Тема на деня ▶ 8-9

Небето като от
коприна, това е
моята родина!

България според Wikileaks и отражението
върху бизнес средата

Вторник

10 май 2011, брой 87 (5147)

Новини ▶ 4-5

И търговията
най-накрая
тръгна нагоре

USD/BGN: 1.35850

+2.90%

EUR/USD: 1.43970

-2.81%

Sofix: 440.67

-0.13%

BG40: 131.46

-0.39%

цена 1.50 лева

Соларните паркове
влизат в града
Българска народна банка

Планираме до юни следващата
година новите инсталации
да заработят
Красимир Узунов,
изпълнителен директор и собственик на "Интерсервиз Узунови"

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

Новият проект на “Интерсервиз Узунови” предвижда
създаването и използването
на соларни панели върху паркинги и покривни
конструкции в градове из цяла България. Инвестицията
в проекта ще достигне 32 млн. EUR ▶ 11

Новини ▶ 7

Компании и пазари ▶ 12-13

Технологии ▶ 19

Борисов
започна да
гарантира
работни
места и в
частни фирми

Инвеститорите
са разколебани
за участието в
приватизацията
на 33% от ЕРП

Apple
измести
Google като
най-скъпа
марка
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2 редакционна

Мнения
▶ По темата „Премиерът обещал на КНСБ
да няма съкращения в
„Брикел”
▶ Заради популизма на
премиера в частност
и изобщо на правителството на ГЕРБ държавата още дълго няма да
излезе от кризата.

Печеливш
Лен Блаватник

Губещ
Лари Пейдж

Индустриална група „Аксес индъстрис” на родения в Русия инвеститор Лен Блаватник купи третата по големина в света музикална компания „Уорнър мюзик” срещу
3.3 млрд. USD. Американската музикална компания от известно време страда от спад на продажбите, но след
първата информация за сделката акциите й веднага поскъпнаха с 3.5%.

Водената от Лари Пейдж компания Google беше изместена
от първото място в тазгодишната класация на марките с
най-голяма стойност BrandZ Top 100. Новият лидер е Apple.
Съоснователят на Google Лари Пейдж се върна на позицията
изпълнителен директор в началото на април т. г., след като
преди десет години отстъпи поста на Ерик Шмид.
(Повече за класацията на стр. 19)

Коментар

No Comment

~Генова

▶ По темата „Кристалина Георгиева:
Страните от ЕС ще
отворят по-рано
трудовите си пазари за
българи”
▶ Дано стане така и да
се махаме. Най-малкото
ще получаваме по-високи
заплати и ще се храним с
по-качествена храна.
~съсела

илюстрация shutterstock
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Започват протестите на фармацевтите. Съсловната организация не е съгласна
в аптеките да работят
хора без фармацевтично
образование, както реши
правителството.
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Кристалина Георгиева: Страните от
ЕС ще отворят порано трудовите си
пазари за българи. Това ще
се наложи от демографската криза в общността.

3

Когато две е повече
от едно: Истинско
потребителско
ревю на iPad 2 от
първо лице. Година след
излизането на първия
таблет Apple представи
неговия наследник.
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София 1202
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информация: 4395800
Издава
Бизнес Медиа Груп EАД,
част от Bonnier Business Press

Министър-председателят Бойко Борисов е дал
гаранции на ръководството
на КНСБ, че в ТЕЦ „Брикел”
няма да има съкращения на
работници през периода на
възстановяване на работата в
предприятието (стр. 7). Правителството щяло да задължи собственика на компанията да не съкращава персонал,
което щяло да бъде разписано в споразумението със
синдикатите, обясни лидерът
на КНСБ Пламен Димитров
след среща с премиера в
Министерския съвет.
Ако Euronews бяха пуснали
тази информация, тя със
сигурност щеше да бъде
в рубриката No Comment.
Само че това не е Euronews.
А и ако спрат да се коментират глупостите в държавата,
има опасност те да зачестят
още повече. Проблемите в
конкретния случай са очевадни. От тях обаче може да се
направят няколко извода:
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Но пък ако
спрат да се
коментират
глупостите в
държавата, има
опасност те да
зачестят още
повече
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Първо, илюзиите, че в България съществува пазарна
икономика, трябва да изчезнат.
Държава, в която министърпредседателят оказва натиск
за понижаване на лихвите по
кредитите (края на 2009 г.),
склонява мобилни оператори
да понижат цените на услугите си (пак оттогава), налага
мораториум върху цената на
горивата и задължава частна
компания да не съкращава
работници, въпреки че не
функционира, клони по-скоро
към един друг ъгъл на политическия спектър.
Второ, в името на популизма
настоящото правителство е
способно на всякакви абсурди.
То не затвори „Брикел”, когато
българските и европейските
екоизисквания на практика
го задължаваха да стори това.
Причината беше запазването на
работата на тези 2000 души, за
които КНСБ лобира вчера. Сега
правителството преговаря (?)
със собственика на компанията

Христо Ковачки (който наскоро
беше осъден за укриване
на данъци - бел. авт.) да не
съкращава персонал, въпреки
че по думите на зам.-министъра на околната среда и водите
Евдокия Манева усилията му
не са достатъчни за изпълнение
на екостандартите (т. е. или
предприятието трябва да бъде
затворено, или държавата да си
затвори очите).
Трето, синдикатите не помагат
на България. Безпрецедентното влияние, което имат при
управлението на това правителство, доведе до редица вредни за
икономиката и хората решения
- от израждането на пенсионната реформа в недоносче през
вредното им въздействие в
държавни компании, като БДЖ
(където стопират реформите) и
Булгартабак (където успяха да
вкарат абсурдни изисквания за
приватизацията), до намесата им
срещу икономически обусловени съкращения на работна ръка
в частни компании.
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Число на деня

В момента има емиграционна вълна
от Северна Африка и членовете на
Шенген имат задължение да приемат
тези хора. Така че може би не е толкова лошо,
че България още не е влязла в зоната
Кристалина Георгиева, еврокомисар по международното сътрудничество,
хуманитарната помощ и реакцията при кризи

136

▶ лв. еднократна помощ за всеки пенсионер обмисля да
отпусне социалното министерство на 1 юли, съобщи
социалният министър Тотю Младенов

Не съвсем неочаквано

Основният свидетел по делото
“Масларова” се отрече от показанията си
Делото за
присвояване на
11 млн. лв. срещу
бившия социален
министър върви
към шумен провал
още след второто
заседание

Процесът срещу бившия
социален министър Емилия
Масларова за длъжностно
присвояване на над 11 млн.
лв. е на път да се разпадне,
след като по време на второто съдебно заседание по
делото в понеделник ключовият свидетел на прокуратурата Тодор Павлов се отказа

от всичките си показания.

дейности по проекта.

Пачки и фактури

Ден за празнуване

Павлов е оглавявал отдел
“Програми и проекти” във
фирмата “Констракшън енд
Рипеър”, свързвана с друг
от подсъдимите по делото
- бизнесмена Венцислав
Драганов. В предварителните разпити Павлов е свидетелствал, че той лично е
носил “пачки с пари в черни пликове” на Масларова,
че конкурсът за избор на
фирма за ремонта на социалния дом в Стара Загора
е бил нагласен, а изпълнителят е фалшифицирал
документи и фактури, за
да осчетоводи фиктивни

На заседанието обаче той
нарече “измислени” твърденията, записани като негови в досъдебната фаза,
и обясни, че никога не е
подписвал протокола за
разпита си. Същевременно
пък стана ясно, че самата Масларова е спечелила
дело в Софийския административен съд, който е приел, че няма нарушение на
процедурата по ремонта на
дома в Стара Загора. Така с
тези две събития шансовете
Масларова да бъде осъдена
за длъжностно присвояване
стават минимални.

66 години по-късно

▶ Руски военни по време на парада за Деня на победата на Съветския съюз над
нацистка Германия в края на Втората световна война. Президентът Дмитрий
Медведев обяви деня за „най-свещения празник за руснаците“
снимка reuters

В броя четете още

Компании ▶ 14
Търговците
на земеделска
техника
поискаха още
евросубсидии
Недвижими имоти
▶ 20
Марк Цукърбърг
плати 7 млн.
USD за къща
в Пало Алто,
а най-скъпата
къща в София се
продава за 3 млн.
EUR

снимка емилия костадинова
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4 Новини У нас

И търговията най-накрая
Търговията отбеляза първи
ръст от две години насам, но
икономистите прогнозираха,
че до края на годината той ще
стигне най-много 1.5-2%
Търговията започва да се
съживява от кризата, показват последните данни
на Националния статистически институт (НСИ).
Статистиката отчита първи
ръст на сектора от две години насам. През март оборотите в търговията се увеличават с 1.4% на годишна
база. Като се има предвид,
че годишните данни са изчистени от влиянието на
инфлацията, вече и най-изоставащият икономически
сектор започна движението
си напред.
Естествен ход

„Една година наблюдаваме
някакъв лек ръст на икономиката, нормално е да има
увеличение и на търговията”, обясни икономистът от
„Индъстри Уоч” Лъчезар
Богданов. Въпреки че това
е първото увеличение на
търговията от месеци наред,
икономистите са умерени
оптимисти по отношение на
увеличението на търговските обороти. От една страна,
хората все още са много
предпазливи и по думите
на Лъчезар Богданов сега
много малък процент от тях
биха се осмелили да сменят
обзавеждането си например, както са правели през
2006 и 2007 г. Той обясни,
че по-трудният достъп до

кредити ще забави пълното
възстановяване на вътрешното търсене. По думите
на икономистите основен
фактор за увеличението на
търговските обороти е раздвижването при продажбите
на компютри, автомобили и
т. н., защото досега основен
фактор бяха продажбите на
хранителни стоки.
Догонващ сектор

Въпреки че оборотите при
търговията се увеличават, търговията ще остане
сектор, който се развива
сравнително бавно. Председателят на Центъра за
икономическо развитие
Георги Прохаски прогнозира, че до края на годината
оборотите в търговията ще
се увеличат с 1.5-2%, но не

Спад
Строителството
намалява
с близо 20% на
годишна база

▶ Индексът на продукцията в сектор „Строителство” през март е с
3.1% под нивото от предходния месец. Спадът
на годишна база е 19.1%,
показват данните на
Националния статисти-

и повече. В същото време
обаче Лъчезар Богданов
обясни, че увеличението
от около 1% не трябва да
се отчита. Той допълни, че
трябва да се наблюдават
няколко поредни тримесечия на ръст, и то не само с
по 1%. Богданов коментира
още, че нито строителството, нито другите сектори,
които се развиват благодарение на чужди инвестиции, ще усетят раздвижване. Това ще даде отражение
и в търговията. Прогнозата
на Георги Прохаски пък е,
че търговията е най-бавно възстановяващият се
икономически сектор, като
нивата на продажби ще останат много далеч от предкризисните периоди.
Радослава Димитрова

чески институт (НСИ).
Причината за това е
гражданското/инженерното строителство,
което е намаляло с 1.9%
на месечна база, и сградното строителство,
което е било с 2.2% помалко в сравнение с предходния месец, уточняват от НСИ.
▶ Мнението на икономистите е, че и строителството ще бъде със знак
плюс през тази година.

Промишленото производство расте с по-бавни темпове
Секторът ще остане
водещ и през тази
година, а забавянето
на растежа е
нормално, смятат
икономистите

6.8
▶ процента е ръстът
на преработващата
промишленост през
март тази година в
сравнение със същия
месец на миналата
година

Промишленото производство забавя ръста си,
показват данните на Националния статистически
институт (НСИ). За март
увеличението е само 5.1%
на годишна база. За последните няколко месеца това е
най-малкото увеличение.
Икономистите обаче обясниха, че причината не е
изоставане на сектора, а
просто базата, с която се
сравнява, вече е по-висока
и е нормално увеличението
да е с по-бавни темпове.

5.5

Бавно, но нагоре

Ръстът в преработващата
промишленост е 6.8%. Добивната промишленост се
увеличава с 5.5%, а производството и разпределението на електрическа и
топлинна енергия - с 3.3%.
Производството на енер-

Снимка Боби Тошев

гийни продукти е с найголямо увеличениe през
март. Ръстът при него е
10.4%. Производството на
инвестиционни продукти
се увеличава със 7%, а на
продукти за междинно по-

требление е с 6.8% повече.
Нормален ход

Промишлеността ще остане
секторът с най-голяма важност за излизане от кризата,
смятат икономистите. Те

обаче са на мнение, че ръстовете вече ще бъдат много
по-бавни и нормални. Една
от причините е, че сравненията вече ще се правят
с други нива - не толкова
ниски, което автоматично

▶ процента е
увеличението
при добивната
промишленост през
март на годишна база

прави увеличението помалко. Другата причина
е, че мощностите, с които
разполагат компаниите,
вече са максимално натоварени. „Промишленото
производство вече достига

предкризисните нива. В момента, в който се възстанови напълно, ще трябва да се
правят нови инвестиции”,
обясни Лъчезар Богданов,
икономист от „Индъстри
Уоч”. Според него един
от най-важните въпроси е
този с инвестициите. По
думите му, ако компаниите
не направят инвестиции в
нови мощности, въпреки
доброто развитие нивата на
растеж на сектора няма да
надминат годините преди
кризата.
Въпреки че промишлеността ще остане един от
водещите икономически
сектори, мнението на съпредседателя на Центъра
за икономическо развитие
Георги Прохаски е, че износът на тази продукция
ще намалее. Той обясни, че
въпреки възстановяването
в европейските държави,
които са основен партньор
на българските компании,
нуждите им не са неизчерпаеми и съвсем скоро
износът ще забави темпа си
на растеж.
Радослава Димитрова

Вторник 10 май 2011 pari.bg

У нас Новини 5

тръгна нагоре

Обороти в сектор "Търговия на дребно"
за месец март, в %
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Потреблението ще се
увеличава бавно

Търговията ще остане
сред последните сектори

Има основание
да очакваме ръст
на потреблението.
Само че вътрешното
потребление е свързано с кредитирането. Сега достъпът
до кредитиране не е
толкова лесен, колкото
беше през 2006-2007 г.
Възстановяването ще
е със слаби темпове.
Не очаквам през тази
година то да достигне
нивата от 2006 г.

