Въвеждането на режим 
на строги санкции срещу Северна Корея ще бъде 

Контрапунктът:

Коалиционният ефект  
на европейската политика

равносилно на обявяването на война.”
Рязката позиция на Северна Корея отново ся-

каш изглежда изненадваща, а всъщност не е. То 
даже идва закономерно. Режимът в Пхенян не за 
първи път използва ескалацията на напрежени-
ето като “печеливша стратегия” и прави “ядре-
ната си дипломация” в точно определен момент. 
Така беше в навечерието на войната в Ирак, през 
януари на 2003 г., когато ООН трябваше да вземе 
отношение по доклада на оръжейните инспек-
тори за Ирак. Преди това през декември 2002 

г. Пхенян изгони инспекторите на МААЕ, 
премахна монтираните камери на 

ядрения си реактор и на-
пусна Договора за 
неразпространение 

на ядрените оръжия. 
Са моизол и ра л и я т 

се севернокорейски 
режим се намести в 

световната интрига не 
само когато осуетява-

ше т.нар. шестстранни 
преговори, но и по време 

на цялата одисея с иран-
ската ядрена програма. 

Нерядко иранските ядрени 
амбиции намираха обстоя-

телственото си пояснение в 
Северна Корея или обратно. 

А това е от голямо значение, 
защото в иранския “случай” 

се съсредоточават ключовите 
проблеми на международната 

политика - от разпространени-
ето на оръжията за масово уни-

щожение до демократизацията. 
Особено добре това се вижда сега, 

когато спорът с Техеран се намира 
в най-горещата си фаза. Отзвукът от ислямската 
република е особено показателен. “Евентуални 
санкции, наложени от Съвета за сигурност, няма 
да пречупят волята на Иран да продължи рабо-
тата по ядрената си програма… Санкциите от 
страна на европейските и западните страни няма 
да повлияят върху нашето решение. Формулата 
е много проста - съпротивата води до победа”, 
каза официално иранският президент Махмуд 
Ахмадинеджад само ден след севернокорейския 
взрив. Струва си да се припомни, че само преди 
няколко месеца “корейското безразсъдство” пре-
летя с няколко ракети “Таеподон-2”, които изпо-
падаха в океана между Корейския полуостров и 
Япония. Нискотехологичните ракети бяха изст-
реляни точно на 4 юли, деня, в който Съедине-
ните щати честват Деня на независимостта. Още 
тогава беше ясно, че тези ракети са огледало на 
твърде нискотехнологична система за сигурност 
в региона. Да не говорим, че сегашният “ядрен” 
опит от раните часове на 9 октомври, за който 
също се твърди, че е нискотехнологичен, става в 
навечерието на предстоящите избори за Конгрес 
на Съединените щати и налива масло в огъня на 
предизборната борба. 

Рязката позиция на Северна Корея отново сякаш 
изглежда изненадваща, а всъщност не е. То даже 
идва закономерно. Режимът в Пхенян не за пър-
ви път използва ескалацията на напрежението 
като “печеливша стратегия” и прави “ядрената 
си дипломация” в точно определен момент. Така 
беше в навечерието на войната в Ирак, през яну-
ари на 2003 г., когато ООН трябваше да вземе от-
ношение по доклада на оръжейните инспектори 
за Ирак. Преди това през декември 2002 г. Пхенян 
изгони инспекторите на МААЕ, премахна монти-
раните камери на ядрения си реактор и напусна 
Договора за неразпространение на ядрените 
оръжия. 

иранските ядрени амбиции 
намираха обстоятелственото  
си пояснение  
в Северна Корея

Самоизолиралият се севернокорейски режим 
се намести в световната интрига не само кога-
то осуетяваше т.нар. шестстранни преговори, 
но и по време на цялата одисея с иранската ядре-
на програма. Нерядко иранските ядрени амбиции 
намираха обстоятелственото си пояснение в 
Северна Корея или обратно. А това е от голямо 
значение, защото в иранския “случай” се съсредо-
точават ключовите проблеми. 

КОМЕНТАР

Вито Панайотис,
“Панорама”

Рязката позиция на Северна Корея отново сякаш 
изглежда изненадваща, а всъщност не е. То даже 
идва закономерно. Режимът в Пхенян не за пър-
ви път използва ескалацията на напрежението 
като “печеливша стратегия” и прави “ядрената 
си дипломация” в точно определен момент. Така 
беше в навечерието на войната в Ирак, през яну-
ари на 2003 г., когато ООН трябваше да вземе от-
ношение по доклада на оръжейните инспектори 
за Ирак. Преди това през декември 2002 г. Пхенян 
изгони инспекторите на МААЕ, премахна монти-
раните камери на ядрения си реактор и напусна 
Договора за неразпространение на ядрените 
оръжия. 

Самоизолиралият се севернокорейски режим 
се намести в световната интрига не само кога-
то осуетяваше т.нар. шестстранни преговори, 
но и по време на цялата одисея с иранската ядре-
на програма. Нерядко иранските ядрени амбиции 
намираха обстоятелственото си пояснение в 
Северна Корея или обратно. 

ПРАВО НА ГЛАС

Вера Йорданова,
“ЛИК”
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Политика

Контрапунктът:

Париж, Берлин, Москва – газ, самолети  
и външна политика

Бисер Иванов
Москва

“Като всеки избор и този има 
значение за Европа.” Това бе 
краткият коментар на някои 
наблюдатели по повод резулта-
тите от проведените парламен-
тарни избори в Австрия. Това 
изявление може да бъде повто-
рено за всеки избор, в която и да 
е европейска страна, независимо 
от мястото и времето.

Твърди се, че европейската 
политика действа на принципа 
на “скачените съдове”. Този път 
“скачените съдове” се проявиха 
най-добре в Централна Европа. 
В тях политическо съдържа-
ние преливаха австрийските 
парламентарни избори, унгар-
ските местни избори, провалът 
на правителството в Прага и 
задаващите се избори в Чехия. 
Донякъде към тях се притуря и 
Полша с проблемите, които се 
появиха в управляващата коа-
лиция. В този контекст изявле-
нието от Брюксел си е съвсем на 
място. Просто няма как проце-
сите в една страна да не засегнат 
общото състояние на европейс-
ката политика. Още повече че в 
конкретния случай с Австрия, 
Унгария и Чехия от промяна се 
нуждае вътрешната политика в 
три страни едновременно.

Има много прилики между 
това, което се случва във Авст-

рия, Унгария и Чехия, и си стру-
ват те да бъдат отбелязани. Пър-
во, става дума за съседни страни 
в Централна Европа. Географи-
ята винаги е имала значение за 
политиката, а в този случай е от 
особено значение, защото отново 
опираме до политически драми, 
които се разиграват в съседни 
страни. Въпрос на изследване е 
дали географската близост вли-
яе и върху сходството на полити-
ческите процеси. Но и без него е 
очевидно, че за никоя вътрешна 
политика или за настроението 
на избирателя в конкретна стра-
на не е бил маловажен въпросът 
“какво става при съседа?”. Това 

се почувства особено силно през 
миналата година - когато евро-
пейската политика преживя из-
вестен период под знака на бри-
танския вот, после се водеше на 
фона на германските парламен-
тарни избори, претърпя пряката 
зависимост от референдумите 
на французите и холандците за 
Европейската конституция. Сега 
сякаш историята се повтаря в 
друга част на Стария континент. 
Второ, Австрия, Унгария и Че-
хия са членки на Европейския 
съюз. И това е може би най-важ-
ната причина, която налага вът-
решната политика в тези страни 
да се разглежда на една плос-
кост. Промяната на политичес-
кото статукво в дадена страна 
членка винаги е имала рефлек-
сии за всички от Хелзинки през 
Брюксел до Атина. Австрия все 
пак е страна с над десетгоди-
шен опит в Европейския съюз 
и политическите промени там 
едва ли могат да събудят твърде 
много въображението. В случая 
с Унгария и Чехия нещата обаче 
стоят по друг начин, просто за-
щото те са в графата “новопри-
ети”. А това автоматично прави 
нервната система на политичес-
ка Европа много чувствителна 
към политическите процеси. На 
всичко отгоре предстои петото 
й разширяване към България и 
Румъния. Няма как много пог-
леди да не се обърнат към това, 

което става в Будапеща, Прага 
или Варшава, защото то е част 
от аргументите за смисъла на 
европейското разширяване. 
Трето, Австрия, Унгария и Че-
хия са пред ново разпределение 
на властта и са в най-сложната 
част от политическата игра - ко-
алиционното управление. Това, 
което се наблюдава в Централна 
Европа - раздвоението, е харак-
терно и за европейския избира-
тел като цяло. Той, независимо 
дали е германец, австриец или 
унгарец, отново е разпънат меж-
ду необходимостта от реформи 
и страха от тях. Това раздвоение 
между впрочем донесе на Евро-
па много коалиции, то променя 
тези коалиции и много трудно 
допуска преднина за една поли-
тическа партия. Тази тенденция 
най-силно се прояви на минало-
годишните избори в Германия, 
където християн-
демократи и соци-
алдемократи трябваше да спо-
делят властта. Сега в Австрия 
идва коалиция, водена от соци-
алдемократи, в Унгария левите 
се опитват да управляват, след 
като десните взеха местната 
власт, а в Чехия дясното пра-
вителство ще подава оставка, 
защото просто не разполага със 
стабилна коалиция зад гърба 
си.

Най-отчетливо сега е “разд-
воението”. 

“Заедно с 
НАТО”, плакат
Виктор 
Демяненко

М О С К В А

“Тежката вода” на международната политика
Бисер Иванов

Москва

“Като всеки избор и този има значение 
за Европа.” Това бе краткият коментар 
на някои наблюдатели по повод резул-
татите от проведените парламен-
тарни избори в Австрия. Това изявление 
може да бъде повторено за всеки избор, 
в която и да е европейска страна, неза-
висимо от мястото и времето.
Твърди се, че европейската политика 
действа на принципа на “скачените 
съдове”. Този път “скачените съдове” 
се проявиха най-добре в Централна Ев-
ропа. В тях политическо съдържание 
преливаха австрийските парламен-
тарни избори, унгарските местни из-
бори, провалът на правителството в 

Прага и задаващите се избори в Чехия. 
Донякъде към тях се притуря и Полша с 
проблемите, които се появиха в управ-
ляващата коалиция. В този контекст 
изявлението от Брюксел си е съвсем 
на място. Просто няма как процесите 
в една страна да не засегнат общото 
състояние на европейската политика. 
Още повече че в конкретния случай с 
Австрия, Унгария и Чехия от промяна се 
нуждае вътрешната политика в три 
страни едновременно.
Има много прилики между това, което 
се случва във Австрия, Унгария и Чехия, 
и си струват те да бъдат отбелязани. 
Първо, става дума за съседни страни 
в Централна Европа. Географията ви-
наги е имала значение за политиката, 
а в този случай е от особено значение, 

защото отново опираме до полити-
чески драми, които се разиграват в 
съседни страни. Въпрос на изследване 
е дали географската близост влияе и 
върху сходството на политическите 
процеси. Но и без него е очевидно, че за 
никоя вътрешна политика или за наст-
роението на избирателя в конкретна 
страна не е бил маловажен въпросът 
“какво става при съседа?”. Това се по-
чувства особено силно през миналата 
година - когато европейската полити-
ка преживя известен период под знака 
на британския вот, после се водеше на 
фона на германските парламентарни 
избори, претърпя пряката зависимост 
от референдумите на французите и 
холандците за Европейската консти-
туция. Сега сякаш историята се пов-

таря в друга част на Стария конти-
нент. Второ, Австрия, Унгария и Чехия 
са членки на Европейския съюз. И това 
е може би най-важната причина, която 
налага вътрешната политика в тези 
страни да се разглежда на една плос-
кост. Промяната на политическото 
статукво в дадена страна членка вина-
ги е имала рефлексии за всички от Хел-
зинки през Брюксел до Атина. Австрия 
все пак е страна с над десетгодишен 
опит в Европейския съюз и политичес-
ките промени там едва ли могат да съ-
будят твърде много въображението. В 
случая с Унгария и Чехия нещата обаче 
стоят по друг начин, просто защото 
те са в графата “новоприети”. А това 
автоматично прави нервната систе-
ма на политическа Европа.  
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Международен анализ:

Германският ход на Буш 
към Запада и Русия

Кореспондент от Бон
ПИН

Международната политика тези 
дни започна от северната гер-
манска провинция Меклембург 
- Предна Померания, и ще добие 
ясните си очертания след сре-
щата на Г-8 в северната столица 
на Русия град Санкт Петербург. 
От американската военна база 
“Андрюс” американският пре-
зидент замина за Германия. В 
пристанищния град Щралзунд, 
на Балтийско море, канцлерът 
на Федералната република Ан-
гела Меркел бе негов домакин. 
После двамата и още пет лиде-
ри от най-сериозния неофициа-
лен клуб в света, какъвто е Г-
8, гостуват в Санкт Петербург 
при руския президент Влади-
мир Путин.

Този път стана така, че “дип-
ломатическият” път на Джордж 
Буш към Русия мина през Гер-
мания. Това спокойно може да 
мине в графата “забележите-
лен факт” от особено значение 
за международната политика. 
Само преди някакви си четири 
години анализаторите наблю-
даваха като природен феномен 
германския ход на Путин към 
Запада и Америка. Путин прос-
то поиска Русия да бъде тре-
тирана като равноправен парт-

ньор от Запада. Тогава започна 
и “мъжкото му приятелство” с 
бившия германски канцлер Гер-
хард Шрьодер. По това време се 
появиха и първите “иракски об-
лаци” над американо-германс-
ките отношения. Сега нещата 
изглеждат други. Най-малкото 
заради това, че може би ставаме 
свидетели на друг, макар и по-
добен феномен 
в между-
народ-

ната политика - германския ход 
на Буш към Запада и Русия.

Посещенията на американски 
президент в Германия винаги са 

предизвиквали международната 
политика, и то така, че да е ясна 
перспективата пред Европа, пос-
тавена в епицентъра на отноше-
нията между Америка и Русия. 
Така е от времето на Дуайт Ай-
зенхауер, който в края на август 
1959 г. пръв посещава Бон, цели 
десет години след създаването 
на Федералната република. Или 
по времето на Джон Ф. Кенеди 
и неговите влезли в историята 
думи: “Аз съм берлинчанин.” Те 
са казани само две години след 
появата на Берлинската стена... 
Или по-късно, когато през юли 
1975-а президентът Джералд 
Форд пристигна първо в Гер-
мания, за да отиде след това да 
подпише Хелзинкските споразу-
мения. Така е било при Картър, 
Рейгън, Буш-старши и Клинтън. 
Така е и сега, когато Джордж 
Буш отново е в Германия и я 
поставя в центъра на трансат-
лантическите отношения.

Тези германски срещи на 
американския президент са от 
особен вид и естествено са от 
значение преди всичко за Ва-
шингтон и Берлин. Особено след 
като германо-американските от-
ношения неотдавна попаднаха в 
най-трудния си период и после 
мъчително започнаха да се из-
мъкват от него. Те са лакмус 
изобщо за отношенията.  

„Хода“,  
Алфред Майбах

Буш  
прави  
срещи  
от особен  
вид

Берлин смята да съживява европейския 
социален модел

Германия иска да създаде нови работни места в страните членки

Миляна Стоилова
Вашингтон

Германия планира да съживи евро-
пейския социален модел по време 
на председателството си на Евро-
пейския съюз, писа електронното 
издание “И Ю обзървър”. То се по-
зовава на програмата, която Берлин 
представи в навечерието на поема-
нето на кормилото на съюза. Стра-
ната ще стане ротационен пред-
седател на ЕС на 1 януари 2007 г. 
Германия ще концентрира усили-
ята си върху създаването на нови 
работни места в страните членки 
на ЕС. Безработицата е сред основ-
ните проблеми на жителите на Ев-
ропейския съюз и именно поради 

Москва

Този път символът е още по 
сгъстен - не е достатъчно да 
се каже: американският прези-
дент Джордж Буш беше в Гер-
мания на път за Русия. Този път 
американският президент беше 
в Източна Германия, в една ней-
на провинция, която някога бе 
отвъд Желязната завеса и част 
от територията на една изчез-
нала с срая на Студената война 
държава като ГДР. 

Бон

Предна Померания, е тази се-
верна германска провинция, 
която освен всичко друго е и из-
бирателният район на герман-
ската канцлерка Ангела Меркел. 
А това вече е доказателство и 
за друго свойство на междуна-
родната политика. Тя живее не 
само от символи, но и от лични 
отношения. Без тях нещата не 
стават или поне стават мно-
го трудно. Примерът са труд-
ните отношения между Буш и 
Шрьодер.

Вашингтон

Померания, е тази северна гер-
манска провинция, която освен 
всичко друго е и избирателният 
район на германската канцлер-
ка Ангела Меркел. А това вече е 
доказателство и за друго свойс-
тво на международната поли-
тика. Тя живее не само от сим-
воли, но и от лични отношения. 

тази причина Берлин ще насочи 
усилията си в тази посока. Идеята 
на германското председателство е 
да промени европейския социален 
модел така, че да отговаря на съв-
ременните изисквания и нужди. 
Социалният модел на Стария конти-
нент е тема, която често присъства в 
дебатите в ЕС в последните две годи-
ни. Това е един от най-често обсъж-

даните въпроси по време на диску-
сиите за законодателството в съюза 
по въпросите на пазара на услугите. 
Освен съживяването на социалния 
модел като ротационен председател 
на ЕС Германия ще положи усилия 
енергетиката да стане приоритет на 
общата външна политика заради за-
висимостта на Европа в тази област. 
Сред нововъведенията на започва-
щото на 1 януари председателство 
ще бъде въвеждането на общ дне-
вен ред за следващата година и по-
ловина, когато председатели на ЕС 
една след друга ще бъдат Германия, 
Португалия и Словения. Това има 
за цел по-тясно съгласуване със 
страните, които ще поемат щафета-
та след Берлин.  

Our client, 
Devin Mineral Waters 

is one of the largest producers of mineral 
water in Bulgaria. The company is known 
for its consistently high-quality products, 
diversity, innovation and constant care for 

the clients, backed up by a demanding qual-
ity certification system and membership

in the most prestigious Bulgarian business 
and industry associations. The company is 

looking to employ a motivated professional 
to join its team on the position of:

SALES
ANALYST

Responsibilities:
Preparing the reports; Regular database 

maintenance and update. Monitoring the 
distribution and maintenance of advertising 
equipment. Broadcasting information to the 

sales force, distributors, etc.

Required competencies:
University degree. Previous experience on a 
similar position is a plus. Excellent computer 

literacy -Excel, Word, Power Point.
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ХЛАДИЛНИК ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ
Балканският път на европейския съюз

Николай Йотов
„Независимая газета“

Несъмнено провала на Европейс-
ката конституция не създаде най-
добрите условия за петото раз-
ширяване на Европейския съюз. 
Също така изглежда обаче, че 
пътят на Европейската конститу-
ция минава през разширяването 
на Европейския съюз към Бъл-
гария и Румъния. Събитията до-
биха такава логика, според която 
едва след приемането на София 
и Букурещ ще се отворят въз-
можности за Брюксел да прокара 
основния закон на Европа. Тази 
логика може би изглежда твър-
де формална. Но така е само на 
пръв поглед. Съвсем закономерно 
стратегическият проект „Евро-
пейската конституция” изпадна 
в „режим на изчакване”, докато 
изтече необходимото време за 
размисъл, което си дадоха евро-
пейските лидери, за да възстано-
вят доверието между общество и 
институции. Последният етап от 
присъединяването на България и 
Румъния също съвсем закономер-
но бе включен в подобен „режим 
на изчакване” и това е видно от 
ратификационния процес на До-
говора за членство в отделните 
национални парламенти и от изк-
лючително строгото поведението 
на Европейската комисия. Иначе 
казано, петото разширяване ста-
на част от въпроса за бъдещето 
на Европейския съюз и то в кри-
тичен за него момент.

Съмнително е постоянно да се 
повтаря, че процесът на приемане 
на конституцията затрудни про-
цеса на разширяване. Това е факт 
от миналото. Той обаче засяга 
бъдещето. Сега повече от всякога 
е важно процесът на разширява-
не да не затрудни приемането на 
конституцията, просто защото 
без основния закон европейските 

институции нито могат да фун-
кционират, нито могат да бъдат 
регулирани отношенията между 
Брюксел и страните-членки, нито 
ще има достатъчни гаранции сре-
щу „произволното разширяване”. 
Освен това ако не се сложи край 
на сагата с петото разширяване 
Европейският съюз много труд-
но ще се съсредоточи върху за-
дълбочаването на интеграцията 
между отделните страни-член-
ки. Ще бъде непростима грешка 
ако двата основни стратегически 
проекта изпаднат в параграф 22, 
който като нищо може да блокира 
развитието на Европейския съюз, 
един път от гледна точка на вът-
решната интеграция и втори път, 
от гледна точка на глобалното му 
присъствие в света. Очевидно е 
също, че през разширяването към 
България и Румъния преминава 
и европейската перспектива за 
Западните Балкани. За тях вра-
тата ще бъде толкова по-дълго 
затворена, колкото по-дълго трае 
присъединяването на България и 
Румъния. Председателят на Ев-
ропейската комисия Жозе Ману-
ел Барозу го каза тези дни в прав 
текст: „Ако Европейският съюз 
не отвори вратите си за страните 
в този нестабилен район, рефор-
мите на Балканите ще се забавят, 
може да се стигне до нови войни, 
и ще се утежнят проблемите с 
трафика на стоки и хора”.

В този смисъл предстоящата 
на 16 юни среща на върха на Ев-
ропейския съюз със сигурност ще 
има огромно значение не само за 
успешното преминаване на пос-
ледната права от присъединява-
нето на България и Румъния. От 
тона, който ще наложат държав-
ните и правителствени ръководи-
тели на Европейския съюз на тази 
среща на върха ще зависи доколко 
има реална перспективата и дали 
е дошъл моментът „уморената 

Европа” да се съживи.
Първо, срещата на върха неиз-

бежно ще даде сигнал специално 
към София и Букурещ. В това не 
може да има никакво съмнение. 
През месец май мониторинговия 
доклад на Европейската комисия 
„освободи” европейските лиде-
ри от необходимостта да вземат 
сега в този момент решението. От 
гледна точка на дипломатическа-
та тактика може би това е било 
единственото разумно поведение 
при положение, че все още не е 
ясно дали кризата, предизвикана 
от провала на европейската конс-
титуция е преодоляна. Както не 
е ясно какъв ще бъде ефектът от 
подобно решение върху много 
други актуални проблеми на ев-
ропейската политика. Присъеди-
няването на България и Румъния 
е прекалено важен проблем и раз-
пределението на отговорностите 
за него очевидно е от съществено 
значение, особено когато състо-
янието на общественото мнение 
играе ключова роля. Той е важен 
и се гледа под безпрецедентен 
политически микроскоп, защото 
трябва с максимална точност да 
се прецени как ще рефлектира 
върху общественото мнение. Това 
разпределение засяга всички ин-
ституции на Европейския съюз и 

конкретните отделни правител-
ства и парламенти на страните-
членки. От гледна точка обаче на 
политическата стратегия времето 
за тази тактика също се изчерпва. 
Разпространеният предварител-
но проект за декларация на ев-
ропейските лидери показва убе-
дително, че европейските лидери 
ще подходят към темата много, 
много внимателно. Очаква се те 
да изразят увереност, че „с необ-
ходимата политическа воля двете 
страни могат да преодолеят проб-
лемите и да постигнат членство 
на предвидената дата – 1 януари 
2007 г.”. “Европейският съвет из-
разява подкрепа за двете страни 
за извършените в последно време 
реформи, но ги призовава да ак-
тивизират усилията си, за да се 
справят решително и без забавя-
не с проблемите, които предиз-
викват загриженост и които бяха 
посочени в доклада на Комиси-
ята от май 2006 г.”, се посочва в 
проекта за декларация. Излиш-
но е да се споменава, че София 
и Букурещ също носят огромна 
отговорност към Европейския 
съюз, защото от това дали те ще 
се справят с критериите зависи 
и способността на Европейския 
съюз да отвори вратата за други 
належащи проблеми.