Ръстът, който
се наблюдава в
промишлеността и
в другите сектори,
е оказал влияние
и на търговията и
вече има раздвижване и в този
сектор.

В момента много помалко хора в сравнение с предходните
години биха си купили
например мебели на
кредит.
Ще има няколко месеца на бавен растеж
на годишна база, но
няма причина за бързо
увеличение на оборотите.

Лъчезар Богданов,
управляващ партньор в „Индъстри Уоч”

Георги Прохаски,
председател на Центъра за икономическо развитие

Увеличението тук
ще се ускори, но
не с много. За цялата година то ще
е в рамките на не
повече от 1.5-2%.

Българската икономика е
много зависима от чуждестранните инвестиции
и това, което се случи в тази област, ще продължава да тежи. В
същото време обаче това, което е
трябвало да пада, вече е паднало

Въпреки увеличението обаче
търговията ще
продължи да бъде
един от най-бавно
възстановяващите
се сектори.

Търговията ще остане
един от най-бавно възстановяващите се сектори. Ръстът й ще се ускори,
но с бавни темпове, а общото
увеличение няма да бъде повече от 2% за цялата година
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Енергийният регулатор е скептичен
към инвестиционната програма
на “Топлофикация-София”
В становището си
ДКЕВР критикува
завишените очаквания
за финансиране и
ниските цели за ремонт
Възможно да има забавяне
в изпълнението на инвестиционната програма на “Топлофикация-София”, защото
процедурите ще се правят
по процедурите на Закона за
обществените поръчки. Това
е един от изводите на експертите от Държавната комисия
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Документът
предстои да бъде одобрен от
регулатора с година и половина закъснение. Освен това
комисията се опасява, че столичното дружество няма да
може да намери достатъчно
финансиране, и критикува,
че са заложени твърде ниски цели за рехабилитация.
Освен това според Закона за
обществените поръчки всяка
такава може да бъде обжалвана, а докато текат обжалванията по инстанциите, договор
с избрания изпълнител не
може да бъде подписан.
Ниската събираемост

Един от основните проблеми
на компанията, който води до
влошаване на състоянието й,
е събираемостта на сметките
от абонатите. От 70.25% през
2005 г. тя е паднала на 52.24%
за 2009 г. В същото време за
миналия програмен период
дружеството е трябвало да
достигне 80% събираемост.
Скандалите около бившия
шеф на дружеството Валентин Димитров и нерегламентираните разходи, както и
кризата, са сред причините
за понижената събираемост,
смятат от дружеството. Така
се стига до катастрофално
ниската събираемост през
2009 г., а в в плана е записано, че събираемостта трябва
да се повишава с 5% всяка
година.
Още рискове

Освен това има възможност
да не бъде изпълнена про-

Цели на
инвестиционната
програма
на “ТоплофикацияСофия”
▶ Да се повиши енергийната
ефективност при производството на електрическа и
топлинна енергия и нейният
пренос.

грамата за производство на
енергия поради забавянето
или невъвеждането на новите мощности. От ДКЕВР
смятат още, че “Топлофикация-София” не е изяснила и
обосновала стратегията си
по отношение на изкупуване
на други енергийни обекти,
изградени от други инвеститори. Инвестиционната
програма на “Топлофикация-София” за изграждане
на нови мощности за електрическа енергия е реалистична и осъществима, но
може да има проблем при
осигуряването на външно
финансиране.

▶ Да се изградят нови инсталации за комбинирано
производство на електрическа
и топлинна енергия (когенерация).

Изводите на ДКЕВР
▶ Възможно е да има забавяне
в изпълнението на инвестиционната програма на “Топлофикация-София”, защото
процедурите ще са по Закона
за обществените поръчки.
▶ Има възможност да не бъде
изпълнена програмата за производство на енергия поради
забавянето или невъвеждането на новите мощности.

Недостатъчна
ремонтна програма

Другият извод, направен от
ДКЕВР, е, че дружеството
е заложило наполовина пониска от необходимата ремонтна програма. Предвидено е годишно да се ремонтират средно по 14 км трасета,
а за да се преодолее застаряването на топлопреносната
мрежа, трябва годишно да се
сменят 30 км. ДКЕВР мотивира това свое предложение
с факта, че “ТоплофикацияСофия” експлоатира 650 км
тръбопроводи.

▶ “Топлофикация-София” не
е изяснила и обосновала стратегията си по отношение на
изкупуване на други енергийни
обекти, изградени от други
инвеститори.
▶ Инвестиционната програма на “Топлофикация-София” за
изграждане на нови мощности за електрическа енергия е
реалистична и осъществима,
но може да има проблем при
осигуряването на външно финансиране.

На печалба - догодина

В инвестиционната програма е записано, че дружеството планира да излезе за
първи път на печалба през
2012 г. Очакваната загуба
за 2010 г. е над 10 млн. лв.
В доклада на ДКЕВР пише,
че вече има положителна
тенденция по отношение на
финансовото състояние на
“Топлофикация”. Тя е намалила загубите си през последната година. Разходите
за горива ще продължат да
заемат 72-74% от общите
разходи за получаване на
топлоенергия. Заложените в

▶ Дружеството е заложило
наполовина по-ниска от необходимата ремонтна програма.
Трябва да се ремонтират по 30
км тръбопроводи годишно, а
не по 14 км.
▶ Ангел Семерджиев, председател на ДКЕВР

бизнес плана на компанията
разходи за газ са определени по цени, действащи към
1 януари т. г. - 509.38 лв. за
1000 куб. м, за мазут - за
2010-2011 г. 460 лв./тон, а в

Дружеството е в тежко
състояние, задлъжнява все
повече и повече. Намаляването
на загубата за 2010 г. не е
заради по-висока събираемост,
а заради ръста в цените на
топлоенергията и заради
продажбата на вредни емисии
Георги Кадиев,
общински съветник и кандидат-кмет от БСП

оставащите години от бизнес плана 2012-2014 г. цената е повишена. Предстои и
оптимизация на персонала
в компанията, без да е ясно
как точно ще бъде извърше-

СНИМКА ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА

на тя и колко хора ще бъдат
съкратени.
В плана на “Топлофикация” е записано, че приходите от продажба на топлинна енергия от 282.3 млн.

лв. през 2010 г. трябва да
скочат на 332.7 млн. лв. през
2014 г. в резултат на незначителен ръст на продажбите
и ръст на цените.
Красимира Янева

Финансови резултати на “Топлофикация-София”*

2010 г. - загуба 10 049 000 лв.
2011 г. - загуба 4 066 000 лв.
2012 г. - печалба 8 889 000 лв.
2013 г. - печалба 13 048 000 лв.
2014 г. - печалба 5 692 000 лв.
*Данните от 2011 до 2014 г. са прогнозни.
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Борисов
започна да
гарантира
работни места
и в частни
фирми
Според премиера служителите
на “Брикел” ще могат
да излязат в отпуск или да
се занимават с ремонти
Ръководството на КНСБ
е получило гаранции от
премиера, че е задължил
собственика на “Брикел”
да няма съкращения, докато фабриката е затворена.
Предприятието доскоро
беше собственост на подсъдимия за данъчни пре-

стъпления Христо Ковачки,
но в началото на март той
го прехвърли на офшорна
фирма на Сейшелите. Това
беше съобщено от президента на синдиката Пламен
Димитров след среща с Бойко Борисов в Министерския съвет. Според премиера

2000 работници ще ползват
отпуски и ще правят ремонти, но няма да бъдат
уволнявани.
След затварянето

През миналата седмица
бяха спрени и последните два енергийни блока в

Ръководството
на КНСБ е
получило гаранции
от премиера,
че е задължил
собственика на
“Брикел” Христо
Ковачки да няма
съкращения,
докато не работи
фабриката

СНИМКА БОБИ ТОШЕВ

“Брикел”, за които правителството разреши да продължат работа през зимния
сезон. Брикетната фабрика
в Гълъбово трябваше да
бъде спряна още миналата
пролет, след като изразходва
разрешените си 20 хил. часа
работа за периода 20082012 г., без да са покрити
екологичните изисквания.
Въпреки многократните
заплахи на екоминистерството фабриката да бъде
затворена принудително
чак през декември 2010 г.
бяха спрени четири от енергийните блокове. Христо
Ковачки успя да убеди управляващите да позволят
работа на другите два през
зимния сезон въпреки опасността страната да бъде
санкционирана от ЕС с оправданието, че трябва да се
подсигури отоплителният
сезон в Гълъбово.
Сагата продължава

Пламен Димитров,
президент на КНСБ

В началото на годината Комисията за защита на конкуренцията позволи 100%
от акциите на “Брикел” да
бъдат прехвърлени на оф-
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шорната компания “Молер
корп”, регистрирана на Сейшелските острови.
В края на миналия месец
заместник-министърът на
околната среда и водите
Евдокия Манева обяви, че
за да се предотврати пълното затваряне на “Брикел”, е
трябвало да бъдат изпълнени три условия - да има комплексно разрешително за
работата на централата, тъй
като в момента тя работи
без необходимия документ,
да се изгради ефективно работеща инсталация за очистване на серните газове и да
се закупят квоти за 18 млн.
лв., които да се върнат на
националния регистър. Засега единствено последната
мярка е изпълнена, като в
противен случай собственикът на “Брикел” беше
заплашен от глоба в размер
на 119 млн. лв.
Сегашното спиране е обявено като планов ремонт и
рехабилитация на мощностите, което трябва да бъде
съпроводено от едномесечно обществено обсъждане
на новото комплексно раз-

решително на предприятието. В началото на месеца
изпълнителният директор
на предприятието Георги
Златев заяви, че “Брикел”
може да възобнови дейност
още през юни, в случай
че няма възражения срещу
условията в новото разрешително.
Още социални
искания

Освен за “Брикел” от КНСБ
са представили на премиера
и четири социални искания
за “Булгартабак”, които синдикатът иска да бъдат заложени в договора с кандидаткупувачите. Исканията са
да не се променя предметът
на дейност на холдинга и
на дъщерните дружества
през следващите 10 години, да няма съкращения,
да бъдат гарантирани разходите за работни заплати
през следващите 5 години
в същия размер, в който са
в момента, и сега действащият колективен договор
да бъде продължен с още
1 година.
Филип Буров
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Небето като
от коприна,
това е моята
родина!
Обобщеният образ на България
според грамите от Wikileaks и
липсата на реакция от властите
правят средата още понепривлекателна и несигурна
Организирана престъпност, нагласени търгове,
руски натиск, енергийна
мафия, манипулирани медии, престъпници, изнудване, контакти, приятели,
президент, югоембарго,
покрити ядрени аварии,
лобита, на студено през зимата... Небето като от коприна, това е моята родина!
Изредените думи обобщават образа на България
такава, каквато са я видели
американските посланици
в София през последните
няколко години. За малка
част от българите това не
е новина, други са искрено
възмутени, трети може би
са гневни на поредната
“антибългарска кампания”.
Мнозинството обаче не
дава знак да се е развълнувало от разкритията за
България, които станаха
публични благодарение на
Wikileaks.
Американската
и другите гледни
точки

Началото на седмицата започна с поредния прочит от
Wikileaks - президентът Георги Първанов назначавал
послушни свои приятели
по върховете на армията, за
да пречи на модернизацията. Преди това прочетохме,
че близък до него бизнесмен вероятно е въвлечен в
оръжейни сделки в нарушение на югоембаргото, трафик на метаамфетамини и
т.н. Всеки нов документ от
Wikileaks прави картината
все по-детайлна, но неприятното усещане е, че нищо
не следва от тези новини. А
дали нещо трябва да следва
от разсекретеното мнение
на няколко американски
посланици? Истината е,
че това не е оценката само
на Съединените щати за
събитията и процесите в

България. Тези оценки са
основани на вярването, че
управлението трябва да е
открито, последователно,
да има върховенство на
закона и действията да отговарят на публично поетите ангажименти. Тези
принципи ръководят всички демократични държави
- т.е. партньорите на България в НАТО и Европейския
съюз.
Wikileaks
като обяснение

Wikileaks направи така, че
целият свят чете мненията
на американските дипломати. Но извън всякакво съмнение подобни документи
изпращат посланиците и
на другите държави, които принадлежат към т.нар.
Запад. И техните виждания
за обстановката са много сходни. Разликата е, че
все още не са стигнали до
Wikileaks и засега може да
се чуят само в неформален
разговор. И само фактът,
че Джулиан Асандж не се
е добрал до грамите от
посолствата на Германия и
Франция например, засега
ни спестява подробното и
нефилтрирано мнение на
представителите на Берлин
и Париж. Затова когато говорим за присъединяването
на България към Шенген,
разговорът не трябва да
се ограничава до техническите неща - прочетете
грамите от Wikileaks и ще
научите какво мислят и
западноевропейските правителства и защо не искат
да отворят вратите си за
организираната престъпност.
И какво от това

Публикуването на грамите от Wikileaks в началото
беше определено като световен скандал. В България

обаче този скандал се разви
като всеки друг български
скандал. В началото бяха
големите заглавия, после
се появиха някои от споменатите в грамите, които с
необезпокоявана усмивка
разясняваха “как американците нищо не разбират”.
Накрая дойде безразличието и всеки следващ публикуван документ от Wikileaks
за България привлича все
по-малко интерес. Вероятно едно от обясненията за
това е в самите грами - на
18 юни 2009 г. посланик
Нанси Макълдауни пише от
София “Българските медии
са силно манипулирани и
все по-концентрирани в
тесен кръг”.
Решението е, където
е проблемът

Дори и всичко нередно
в България да е видно за
чуждите дипломати, дори
и всичко нередно да е подробно описано и връзките
да са изяснени, никой отвън
няма да започне промяната.
Превръщането на България
в нормална държава е в
интерес основно на българските граждани. Интересът
на Съединените щати невинаги съвпада с този на
България и самите грами го
доказват - когато България
прекали със заиграванията
с Русия, Америка използва
тази слабост, за да поиска изпращането на повече
български войници в Афганистан. И така българските
правителства дават нещо,
за да правят необезпокоявани други неща. И само
когато критична маса хора
тук, в България, започнат
да виждат по същия начин
проблемите и да им пука от
това, тогава те ще поискат
и промяната. След това е
лесно.
Иван Бедров

Откъси от американските
дипломатически грами,
изпращани от София в последните години
и публикувани от Wikileaks

�.��.���� г.
Въпреки продължаващия натиск от
САЩ и ЕС досегашните български
правителства не направиха нищо,
за да намалят присъствието на
организираната престъпност.
В резултат организираната
престъпност увеличи своето
влияние и действа абсолютно
безнаказано

�.��.���� г.