Второ, сигналът от срещата 
на върха не трябва да бъде само 
към София и Букурещ, на които 
в прав текст им бе посочена „чер-
вената линия”, която не само не 
трябва да преминават, но да се 
отдалечат значително от нея. Със 
сигурност съмнения в България 
по този въпрос няма. Въпросът е 
в способността за минимум вре-
ме реално да покаже максимум 
усилия. Анонимни европейски 
дипломати обаче казаха нещо за-
бележително по този повод пред 
агенция Ройтерс: „Ние сме убеде-
ни, но топката е в тяхното поле”. 
Проблемът е в това, че подобни 
изявления не са убедително дока-
зателство за убеденост, а факт за 
анонимна неубеденост. Те нямат 
особено интелектуално съдър-
жание, поради простия факт, че 
полето е едно, а теренът е един и 
същ. Освен това едва ли е много 
конструктивно да се оставя впе-
чатление, че мачът е без рефер, 
а правилата са валидни само за 
едни или пък за тях отговорност 
носят страничните съдии.Не е 
достатъчно само убеденост и да 
оставиш единия отбор да рита 
топката безцелно само в едното 
поле. В това положение има голя-
ма опасност единият отбор да си 
вкарва само автоголове или да се 
превърне единствено във вратар, 
на който му бият само и единс-

„Ако  
Европейс-
кият съюз 
не отвори 
вратите си  
...
реформите 
на Балкани-
те ще  
се забавят, 
може да се 
стигне до 
нови войни,  
и ще  
се утежнят 
проблемите 
с трафика  
на стоки  
и хора”
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ХЛАДИЛНИК ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ Председателят на Европейската комисия го каза тези дни в прав текст:  
„Ако Европейският съюз не отвори вратите си за страните в този нестабилен район, реформите 
на Балканите ще се забавят, може да се стигне до нови войни”.

твено дузпи. Затова сигналът от 
срещата на върха трябва да бъде 
насочен и към отделните страни-
членки, особено тези, които все 
още не са ратифицирали договора 
за присъединяване на България 
и Румъния. Ще бъде въпрос на 
добра стратегия ако европейски-
те лидери отправят силно посла-
ние конкретно към националните 
парламенти на страните-членки. 
Те също имат нужда да активизи-
рат своите усилия. В този смисъл 
„режимът на изчакване” никога 
не е бил полезен, защото отгово-
рът на въпроса за разширяването 
и вътрешната интеграция винаги 
е бил в отличните двустранни от-
ношения и в общата дисциплина 
на стабилността. Ще бъде голям 
фал ако в ратификационния про-
цес за присъединя-
ването на България 
и Румъния се огледа по някакъв 
начин нещастната ратификация 
на Европейската конституция.

Трето, предстоящата среща на 
върха ще бъде среща, която тряб-
ва повече от всякога трябва да по-
каже къде Европейският съюз се 
намира, къде може и къде иска да 
бъде в координатната система на 
света. “Разширяването на Евро-
пейският съюз на изток го прев-
ръща в по-силен глобален играч 
с повече влияние при преговори 
с основните си съперници Китай, 
Русия, Индия и САЩ… Ако иска-
ме да имаме силна Европа в света, 
която да не е политическо джу-
дже, разширяването на Европейс-
кият съюз е важно…Разширена 
Европа е по уважавана Европа. 
Това е условие за силна Европа”. 
Това са думи на председателят на 
Европейската комисия Барозу, ка-
зани в навечерието на срещата на 
върха. Те засягат и положението в 
Западните Балкани, което задъл-
жително ще бъде предмет на сре-
щата на върха. Особено след като 
Черна гора и Сърбия обявиха сво-
ята самостоятелност и предстои 
решаването на сложния проблем 
за статута на Косово.

Несъмнено Европейският 
съюз е силно заинтересуван да 
придвижи напред проекта за Ев-
ропейска конституция и особена 
отговорност за него се пада на 
европейския мотор - Германия 
и Франция. Берлин поема евро-
пейското председателство от 1 
януари 2007 г. и не се поколеба 
да покаже, че важна цел по време 
на това председателство ще бъдат 
консултациите и съчетаването на 
интересите около конституция. 
Пада се на Париж да завърши 
процеса, който пък поема предсе-
дателството през втората полови-
на на 2008 г. 

Бисер Иванов
Москва

Несъмнено провала на Европейс-
ката конституция не създаде най-
добрите условия за петото раз-
ширяване на Европейския съюз. 
Също така изглежда обаче, че 
пътят на Европейската конститу-
ция минава през разширяването 
на Европейския съюз към Бъл-
гария и Румъния. Събитията до-
биха такава логика, според която 
едва след приемането на София 
и Букурещ ще се отворят въз-
можности за Брюксел да прокара 
основния закон на Европа. Тази 
логика може би изглежда твър-
де формална. Но така е само на 
пръв поглед. Съвсем закономерно 
стратегическият проект „Евро-
пейската конституция” изпадна 
в „режим на изчакване”, докато 
изтече необходимото време за 
размисъл, което си дадоха евро-
пейските лидери, за да възстано-
вят доверието между общество и 
институции. Последният етап от 
присъединяването на България и 
Румъния също съвсем закономер-
но бе включен в подобен „режим 
на изчакване” и това е видно от 
ратификационния процес на До-
говора за членство в отделните 
национални парламенти и от изк-
лючително строгото поведението 
на Европейската комисия. Иначе 
казано, петото разширяване ста-
на част от въпроса за бъдещето 
на Европейския съюз и то в кри-
тичен за него момент.

Съмнително е постоянно да се 
повтаря, че процесът на приемане 
на конституцията затрудни про-
цеса на разширяване. Това е факт 
от миналото. Той обаче засяга 
бъдещето. Сега повече от всякога 

е важно процесът на разширява-
не да не затрудни приемането на 
конституцията, просто защото 
без основния закон европейските 
институции нито могат да фун-
кционират, нито могат да бъдат 
регулирани отношенията между 
Брюксел и страните-членки, нито 
ще има достатъчни гаранции сре-
щу „произволното разширяване”. 
Освен това ако не се сложи край 
на сагата с петото разширяване 
Европейският съюз много труд-
но ще се съсредоточи върху за-
дълбочаването на интеграцията 
между отделните страни-член-
ки. Ще бъде непростима грешка 
ако двата основни стратегически 
проекта изпаднат в параграф 22, 
който като нищо може да блокира 
развитието на Европейския съюз, 

един път от гледна точка на вът-
решната интеграция и втори път, 
от гледна точка на глобалното му 
присъствие в света. Очевидно е 
също, че през разширяването към 
България и Румъния преминава 
и европейската перспектива за 
Западните Балкани. За тях вра-
тата ще бъде толкова по-дълго 
затворена, колкото по-дълго трае 
присъединяването на България и 
Румъния. Председателят на Ев-
ропейската комисия Жозе Ману-
ел Барозу го каза тези дни в прав 
текст: „Ако Европейският съюз 
не отвори вратите си за страните 
в този нестабилен район, рефор-
мите на Балканите ще се забавят, 
може да се стигне до нови войни, 
и ще се утежнят проблемите с 
трафика на стоки и хора”. 

Продължение:  
      ...следва

в  
подобен  
„режим  
на изчакване”  
и това  
е видно

48

Александър Калудов
София

Германия планира да съживи евро-
пейския социален модел по време 
на председателството си на Евро-
пейския съюз, писа електронното 
издание “И Ю обзървър”. То се по-
зовава на програмата, която Берлин 
представи в навечерието на поема-
нето на кормилото на съюза. Стра-
ната ще стане ротационен пред-
седател на ЕС на 1 януари 2007 г. 
Германия ще концентрира усили-
ята си върху създаването на нови 
работни места в страните членки 

на ЕС. Безработицата е сред основ-
ните проблеми на жителите на Ев-
ропейския съюз и именно поради 
тази причина Берлин ще насочи 
усилията си в тази посока. Идеята 
на германското председателство е 
да промени европейския социален 
модел така, че да отговаря на съв-
ременните изисквания и нужди. 
Социалният модел на Стария конти-
нент е тема, която често присъства в 
дебатите в ЕС в последните две годи-
ни. Това е един от най-често обсъж-
даните въпроси по време на диску-
сиите за законодателството в съюза 
по въпросите на пазара на услугите. 

Освен съживяването на социалния 
модел като ротационен председател 
на ЕС Германия ще положи усилия 
енергетиката да стане приоритет на 
общата външна политика заради за-
висимостта на Европа в тази област. 
Сред нововъведенията на започва-
щото на 1 януари председателство 
ще бъде въвеждането на общ дне-
вен ред за следващата година и по-
ловина, когато председатели на ЕС 
една след друга ще бъдат Германия, 
Португалия и Словения. Това има 
за цел по-тясно съгласуване със 
страните, които ще поемат щафета-
та след Берлин.  

ПРАВО НА ГЛЕДНА ТОЧКА
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и като условия за приемането им. “Да им се 
каже: Добре, влизате в Европейския съюз, 
пълноправен член сте, но подлежите на 
една, две или три предпазни клаузи - това 
ще означава превръщането им в членове 
втора класа”, отбеляза Фратини.

Краят на този септември ще даде пос-
ледната представа за отворената врата и тя 
несъмнено ще бъде добре описана в Докла-
да на Европейската комисия. От посоченото 
в него ще зависи не само членството ни от 
1 януари 2007-а, а и типът членство. Точно 
заради него сякаш се сблъскаха политичес-
ките и икономическите представи за пето-
то разширяване. Те включиха определения 
като “втора класа” и само дето не са стигна-
ли до “товарните вагони”. “Влакът тръгна 
и не можем да го спрем. При тези обстоя-
телства най-добрият изход от ситуацията е 
въвеждането на предпазни клаузи”, твърди 
един европейски източник на френския вес-
тник “Фигаро”. Този неизвестен европейски 
източник всъщност е известен. Това е онзи 
тип политик, който със сигурност може да 
намери много основания за страховете си и 
за сладката отрова на преходните периоди. 
За подобни представи тези преходни пери-
оди продължават да са панацея за всички 
проблеми, свързани с разширяването. В тях 
асоциацията с влака и вагоните “втора кла-
са” са си на място. Те даже са естествени 
и обясними, ако изключим елементарната 
политическа култура. Включително и за та-
къв авторитетен вестник като “Файненшъл 
таймс Дойчланд”, който призова Европейс-
кия съюз да предложи “членство втора ка-
тегория”, което би било “по-доброто реше-
ние от отлагането на присъединяването на 
България”. Дали обаче преходният период 
може да продължава до плюс безкрайност, 
или едно отлагане с една година ще реши 
големите проблеми на европейската поли-
тика и икономика или тези на България и 
Румъния? Никак не е трудно да се докаже, че 
това е невъзможно, защото, както се казва, 
въпросът не е само във водопроводчиците, 

а и в самите водоп-
р о в од и . 

Икономика

Икономически анализ:

2 милиарда евро годишно  
за подпомагане на търговията

Емил Кирилов
Кореспондент на ПИН, Люксембург

Не е много ясно кой, как и къде е измислил 
“политиката на отворените врати” (Open-
Door-Policy). Във всеки случай, който и 
където и да я е изобретил, трябва да е бил 
политик с най-предпазливото въображение 
и с най-многото предпазни клаузи за бъде-
щето. Някога, в средата на 80-те години на 
миналия век, бившият американски прези-
дент Роналд Рейгън се обърна от Берлин 
към последния съветски президент Михаил 
Горбачов с думите: “Г-н Горбачов, отворете 
тази врата”. Рейгън имаше предвид Берлин-
ската стена. Вратата бе отворена и стената 
се сгромоляса. С нея се сгромоляса и един 
свят, който разделяше Европа на Западна и 
Източна и в продължение на десетилетия 
държеше България далеч от демократичния 
свят. После започна дългият български път 
по несигурните пътища на собствения пре-
ход и на… политиката на отворените вра-
ти. Стана така, че България успя първо да 
премине през отворената врата на НАТО. 
Това е забележителен факт, който напосле-
дък странно защо се позабравя от всички 
скептични “оракули” за европейското ни 
членство. И то точно когато София е на пра-
га да премине и през отворената врата на 
Европейския съюз, за да заеме мястото си 
в европейския ред на нещата. Впрочем едва 
ли има друга държава в Източна Европа 
като България, която знае колко заключена 
може да е една отворена врата. При това да 
е опитала и двете състояния - когато сам 
си затръшваш вратата и когато с основание 
или без основание ти я затварят. Със сигур-
ност така ще е не само до последния момент 
на процедурата по приемането ни в Евро-
съюза, но и след това, когато разстоянието 
между Брюксел и София ще бъде измервано 
нетолкова в география, история, политика и 
култура, а най-вече в икономика.

Сега “политиката на отворени врати” от-
ново стана твърде актуална. Тя даже е зако-
номерна и неизбежна, най-малкото защото 
е съпътствала всички възможни разширява-
ния на Европейския съюз. И със сигурност 
ще продължава да бъде “придружителната 
мярка” към всички следващи разширявания, 
когато и да се случат. Специално в нашия 
случай тази актуалност не само трябваше 
да се очаква, но и да се подготви спокойно-
то отношение към нея. Причините са много 
- от променената политическа среда в Евро-
па до новите все по-сложни предизвикател-
ства за нейната икономическа стабилност. 
Естествено в тази “сметка” на причините 
влизат и реалните икономически възмож-
ности на България и Румъния. Затова е не-
обходимо поне да приключим с теориите за 
края на собствения си преход във всичките 
му форми и с всичките му оправдания. Нито 
един преход не е свършил от само себе си и 

нито една врата не е била премината само 
защото е била отворена. Освен това на пра-
га на “отворената врата”, която се очаква да 
преминем, се задава другото, по-сложното 
занимание, в което при всички случаи няма 
да става дума за предварителни условия и 
критерии, а за постоянни условия. Условия, 
които така “нежно” са наричани “предпаз-
ни клаузи”. Даже в изявленията на предсе-
дателя на Европейската комисия Жозе Ма-
нуел Барозу те присъстват като евентуални 
“придружителни мерки”. Така или иначе, 
предпазните клаузи са твърдо в “теорията 
на вероятностите” около членството ни в 
Европейския съюз. Друг е въпросът как ще 
се гледа на тях, ако се случат. Със сигурност 
няма да има нищо драматични, ако не само 
ние, но и европейската политика ги възпри-
еме като взаимен компромис за защита от 
неразумни и необосновани рискове. Твър-
де неприятно ще е обаче, ако им се сложи 
смисълът на санкции или на някакъв вид 
ембарго. В този смисъл е добре да бъде чут 
комисарят по правосъдието и вътрешните 
работи Франко Фратини. Според него при-
лагането на предпазните клаузи трябва да 
се запази като възможност за санкции след 
приемането на България и Румъния, ако не 
изпълнят изискванията на Евросъюза, но не 

изход от 
ситуацията е 
въвеждането 
на предпазни 
клаузи”
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Ами ако някой ден някой предложи членст-
во “трета категория”?.

Без съмнение, политически “отворената 
врата” ще скърца до последно, тъй като ще 
засегне светая светих на европейската поли-
тика - социалната система и пазара на труда. 
Стигна се до представи как през нея вкупом 
ще се втурнат от 60 хил. до 140 хил. българи 
и румънци и ще увиснат на социалната шия 
на европейския гражданин. Сякаш един куп 
авиокомпании само са чакали да се превър-
нат в нискобюджетни и да натрупат печал-
бите от неконтролируеми “имигрантски по-
лети” под откритото европейско небе. Сред 
цялата дискусия за петото разширяване си 
заслужава да се спомене едно изявление на 
генералния директор на Конфедерацията 
на британските индустриалци Ричард Лам-
бърт. Той открито призова за ограничаване 
на имиграцията от България и Румъния, 
защото “една нова вълна от евтина работ-
на ръка от Източна Европа може да изложи 
на опасност социалния ред”. “Става въпрос 
- казва Ламбърт - за броя на имигрантите. 
Това е най-голямата имиграционна вълна в 
историята на острова. Последиците от нея 

се отразяват върху социалния ред, върху 
начина, по който живеем в родината.”

Подобни изказвания от последните 
две седмици могат да се цитират много. 
Странното е само, че под Източна Европа 
в момента се разбират само България и Ру-
мъния. А и всичко в тези страхове би изг-
леждало донякъде логично, ако не се вземе 
под внимание един прост факт. Специално 
България просто няма капацитета да окаже 
такъв кошмарен имиграционен натиск, че 
да увеличи безработицата, камо ли да разс-
трои икономическия растеж на която и да е 
европейска държава. Статистиката на ООН, 
на която би следвало да се има доверие, е 
повече от категорична. Според Фонда на 
ООН по проблемите на населението (ЮН-
ФПА) делът на имигрантите в глобален ма-
щаб си остава стабилен от 60-те години на 
миналия век. Той е едва 2.9% от световното 
население, като кандидатите за убежище в 
Европа са едва три на сто от всички имиг-
ранти.

Със сигурност е важно да се отбележи 
и още един факт извън емоцията и съвсем 
в рамките на рационалното. Той се състои 

в това, че политиката на отворените вра-
ти неизбежно премина в ново състояние, 
което се усеща силно преди решителния 
доклад на Европейската комисия и ще се 
усеща още по-силно след реалното членс-
тво. Тя винаги е била невероятен стимул и 
условие за политически реформи, но вече 
е видно, че поне от май насам излезе като 
понятие от речника на политиците и дип-
ломатите, и се намести в речника на иконо-
мистите, финансистите и синдикалистите. 
Което освен всичко друго поражда нови 
въпроси. Например дали след политичес-
кото преминаване на отворената врата ще 
се появят и много други малки вратички, 
всяка включена в един нов лабиринт от 
предпазни клаузи и критерии? Или пък се 
задава съвършено нов тип политика на от-
ворените врати? Ако старият се отличава-
ше предимно с политически препятствия, 
сега с голямо основание можем да очак-
ваме “икономика на отворените врати”. 
Точно това би трябвало да е следващият 
стимул и гаранция за европейското член-
ство на България, включително и за най-
реалистичните скептици.  

дали след 
политичес-
кото преми-
наване на 
отворената 
врата ще 
се появят и 
много други 
малки вра-
тички

П А З А Р И  –  Н О В И Н И ,  А Н А Л И З И  И  П Р О Г Н О З И

Когато всички мълчат
Ваня Гергова

BBC

Няколко северноко-
рейски ракети из-
попадаха в океана 
между Корейския 

полуостров и Япония и отново раз-
мътиха “тежката” вода на между-
народните отношения. Този път не 
става дума за ядрени централи или 
центрофуги за обогатяване на уран 
около Персийския залив, а за тях-
ното военнотранспортно прило-
жение - ракети, чието най-невинно 
свойство е да прехвърлят бойните 
глави от Корейския полуостров към 
останалите континенти.

В началото на юли 2006 г. една зат-
ворена за света и за себе си страна 
като Северна Корея накара Съвета 
за сигурност на ООН да си припом-
ни времената, когато нервно зат-
варяше вратите си, за да не пре-
върне Студената война в гореща. 
Всъщност това с ракетите е една 
забележителна новина, за която 
информационните агенции, които 
някога наричаха телеграфни, от-
давна не бяха съобщавали. Новина 
е и фактът, че се наложи светът 
да си припомни как сателитните 
снимки и мощните проследяващи 
устройства се превръщат в нещо 
като рентгенови снимки за повреди 
в стратегическата стабилност. 
Отдавна светът не беше чувал за 
“затворените врати” на Съвета за 
сигурност на ООН. Но когато чуе, 
не би трябвало да е забравил как-

Икономика

во означава това - нищо друго, освен 
че постоянните и признати членове 
на “ядрения клуб” са много разгневени. 
“Затворените врати” всъщност са 
една представа за входа към светая све-
тих на международната сигурност, на 
който е сложена табела с надпис: “Има-
ме сериозен проблем. Не ни безпокойте, 
докато намерим решението!” 

Бранко Давидов
Europe

Има някаква ирония в 
смисъла, който се влага 
в дипломатическото 
словосъчетание “затво-

рени врати”. Сякаш някога Съветът за 
сигурност е искал те да бъдат отворе-
ни. Поне от края на Втората световна 
война ядреният клуб се е пазил да не до-
пусне “нудисти” в заседателната зала 
на света - особено такива, чиито яд-
рени амбиции са застрашавали стра-
тегическия порядък... Светът не беше 
чувал и за толкова остри декларации 
от страна на НАТО. За първи път от 
години насам стратегическите сетива 
на Пакта бяха опънати толкова силно, 
че трябваше да “изстреля” декларация 
с призив за “твърди мерки от страна 
на международната общност”. От цен-
тралата на НАТО в Брюксел обявиха, че 
ще подкрепят Съвета за сигурност на 
ООН в усилията “да реши този въпрос”.

“Този въпрос” е севернокорейски и виси 
във въздуха поне от осем години насам, 
когато сталинисткият режим в Пхе-
нян направи първите си ракетни опи-
ти и предизвика международна криза. 

Година по-късно, през 1999-а, с Пхенян 
трудно бе договорен мораториум вър-
ху ядрената му програма, а по-късно 
и шестстранни преговори, в които 
участват Китай, Съединените щати, 
Русия, Япония и двете Кореи. Сега при 
второто издание на “севернокорейс-
кото безразсъдство” различна е не е 
само цифрата, която обозначава типа 
ракети. За разлика от “Таеподон -1”, 
този път севернокорейската ракетна 
гордост, двустепенната балистична 
ракета “Таеподон -2” падна в Японско 
море при различни политически обсто-
ятелства...  

Катя Анева
Europe

Специалистите казват, 
че от техническа глед-
на точка опитите били 
несполучливи. “Таеподон 

-2” летяла само четиридесет секунди. 
Политическите наблюдатели обаче са 
на друго мнение. От тяхна гледна точ-
ка експериментът има друго значение, 
най-малкото защото за секунди съсипа 
многогодишни опити да се научи Се-
верна Корея да решава проблемите на 
масата за преговори. След ракетната 
случка на 4 юли, която Пхенян се опит-
ва да изкара едно обикновено военно 
учение, това е повече от съмнително, а 
шестстранните преговори са в точка-
та на замръзване.

След 4 юли сигурното е, че всичко започ-
ва отначало. Даже Китай и Русия, кои-
то винаги са били много скептични към 
въвеждането на санкции.  

Светът

Този път символът е още по 
сгъстен - не е достатъчно да се 
каже: американският президент 
Джордж Буш беше в Германия 
на път за Русия. Този път аме-
риканският президент беше в 
Източна Германия, в една нейна 
провинция, която някога бе от-
въд Желязната завеса и част от 
територията на една изчезнала 
с срая на Студената война дър-
жава като ГДР. 

Европа

Предна Померания, е тази север-
на германска провинция, която 
освен всичко друго е и избира-
телният район на германската 
канцлерка Ангела Меркел. А това 
вече е доказателство и за друго 
свойство на международната 
политика. Тя живее не само от 
символи, но и от лични отноше-
ния. Без тях нещата не стават 
или поне стават много трудно. 
Примерът са трудните отноше-
ния между Буш и Шрьодер.

България

Померания, е тази северна гер-
манска провинция, която освен 
всичко друго е и избирателният 
район на германската канцлерка 
Ангела Меркел. А това вече е до-
казателство и за друго свойство 
на международната политика. 
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Технологии – новини:

Европарите за бизнеса – 
главно за малките фирми

Емил Кирилов
Кореспондент на ПИН, Люксембург

Фирмите, в които ще отиде основна-
та част от средства от еврофондове-
те за бизнеса, ще са малки и средни, 
стана ясно на семинар вчера. Голе-
мият бизнес ще може да се възползва 
единствено от подобрената с парите 
от ЕС инфраструктура и ще може да 
участва като изпълнител по общинс-
ките проекти. Бизнесът ще има шанс 
да усвои чрез свои проекти общо над 
2 млрд. евро от структурните фон-
дове през следващите 7 години. 