�� години след разпускането на
Варшавския договор България все още се
намира под руско енергийно робство

��.��.���� г.
По�обезпокоително обаче е как българските
власти реагираха на инцидента �в АЕЦ
"Козлодуй"�, като не осигуриха публичност.
Българските власти запазиха мълчание и не
съобщиха, че нещо необичайно се е случило
в централата

��.��.���� г.
В допълнение, разпространявани и
неоспорвани са слуховете, че български и руски
престъпници са свързани с представители на
високите етажи на властта в нагласяване на
търгове, изнудване и други незаконни дейности
в енергийния сектор
Без координирани и сериозни европейски усилия,
които да противодействат на координираната
стратегия на Русия и/или "Газпром" да заздравят
своите позиции в региона, малки държави като
България никога няма да могат да се откъснат от
руската енергийна орбита

��.��.���� г.
Мръсна енергия: Корупция и липса на
прозрачност тровят българския енергиен сектор
Три имена се споменават като ключовите играчи в
българската т.нар. "енергийна мафия" � Богомил
Манчев от "Риск Инженеринг", Красимир Георгиев
от "Фронтиер" и Христо Ковачки. Манчев и
Георгиев са постоянно в сектора от началото на
���те, докато Ковачки се приема за нов играч

��.��.���� г.
Николай Гигов е бизнесмен с много контакти.
За него е известно, че е посредничил в сделки
с оръжие за бивша Югославия в нарушение на
наложеното от ООН ембарго и може все още
да има роля в незаконен трафик на
метаамфетамини. Гигов брои много от
влиятелните хора в България за близки лични
приятели, в това число президента Първанов,
вътрешния министър Петков и кмета на
София Борисов
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Прочитането на слуховете
се отразява негативно
върху бизнеса

��.��.���� г.

се усе1другиЗатвърждава
щането за някакви
правила за опреде-

Отвъд енергийните въпроси страхът на
правителството, че е залитнало твърде далеч
на Изток, може да ни предостави повече
възможности да настояваме за увеличаване
на българското военно присъствие в
Афганистан и по�конкретни резултати от
съвместните ни програми срещу
разпространението на оръжие и наркотици

Светла Костадинова,

изпълнителен директор на Института
за пазарна икономика

лени бизнеси (близост с
властта, влиятелни приятели, комисиони, материални облаги и т. н.). Това
е ясен знак за тези, които
искат да работят по правилата, да преценят дали
искат да влизат в “другата” игра.

��.��.���� г.
Българските медии са силно манипулирани и
все по�концентрирани в тесен кръг. В
заключение играчите от сивия сектор и
лошите бизнес практики сериозно
застрашават разследващата журналистика и
медийния плурализъм в България

Показват, че естест2
вените за една администрация цели за ефек-

�.��.���� г.
Според участници в проекта �АЕЦ "Белене" �
бел.ред.� НЕК и нейните технически
ръководители на място са пренебрегнали
съображения, свързани с околната среда,
сигурността и гарантирането на качеството, и
незаконно са отменяли заповеди за спиране
на работата, издадени заради нарушения на
сигурността
Гарантирани интереси � воденото от БСП
правителство, НЕК, политици с контакти,
български енергийни олигарси и руски
инвеститори продължават да придвижват
проекта �АЕЦ "Белене" � бел.ред.� на всяка
цена

�.��.���� г.
Вероятно президентът Първанов се опитва да
запази контрол над посоката и скоростта на
реформи в отбраната, като постави свой
послушен приятел на върха

��.��.���� г.
Борисов иска видим ангажимент от наша
страна, за да балансира силното руско
влияние. Борисов и неговият млад екип,
съставен от скептици по отношение на Русия,
търсят по�добри възможности

�.��.���� г.

Борисов е очевидно под натиск, за да осигури
на Путин решение за придвижване на
големите руски енергийни проекти.
Разказвайки за срещата си с Путин в Гданск на
� септември, Борисов каза, че Путин е
намекнал �между другото�, че българите
рискуват да останат на студено тази зима, ако
Борисов не придвижи проектите

��.��.���� г.
Мощни български енергийни лобита се
конкурират зад кулисите за запазване на
техните хора във властта. Както ни се
оплакаха няколко представители на
управлението, българската енергийна
скамейка е твърде къса и не е възможно
да намериш професионалисти, които не
са свързани с някое от лобитата

��.��.���� г.
Борисов се е превърнал в микромениджър.
Неговата желязна хватка над парламента
заедно с централизацията вътре в
правителството не само разпиляха усилията
му, но отслабиха надеждите, че партията ГЕРБ
ще се превърне в нещо повече от ракета
носител за своя основател и също докараха на
Борисов обвинения, че създава авторитарна
държава от руски тип

тивност и ефикасност
често въобще не са мотив за действие за българската. За инвеститори, които имат сериозни
намерения, това означава липса на равни условия. Дори и да имат добри проекти, намерение
и финансиране за навлизане на българския пазар, липсата на еднакви
правила може да е първата и единствена причина да се откажат.
За настоящите ин3
веститори (местни
и чужди) е ясен знак за

лобиране - отклонява огромни ресурси в посока
печелене на поръчки по
втория начин, което означава по-малко работни

Дори инвеститорите да имат
добри проекти, намерение
и финансиране за навлизане на
българския пазар, липсата на
еднакви правила може да е първата и
единствена причина да се откажат
места, по-малко инвестиции и в крайна сметка
- забавено възстановяване на икономиката, като
едновременно с това определени хора/структури
“приватизират” публичните ресурси.
на Бъл4 Имидж
гария - всичко се

следи и се забелязва,
когато говорим за инвестиции, всяка фирма, работеща у нас, директно губи от порочните практики на българската държава и от
това, че не успява да
харчи ефективно, прозрачно и по определени правила.

Захванахме се с това,
защото вярваме в
правото на информация
Грамите представят
една правдива картина на българското
общество, без грим
и “фотошоп”, както
например в докладите
от Брюксел. Дежурното твърдение на
някои анализатори и
на част от публиката
е, че грамите не казват
нищо ново. Възможно е някои хора да са
много информирани
или да се мислят за
такива, но повечето няма откъде да
разберат как Путин е
плашил Борисов да
ни остави на студено
или че директорът на
АЕЦ “Белене” е бил
заплашен “да бъде
изритан” от Овчаров,
ако проговори за сериозна авария.
В “Биволъ” се захванахме с грамите, защото вярваме в правото на информация и не
вярваме, че овластените вършат най-доброто
и правилното в полза
на финансиращите ги
данъкоплатци, за да
имат правото да крият
от тях тайните механизми на властта.

Атанас Чобанов,

основател на сайта Bivol.bg българският партньор на Wikileaks

Фактът, че журналистите
могат вече да се позоват на тези
документи, без да се притесняват от
преследване за клевета или други
репресии, ще има полезен ефект за
българското общество

Рано е да се прецени
какъв ще е ефектът
от публикациите, все
пак е обнародвана
много малка част от
информационния масив. Но самият факт,
че журналистите мо-

гат вече да се позоват
на тези документи, без
да се притесняват от
преследване за клевета
или други репресии,
ще има полезен ефект
за българското общество.
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Идеята за намаляване лихвите по
гръцкия заем не успокои еврото
Единната европейска
валута запази ниската
си стойност и вчера
въпреки сигналите от
Брюксел, че Атина и
Дъблин може да получат отсрочка по дълга

Слаба оценка
S&P понижи
рейтинга на
Гърция с две
степени

Европейският съюз се опита да намали напрежението
над единната валута, като
обяви вчера, че обмисля да
понижи лихвите по спасителните заеми за Гърция и
Ирландия и работи по втори
пакет финансова помощ за
Атина, за да предотврати
преструктуриране на дълга. Въпреки това еврото
стартира седмицата слабо,
като запази ниското си ниво
от около 1.43 американски
долара, достигнато в края
на миналата, когато само за
последните два дни поевтиня с 3.5%.
В търсене на изход

Европейската комисия обяви, че се надява до седмици
да намери решение как да
намали лихвите на Ирландия, за да направи дълга на
страната по-устойчив. „Комисията подкрепя напълно
намаляването на лихвата
и отхвърля вариантите за
преструктурирането на дълга”, каза еврокомисарят
по икономическите и паричните въпроси Оли Рен.
Предложението на новото
ирландско правителство за
по-ниски лихви досега е
блокирано от Германия и
Франция. Двете държави
искат Дъблин да свали ветото си върху хармонизирането на корпоративната
данъчна основа в Европа
или да намали собствения
си корпоративен данък.

▶ Германският канцлер Ангела Меркел ще се срещне утре с президента на ЕК Жозе Барозу, за да
обсъдят ситуацията около финансовата помощ 				
Снимка Bloomberg

Германската
съпротива

В Германия партията на
Ангела Меркел обяви, че
ново намаляване на лихвата
би могло да се оправдае
само ако е обвързано с реформи за намаляване на
рисковете на дълга. Майкъл
Майстер, който отговаря
за финансовите въпроси в
партията на християндемократите, е против преструктурирането на дълга.
Той обяви в радиопредаване, че ако Гърция предприеме тази стъпка, е по-добре
да обмисли напускане на
еврозоната. Говорителят
на германското финансово министерство Мартин
Котхаус отрече да се об-

съжда удължаване на срока
за изплащане на дълга или
намаляване на лихвените
проценти за Гърция.
Темата за понижаване
на лихвите започна, след
като група експерти от еврозоната обсъди в края
на миналата седмица в
Люксембург как да спре
задълбочаването на дълговата криза.
Притесненията на пазара,
че Гърция ще преструктурира дълга си, повишиха
стойността на спасителните
заеми за Гърция, Ирландия
и Португалия. Европейските
акции отбелязаха спад заради ожесточеното желание на
трите държави да облекчават условията и направени-

Япония затваря третата по
големина АЕЦ в страната
Натискът на
правителството за
спиране на централата
е потенциален
сигнал за промяна в
енергийната
политика
Операторът на третата
по големина атомна електроцентрала в Япония се
съгласи да я затвори, докато се изгради по-добра
защита от вълни цунами
като тази, която удари
АЕЦ „Фукушима” през
март. Притесненията сред
обществото за атомната
енергетика, която осигурява 30% от електричеството в страната, се
повишиха допълнително,
след като малък теч на
радиация беше засечен и
в централата „Цуруга” на
западния бряг.

Правителствен
натиск

Ходът да се затвори централата „Хамаока”, която е собственост на Chubu Electric
Power, идва след сериозен
натиск от страна на министър-председателя Наото Кан.
Централата се намира на 200
км югозападно от Токио и
е смятана за една от най-застрашените от земетресения.
Искането за затварянето й
може да е сигнал за потенциална промяна на енергийната политика на страната
след бедствието от 11 март.
От компанията заявяват, че е
възможно отново да пуснат
съоръжението в експлоатация, след като дигата срещу
цунами и другите мерки за
безопасност бъдат одобрени
от властите. Това обаче може
да отнеме две години, с което
допълнително се увеличава
рискът от недостиг на енер-

гия, който е реална заплаха
след затварянето на „Фукушима”.
Проблеми заради
спирането

От компанията собственик
изразяват опасение, че чрез
спирането на централата се
причиняват големи краткосрочни проблеми не само на
живеещите в околностите й,
но и на много други, включително на техните клиенти и
акционери. Представителите
на индустрията също са обезпокоени и отбелязват, че в бъдеще може да бъдат принудени да изнасят производствата
си в чужбина.
▶ АЕЦ „ Хамаока” се намира на 200 км югозападно
от Токио и е смятана за
една от най-застрашените от земетресения
Снимка Reuters

те им отстъпки. Тревогите
се появиха след доклад на
германското списание Der
Spiegel, който посочва, че
Гърция обмисля напускане
на еврозоната. Твърдението
беше отречено от Атина и от
европейските министри.
Напрежението расте и около решенията за Гърция и
Ирландия. От германското
финансово министерство
обясниха, че не е имало опит
еврозоната да бъде разделена
на две категории. Финансовият министър на Гърция
Георгиос Папаконстантину
обяви, че инвеститорите не
вярват, че страната ще успее
да се завърне на капиталовите пазари през следващата
година.