По закон малки и средни са пред-
приятията с персонал под 250 души, 
годишен оборот до 97.5 млн. 
лв. и активи до 84 млн. 
лв. За основната 
програма за малкия 
и средния бизнес 
- “Конкурентоспо-
собност”, отговаря 
и коном и ческо т о 
министерство. Па-
рите по нея са 987 млн. 
евро за 7 години. Бизне-
сът ще може да кандидатства и 
пред социалното министерство по 
програмата “Човешки ресурси”. Там 
средствата са 1.03 млрд. евро. Ми-
нистерството на Николай Василев 
пък ще ръководи програмата “Адми-
нистративен капацитет” с бюджет 
153 млн. евро. С проекти по тази 

програма може да кандидатстват и 
звена от съдебната система. 

Бизнесът ще трябва сам да фи-
нансира разходите си по изпълне-
нието на проектите. Парите ще се 
възстановяват едва когато резул-
татите са налице. “Няма да се въз-
становяват похарчените средства 
след всяка фактура. Това ще става, 
когато има завършен етап от проек-
та, например готова отсечка от път”, 
обясниха експерти. Първоначалният 
ресурс фирмите ще могат да наба-
вят чрез по-изгодни условия от тези 
при банковите заеми чрез проекта 
“Джеръми”. Финансите за него ще 
дойдат от държавата, Европейската 

инвестиционна банка 
и търговските 

банки.   

 Банка ДСК консултира проекти 
на американски фирми. Трезорът ще 
подпише меморандум за договоре-
ност с корпорацията IMD (“Инвес-
тмънт енд маркет дивелъпмънт”). 
Проектите ще са в секторите ту-
ризъм, селско стопанство, инфрас-
труктура, транспорт, енергетика. 
ДСК ще подпомага процеса на под-
бор, избирането на подходящ мо-
мент и размера на инвестициите и 
ще гарантира отпусканите по про-
ектите заеми да имат приемлив 
рисков профил. 
 
Сами избираме погасителен план 
с новия кредит “Жилище плюс” на 
“Алианц България”. Клиентът може 
да получи и допълнително финан-
сиране при облекчени условия през 
целия срок на кредита. Може за 3 ме-
сеца в годината да не се плаща глав-
ница, а само лихви.

 Акциите на BLD поскъпнаха с 

5,5% са се повишили акциите на ин-
вестиционния фонд за недвижими 
имоти Bulgarian Land Development, 
който е листван на Лондонската 
фондова борса. Интересът към ак-
циите на фонда е нараснал заради 
трите мащабни проекта, които 
BLD стартира през последните 6 
месеца. Фондът е сключил и дого-
вор за покупката на 149 апарта-
мента в Созопол, Пампорово и Бан-
ско на зелено. Компанията очаква 
половината от придобитите 
имоти да бъдат продадени до края 
на 2007 г. 
 
Нов квартал под Витоша изграж-
да израелската Africa Israel Group. 
Vitosha Gardens ще е между Лозенец 
и Драгалевци. В него ще бъдат пос-
троени 144 апартамента с обща 
площ от 18 000 кв. м. Строителс-
твото трябва да стартира този 
месец и да приключи през октомври 
2008 г.  

Новини за цифрите:

Generation Financial Mortgage, a reverse mortgage company, 
needs a talented individual to fill the role of

Compliance Specialist
This person will work with the Compliance Officer to help insure compliance with all Federal and
State Regulations.
Qualifications:
•Articulates ideas clearly and concisely in a variety of 
settings
•Exercises excellent judgment in analyzing and resolv-
ing complex issues
•Knowledge of FCRA, ECOA, TILA, Reg. B & Reg. Z
•Ability to maintain state filing system to include all
State licensing, qualification requirements, and report-
ing deadlines
•Ability to provide accurate reports and compliance 
updates.
•Ability to perform loan file audits for accuracy and compliance
•Ability to help develop and perform compliance training
REQUIREMENTS
Experience:
•3 to 4 years regulatory compliance experience in a large financial institution
•5 to 7 years experience in the mortgage industry

CPA / Staff 
Accountant / 
Manager
Required Skills: CPA, CPA Manager, Public Ac-
counting, Pro Systems, Tax, Audit

If you are a good fit for the CPA / Staff Accountant
/ Manager position, and have a background that 
includes:

CPA, CPA Manager, Public Accounting, Pro Systems, 
Tax, Audit and you are interested in working with 
the following job types:
Accounting, Finance, Banking -- within the follow-
ing industries:
Accounting - Finance, Mortgage, Banking - Financial 
Services, we would love to review your resume for 
the CPA / Staff Accountant / Manager job! 

Atlanta, GA
5550-A 
Peachtree Park-
way
Norcross, GA 
30092
(800) 891-8880 

Отговорности:
- ръководи административната органи-
зация на офиса
- управление на човешките ресурси, 
оценка на работата на персонала, прив-
личане на кадри, изготвяне на компен-
сационни пакети и т.н.
Изисквания:
- опит в работата с хора
- перфектен английски език
- понятие от счетоводство, финанси, до-
кументооборот е предимство
Предлагаме работа в млада компания, 

възможност за самостоятелност и кон-
курентна заплата.
Моля, желаещите да кандидатстват за 
позицията да подават слeдните доку-
менти:
- Автобиография
- Мотивационно писмо съдържащо ин-
формация за желана работна заплата и 
от кога можете да започнете работа
- снимка (по желание)
Документи изпращайте на адрес 

admin@bulrohr.bg

Външнотърговска фирма търси да назначи за своята разрастващата се дейност 
ръководител

АДМИНИСТРАЦИЯ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
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СРЕЩИТЕ НА ВЪРХА МЕЖДУ ЕВРО-
пейския съюз и Съединените щати ви-
наги са били теренът, на който в най-го-

ляма степен се концентрират геополитиката 
и икономиката. Валидността на формулата 
за световна политика, която събира “геопо-
литически цели и икономически интереси” 
в едно уравнение с няколко неизвестни, бе 
проверена за пореден път във Виена. Авст-
рия, която се разделя с ротационното пред-
седателство на Европейския съюз, бе евро-
пейският домакин на поредната среща “очи 
в очи”.

Наричат срещата на върха Европейски 
съюз - Съединени щати “годишен ритуал, 
който има символичен и психологически 
ефект”. Съмнително е доколко такова съж-
дение е вярно, защото тези “годишни риту-
али” имат една особена роля 
- на преглед се поставя една от 
най-важните части в системата на междуна-
родните отношения, даваща облика на това, 
което наричаме трансатлантически връзки. 
И то съвсем не е само символика или психо-
логия, а конкретна политика и икономика. 
Дори само поради един очевиден факт - зад 
срещата на Джордж Буш с европейските ли-

дери стоят многото милиарди от търговия-
та на държавите от Европейския съюз със 
Съединените щати.

Виенската среща със сигурност показа, 
че “геополитическата температура” на аме-
рикано-европейските отношения е в нор-
мални граници. Още в навечерието на раз-
говорите в Австрия Вашингтон заложи на 
дипломатическия тон, който да демонстри-
ра стабилност и климат на доверие, въпреки 
че сметките от войната срещу тероризма не 
са разчистени. “След противоречията, поро-
дени от войната в Ирак, това пътуване дава 
повод да се затвърди силната връзка, която 
съществува между Съединените щати и Ев-
ропейския съюз”, заяви съветникът на Буш 
по националната сигурност Стивън Хадли.

Преди една година, в началото на втория 
си президентски мандат, Джордж Буш по-
иска да преоткрие старата добра Европа и 
сложи дипломатическото начало на поми-
ряването след голямата иракска караница. 
Струва си това да се припомни, тъй като 
тогава го считаха за сензация - най-малкото 
защото бе пробив за съюзническата дипло-
мация, след като отношенията бяха стигна-

ли своето дъно. Отношението към Европа 
бе и най-голямата разлика между първия и 
втория президентски мандат на Буш. Точ-
но “най-трудният” американски президент 
тогава посети “официално” Европейския 
съюз, така както не го е правил нито един 
от неговите предшественици. Сега във Вие-
на, когато за охраната на Буш бяха похарче-
ни един милион евро, стана ясно - не само 
Вашингтон е разбрал, че животът в поли-
тическа изолация е неприятен. И Брюксел е 
схванал, че трябва да се отдалечи от “мус-
кетарския период” в отношението си към 
Америка. С други думи, срещите на върха 
Европейски съюз - Съединени щати се вър-
наха в познатото си, несензационно русло.

Заключителните декларации обикнове-
но са скучни четива, в които дипломатичес-
кият език размива границите между конс-
татации и намерения. Комюникето на тази 
среща не прави изключение, а неговата “ге-
ография” естествено опря до най-горещите 
проблеми - Иран, Близкия изток, енергий-
ната стабилност. Зад скуката обаче си личат 
цената, която са готови заедно да платят от 
двете страни на Океана, и отстъпките, кои-
то взаимно ще си направят. Както се казва, 

Глобализираният 
абсурд
коментар...  
       без коментар
Преди една година, в началото на втория си 
президентски мандат, Джордж Буш поиска 
да преоткрие старата добра Европа и сложи 
дипломатическото начало на помиряването 
след голямата иракска караница. Струва си 
това да се припомни, тъй като тогава го 
считаха за сензация - най-малкото защото 
бе пробив за съюзническата дипломация, след 
като отношенията бяха стигнали своето 
дъно. 

“годишен 
ритуал, 
който  
има сим-
воличен и 
психологи-
чески  
ефект”
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в декларациите е важно какво е написано, 
но е също така е важно какво не е написа-
но. Ненаписаното в декларациите обикно-
вено попада във вестникарските интервю-
та. Като това например на председателя на 
Европейската комисия Жозе Мануел Дурау 
Барозу във в. “Интернешънъл хералд три-
бюн”. “Има опасност да изгубим душите си 
във войната с тероризма”... “Водим борба с 
тероризма, но ако премахнем граждански-
те права и гражданските свободи, защото 
воюваме с тероризма, това ще е победа за 
терористите”, казва Барозу.

В заключителния документ думата “Гу-
антанамо” не се споменава, макар името на 
този затворнически лагер да зае централно 
място в политическите изявления и журна-
листическите дописки. На практика това 
може да се коментира така: “Имаме проб-
лем, искаме да го решим, но трябва да си 
дадем време и да не се караме”. “Искам да 
го затворя… Разбирам загрижеността на ев-
ропейските политици и искам да приключа 
тази програма”, каза Буш пред журналисти-
те. Това беше нещо като реверанс към ев-
ропейската загриженост за съществуването 
на този затвор и даже може да се интерпре-
тира като отказ на Буш да продължава още 
дълго да плаща политическата цена за този 
затвор. Никога досега Буш не се е изразявал 
толкова открито по този въпрос, въпреки че 
затварянето на лагера не може да се реши 
в краткосрочен план и е от компетенцията 
на Върховния съд на Съединените щати. 
Според американския вестник “Вашинг-
тон пост” от преизбирането си през 2004 
г. Буш се опитва да възстанови отношени-
ята между Съединените щати и Европа и 
ако на политическо ниво има подобрение, 
американският президент остава непопу-
лярен сред обществеността заради война-
та в Ирак и затвора в Гуантанамо. Все пак 
дипломатическият синоним на Гуантанамо 

в декларацията станаха общите ценности и 
заявлението, че в борбата срещу тероризма 
не трябва да нарушават международното 
право и правата на човека.

Тази виенска среща на върха имаше 
няколко важни особености, които дават 
моментната снимка на света. Първо, иран-
ските ядрени амбиции нямаше как да не 
попаднат на масата просто защото са свето-
вен проблем. Още повече че Техеран отново 
изсипа един студен душ върху очакванията 
на Запада и създаде по своя си оригинален 
начин поредния прецедент. Точно по време 
на американо-европейската среща във Вие-
на Техеран обяви, че ще даде своя отговор 
на компромисното предложение на Запада 
чак на 22 август. Предложението за отказ 
от ядрени амбиции срещу икономически 
стимули, което Западът направи, отлежава 

в Техеран още от 6 юни. “Ще проучим пред-
ложенията и, надяваме се, с Божията воля, 
да представим становището си в края на 
(персийския месец) Мордад”, заяви прези-
дентът Махмуд Ахмадинеджад в реч по те-
левизията. “Струва ми се, че Иран иска пре-
калено много време, за да отговори… Ако 
те (иранците) искат да преговарят, трябва 
преди това да прекратят обогатяването (на 
уран) - това е”, бе коментарът на Буш.

Факт е, че и европейската, и американ-
ската дипломация отново бяха вкарани 
в конфуза на иранската игра на “котка и 
мишка” и на севернокорейската непредви-
димост. Капанът е особено неприятен, за-
щото Европа много трудно успя да убеди 
американската администрация да се вклю-
чи в един общ диалог с Иран, за да може 
кризата да се регулира с дипломатически и 
политически средства. Темата бе утежнена 
и с това, че по време на срещата се обади по 
своя си начин и севернокорейският режим. 
Ни в клин, ни в ръкав Пхенян демонстра-
тивно обяви, че ще изпробва нов модел на 
междуконтиненталната си ракета. Нещо, 
което Северна Корея не е правила от осем 
години насам и което може да мине като 
опит да се разруши стабилността на шес-
тстранните разговори и даже да предизви-
ка големия съсед Китай. Коментаторите си 
зададоха въпроса дали режимът в Пхенян 
просто не ревнува, че излезе от полезрени-
ето заради Иран, или пък вижда полезни 
ходове в самоизолацията. Какъвто и да е 
отговорът, това действително е една опасна 
идея с големи рискове. Всъщност не отсега 
Иран и Северна Корея си заимстват опит в 
ядрените и ракетни “игрички”. Така е поне 
от три години насам. Не е нелогично, кога-
то Европейският съюз и Съединените щати 
се срещат и когато се очаква иранският от-
говор, светът да бъде изненадан с нов се-
вернокорейски въпрос.  

“Имаме 
проблем, 
искаме да го 
решим, но 
трябва да си 
дадем вре-
ме и да не  
се караме”

“Ирак”, 
фото Ройтерс

С О Ц И А Л Н О ,  С О Ц И О Л О Г И Ч Н О ,  С И С Т Е М А Т И Ч Н О

С 10 на сто се вдигат праговете за енергийно подпомагане
На брега на Адриатическо море се появи нова 
държава, малка и сравнима със страни като 
Люксембург, Кипър или Малта. Черна гора 
обяви своята самостоятелност и приключи с 
последната фаза от един експеримент, който 
някога се наричаше Югославия и който про-
съществува 88 години. Иначе казано, сложи 
се край на непредвидимостта на безкрайното 
югославско пропадане. Този път това стана по 
най-демократичния начин - чрез референдум 
и далеч от кървавия спомен на югославските 
войни.

Черна гора бе последната република от 
Титова Югославия - след Словения, Хърватия, 

Босна и Херцеговина и Македония, която получи 
своята самостоятелност, и това е забележите-
лен факт. Той като че ли потвърждава тезата на 
Карл Билд за “изграждането на държави, а не на 
нации”. И то в региони, в които няколко нацио-
налности трябва да живеят съвместно. Такъв 
е случаят с Черна гора, в която по официални 
данни от 620 000 жители 43% се определят като 
черногорци, 32% като сърби, 8 - като босненци, 
и 5 - като албанци. През септември се очаква в 
Общото събрание на ООН да се появи още един 
стол - този на представителя на Подгорица. Ня-
кога, по време на югославския експеримент, сто-
лицата на Черна гора се наричаше Титоград и в 

това ирониците съзират доказателство за хит-
ростта на историята. Черна гора ще е 192-рият 
член на Световната организация.

Събитието е изключително по своята зна-
чимост - най-първо за самите черногорци. 
След близо един век и три несполучливи опи-
та за държавни обединения най-после те от-
ново ще имат собствена държава, собствени 
паспорти и собствен път в историята на съв-
ременна Европа. След Първата световна вой-
на независимото кралство Черна гора губи 
своята самостоятелност и против волята му се 
включва в Югославия.  
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Катя Анева

Специалистите казват, 
че от техническа глед-
на точка опитите били 
несполучливи. “Таеподон 
-2” летяла само четири-
десет секунди. Полити-

ческите наблюдатели обаче са на друго 
мнение. От тяхна гледна точка експери-
ментът има друго значение, най-малкото 
защото за секунди съсипа.

Общество

ИНТЕРВЮ:
Животът – начин на употреба

Срещнаха се  
и не се познаха

Преди няколко години американският пре-
зидент Буш беше призовал?

Преди няколко години американският 
президент Буш беше призовал НАТО да се 
разширява “от Балтика към Черно море”. 
Миналата седмица външните министри от 
алианса подготвяха в София ноемврийска-
та среща на върха в Рига. С тази смяна на 
посоката - “от Черно море към Балтика” - за 
България реално удари часът на съюзничес-
ката дипломация.

Вечеря и обяд

Няколко години американският президент 
Буш беше призовал, няколко години амери-
канският президент Буш беше призовал?

Само две години след приемането ни в 
НАТО София осигури и масата за “трансат-
лантическа вечеря”. Това не е повод да си 
повдигаме самочувствието, а сериозна при-
чина да усетим реалността, в която сме: съ-
юзници в НАТО, скорошни членове на ЕС и 
съседи на Русия.

При това НАТО за пореден път отваря 
вратите за реалния ни европейски статут. 
Трансатлантическата вечеря е подкрепа 
(поне психологическа) за “европейски обяд 
в Брюксел”.

Отдавна е ясно, че България ще има да 
съчетава съюзническата политика в НАТО 
и политиката на членство в ЕС. От тази 
гледна точка домакинството на неофициал-
ната министерска среща се случи в най-точ-
ното време. В крайна сметка тези, които ще 
решават за статута ни в ЕС бяха в София. 
Мнозинството външни министри от НАТО 
са и от ЕС.

Тези, с които заедно ще решаваме пробле-
мите на собствената?

Тези, с които заедно ще решаваме проб-
лемите на собствената и общата сигурност 
също бяха в София. Както и тези, с които 
макар и от други позиции трябва да споде-
ляме първо доверие и после сигурност.

В София НАТО, Европейският съюз, 
САЩ и Русия трябваше да си кажат и подс-
кажат представите за настоящето и бъдеще-
то. “Споделяме едни и същи интереси в Аф-

ганистан, в Косово и на Балканите. Имаме 
интерес заедно да обсъждане и да търсим 
решения на съществуващите конфликти и 
да се обърнем с лице към предизвикател-
ствата на Близкия изток и насърчаването 
на един нов автономен Ирак”, бе формули-
ровката на генералния 
секретар на НАТО Ял 
де Хоп Схефер. Ролята 
на Русия в това отно-
шение е голяма, още 
повече на нея се раз-
чита като участник и 
в други важни в гло-
бален аспект формати, 
като Г-8.

А базите?

Софийската среща 
беше неформална, от онези, на които не се 
вземат решения. За разлика от “срещите 
на върха” те добре проследяват процеса на 
външнополитическо мислене.

Но тази среща - и присъствието на рус-
кия външен министър Сергей Лавров на нея 

- съвпадна с официално събитие, каквото 
беше подписването на българо-американс-
кото споразумение за три бази у нас.

Лавров, който впрочем е отличен дипло-
мат, каза: “Трябва да се спазват договоре-
ностите, които има между Русия и НАТО, 

задължението за воен-
на сдържаност и да не 
се разполагат значи-
телни въоръжени сили 
на територията на но-
вите членки на пакта.”

Първо, едва ли во-
енните съоръжения 
могат да минат за “зна-
чителни”. Говорителят 
на руското външно 
министерство Михаил 
Каминин каза, че Мос-
ква проявява интерес 

към американските бази у нас, защото... те 
са “места за излитане и кацане в по-голяма 
близост до потенциални “горещи точки” в 
Близкия изток”.

Част от стратегическия диалог НАТО - 
Русия.  

Отдавна 
е ясно, че 
България 
ще има да 
съчетава 
съюзничес-
ката полити-
ка в НАТО и 
политиката 
на членство 
в ЕС. От тази 
гледна точка 
домакинс-
твото на нео-
фициалната 
министерска 
среща се 
случи в най-
точното  
време. 

Струва си това да се припомни, тъй като 
тогава го считаха за сензация - най-малкото 
защото бе пробив за съюзническата 
дипломация, след като отношенията бяха 
стигнали своето дъно. 



   Върхът на               пирамидата
Емил Кирилов

Кореспондент на ПИН, Люксембург

Скачените съдове на европейската политика този път 
си преляха италианско съдържание, а италианците 
се доказаха като “политическата лаборатория на 
Европа”. И тези парламентарни избори станаха 
поредно “италианско преследване” в свое-
образното политическо колоездене, в кое-
то всеки се опитваше да играе ролята на 
другия, за да спечели избирателя. Резул-
татът, който изскочи от италианските 
избирателни урни, не е еднозначен. 
След решението на италианците 
алтернативата е толкова крехка, 
че и при политическо далеког-
ледство трудно се вижда.

Само двадесет и пет хиляди 
гласа от 47 милиона гласопо-
даватели разделиха Професора 
от Кавалера - левоцентристка-
та коалиция на Романо Проди 
от десноцентристката коалиция 
на досегашния премиер Силвио 

Берлускони. Това е прецедент в политическата история на 
Италия, защото е най-малката разлика между претенден-

тите, непозната за многобройните следвоенни прави-
телства, които населяваха италианския политически 

Олимп. Тези избори бяха прецедент и за европейс-
кото политическо настояще, поне от гледна точ-

ка на участието в изборите. Осемдесет и четири 
процента от избирателите имаха съзнанието 

и дадоха своя глас. С подобна зрялост в 
този момент не може да се похвали поли-

тиката в нито една европейска страна.
Факт е, че лявото и дясното и в 

италианския им вариант засти-
наха точно в средата, разделени 
на две почти равни половини, с 
почти незабележимо разстояние 
между тях. Както написаха с ос-
нование анализаторите, италиан-
ците станаха нация “50 на 50” 
и отказаха да предложат авто-
ритетно мнозинство само около 
лявото или само около дясното. 
Необходимото допълнение е, че 
Италия. 

Общество
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РАЗКАЗАНО НАКРАТКО И ТАЙНО:

Геймърството – история  
на една диагноза
Скачените съдове на европейската поли-
тика този път си преляха италианско съ-
държание, а италианците се доказаха като 
“политическата лаборатория на Европа”. 
И тези парламентарни избори станаха по-
редно “италианско преследване” в своеоб-
разното политическо колоездене, в което 
всеки се опитваше да играе ролята на дру-
гия, за да спечели избирателя. Резултатът, 
който изскочи от италианските избирател-
ни урни, не е еднозначен. След решението 
на италианците алтернативата е толкова 
крехка, че и при политическо далекогледс-
тво трудно се вижда.

Само двадесет и пет хиляди гласа от 47 
милиона гласоподаватели разделиха Про-
фесора от Кавалера - левоцентристката 
коалиция на Романо Проди от десноцент-
ристката коалиция на досегашния преми-
ер Силвио Берлускони. Това е прецедент в 
политическата история на Италия, защото 
е най-малката разлика между претенден-
тите, непозната за многобройните следво-
енни правителства, които населяваха ита-
лианския политически Олимп. Тези избори 
бяха прецедент и за европейското полити-
ческо настояще, поне от гледна точка на 
участието в изборите. Осемдесет и четири 
процента от избирателите имаха съзнани-
ето и дадоха своя глас. С подобна зрялост 
в този момент не може да се похвали поли-
тиката в нито една европейска страна.