Срещи на високо
равнище

Утре германският канцлер Ангела Меркел ще се
срещне с президента на
Европейската комисия Жозе Барозу и с президента на
Европейския съвет Херман
ван Ромпой, за да обсъдят
ситуацията.
Финансовите министри
от еврозоната и Европейския съюз ще се срещнат следващата седмица,
за да обсъдят програмата
за финансова помощ на
Португалия. Не е сигурно дали Финландия, която
в момента има временно
правителство, ще бъде в
позиция да даде необходимото съгласие. 

▶ Международната
рейтингова агенция
Standard and Poor’s
понижи рейтинга на
Гърция, като обясни,
че може да има ново
намаление до статус
„junk” заради риска,
свързан с евентуално
преструктуриране на
дълга й.
▶ Дългосрочният кредитен рейтинг на
Атина беше намален с
две степени до В спрямо ВВ- с „негативна”
прогноза за бъдещите
й усилия да подобри
държавните си финанси. Агенцията понижи
краткосрочния й рейтинг от В на С.
▶ Според S&P има вероятност кредиторите
на Гърция в еврозоната
да продължат изплащането на спасителния
заем. Това може да се
случи и със заемите от
търговските инвеститори.
▶ Атина побърза да
реагира, като определи като „невалидно” понижението на
оценката й. Гръцкият
министър на финансите Георгиос Папаконстантину отново обясни, че понижаването
на рейтинга на Гърция
не се основава на никаква „нова информация
или решение, влошаващо ситуацията в
страната”.
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Кредитна линия
ПроКредит Банк
получи 20 млн.
EUR от ЕИБ
ПроКредит Банк ще
получи 20 млн. EUR
кредитна линия от
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).
Споразумението е за
срок от 12 години и

беше подписано миналата седмица от ръководителя на направление в ЕИБ Кормак
Мърфи и изпълнителните директори
на ПроКредит Банк
Петър Славов и Марияна Петкова, съобщиха
от българския трезор.
Това е първият такъв
договор между двете
финансови институ-

ции. Средствата ще
бъдат използвани за
финансиране на инвестиционни проекти на
малки и средни предприятия в сферата на
производството, търговията и услугите, както
и на големи компании,
които работят в областта на околната среда,
здравеопазването и
образованието.

Компании
и пазари

Соларните паркове
влизат в града
“Интерсервиз Узунови” ще
инвестира в слънчеви панели
върху покриви и паркинги из
цялата страна
“Интерсервиз Узунови”
проектира изграждането на
фотоволтаичен парк, който
ще е разположен в градски
условия. Това съобщи изпълнителният директор на
компанията Красимир Узунов по повод предстоящото
откриване на соларния парк
на компанията във варненското село Равна гора.
Очаквания

Новият проект на компанията предвижда създаването
и използването на солар-

ни панели върху паркинги
и покривни конструкции.
“Планираме да изградим целия проект до края на юни
2012 г.”, каза за в. “Пари”
поставеният на осмо място
в класацията “100-те найбогати българи” Красимир
Узунов (виж визитката). По
думите му инвестицията в
градския соларен парк ще
достигне 32 млн. EUR.
Това е два пъти повече,
отколкото компанията вложи във вече завършения
си фотоволтаичен парк в

Позиция
Фотоволтаиците срещу
законодателни промени
▶ Промените в Закона за опазване на земеделските земи
(ЗОЗЗ) са дискриминиращи и вредни за България, обявиха
от Българската фотоволтаична асоциация. Приетият
в края на миналата седмица текст предвижда забрана
за изграждане на фотоволтаични системи върху земеделски земи от първа до четвърта категория. Според
асоциацията това решение е лишено от всякаква
логика, защото засяга само соларни инсталации. Не се
конкретизира да има ограничение за изграждане на ТЕЦ,
АЕЦ, хотели, заводи, голф игрища, автокъщи, бензиностанции или пътна инфраструктура. Асоциацията
обръща внимание, че приемайки тази забрана, парламентарната комисия по земеделието и горите влиза
в противоречие с Директива 2009/28/ЕО и Директива
2009/72/ЕО. Те предвиждат подкрепа за всички технологии, свързани с възобновяеми енергийни източници и
тяхното неспазване ще доведе до глоби за България.
▶ Друг основен проблем на приетия закон е създалото се
противоречие със Закона за енергия от възобновяеми
източници, тъй като сега ЗОЗЗ променя смисъла на
Закона за ВЕИ.

Равна гора. Съоръженията
там са на стойност 12 млн.
EUR, а заедно със земята
сумата стига до 15 млн.
EUR. Финансирането беше
осигурено чрез банков кредит от MKB Unionbank.
Експлоатация

Според Красимир Узунов
очакваният срок за възвръщане на кредита е 8 години. Соларният парк е с
инсталирани мощности 5
MWp, които вече са в експлоатация. “През слънчевия
6 май паркът вече постигна
18 400 лв. приход от енергия”, каза Красимир Узунов.
Паркът доставя електроенергия на Е.ОН. За проектирането и качественото
изпълнение на обекта са
привлечени консултанти
от организации, работещи
в сферата на възобновяемите енергийни източници
- TUV Rhаinland Германия,
SGS България и Централна
лаборатория по слънчева
енергия и нови енергийни
източници към БАН. На
територията на парка са инсталирани фотоволтаични
панели Sharp, които са способни да улавят слънчевата
светлина дори и в лоши
метеорологични условия.
Промените в Закона за
ВЕИ, които предвиждат
намаляване на срока за
изкупуване на енергия от
ВЕИ на фиксирани цени,
не са променили плановете
за експлоатация на зелена
енергия. Според Красимир Узунов каквито и да
са правилата, предвидени
в закона - трябва да ги има,
независимо дали са добри
или лоши.
Ивана Петрова
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▶ млн. EUR се планира
да достигне инвестицията

снимка емилия костадинова

Визитка
Кой е
собственикът
▶ Красимир Узунов е собственик на “Интерсервиз
Узунови” АД, което е дистрибутор на офис техника, аудио- и видеопродукти.
В класацията на в. “Пари”
“100-те най-богати българи”
той зае осмо място с 248.9
млн. лв. “Интерсервиз Узунови” е изключителен представител на Sharp. Семейната фирма е основана
през 1990 г. във Варна като
“Интерсервиз Узунов” ЕT.

Десет години по-късно, през
октомври 2000 г., се трансформира в акционерно дружество, 99.9% от което са
собственост на Красимир
Узунов. Освен главен акционер във фирмата той е и
неин изпълнителен директор. Основните дейности
на компанията се разделят
и така възникват няколко
дъщерни фирми в мебелния бизнес, недвижимите
имоти, биоземеделието и
др. Акционери във фирмите
са и членовете на семейството, които участват в
управлението им. “Интерсервиз Узунов” е известна с

рекордната сделка за “Мол
Варна”, който построи и
успя да продаде на зелено за
120 млн. EUR на шотландския фонд “Милър Девелопмънтс” още през 2007 г. Това
беше най-голямата инвестиция в търговски площи.
▶ Красимир Узунов е и един
от създателите на бизнес
партия “Глас”. На последните местни избори беше
избран за общински съветник в община Варна и е член
на три комисии в местния
парламент - по финанси и
бюджет, архитектура и
строителство, собственост и стопанство.
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Инвеститорите
са разколебани
за участието си в
приватизацията
на
33%
от
ЕРП
Държавните дялове и в ЕВН и
ЧЕЗ потеглят към борсата.
На този етап на процедурата
обаче въпросите са повече
от отговорите

Чакани с голям интерес за
раздвижване на борсата,
сега, малко преди да стигнат
до пазара, държавните дялове в трите ЕРП-та вече не са
гледaни с такъв ентусиазъм.
В края на миналата седмица
стана ясно, че акциите и в
трите електроразпределителни предприятия (ЕРП)
ще бъдат приватизирани
чрез публично предлагане
на борсата. Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол (АПСК)
обяви метода за продажба на
33% от ЕВН и ЧЕЗ. Преди
около месец АПСК определи
изискванията за посредника
при приватизацията на държавния дял в Е.ОН, за който
купувач също ще се търси на
Българската фондова борса.
Няма да се приемат компенсаторни или други инструменти, продажбата ще
става само срещу парични
средства, уточни изп. директор на АПСК Емил Караниколов пред БНР.
Доколко ще има интерес
към дяловете, ще зависи найвече от цената, единодушни

са анализаторите. Според
някои обаче пускането на
три електроразпределителни
предприятия на борсата в
сравнително кратък период
от време може да демотивира инвеститорите, дори и ако
цените са добри.
Без покана

Два пакета акции, представляващи 33% от капитала на
"ЕВН България Електроразпределение" АД, Пловдив,
и 33% от капитала на "ЕВН
България Електроснабдяване" АД, Пловдив, ще бъдат
предложени за продажба
чрез публично предлагане
на Българската фондова борса, гласи официалното съобщение на АПСК. Също два
пакета от по 33% ще бъдат
пуснати за приватизация на
борсата и от "ЧЕЗ Разпределение България" АД, София
и "ЧЕЗ Електро България"
АД, София. Акциите ще се
листват на приватизационния сегмент на БФБ.
Не е била обсъждана продажбата на държавните дялове на мажоритарните соб-

ственици на предприятията.
От ЕВН коментираха, че не
са получавали предложение
за покупка. От ЧЕЗ отказаха
коментар преди днешната
среща на ръководството на
чешката компания. Стана
ясно обаче, че не са имали
разговори с правителството
да придобият държавния
дял.
Увеличение на
капитала

В момента тече и процедура
по избор на инвестиционен
посредник за продажбата
на два пакета акции в дружеството в Североизточна
България. Става дума за 49
533 акции (33% от капитала)
на "Е.ОН България Продажби" АД, Варна, и 43 494
акции (33% от капитала) на
"Е.ОН България Мрежи"
АД, Варна. Мажоритарен
собственик в двете дружества е германската E.On, която
държи 59% от акциите. Останалите 8% са собственост
на Европейската банка за
възстановяване и развитие.
В началото на март ми-

Това ще раздвижи
борсовата търговия
Интересът към държавните дялове в електроразпределителните
предприятия ще зависи
най-вече от цената. Тъй
като процедурата е на
много ранен етап, не
може да се каже дали
условията ще се окажат
привлекателни за инвеститорите. При всички
положения обаче това
е добре за борсата, тъй
като ще раздвижи позамръзналата търговия и ще
повиши интереса към
капиталовия пазар.
Не смятам, че решени-

Ангел Рабаджийски,

изпълнителен директор на
"Карол"

Рано е да се
каже дали
условията ще се
окажат привлекателни за инвеститорите

ята за приватизация са
прибързани. В момента
в по-напреднал етап е
само процедурата за
"Е.ОН", където все още
се търси инвестиционен
посредник. За другите
две предприятия е обявен само методът за продажба, така че пакетите
едва ли ще се предлагат
по едно и също време.
Разглеждаме условията
на процедурата. Все
още обаче е рано да се
каже дали ще участваме
било като посредник,
било като акционери в
някое от предприятията.

нистърът на енергетиката
Трайчо Трайков коментира, че делът на държавата
в двете предприятия може
да намалее заради планираното от E.On увеличение на
капитала. Впоследствие стана ясно, че държавата води
преговори с мажоритарния
акционер, но до момента
няма информация дали се
е стигнало до окончателно
решение. От министерството коментираха преди време,
че решението за вдигане
на капитала може да бъде
блокирано от държавата,
тъй като за одобрението му
са необходими 75% от гласовете. Обявата за избор на
посредник се тълкува като
сигнал, че вероятно проблемът ще бъде преодолян.
Фактори и съмнения

Целта на приватизацията е
да се стимулира интересът
на инвеститорите към капиталовия пазар и ако процедурата е успешна, това
ще раздвижи търговията на
борсата, смятат анализаторите. Цената обаче ще бъде

решаващ фактор. Процедурата е на много ранен
етап, за да може да се каже дали условията ще се
окажат привлекателни за
инвеститорите, каза изп.
директор на "Карол" Ангел
Рабаджийски. Той подкрепя
идеята за приватизация на
тези дялове, тъй като при
всички положения това ще
е добре за борсата. Според
Цветослав Цачев от "Елана
Трейдинг" обаче, ако инвеститорите не харесат цената,
те няма да вложат средствата
си в тези държавни дялове,
нито пък ще ги насочат към
останалите дружества на
борсата.
Допълнителни съмнения
за успеха на операцията буди
и фактът, че трите ЕРП ще
бъдат листнати в сравнително кратък период от време, а
на пазара няма достатъчно
пари, които да осигурят адек-

ватно търсене за такива
големи обеми. Притесняваща е и вероятността
да бъде включена клауза
за поемане на емисията
от посредника. Като се
има предвид размерът
на емисиите, изкупуването на които бъдещите
посредници ще трябва
да гарантират, това на
практика ще изключи
от играта почти всички
български кандидати за
участие в процедурата.
От АПСК обещават абсолютно прозрачна процедура, в която всеки ще
може да участва. Стига,
разбира се, условията да
си струват.
Иглика Филипова

EVN не е получавала
предложение за покупка
Ние приветстваме
дългосрочното и
успешно сътрудничество между
българската
държава и EVN AG,
собственици в
"ЕВН България
Електроразпределение" АД и "ЕВН
България Електроснабдяване" АД,
за подобряване
на сигурността
на снабдяването и
на клиентското
обслужване в
Югоизточна
България.

EVN

Това в
крайна
сметка е въпрос
на решение от
страна на българската държава
като собственик

Конкретно
предложение за
покупка на дела,
който българската държава има в
"ЕВН България
Електроразпределение" АД и "ЕВН
България Електроснабдяване" АД,
не е получавано в
EVN AG.
Естествено това в
крайна сметка е
въпрос на решение
от страна на българската държава
като собственик.
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Приватизация
Трети опит за
"Монтажи"
▶ Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол
(АПСК) ще направи
нов опит да продаде
"Монтажи" АД. Цената
си остава без промяна спрямо предишния
опит - 60 млн. лв. Целият държавен дял от
100% ще бъде предложен отново като част
от 26-ия централизиран публичен търг,
който ще се проведе
на БФБ. На него ще
бъдат предложени за
продажба държавните
дялове в 26 дружества.
Освен "Монтажи"
според АПСК атрактивните са акциите
на "Свободна зона-Свиленград" ЕАД, 46.398%
от книжата на "Свободна зона-Пловдив"
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АД, 46% от "Транзитна
търговска зона" АД Варна, 19% от "Свободна
безмитна зона-Бургас"
АД и 7.6% от "Частно
акционерно дружество
Зографски АД". Повечето от тези пакети се
предлагат за пореден път, след като
досега търсене за тях
нямаше на обявените
минимални цени. От
всичките 26 компании
18 ще се предлагат
срещу непарични
платежни средства
- компенсаторните
инструменти.
▶ Началната дата
на предлагането на
пакетите от акции на
централизирания публичен търг е шестият
работен ден от датата на обнародване на
тръжното обявление
в "Държавен вестник",
а крайната 14 работни дни след
обнародването.

Очакваме
да се достигне
благоприятна цена
Когато са приватизирани мажоритарните
пакети през 2004 г., не
е приета стратегия за
миноритарните. Освен
това анализът, който
направиха колегите в
министерството на икономиката, констатира,
че дивидентите, които
взема българската държава от тези остатъчни
пакети, не са чак толкова
много. Смятаме, че при
приватизацията цената,
която ще достигнем, ще
е благоприятна.

“Е.ОН България”
Регион:
Североизточна България
Електроразпределителна
мрежа: 42 хил. км
Клиенти: 1.1 млн. души

“ЧЕЗ Разпределение
България”
Регион: Западна България
Обслужвана площ:
40 хил. кв. км
Население на територията:
2.9 хил. души

“ЕВН България”
Регион:
Югоизточна България
Обслужвана площ:
42 хил. кв. км
Клиенти:
над 1.5 млн. души

Проблемът е в голямото предлагане
Борсата в момента не е
добро място за привличане на капитали от фирмите, защото всъщност тези
средства са много оскъдни.
Целта на приватизацията
днес е да се стимулира този
интерес на инвеститорите,
за да може все повече частни компании да привличат
капитал, да инвестират и да
създават работни места и
нов продукт. А интерес се
привлича с добри компании
на добри цени, защото инвеститорите гонят печалби.
Ако те не видят възможности за печалби, тогава
няма да вкарат капиталите
си и тези държавни дялове
няма да бъдат изкупени,
нито пък ще се насочат
средства към останалите
дружества на борсата.

Цветослав Цачев,

ръководител на отдел "Анализи" в "Елана Трейдинг"

Интерес се
привлича
с добри
компании
на добри
цени
Проблемът е и в голямото предлагане. Само
"Е.ОН" ще бъде сделка с
огромни обеми за БФБ, а
като добавим другите две
дружества в кратък период от време, съществува
риск да няма достатъчно търсене дори и при

по-ниска цена. Тогава
клаузата за поемане на
емисията от посредника
става изключително рисков фактор. По-добрият
вариант е да има известен
период от време между
предлагането на всяка от
трите компании.

Плюс това първата ще
трябва да се продава с
голяма премия за риск,
включително на по-ниски
нива спрямо приватизацията преди години.
Едва тогава ще си струва
инвеститорите да участват и дори може да видим
прехвърляне от депозити
към инвестиции в акции.
В противен случай ще
има още една слаболиквидна компания на борсата, а другите две няма
да стигнат до продажба
въобще. А в най-лошия
случай е възможно да има
прехвърляне от инвестиции във вече търгувани
акции, което да свали
цените им и допълнително да засили депресията
на борсата.

Има си независим
регулаторен орган,
ДКЕВР, който контролира качеството
и цената на услугата,
която се предоставя от
съответните ЕРП-та, тъй
че контролът е заложен
като следприватизационен контрол, когато са
продавани мажоритарните пакети. Относно
цената и качеството на
услугата - това е работа
на ДКЕВР.
При приватизацията
на държавните дялове
няма да се използват

Емил Караниколов,

изп. директор на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол, пред БНР

Дивидентите, които
взема българската държава от остатъчните пакети,
не са чак толкова
много
компенсаторни или
други инструменти, говорим за парични средства.
Всеки ще може да участва в тази процедура, тя
е публична и абсолютно
прозрачна.
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Търговците на земеделска техника
поискаха още евросубсидии

Компаниите отчитат увеличение на пазара през последните
години и прогнозират ръстът да се запази и през 2011 г.
Българската асоциация на
търговците на агротехника
(БАТА) иска удължаване на
финансирането при покупката на земеделска техника
чрез европейски средства.
„Предложили сме селскостопанските машини да
бъдат обновени с пари от
мярка 121 „Модернизиране
на земеделските стопанства” по Програмата за
развитие на селските райони (2007-2013 г.)”, заяви
Христофор Бунарджиев,
изпълнителен директор на
асоциацията.

Покупката
на селскостопанските
машини може
да се финансира
чрез европейската
програма за
модернизиране
на земеделските
стопанства
Христофор Бунарджиев,
изп. директор на БАТА

Тенденции

Търговците отчитат увеличение на пазара през последните години и прогнозират ръстът да се запази и
през 2011 г.
От БАТА са предоставили
анализ за тежкото състояние
на земеделския машинен
парк на експерти от Министерството на земеделието
и храните (МЗХ). Според
данните им земеделският
машинен парк в страната е
критично застарял. 82% от
тракторите и 92% от комбайните са над 10 години
по последни данни. „Загубите за фермерите ще бъдат
огромни, ако машините не
бъдат подновени”, обясни
Бунарджиев. По думите му
извеждането на българския
земеделски продукт на европейско ниво може да се
постигне единствено чрез
обновяване на земеделския
машинен парк.
Намерения

В края на април от министерството на земеделието

Няма ли
качествена
техника, няма да
има и качествен
земеделски
продукт
Иван Попов,
управител на „Бултрекс”

обясниха, че по мярка 121
от програмата за развитие
на земеделските райони ще
бъдат прехвърлени близо
142 млн. EUR, като парите
ще бъдат пренасочени от
други неприоритетни мерки като „Подобряване на
икономическата стойност
на горите”, „Подпомагане
на полупазарни стопанства”, „Агроекологични
плащания” и др.
Общата сума, която може

▶ земеделският машинен парк в страната е критично застарял, затова от асоциацията на търговците на
земеделска техника искат допълнително финансиране за агростопаните, решили да подменят машините си

да бъде разпределена между приоритетните мерки
от Програмата за развитие на селските райони
(2007-2013 г.), е 304 млн.
EUR, като 243 млн. EUR
ще бъдат финансирани от
Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони, а 61 млн.
EUR ще бъде националното финансиране, обясниха
от министерството на земеделието.

Бунарджиев апелира
към прозрачност при доставката на машини, като
сподели недоволството на
асоциацията от появата на
нерегламентирани гръцки
доставчици, които предлагат машини и резервни
части на по-ниски цени, но
с недоказано качество.
Приоритети

Управителят на „Бултрекс”
Иван Попов е категоричен,

че осъвременяването на земеделската техника трябва
да е сред най-важните приоритети при финансирането на проектите. „Няма ли
качествена техника, няма
и качествен продукт”, категоричен е той. Георги
Богоев, член на БАТА и
един от собствениците на
фирма „РАПИД”, допълни,
че качествената техника е в
основата на добри печалби
за производителите. По не-

говите думи един фермер
може да спечели около 100
хил. EUR годишно само
от един комбайн, защото
новите машини спестяват
много пари.
От БАТА обясниха още,
че интересът на банките
към селското стопанство
се е засилил и някои от тях
вече предлагат лизингови
договори на селскостопанските производители.
Кина Драгнева

И „Фазерлес” АД ще разпределя дивиденти
Дружеството е отчело
4% ръст за миналата
година

▶Едва 10% от производството остават за българския пазар, като се ползват
предимно за мебели, дограма и опаковки
Снимка Емилия Костадинова

Силистренското дружество „Фазерлес” АД стана
поредната българска публична компания, която ще
раздаде дивиденти. Това
стана ясно от материалите
към общото събрание на
акционерите, което ще се
състои на 15 юни 2011 г.
На него мениджмънтът
на компанията предлага
акционерите в дружеството да гласуват 103 хил. лв.
от печалбата за 2010 г. да
бъдат раздадени като дивидент. Това означава, че
всеки инвеститор в дружеството ще вземе по 0.20 лв.
на една акция. останалата
част от печалбата за миналата година - 8594 лв. - ще
бъде отнесена към допълнителните резерви.

Планове

Основен приоритет в бизнес плана на дружеството
за тази и следващата година е ремонт и пускане
в експлоатация на втора технологична линия,
обясни изпълнителният
директор на дружеството
Милко Кесаровски. Икономическата криза е засегнала тази производствена
мощност, която две години
е в застой.
Според годишния доклад на „Фазерлес” АД
промените в доставките на
дървесина, увеличението
на дървесината от Румъния, доставена по Дунав,
увеличаването на дела на
дървените отпадъци и раздробяването на фурнир ще
изискват сериозни инвестиции от тяхна страна.
Компанията отчита 15.9
млн. лв. за миналата година
спрямо 14.5 млн. лв. за 2009

г. Компанията повишава и
финансовите си приходи,
които са главно постъпления от лихви.
За първото тримесечие
на 2011 г. „Фазерлес” има
постъпления от продажби
за 4.5 млн. лв., което е с над
1 млн. лв. повече от резултата за 2010 г.
Пазари

Основен предмет на дейност на „Фазерлес” е производство на дървесновлакнести плочи. Продукцията
на компанията се изнася
главно за страните от Европейския съюз. Едва 10%
от производството остават
за българския пазар, като
се ползват предимно за мебели, дограма и опаковки.
Големият дял на външните
пазари е в основата на подобрението във финансовите
показатели на компанията.
Ивана Петрова
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Британските банки се
съгласиха да платят 8 млрд.
GBP обезщетения на клиенти
Трезорите на
Острова се отказаха
да обжалват
решение на съда,
че са продавали
неправомерно
застраховки
Британски банки се отказаха да се борят срещу
разпореждане на съда да
изплатят над 8 млрд. GBP
обезщетения на свои клиенти заради неправомерна
продажба на застраховки.
Barclays и HSBC ще трябва да платят общо над 2
млрд. USD. От Barclays
са заявили, че ще отделят
1.6 млрд. USD през второто тримесечие на 2011 г.,
за да покрият разходите,
свързани с незаконните
продажби на застраховки
по ипотеки и кредитни
карти, а HSBC ще заделят
440 млн. USD. Асоциацията на британските банки
няма да обжалва решението на съда, обясни
изпълнителният директор
на организацията Саймън
Хилс. Британските банки
вече са под натиск от държавните регулатори да
изгладят методите си на
работа след финансовата
криза. Общият размер на
компенсациите може да
надхвърли 8 млрд. GBP.
Решението на Barclays и
HSBC идва след капитулацията на техния конкурент Lloyds от миналата
седмица. Тогава банката
обяви, че ще отдели 3.2
млрд. GBP за покриване
на компенсации, след години на съдебни спорове. Акциите на Barclays
и HSBC паднаха с 1.4%
след обявяване на решението, с което изпревариха спада на британския

бенчмарк FTSE 100 от
0.3%.
Строги регулации

Това е поредният негативен удар за банковия
сектор, казват експерти.
Той ще означава допълнителни разходи за банките, които и без това са
изправени пред растящи
разходи за своите капиталови структури. Това е в
резултат на плановете на
назначена от британското
правителство комисия,
която задължава банките
да държат повече капитал
и да отделят дъщерни
компании за своите търговски и инвестиционни
операции. Тези изисквания са част от опитите за
създаване на по-добра защита на потребителите в
случай на нова финансова
криза. Друг проблемен
момент остават таксите
за овърдрафт, които бяха
критикувани като непрозрачни от британския
министър на търговията
Винс Кейбъл.

6.5
▶ млн. застрахователни
полици са продали трезорите през 2006 г.