Факт е, че лявото и дясното и в италиан-
ския им вариант застинаха точно в средата, 
разделени на две почти равни половини, с 
почти незабележимо разстояние между 
тях. Както написаха с основание анализа-
торите, италианците станаха нация “50 на 
50” и отказаха да предложат авторитетно 
мнозинство само около лявото или само 
около дясното. Необходимото допълнение 
е, че Италия стана поредната европейска 
нация, която изпадна в политическия пат 
на мандатите. Нито бившият шеф на ев-
ропейската изпълнителна власт Романо 
Проди успя да победи така, че да спечели 
убедително, нито “медийният цар” Силвио 
Берлускони бе победен така, че да загуби 
окончателно. Със сигурност ще си остане 
загадка с какво Кавалера успява да подкуп-

ва италианците така, че и сега всеки втори 
от тях гласува за него. Отговорът едва ли е 
само в неговата италианска история или в 
това, че минава за най-богатия италианец, 
който обича да пее неаполитански песни, 
да се държи като Наполеон и удивително 
да поднася скандали.

Силвио Берлускони все пак успя да 
предизвика повторното преброяване на 80 
хиляди гласа, които бяха обявени за нева-
лидни. Той изпадна в положението, в което 
през 2000 г. бе кандидатът за президент в 
Съединените щати Ал Гор. Със сигурност 
италианската фаза “след Берлускони” е 
налице, но не е налице категоричната за-
явка на левоцентристките сили за силно и 
стабилно управление. Всъщност не е мно-
го ясно кой кого победи. Сигурното е, че 

Берлускони загуби най-много от себе си 
заради обилните дози политически егоцен-
тризъм. Той несъмнено даде прекрасна въз-
можност на левоцентристката коалиция да 
намери своята идентичност и обединение, 
като го посочи за враг, когото сравняваше 
с “латиноамерикански диктатор”.

Кой печели, кой губи, с колко и защо си 
остават проблеми на италианската полити-
ка, която попадна в голяма конфузия. Това 
впрочем се случи неотдавна на германци-
те, които след голямата конфузия избраха 
голямата коалиция. Преди няколко месеца 
германският избирател показа доста неп-
римирими сетива за лява или дясна идея и 
предпочете да принуди политиката да взе-
ме коалиционното си решение. В това от-
ношение германската есен и италианската 
пролет създават впечатление за един поли-
тически сезон, в който се намират важни 
европейски страни като Германия, Италия 
и Франция.

Силвио Берлускони между впрочем вед-
нага се опита по примера на Германия да 
предложи голяма коалиция, но получи мо-
ментално отговора “не”, който бе оформен 
от Романо Проди в едно късо и безалтер-
нативно изречение: “Имаме мнозинство, 
с което да управляваме”. Тази категорич-
ност, изглежда, накара Берлускони още по-
агресивно да отказва да се признае за побе-
ден, да твърди, че е имало много измами, и 

Всеки ден 
126 млн. 
души играят 
средно по 3 
часа лю-
бимият си 
Warcraft.
Влизат в 
компютъра 
и там оста-
ват за пове-
че време, 
отколкото в 
RL.

„Идолът“ за две 
поколения,
Нед Търнър,
скица



 ПОЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ НАБЛЮДАТЕЛ • БРОЙ 8 • АВГУСТ 2006 19

Анонси: изложби, премиери, спектакли, прожекции

Култура

да иска изборите да бъдат коригирани.
Той има и други мотиви. В началото на 

юни се задава нова серия на сложните му 
отношения с правосъдието и отново тя ще 
бъде за обвинения в корупция. Освен това 
коалицията на Проди вече обяви, че иска 
да въведе нов закон за “конфликтите на 
интереси”, според който политик не може 
да притежава медии. Това е удар право в 
центъра на нервната система на Силвио 
Берлускони. Някога той влезе в полити-
ката, за да съхрани и развие медийната си 
империя. Сега ще иска да остане в нея по-
ради същата причина. И трето, както на-
писа един анализатор, при загуба Берлус-
кони може да се чувства сред досегашните 
си коалиционни партньори като “Цезар в 
компанията на Брут”.

Изглежда, много е рано да се правят се-
риозни прогнози дали изходът от италиан-
ските избори и от германските избори пре-
ди няколко месеца са достатъчни за изводи 
по отношение на процесите в политическа 
Европа като цяло. Все пак германският пат 
на мандатите, италианската “победа с мал-
ко”, френската политическа криза, проб-
лемите с референдумите за Европейската 
конституция са достатъчно основание да 
се бие тревога. Има нещо, което свързва 
Берлин, Рим и Париж, и това е този свое-
образен “политически пейсмейкър”, който 
избирателят подсъзнателно слага при сър-
дечносъдово заболяване на политиката и й 
помага да функционира.

Подобна политическа диагноза на евро-
пейските политически процеси е спорна и 
вероятно пресилена. В този спор обаче има 
обаче достатъчно доказателства за състо-
яние, което е всичко друго, но не и добре 
работеща система за реформи, от които в 

момента Европа има най-голяма нужда. 
В случая с Италия е повече от очевидно, 
че икономическата стагнация не бива да 
се превърне в политическа. Това би имало 
много лош ефект за Европа като цяло. Не 
са малко анализаторите, които предричат 
трудно управление на левоцентристката 
коалиция на Проди. Победата с малко ви-
наги крие големи рискове, а в италианския 

парламент не са редки случаите, в които 
депутатите просто сменят лагерите. В този 
смисъл е много важна политическата ста-
билност в Италия, която е не само голяма 
европейска страна. Италия е страна създа-
телка на Европейския съюз с голяма тежест 
по въпросите на европейската интеграция 
и само тази стабилност може да прелее по-
ложително съдържание в скачените съдове 
на европейската политика - особено в мо-
мент, когато залогът са големите проекти 
като разширяването и конституцията. От 
това в момента има нужда и България, ко-
гато ще се взема важното решение за ней-
ното европейско членство. След по-малко 
от два месеца европейските лидери ще се 
опитат да съживят усилията за конститу-
цията.

Впрочем в Брюксел изглеждат доволни 
от загубата на Берлускони, защото про-
фесорът по икономика от Болоня Романо 
Проди нееднозначно иска да върне Евро-
па в центъра на италианската външна по-
литика. Това е ключовото му външнопо-
литическо послание. Даже европейските 
консервативни политически среди не са 
залагали на Берлускони. В този смисъл те-
леграмите и телефонните разговори след 
изборите са добра индикация. Френският 
президент Жак Ширак например “поздра-
вил топло и сърдечно бившия председател 
на Европейската комисия” и изразил на-
дежда, че Франция и Италия ще задълбо-
чат сътрудничеството си по европейския 
проект. Проди моментално отвърна и се 
застъпи за “силен съюз между Италия и 
Франция”.

Белгийският либерален премиер Ги 
Верхофстат пък каза в поздравленията си, 
че победата на Проди е важна. 

12 август 06, Централно фоайе НДК След 
палестинските президентски избо-
ри точно преди една година започна 
регионалното летоброене, опреде-
лено от наблюдателите като “след 
ерата на Ясер Арафат”. Тогава беше 
разумно да се може би.

14 август 06, Младежки театър Сега 
проведените парламентарните 
избори предизвикаха ново разпреде-
ление в палестинската политика, 

което може да върне назад трудния 
близкоизточен мирен процес. 

12 август 06, зала „България“ Появата 
на радикалното ислямистко движе-
ние “Хамас” като. 

22 август 06, ЦДНА Възможен управ-
ляваш фактор на палестинската 

политика задава нови предизвика-
телства, чиито последици за ста-
билността на региона са трудноп-
рогнозируеми. 

24 август 06, музей „Земята и хората“ 
Израелско-палестинските отноше-
ния отдавна са доказали, че са вън-
шнополитическият оксиморон на 
международната политика, който 
караше света да бърка понятията 
мир и примирие. След като радикал-
ната групировка “Хамас” спечели 
парламентарните палестински из-
бори, опасността тези отношения 
отново да станат взаимноизключ-
ващи се понятия изглежда очевидна.

28 август 06, театър „София“ Във всич-
ки случаи изходът от първите пар-
ламентарни избори в палестинс-
ките територии от десет години 
насам поставя палестинският въп-
рос в нови условия, а с това създава 
и нови обстоятелства изобщо за 
региона на Близкия изток. 

12 август 06, кино „Одеон“ Изходът от 
палестинските парламентарни из-
бори има значение не само за палес-

тинската политика и за нейните 
сложни взаимоотношения. 

12 август 06, пл. Славейков Израелската 
политика, но и ще предизвика нови 
процеси и нови взаимовръзки, които 
ще имат последици за световната 
политика като цяло. Палестински-
ят проблем винаги е играл страте-
гическа роля за Близкия изток и със-
редоточените там многобройни 
интереси. Както няма страна от 
региона, която да не е въвлечена в 
израелско-палестинските.
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MY JAZZ ICONS
30.03 - 10.04
София, зала България
Sofia Jazz Peak
Обичам джаза и дълги години живея с 
него. Някои неща бях подминал поради 
незнание, а други просто не разбирах. 
Докато не получих възможност да ги 
възприема на живо.
Енергията на импровизацията, нейната 
тектоника, динамика и опит за групов 
контрол върху случайното, това са 

принципите, по които и до сега работя.
Джазът както и фотографията, са 
мрежи върху която се проектира цялата 
историята на 20-ти век. Джазът както и 
фотографията, отдавна са академични 
дисциплини и музейни обекти.. Джазът 
както и фотографията, вече мъртви и 
поради това удобни, възкръсват като 
модни аксесоари.
Всичките ми любими неща са се случили.
Това е един опит да събера образите на 
моя звуков иконостас. 

Култура

да иска изборите да бъдат 
коригирани.

Той има и други мотиви. В 
началото на юни се задава нова 
серия на сложните му отноше-
ния с правосъдието и отново тя 
ще бъде за обвинения в коруп-
ция. Освен това коалицията на 
Проди вече обяви, че иска да 
въведе нов закон за “конфлик-
тите на интереси”, според кой-
то политик не може да прите-
жава медии. Това е удар право 
в центъра на нервната система 
на Силвио Берлускони. Някога 
той влезе в политиката, за да 
съхрани и развие медийната си 
империя. Сега ще иска да оста-
не в нея поради същата причи-
на. И трето, както написа един 
анализатор, при загуба Берлус-
кони може да се чувства сред 
досегашните си коалиционни 
партньори като “Цезар в компа-
нията на Брут”.

Изглежда, много е рано да 
се правят сериозни прогнози 
дали изходът от италианските 

избори и от германските из-
бори преди няколко месеца са 
достатъчни за изводи по отно-
шение на процесите в полити-
ческа Европа като цяло. Все пак 
германският пат на мандатите, 
италианската “победа с малко”, 
френската политическа криза, 
проблемите с референдумите 
за Европейската конституция 
са достатъчно основание да се 
бие тревога. Има нещо, което 
свързва Берлин, Рим и Париж, и 
това е този своеобразен “поли-
тически пейсмейкър”, който из-
бирателят подсъзнателно слага 
при сърдечносъдово заболява-
не на политиката и й помага да 
функционира.

Подобна политическа диаг-
ноза на европейските полити-
чески процеси е спорна и ве-
роятно пресилена. В този спор 
обаче има обаче достатъчно до-
казателства за състояние, което 
е всичко друго, но не и добре 
работеща система за реформи, 
от които в  

20 август, стадион „Левски“
Обичам джаза и дълги години живея с 
него. Някои неща бях подминал поради 
незнание, а други просто не разбирах. 
Докато не получих възможност да ги въз-

приема на живо.
Енергията на импровизацията, нейната 
тектоника, динамика и опит за групов кон-
трол върху случайното, това са принципи-
те, по които и до сега работя. 

Арт.  
Пърформънс.

Да иска изборите да бъдат 
коригирани.