5.5
▶млрд. GBP годишни приходи са си осигурявали
банките от продажбата
на застраховки по ипотеки и заеми

Незаконни
застраховки

Полиците за разплащателни застраховки обикновено са били продавани
заедно с отпускането на
личен заем или ипотека
с цел да покрият плащанията по заема, ако
клиентът се разболее или
остане без работа. Полиците обаче са били продавани на самонаети или
безработни хора, които
няма да могат да получат
обезщетение по тях, както
и на потребители, които
не са разбрали, че изобщо
купуват полица. Освен
това клиентите обикновено не са знаели, че могат
да купят застраховката и

▶Асоциацията на
британските банки
няма да обжалва
решението на съда,
обясни изпълнителният
директор на
организацията Саймън
Хилс
Снимка Bloomberg

от друга банка, посочва
британската комисия по
конкуренцията.
Преди месец британски
съд реши, че банките
са нарушили законите.

Barclays обясни, че са
се споразумели с регулаторната агенция за финансови услуги FSA да
се свържат с клиентите
си и да анализират си-

Невинаги правим
всичко правилно
за клиентите си. Когато
сгрешим, се извиняваме
и се коригираме

Робърт Даймънд,
изпълнителен директор на Barclays

туацията. Този тип застраховки са генерирали
на банките по 5.5 млрд.
GBP годишни приходи,
като през 2006 г. са били
продадени около 6.5 млн.

Компенсации
Другите
замесени
▶ Royal Bank of Scotland
(RBS) заяви миналата
седмица, че все още
е рано да се направи
оценка на последствията от решението, но
се очаква те да бъдат
“значителни”.
▶ Според анализатори
на Deutsche Bank може
да се наложи RBS да
отдели 1 млрд. GBP за
изплащане на
компенсации.

полици, сочат данните
на FSA. Преди решението на Lloyds от FSA
оценяваха санкциите за
индустрията на над 4.5
млрд. GBP. 
▶ Bank of America също
увеличи заделените за
изплащане на компенсации средства от 592
на 650 млн. USD.
▶ Испанската Santander
не е протестирала
срещу разкритията на
регулаторите и вече
изплаща обезщетения.

Колко ви струва да сте информирани
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Райфайзен-Европлюс-Облигации
Райфайзен-Глобални-Облигации
Райфайзен-Глобален-Балансиран
Райфайзен-Европейски-SmallCap-Kомпании
Райфайзен-Глобален-Акции
Райфайзен-Източноeвропейски-Акции
Райфайзен-Евразия-Aкции
Райфайзен-НововъзникващиПазари в Акции
Райфайзен-Русия-Акции
Райфайзен-Енергийни-Акции
Райфайзен-Инфраструктурни-Акции
Райфайзен-Активни-Стоки
Райфайзен-Защита От Инфлация-Фонд

консервативен
консервативен
балансиран
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
консервативен

USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

11,86
81,32
782,22
198,36
169,16
335,72
195,49
254,05
91,14
190,75
134,99
125,53
127,25

▶ Котировки на взаимните фондове
Тип

Ем. ст/ст

11,80
80,92
778,43
197,41
168,34
334,12
194,56
252,84
90,71
189,85
134,34
124,93
126,63

11,74
80,53
774,63
196,47
167,53
332,52
193,63
251,63
90,27
188,94
133,69
124,33
126,01

11,71
80,13
770,83
195,52
166,72
330,92
192,70
250,42
89,84
188,03
133,05
123,73
125,39

11,57
78,95
759,44
188,91
162,65
319,73
186,18
241,95
86,80
181,67
129,80
119,55
123,54

11,57
78,95
759,44
188,91
162,65
319,73
186,18
241,95
86,80
181,67
129,80
119,55
123,54

ЦОИ

От началото  
на годината
(не се анюализира)

Фонд
Аврора Капитал АД
Аврора кепитъл - балансиран
Аврора кепитъл - global commodity fund
ДФ Аврора Кепитъл Югоизточна Европа
Актива Асет Мениджмънт АД
Дф Актива Високодоходен
ДФ Актива Балансиран
Астра Асет Мениджмънт АД
ДФ Астра Кеш
ДФ Астра Баланс
ДФ Астра Плюс
БенчМарк Асет Мениджмънт АД
ДФ БенчМарк Фонд-1 Акции и Облигации
ИД БенчМарк Фонд-2 Акции
ДФ БенчМарк Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти
ДФ БенчМарк Фонд-4 Енергетика
ДФ БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ
БенчМарк Фонд-6 Паричен
Болкан Капитал Мениджмънт АД
ДФ БКМ Балансиран Капитал
ДФ Европа
ДФ Балкани
Варчев Мениджинг Къмпани ЕАД
ДФ Варчев високодоходен фонд
ДФ Варчев Балансиран фонд
ДСК Управление на активи АД
ДФ ДСК Стандарт
ДФ ДСК Баланс
ДФ ДСК Растеж
ДФ ДСК Имоти
ДФ „ДСК Евро Актив”
Елана Фонд Мениджмънт АД
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд
ДФ Елана Балансиран Доларов Фонд
ИД Елана Високодоходен Фонд
ДФ Елана Фонд Паричен Пазар
ДФ Елана Долар Фонд
ДФ Елана Еврофонд
ДФ Елана Глобален Фонд Акции
Златен Лев Капитал АД
ИД Златен лев
ДФ Златен лев Индекс 30  
Капман Асет Мениджмънт АД
ДФ Капман Фикс
ИД Капман Капитал
ДФ Капман Макс
Карол Капитал Мениджмънт ЕАД
ИД Адванс Инвест
ДФ Адванс Източна Европа
Адванс IPО Фонд
КД Инвестмънтс ЕАД
ДФ КД Облигации България
ИД КД Пеликан
ДФ КД Акции България
КТБ Асет Мениджмънт АД
КТБ Балансиран Фонд
КТБ Фонд Акции
ОББ Асет Мениджмънт АД
ДФ ОББ Платинум Облигации
ИД ОББ Балансиран Фонд
ДФ ОББ Премиум Акции
ДФ ОББ Патримониум Земя
Оверон Финанс АД
ДФ Оверон ПРЕСТО
ПФБК Асет Мениджмънт АД
ДФ ПИБ-Авангард
ДФ ПИБ-Класик
ДФ ПИБ- Гарант
Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД  
Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар
Райфайзен (България)  Фонд Облигации
Райфайзен (България)  Балансиран Фонд
Райфайзен (България) Фонд Акции
Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд
Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро
Свободен период от 07.08.2010 до 16.08.2010
Лимитиран период” от 17.08.2010 до 14.11.2010
Сентинел Асет Мениджмънт АД
Договорен фонд Сентинел - Рапид
Договорен фонд Сентинел - Принсипал
Стандарт Асет Мениджмънт АД
ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд
ДФ Стандарт Инв. Високодоходен Фонд
ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд
ДФ Стандарт Инв. Консервативен Фонд
Статус Капитал АД
Статус Нови Акции
Статус Финанси
ДФ Статус Глобал ETFs
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД
ИД Ти Би Ай Евробонд
ДФ Ти Би Ай Комфорт
ДФ Ти Би Ай Хармония
ДФ Ти Би Ай Динамик
ДФ Ти Би Ай Съкровище
ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД
ЦКБ Лидер
ЦКБ Актив
ЦКБ Гарант
Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД
ДФ Юг Маркет Максимум
ДФ Юг Маркет Оптимум

за поръчки
над 20000 лв

Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции

4.9997
7.4646
10.2261

фонд в акции
Смесен - балансиран

2.4247
2.8465

за поръчки
от 2000 до 20000

5.0247
7.5019
10.3795

за поръчки
под 2000 лв

5.1997
7.7632
10.6351

след края
на 2-та год.

4.9997
7.4646
0.0000

преди края
на 2-та год.

4.8997
7.3153
0.0000

2.4247
2.8465

Фонд на паричен пазар 11.7176
Смесен - балансиран
11.3365
фонд в акции
10.8464

11.7117
11.2801
10.7924

11.6941
11.1673
10.6305

11.7058
11.2237
10.6845

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки

Брент

USD/тр. у.

11.7058

11.7117
0.0000
0.0000

Валута
Currency
АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ
КАНАДСКИ ДОЛАР
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН
ЧЕШКА КРОНА
ДАТСКА КРОНА
БРИТАНСКА ЛИРА
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР
ХЪРВАТСКА КУНА
УНГАРСКИ ФОРИНТ
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ
ИНДИЙСКА РУПИЯ
ЯПОНСКА ЙЕНА
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН
ЛИТОВСКИ ЛИТАС
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ
МЕКСИКАНСКО ПЕСО
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ
НОРВЕЖКА КРОНА
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
ПОЛСКА ЗЛОТА
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ
РУСКА РУБЛА
ШВЕДСКА КРОНА
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР
ТАЙЛАНДСКИ БАТ
ТУРСКА ЛИРА
ЩАТСКИ ДОЛАР
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД
ЕВРО

Код
Code
AUD
BRL
CAD
CHF
CNY
CZK
DKK
GBP
HKD
HRK
HUF
IDR
ILS  
INR
JPY
KRW
LTL
LVL
MXN
MYR
NOK
NZD
PHP
PLN
RON
RUB
SEK
SGD
THB
TRY
USD
ZAR
EUR

За Стойност
For
Rate
1
1,3964
10
8,3167
1
1,4081
1
1,5345
10
2,1114
100
8,0101
10
2,6227
1
2,2483
10
1,7750
10
2,6491
1000 7,2546
10000 1,5885
10
3,9078
100
3,0853
100
1,7093
1000 1,2297
10
5,6645
1
2,7594
10
1,1529
10
4,5682
10
2,4786
1
1,0242
100
3,1883
10
4,8400
10
4,7512
100 4,8856
10
2,1899
1
1,0936
100
4,5693
10
8,8813
1
1,3836
10
1,9999
1
1,9558

Валутният курс за митнически цели е курсът
на БНБ определен в предпоследната сряда от
месеца и публикуван този или на следващия ден,
който се използва през следващия календарен
месец, освен ако не бъде заменен от курса
определен по чл. 91 от ППЗМ. Курсовете сa
валидни до 24.00 часа на 31.05.2011 г.

Доходност и Риск
Стандартно
отклонение

За последните
12 мес.

От началото
на публ. предл.
(анюализирана)

Начало на публ.
предлагане

0.55%
-1.22%
0.43%

14.30%
12.82%
0.10%

2.29%
13.26%
1.20%

-18.95%
-8.50%
1.38%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

8.33%
8.58%

29.35%
25.89%

1.98%
1.50%

-47.41%
-40.64%

12.11.2007
12.11.2007

2.09%
4.52%
7.41%

0.11%
10.91%
13.20%

6.47%
5.36%
7.58%

6.31%
4.81%
3.02%

06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008

8.25%
13.75%
-5.82%
1.56%
2.14%
1.89%

7.00%
12.09%
14.39%
12.97%
12.71%
0.27%

10.34%
10.08%
-23.87%
3.26%
8.12%
7.00%

7.34%
-1.34%
-16.75%
-6.88%
3.47%
7.90%

14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008

1.31%
4.40%
1.28%

1.35%
1.90%
2.60%

1.22%
1.99%
-12.02%

-3.64%
-11.01%
-9.64%

20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007

Валута

Код

За

Стойност

Разлика

Currency

Code

For

Rate

Difference

Евро

EUR

1

1,96

0

Австралийски долар

AUD

1

1,46077

0,05198

Бразилски реал

BRL

10

8,44231

0,26200

Канадски долар

CAD

1

1,40869

0,04126

Швейцарски франк

CHF

1

1,55015

0,01376

Китайски ренминби юан

CNY

10

2,09189

0,05876

Чешка крона

CZK

100

8,08997

0,00536

Датска крона

DKK

10

2,62281

0,00007
0,04802

Британска лира

GBP

1

2,22443

Хонконгски долар

HKD

10

1,74782

0,04925

Хърватска куна

HRK

10

2,65079

0,00079

Унгарски форинт

HUF

1000

7,39724

0,02398

Индонезийска рупия

IDR

10000

1,58714

0,05101

Израелски шекел 

ILS

10

3,94336

0,06621

Индийска рупия

INR

100

3,03781

Исландска крона

ISK

Японска йена

JPY

100

1,68200

0,02732

KRW

1000

1,25573

0,03595

Литовски литаc

LTL

10

5,66448

0,00000

Латвийски лат

LVL

1

2,75741

0,00000
0,04124

Южнокорейски вон

Мексиканско песо

MXN

10

1,17062

Малайзийски рингит

MYR

10

4,54348

0,14262

Норвежка крона

NOK

10

2,48628

0,01991

Новозеландски долар

NZD

1

1,07587

0,03758

Филипинско песо

PHP

100

3,16007

0,09494

Полска злота

PLN

10

4,96618

0,01158

Нова румънска лея

RON

10

4,77055

0,01242

Руска рубла

RUB

100

4,89447

0,05570

Шведска крона

SEK

10

2,17820

0,02140

Сингапурски долар

SGD

1

1,10175

0,03141

Тайландски бат

THB

100

4,49833

0,11934

Нова турска лира

TRY

10

8,80925

0,26403

Щатски долар

USD

1

1,35850

0,03824

Южноафрикански ранд

ZAR

10

2,02053

0,05617

Злато (1 трой унция)

XAU

1

2043,55000

52,36000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 10.05.2011 година.
Тези курсове се основават на чл. 29, ал. 2 от Закона за БНБ и референтните курсове на ЕЦБ
за съответния ден, и се прилагат за целите на статистическата и счетоводната отчетност.