Той има и други мо-
тиви. В началото на юни се за-
дава нова серия на сложните 
му отношения с правосъдието 
и отново тя ще бъде за обви-
нения в корупция. Освен това 
коалицията на Проди вече обя-
ви, че иска да въведе нов закон 
за “конфликтите на интереси”, 
според който политик не може 

да притежава медии. Това е удар 
право в центъра на нервната 
система на Силвио Берлускони. 
Някога той влезе в политиката, 
за да съхрани и развие медий-
ната си империя. Сега ще иска 
да остане в нея поради същата 
причина. И трето, както напи-
са един анализатор, при загуба 
Берлускони може да се чувства 
сред досегашните си коалици-
онни партньори като “Цезар в 
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Спорт

Христо Сливков
София

Преди малко повече от година генерал-
ният секретар на ООН Кофи Анан направи 
забележително изказване. “Сега трябва да 
решим, каза той, дали е възможно да про-
дължим въз основа на договореното тогава 
(през 1945 г.)...”. Имаше предвид разнопъ-
тицата по повод иракската криза. Пак то-
гава Анан обяви, че създава комисия от 
шестнадесет “видни личности”, която да 
проучи предизвикателствата към мира и 
сигурността и да препоръча как Обедине-
ните нации да реформират своите инсти-
туции.

Анализът на това, което говореше гене-
ралният секретар, не можеше да не съдър-
жа извода, че уреждането на следвоенния 
ред в Ирак е в пряка връзка с реформата 
на ООН. Мнозина са наясно с нуждата от 
реформи - Световната организация бе съз-
дадена в друго време и с други цели. Тя бе 
калена в блоковото противостоене и ус-
пешно коригираше резките движения на 
суперсилите, държейки малките мръсни 
войни във фризера на студената война. Но 
дори дисбалансът, предизвикан от сгоро-
молясването на Берлинската стена, разпа-
дът на съветската империя и Югославия не 
накърниха кой знае колко спокойствието 
й. Трябваше да се случи 11 септември - и 
да разтърси и света, и организацията. Съ-
буждането дойде, когато мандатът на ООН 
започна да се пише по неудобните пътеки 
на военен Афганистан. Трудно някой ще 
отрече, че точно Афганистан, в чиито пла-
нини се беше заврял терорист номер едно, 
предизвика ООН и отново я направи акту-
ална.

Една година след забележителното си 
изказване генералният секретар на ООН 
Кофи Анан всъщност трябваше да се радва 
на голям успех. Групата от “видните лич-

ности”, които изработиха доклад за рефор-
ма на ООН, най-после публикува предло-
женията си. Докладът е в сто двадесет и 
девет страници и съдържа сто и едно пред-
ложения за възможността на Световната 
организация да посрещне предизвикателс-
твата на ХХI век.

Със сигурност документът, озглавен 
“Един сигурен свят - наша обща отговор-
ност”, щеше да е повод за доброто настрое-
ние на Кофи Анан, ако не бяха разкритията 
за сина му. Той се оказа замесен в скандал 
с една швейцарска компания за надзор на 
програмата “Петрол срещу храни”, от коя-
то е получавал заплата до пролетта на тази 
година. Така сянката на иракския петрол 
легна над високите етажи на ООН. “Се-
мейният проблем” на генералния секретар 
несъмнено е голямо главоболие, но то ве-
роятно няма да навреди на реформата на 
организацията - “семейния проблем” на 
това, което наричаме международна поли-
тика.

Просто докладът вече е факт. Още в на-
чалото му експертите на Анан искат “нов 
консенсус за световната сигурност”. Нито 
една държава, без значение колко е могъ-
ща, не може сама да се справя със запла-

хите на модерния свят, твърдят авторите 
и отбелязват: “Не може да приемем, че 
всяка държава винаги ще бъде способна 
и ще иска да изпълни отговорностите си 
да защитава народа си и да не наранява 
съседите си.” Необходима е превантивна 
политика, която да се разпростира от бор-
бата срещу бедността през политиката за 
развитие до военната превенция, пишат 
те. Според анализаторите този пасаж е 
конкретно ориентиран в американска по-
сока, което е нещо като напътствие как да 
решиш проблема, ако не искаш да си част 
от него. В доклада се иска обща страте-
гия за борба срещу тероризма, подчертава 
се правото на държавите да се защитават 
от заплахи, но с важното допълнение, че 
всякакви превантивни военни действия 
трябва да са съобразени с международно-
то право и да бъдат одобрявани от ООН. 
Превантивните военни акции за самоза-
щита могат да са легитимни, ако например 
терористите се доберат до атомни оръжия 
или други оръжия за масово унищожение. 
Работната група предлага пет критерии за 
оценка, според които Съветът за сигурност 
да взема решения за прилагане на сила. 
Тези критерии са сериозността на запла-
хата, целта на действията, прилагането на 
сила като краен вариант, използването на 
пропорционални средства и да се държи 
сметка за последиците от предложените 
действия.

Знаменателното в доклада е, че за първи 
път се дава дефиниция на тероризма. Спо-
ровете за това кой точно е терорист при-
добиха особено измерение след атентатите 
в Ню Йорк и после се задълбочиха заради 
чеченския тероризъм. Групата за реформи 
на ООН разбира под тероризъм “преднаме-
рени атаки срещи цивилни граждани или 
войници, които не са на служба”.

“Видните личности” от комисията по 
реформите засегнаха и центъра. 

ЦАР ФУТБОЛ:

Футболът – игра за милиони

Победа или печалба?
Христо Сливков

София

Анализът на това, което говореше генерал-
ният секретар, не можеше да не съдържа из-
вода, че уреждането на следвоенния ред в 
Ирак е в пряка връзка с реформата на ООН. 
Мнозина са наясно с нуждата от реформи 
- Световната организация бе създадена в 
друго време и с други цели. Тя бе калена в 
блоковото противостоене и успешно кори-
гираше резките движения на суперсилите, 
държейки малките мръсни войни във фри-
зера на студената война. Но дори дисба-
лансът, предизвикан от сгоромолясването 
на Берлинската стена, разпадът на съветс-
ката империя и Югославия не накърниха 

кой знае колко спокойствието й. Трябваше 
да се случи 11 септември - и да разтърси и 
света, и организацията. Събуждането дой-
де, когато мандатът на ООН започна да се 
пише по неудобните пътеки на военен Аф-
ганистан. Трудно някой ще отрече, че точно 
Афганистан, в чиито планини се беше зав-
рял терорист номер едно, предизвика ООН 
и отново я направи актуална.

Една година след забележителното си 
изказване генералният секретар на ООН 
Кофи Анан всъщност трябваше да се радва 
на голям успех. Групата от “видните личнос-
ти”, които изработиха доклад за реформа 
на ООН, най-после публикува предложе-
нията си. Докладът е в сто двадесет и девет 
страници и съдържа. 

От „ритни-
топковци“ 
до бизнес 
за милио-
ни – това 
е пътя на 
развитие на 
любимата 
игра.
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Спорт

Никодим Павлов
ПР, футболен клуб „Левски“

Преди малко повече от година генерал-
ният секретар на ООН Кофи Анан направи 
забележително изказване. “Сега трябва да 
решим, каза той, дали е възможно да про-
дължим въз основа на договореното тогава 
(през 1945 г.)...”. Имаше предвид разнопъ-
тицата по повод иракската криза. Пак то-
гава Анан обяви, че създава комисия от 
шестнадесет “видни личности”, която да 

проучи предизвикателствата към мира и 
сигурността и да препоръча как Обедине-
ните нации да реформират своите инсти-
туции.

Анализът на това, което говореше гене-
ралният секретар, не можеше да не съдър-
жа извода, че уреждането на следвоенния 
ред в Ирак е в пряка връзка с реформата 
на ООН. Мнозина са наясно с нуждата от 
реформи - Световната организация бе съз-
дадена в друго време и с други цели. Тя бе 
калена в блоковото противостоене и ус-
пешно коригираше резките движения на 
суперсилите, държейки малките мръсни 
войни във фризера на студената война. Но 
дори дисбалансът, предизвикан от сгоро-
молясването на Берлинската стена, разпа-
дът на съветската империя и Югославия не 
накърниха кой знае колко спокойствието 
й. Трябваше да се случи 11 септември - и 
да разтърси и света, и организацията. Съ-
буждането дойде, когато мандатът на ООН 
започна да се пише по неудобните пътеки 
на военен Афганистан. Трудно някой ще 
отрече, че точно Афганистан, в чиито пла-
нини се беше заврял терорист номер едно, 
предизвика ООН и отново я направи акту-
ална.

Една година след забележителното си 
изказване генералният секретар на ООН 
Кофи Анан всъщност трябваше да се радва 
на голям успех. Групата от “видните лич-
ности”, които изработиха доклад за рефор-
ма на ООН, най-после публикува предло-
женията си. Докладът е в сто двадесет и 
девет страници и съдържа сто и едно пред-
ложения за възможността на Световната 
организация да посрещне предизвикателс-
твата на ХХI век.

Със сигурност документът, озглавен 
“Един сигурен свят - наша обща отговор-
ност”, щеше да е повод за доброто настрое-
ние на Кофи Анан, ако не бяха разкритията 
за сина му. Той се оказа замесен в скандал 
с една швейцарска компания за надзор на 
програмата “Петрол срещу храни”, от коя-
то е получавал заплата до пролетта на тази 
година. Така сянката на иракския петрол 

легна над високите етажи на ООН. “Се-
мейният проблем” на генералния секретар 
несъмнено е голямо главоболие, но то ве-
роятно няма да навреди на реформата на 
организацията - “семейния проблем” на 
това, което наричаме международна поли-
тика.

Просто докладът вече е факт. Още в на-
чалото му експертите на Анан искат “нов 
консенсус за световната сигурност”. Нито 
една държава, без значение колко е могъ-
ща, не може сама да се справя със запла-
хите на модерния свят, твърдят авторите 
и отбелязват: “Не може да приемем, че 
всяка държава винаги ще бъде способна 
и ще иска да изпълни отговорностите си 
да защитава народа си и да не наранява 
съседите си.” Необходима е превантивна 
политика, която да се разпростира от бор-
бата срещу бедността през политиката за 
развитие до военната превенция, пишат 
те. Според анализаторите този пасаж е 
конкретно ориентиран в американска по-
сока, което е нещо като напътствие как да 
решиш проблема, ако не искаш да си част 
от него. В доклада се иска обща страте-
гия за борба срещу тероризма, подчертава 
се правото на държавите да се защитават 
от заплахи, но с важното допълнение, че 
всякакви превантивни военни действия 
трябва да са съобразени с международно-
то право и да бъдат одобрявани от ООН. 
Превантивните военни акции за самоза-
щита могат да са легитимни, ако например 
терористите се доберат до атомни оръжия 
или други оръжия за масово унищожение. 
Работната група предлага пет критерии за 
оценка, според които Съветът за сигурност 
да взема решения за прилагане на сила. 
Тези критерии са сериозността на запла-
хата, целта на действията, прилагането на 
сила като краен вариант, използването на 
пропорционални средства и да се държи 
сметка за последиците от предложените 
действия.

Знаменателното в доклада е, че за първи 
път се дава дефиниция на тероризма. Спо-
ровете за това. 

Една легенда: Георги Аспарухов

АЛТЕРНАТИВИТЕ

Тъй наречените “екстремни”
Влади Николов

ВСА

Анализът на това, което говореше генерал-
ният секретар, не можеше да не съдържа 
извода, че уреждането на следвоенния ред в 
Ирак е в пряка връзка с реформата на ООН. 
Мнозина са наясно с нуждата от реформи 
- Световната организация бе създадена в 
друго време и с други цели. Тя бе калена в 
блоковото противостоене и успешно кори-
гираше резките движения на суперсилите, 
държейки малките мръсни войни във фри-
зера на студената война. Но дори дисба-
лансът, предизвикан от сгоромолясването 

на Берлинската стена, разпадът на съвет-
ската империя и Югославия не накърниха 
кой знае колко спокойствието й. Трябваше 
да се случи 11 септември - и да разтърси 
и света, и организацията. Събуждането 
дойде, когато мандатът на ООН започна 
да се пише по неудобните пътеки на вое-
нен Афганистан. Трудно някой ще отрече, 
че точно Афганистан, в чиито планини се 
беше заврял терорист номер едно, предиз-
вика ООН и отново я направи актуална.

Една година след забележителното си 
изказване генералният секретар на ООН 
Кофи Анан всъщност трябваше да се радва 
на голям успех. 



Zenit watches.