▶ Валути спрямо евро

Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции
фонд в акции
фонд в акции
Фонд на паричен пазар

14.8146
9.1703
4.1220
8.1642
11.5121
12.4998

Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции

83.7832
50.9567
65.4321

14.6679
9.0795
4.0812
7.9264
11.1768
12.4998
до 2 г.
83.4900
50.7019
65.1049

фонд в акции
Смесен - балансиран

100.6912
77.4333

99.1922
76.2805

2.48%
-2.34%

2.89%
1.31%

-2.36%
-7.10%

-0.01%
-6.82%

04.01.2007
25.06.2007

фонд в облигаци
1.35406
Смесен - балансиран
1.15266
фонд в акции
0.83313
Смесен - консервативен 0.77879
Смесен - консервативен 1.07168

1.35136
1.14576
0.82076
0.77413
1.06847

2.20%
5.01%
7.96%
3.13%
1.42%

0.64%
4.03%
8.90%
2.92%
0.32%

5.81%
6.97%
7.77%
6.94%
3.22%

5.71%
2.59%
-3.64%
-7.66%
3.40%

01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009

ЧЕШКА КРОНА

CZK

Смесен - балансиран
103.6479
Смесен - балансиран
106.7748
фонд в акции
89.1805
Фонд на паричен пазар 127.8141
Смесен - консервативен 95.7796
Смесен - консервативен 110.3596
фонд в акции
103.3271

102.6165
105.7124
87.8527
127.8141
95.3968
109.9187
101.2811

3.79%
2.49%
5.38%
2.49%
1.00%
2.10%
N/A

6.52%
6.25%
9.02%
0.32%
1.95%
0.24%
N/A

1.09%
-1.83%
-0.25%
7.96%
3.37%
5.93%
N/A

0.57%
1.18%
-0.80%
7.21%
-1.34%
5.39%
N/A

07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010

РУСКА РУБЛА

RUB

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

3,9414

фонд в акции

110.2494
102.0483

5.2140

7.82%

8.85%

8.40%***

5.42%

08.07.1999

1.0778

15.22%

14.53%

9.08%***

4.08%

01.06.2009

Фонд на паричен пазар 10.0334
Смесен - балансиран
19.1435
фонд в акции
11.9694

10.0134
19.0099
11.8030

N/A
8.54%
10.55%

N/A
8.18%
10.28%

N/A
5.20%
3.53%

N/A
10.35%
3.30%

01.06.2010
28.09.2004
05.01.2006

фонд в акции
фонд в акции
фонд в акции

1.1679
0.8205
1.0569

4.17%
-0.93%
-1.22%

10.98%
16.81%
10.55%

-13.76%
11.06%
8.58%

1.53%
-4.21%
1.61%

10.05.2004
04.10.2006
23.11.2007

132.4795
14.6609
0.7741

0.63%
3.40%
2.61%

3.08%
8.03%
14.95%

3.03%
0.66%
4.28%

5.77%
2.37%
-4.98%

04.05.2006
17.12.2004
04.05.2006

фонд в акции

5.2454
до 100 000 лв
1.0913

110.2494
102.3041

над 2 г.
83.7832
50.9567
65.4321

1.0859

1.0832

над 100 000 лв.
132.7445
14.8075
0.7818

Смесен - балансиран
фонд в акции

868.1676
774.7282

861.6726
768.9322

5.79%
5.22%

4.19%
4.58%

8.74%
7.48%

-4.68%
-8.23%

09.05.2008
09.05.2008

фонд в облигаци
Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции

11.7713
136.3438
8.4082
11.0548

11.7713
136.3438
8.4082
11.0548

1.99%
9.36%
16.40%
6.24%

1.01%
6.13%
11.60%
3.42%

6.31%
14.07%
22.55%
9.75%

3.14%
4.07%
-3.23%
4.51%

30.01.2006
30.01.2005
30.01.2006
30.01.2009

7.8919
за поръчки до 100 000 лв
фонд в акции
0.5826
Смесен - балансиран
0.7795
Смесен - консервативен 1.0355
до 50 000 лв / 40000 USD
Фонд на паричен пазар 1.3091
фонд в облигаци
1.3229
Смесен - балансиран
0.8884
фонд в акции
0.6540
Смесен - балансиран
0.7644
Фонд на паричен пазар
0.0000
1.0672

Фонд на паричен пазар
Смесен - балансиран

1.2048
1.0647

ВАЛУТА

Код

Купува

Продава

Hай-висока

Hай-ниска

Currency

Code

Buy

Sell

High

Low

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1,4279

1,4280

1,4442

1,4273

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

0,8761

0,8762

0,8818

0,8756

JPY

115,2000

115,2200

116,4800

114,9900

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

ЯПОНСКА ЙЕНА

CHF

1,2543

1,2545

1,2653

1,2540

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

7,8618

7,8654

7,9747

7,8569

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

8,9898

8,9933

9,0819

8,9705

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1,3824

1,3828

1,3927

1,3810

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1,3315

1,3318

1,3440

1,3315

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

265,1500

265,3400

266,5600

263,3400

24,2180

24,2410

24,3690

24,1090

39,7464

39,7905

40,1469

39,7498

3,9431

3,9522

3,9192

Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 9.05.2011 г.

от 100 001 до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.

1.1854
0.8328
1.0728
до 100 000 лв.
фонд в облигаци
132.9432
Смесен - балансиран 14.8075
фонд в акции
0.7896

фонд в акции

0,08815
0,00000

за поръчки над 100 000 лв
0.5797
0.7768
1.0339
над 50 000 лв / 40000 USD
1.3071
1.3189
0.8849
0.6507
0.7614
0.0000
1.0661

0.0000

N/A

N/A

N/A

N/A

25.06.2009

0.5768
0.7741
1.0323

3.01%
2.27%
2.65%

10.56%
4.73%
1.06%

12.53%
5.52%
5.33%

-14.56%
-7.03%
0.97%

19.11.2007
19.11.2007
19.11.2007

1.3051
1.3149
0.8814
0.6474
0.7584

1.90%
1.31%
2.04%
2.42%
5.99%

0.11%
0.38%
3.71%
6.45%
6.02%

5.86%
4.82%
2.91%
-0.05%
2.09%

5.35%
5.53%
-2.35%
-8.02%
-8.09%

0.0000
1.0128

N/A
1.76%

N/A
0.20%

N/A
5.28%

N/A
5.09%

16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
11.02.2008
19.01.2010

1.2048
до 90 дни
1.0488

1.14%
1.95%

0.17%
3.62%

3.60%
4.62%

3.73%
0.96%

над 90 дни
1.0594

Смесен - балансиран
8.3259
8.3259
фонд в акции
7.0927
7.0927
фонд в акции
0.0000
0.0000
Смесен - консервативен 10.2582
10.2582
клас А за поръчки клас А за поръчки клас А за поръчки
клас  В
Клас А         Клас В при изпълнена      Клас В при прекратена
до 20000 лв
над 20000 до 300000
над 300000
инв. схема
инв. схема
фонд в акции
0.7737
0.7699
0.7680                                  0.7623                    0.7623
0.7661
0.7471
фонд в акции
0.4316
0.4295
0.7680                           0.4252                          0.4252
0.4273
0.4167
за поръчки до 250 000 евро
  за поръчки над 250 000 евро
Цена
фонд в акции
106.4718
105.1638
                                                                                   104.3790

7.66%
7.61%
N/A
-2.83%

фонд в облигаци

15.11.2005
12.09.2005

9.07%
9.68%
N/A
4.68%

8.32%
8.64%
N/A
-1.43%

-3.47%
-6.40%
N/A
1.07%

01.03.2006
01.03.2006
05.04.2007
12.12.2008

0.61%
1.87%

11.75%
13.08%

-3.29%
-2.94%

-5.32%
-19.15%

22.05.2006
02.05.2007

-8.29%

12.60%

4.64%

4.58%

03.05.2010

Смесен - балансиран
фонд в акции
Смесен - балансиран

317.6197
13.5917
12.5360
9.3260
21.9116

316.6683
13.3238
12.1673
9.0517
21.9116

1.18%
2.65%
4.05%
6.03%
5.07%

3.52%
3.44%
6.36%
11.56%
5.43%

0.00%
1.97%
2.11%
6.88%
6.91%

6.30%
5.59%
3.92%
-1.60%
2.58%

17.11.2003
27.12.2005
27.12.2005
07.09.2005
08.10.2007

фонд в акции
Смесен - балансиран
фонд в облигаци

6.8245
8.2083
12.1849

6.7904
8.1673
12.1545

-1.79%
-2.50%
2.69%

5.94%
5.86%
1.66%

5.18%
4.81%
9.14%

-9.27%
-4.90%
5.46%

01.06.2007
01.06.2007
04.09.2007

фонд в акции
Смесен - балансиран
  

1.2715
1.1413

1.2460
1.1299

3.97%
4.83%

5.90%
5.35%

6.21%
9.04%

5.31%
18.09.2006
4.65%
10.06.2008
Източник: БАУД (www.baud.bg)  

Нетна стойност
Емисионна
Цена при
на активите на
стойност
обратно
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 10/05/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,319859
€ 1,346256
€ 1,313260
ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес
€
0,937345
€
0,956092
€
0,932658
Фонд на фондовете
ОТП - Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции
€
0,830634
€
0,847247
€
0,826481
от развиващи се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 4/05/2011 г. Включените в цените разходи са както
следва: при придобиване - 2.00% от НСАД, но не по-малко от 10 евро (левовата им равностойност)
по една поръчка; при обратно изкипиване - 0.50% от НСАД.
Цени за 1 дял за 10/05/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,162264 лв.
1,162264 лв.
1,162264 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 10/05/2011 г. Няма разходи при емитиране и обратно
изкупуване на дялове на фонда. Информация може да се получи от Call Center на “Банка ДСК” ЕАД на
тел. 0700 10 375 на цената на един градски разговор и на интернет страниците www.dskbank.bg и
www.otpbank.hu
Взаимен фонд

www.sentinel-am.bg
тел. 02/ 980 14 26

Стойност за един дял 9.05.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0647 лв.

Сентинел - Рапид

1,2048 лв.

Цена на обр. изк.
до 90 дни

над 90 дни

1.0488 лв.

1.0594 лв.

1,2048 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
1,95 %

4,62 %

1,14 %

3,60 %

За ДФ „Сентинел – Принсипал” разходите по емитирането в размер на 0,5 % и по обратното изкупуване в размер на
1 % от НСА на един дял са включени в емисионната стойност, респективно в цената на обратно изкупуване за дялове,
държани по-малко от 90 дни. За ДФ „Сентинел – Рапид” емисионната стойност и цената на обратно изкупуване са
равни на НСА на един дял.
Цените са валидни за поръчки, подадени на 5 май 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 10.05.2011 г.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ОТ:

Ти Би Ай  Евробонд
(Емисионна
ст-ст)

ПРЕХВЪРЛЯНЕ В:
Ти Би Ай Комфорт
Ти Би Ай Хармония
(Емисионна
(Емисионна
ст-ст)
ст-ст)

Ти Би Ай Динамик
(Емисионна
ст-ст)

Ти Би Ай Евробонд
N/A
13.5716
12.5176
9.3122
318.2540
N/A
12.4746
9.2802
Ти Би Ай Комфорт
319.8397
13.4578
N/A
9.2345
Ти Би Ай Хармония
319.8397
13.4578
12.4131
N/A
Ти Би Ай Динамик
Цените са в лева и са валидни за поръчки, подадени предишния работен ден. Разходите за емитиране на една акция или
един дял са включени в горепосочените цени.
Цената на обратно изкупуване на една акция/един дял на съответния фонд, от който е прехвърлянето е равна на Нетната стойност на активите на една акция или на един дял на този фонд.
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Регионални
индекси

Водещият индекс на БФБ отчете
леко понижение

Sofix: 440.67

-0.13%

Ново понижение за македонския
бенчмарк

MBI10: 2540.86

-0.68%

Сръбският индекс отново се оцвети
в червено

BELEX15: 738.89

-0.79%

Цифра на деня

Световни индекси Спад

“Фаворит Холд”

Първата сесия за седмицата завърши
със спад

BASF

DAX: 7410.52

4.05% 1.52%

-1.09%

35 550

Индексът на борсата в Ню Йорк поскъпна минимално

Dow Jones: 12 671.32

+0.26%

Водещият измерител в Токио отчете
спад

▶ акции на “Фаворит Холд” се изтъргуваха през фондовата
борса, като книжата останаха без промяна

Nikkei225: 9794.38

-0.66%

▶ се понижиха акциите на
водещaта германска компания BASF. Цената достигна
65.64 EUR за акция

Поскъпване
MAN

▶ поскъпнаха книжата на
германския производител
на камиони MAN до 97.99
EUR за акция

Goldman Sachs предрича
поскъпване на борсовите стоки
Големият спад в
цените през миналата
седмица е изгонил
спекулантите от
пазара, смятат от
компанията
Goldman Sachs очаква ново
поскъпване на стоковите
пазари, след като сривът
от миналата седмица, е
изгонил спекулантите от
пазара. Комбинацията от
по-бавен ръст при услугите
в САЩ и по-малко поръчки
за германското производство предизвика срутването
на индекса от 24 стоки
GSCI на Standard&Poor’s
с 11% за 5 дни. Това е
най-големият спад от декември 2008 г. и всички
печалби от средата на март
бяха практически изтрити.
Житото, цинкът и златото
обаче тръгнаха нагоре в
края на миналата седмица,
след като заплатите в САЩ
надхвърлиха очакванията
на икономистите, намалявайки притесненията за
отслабено търсене.
Спадове и ръстове

Стойността на всичките 24
стоки, следени от индекса
S&P GSCI, беше около 805

млрд. USD на 6 май, сравнено с 891 млрд. USD на
29 април. Всички запаси
от търгувани на борсата
продукти, подкрепени от
ценни метали, са спаднали
до 119 млрд. USD от 132
млрд. USD. Спекулантите отстъпиха, след като
инвестиционни фондове
направиха почти рекордни
залози за увеличението
на цените през последния месец, а S&P GSCI
достигна най-високото си
равнище от август 2008 г.
насам. Стоките изпревариха акциите, ценните книжа
и долара за пет поредни
месеца до края на април,
най-дългата поредица от
поне 14 години, поради
очаквания, че търсенето
ще надхвърли производството във всички области
от петрол през мед до царевица.
Разногласия

Най-влиятелните анализатори и мениджъри на
фондове са на различно
мнение по въпроса накъде
отиват цените. Последния
път, в който индексът S&P
GSCI падна толкова много, той скочи с 12% през
следващата седмица, а до
края на последния месец

▶ Инвестиционните фондове направиха рекордни залози за увеличението на цените на суровините през
последния месец 
СНИМКи Bloomberg

се увеличи повече от два
пъти. Световната икономика се разраства, предвождана от Китай, Индия и
Бразилия. Същевременно
производители като BHP
Billiton, най-голямата мин-

на компания в света, и ВР,
най-големият производител на петрол в Европа,
нямат възможност да отговорят на увеличеното
търсене. Други експерти
обаче казват, че въпреки

ръста на икономиката има
толкова голяма спекулация
на пазара, че цените вече не отразяват адекватно
търсенето и предлагането.
Индексът S&P GSCI все
още е 34% по-нагоре от

положението си преди година и повече от два пъти
по-високо от състоянието
си през февруари 2009 г.,
когато икономиките се възстановяваха от глобалната
рецесия.

Повишение
▶ Цената на суровия петрол се повиши,
отърсвайки се от най-големия си седмичен
спад от 2008 г. насам, поради признаци за
стабилно икономическо възстановяване
в световен мащаб. Фючърсите скочиха с
3.6%, прекъсвайки петдневната си губеща
поредица, след съобщения за рекордни нива
на износ от Германия и ръста на заплатите
в САЩ. Суровият петрол за доставка през
юни се покачи с 2.14 USD, или 2.2%, до 99.32
USD за барел на стоковата борса в Ню Йорк.
Фючърсите спаднаха с 15% за петте дни до 6
май, най-големия седмичен срив от декември
2008 г. Цените все пак са с 32% по-високи от
тези преди година

АБОНИРАЙ СЕ СЕГА ЗА � МЕСЕЦ ЗА
тел. ��/�������

sales@pari.bg

ЛЕСНО И БЪРЗО

www.pari.bg

�� лв.
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Времето
за работа
в България
намалява
Хората у нас отделят
най-голяма част от
времето си за лични
грижи, показват
данните на НСИ

Работното време е средно 7 часа и 19 минути на
ден, показва проучването
“Бюджет на времето”, проведено от Националния
статистически институт.
Според данните от него
мъжете прекарват в работа
малко по-дълго от жените.
То е средно по 7 часа и 25
минути, а това на жените
по 7 часа и 13 минути. За
последните 10 години времето за работа е намаляло
с половин час. Най-много
се трудят хората на възраст
20-49 години. В данните
не се включват почивките
и прекъсванията на работата, а само действително
отработеното време.

Разминаване

И ако различните проучвания на професори и лекари
показват колко е натоварено ежедневието на хората
и как стресът вреди на
здравето, проучването на
статистическия институт
показва друго. Според
данните хората отделят
най-голяма част от времето си за лични грижи. Около 33% от денонощието
хората прекарват в грижи
за себе си, а най-голяма
част от тези 33% се отделят за сън - средно по 9 часа и 14 минути. Най-малко
пък е времето, което се
отделя за пътуване - по
около 2% на денонощие.

▶ Хората в България посвещават 19% от времето си на работата

Времето, което се отделя
за хранене, е средно 2
часа и 8 минути. А общо
за хранене, сън, обличане,
миене и грижи за здравето
се отделят по 12 часа и 20
минути.

Агроживот
За селско
стопанство у
нас се отделя
3 пъти повече
време от ЕС
▶ Делът на времето,
което се отделя
в България за
отглеждане на
селскостопански
растения и
животни, е 2 до 3
пъти по-висок от
средния за повечето
европейски страни,
показва проучването
на НСИ.
▶ За отглеждане на
селскостопански
животни в България
са се отделяли по
2 часа дневно, в
Естония - 1 час и 40

Все по-близо до
компютъра

През миналата година
12% от хората, до които
са се допитали от НСИ,
са отделяли средно по
час и половина на ден
минути, в Латвия
- 1 час и 38 минути,
в Словения - 1 час и
50 минути, докато
във Франция това
време е 57 минути,
в Германия - 1 час и 5
минути, в Швеция 56 минути.
▶ Едно лице, което
се занимава с
отглеждане на
селскостопански
растения, отделя
за тази дейност по
2 часа и 10 минути
на ден (2 часа и 27
минути за мъжете
и 1 час и 55 минути
за жените). За
отглеждане на
селскостопански
животни се отделят
по 1 час и 21 минути
дневно (1 час и 34
минути за мъжете
и 1 час и 3 минути за
жените).

УД “Райфайзен Асет Mениджмънт (България)” ЕАД уведомява
всички заинтересувани лица, че на основание чл. 191, ал.4 от ЗППЦК е
представило в Комисията за финансов надзор и в “Българска фондова
борса - София” АД тримесечни отчети, за първо тримесечие на 2011
г., на организираните и управляваните от него договорни фондове,
а именно: Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар, Райфайзен
(България) Фонд Облигации, Райфайзен (България) Балансиран Фонд,
Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд, Райфайзен (България)
Фонд Акции и Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро.
Отчетите са на разположение на желаещите да се запознаят с тях
в седалището на управляващото дружество на адрес: гр. София, ул.
“Гогол” №18-20, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа, както и
на интернет страницата на дружество www.ram.bg.

СНИМКА SHUTTERSTOCK

за търсене на информация в интернет, четене,
писане на електронни
писма. Така заниманията
с компютри заемат второ място след гледането
на телевизия. Най-много време на компютрите
посвещават най-младите
(до 19-годишна възраст).
От тях 26.5% се занимават по 1 час и 44 минути с компютърни игри и
49% - с друг вид използване на компютри по 1
час и 57 минути. 20% от
лицата на възраст 20-49
години отделят средно
по 1.5 часа за друг вид
използване на компютри,
а 2.3% от тях по 1 час и
31 минути се занимават с
компютърни игри.
По-малко време за компютърни занимания отделят анкетираните лица на
възраст 50-64 години - по
около 1 час и 14 минути
за двата вида дейност, като делът на участващите
също е нисък - 0.5% за
игри и 4.2% за друг вид
използване на компютри.
0.7% от лицата над 65годишна възраст също
отделят от свободното
си време за занимания с
компютри - 1 час за игри

и 1 час и 18 минути за
друг вид използване на
компютри.
Времето за
здравословен
живот

Изследването показва, че
едва една пета от мъжете
и 15% от жените спортуват. Тези, които го правят, отделят средно по 2
часа на ден. За четене на
книги се отделят по час и
20 минути на ден.
Царе в кухнята

95% от жените и 78.9%
от мъжете са отделили
време за домакинска работа. Домакинският труд
отнема по 3 часа и 25
минути на ден. Жените
се занимават с домакинството почти два пъти повече време от мъжете: 4
часа и 27 минути на ден,
мъжете - 2 часа и 14 минути. Изследването показва, че мъжете отделят
време основно за събиране и цепене на дърва,
както и за отглеждане
на растения и животни.
Жените пък прекарват
най-много от времето си
в готвене.
Радослава Димитрова

Бюджет на домакинствата
време в %

Доброволна работа и помощ

�

Свободно време

��

Пътуване

�

Домакинска работа

��

Некласифицирани

�

Обучение

��

Заетост

��

Лични грижи

��
Източник: НСИ
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Apple измести Google като
най-скъпа марка
Все повече компании от Бразилия, Русия, Индия и Китай
намират място в класацията
Успехите на iPad и iPhone
направиха за първи път
Apple най-скъпата марка
в света според проучването на компанията за
маркетингови проучвания
Millward Brown BrandZ. С
това компанията на Стив
Джобс прекрати 4-годишното лидерство на Google в
класацията. Изследването
на Millward Brown, които
са поделение на рекламния гигант WPP, показва
също така разместване при
лидерството и в други сектори, както и силно навлизане на нови участници от
страните, влизащи в т.нар.
група BRIC - Бразилия,
Русия, Индия и Китай. Седем от 11-те нови попълнения в Топ 100 са от тези
страни, като Китай вече
има 12 компании в класацията при 7 през миналата
година.
Голямото
предимство
да си онлайн

Тазгодишната класация показва, че Amazon измества
веригата магазини Walmart
като най-скъпа марка за
продажби на дребно, след
като повиши стойността си
с 37% до 37.6 млрд. USD,
докато Walmart спадна с 5%
до 37.3 млрд. USD. Компанията майка на Walmart Wal-Mart Stores, все още има
10 пъти повече продажби и
пет пъти по-голяма пазарна
капитализация, но в изчисленията си Millward Brown
изваждат материалните активи от пазарната стойност,
за да изчислят стойността на търговската марка.
Amazon, чиито магазини са
изцяло онлайн, печелят от
това. Стойността на марката
Walmart също така не включва Sam’s Club и други презокеански филиали, собственост на Wal-Mart Stores.
Покачването на Amazon, съчетано със спада на Walmart
и други големи марки при
търговията на дребно, като
Tesco и Carrefour, отбелязват
преминаването към онлайн
търговия.
Според експертите от
Millward Brown Amazon печели много от включването

на потребителски мнения в
сайта си. Според тях, макар
вече всички да използват
такава опция, от Amazon са
били първи и са свършили
изключително добра работа
в изграждането на доверие.
Доминация на
технологичните
марки

От Millward Brown отчитат, че растежът на пазара
на таблети и смартфони е
довел до големи печалби и
повишаване на стойността
на марките за много технологични и телекомуникационни компании. Шест такива компании присъстват
в Топ 10, включително заелите първите три места. С
изключение на поставения
на второ място Google останалите отчитат повишаване
на стойността на марката
през годината. Лидерът в
онлайн търсенето Google
има спад от 2% въпреки
успеха на операционната
си система Droid. Според
Millward Brown спадът на
Google се дължи основно
на намалената с 4% капитализация през изминалата
година, бавно възвръщаемите инвестиции в мобилни платформи и браузъра
Chrome, както и изтеглянето
от Китай. Въпреки това от
Millward Brown отбелязват,
че Google остава една от
най-предпочитаните и надеждни търговски марки.
За контраст BlackBerry
отбелязва 20% спад в стойността на марката, което
според анализаторите се
дължи на това, че водещият
в миналото производител
на смартфони предлага помалко нови продукти от
конкурентите си.

Нови марки в класацията

Топ 10 на най-скъпите марки
Марка			

Пазарна стойност в млрд. USD

Ръст/спад

Място в Топ 100			

1 Apple			
2 Google			
3 IBM			
4 McDonald’s		
5 Microsoft		
6 Coca-Cola		
7 AT&T			
8 Marlboro		
9 China Mobile		
10 General Electric

153.285			
111.498			
100.849			
81.016			
78.243			
73.752			
69.916			
67.522			
57.326			
50.318			

+ 84%
- 2%
+ 17%
+ 23%
+ 2%
+ 8%
N/A
+ 18%
+ 9%
+ 12%

53 Deutsche Telekom			
33 China Life Insurance			
35 Facebook				
43 Agricultural bank of China			
52 Tencent/QQ				

Стойност (млрд. USD)

29.774
19.542
19.102
16.909
15.131

Източник: Millward Brown

Марки с най-голям ръст

Източник: Millward Brown

1 Facebook 				
2 Baidu 					
3 Wells Fargo 				
4 Burberry 				
5 Apple 					

246%
141%
97%
86%
84%

Източник: Millward Brown

Скоростен ръст

Най-голямо повишение на
стойността отбелязва марката Facebook - 246% до 19.1
млрд. USD, с което заема
35-о място в класацията.
Китайската търсачка Baidu
е втора по този показател,
повишавайки стойността
си с 141% до 22.6 млрд.
USD, което й отрежда 29-о
място.
Филип Буров

Методология на класацията
▶ Методите за оценяване в класацията BrandZ са
подобни на тези, които една инвестиционна банка
би използвала, за да оцени дадена марка.
▶ Те са базирани отчасти на проучвания за продуктовата стойност на марките, финансова
информация от агенция Bloomberg и доклади на анализатори.
▶ Millward Brown използват тези данни, за да калкулират каква част от печалбите се дължи на марката, каква част на тясната връзка с клиентите и
какви са възможностите за растеж на печалбите,
реализирани благодарение на наложената марка.

колаж светла иванова

Другите сектори
Финансовите компании отбелязват
9% среден ръст
▶ Финансовият и застрахователният сектор също
отчитат ръст. Компаниите от финансовата индустрия са увеличили пазарната си стойност средно с 9%,
като 15 от 20 в списъка отбелязват двуцифрено увеличение.
▶ При застраховането първите две места са заети от
китайските компании China Life и Ping An.
▶ След тежка година японският автомобилен производител Toyota се съживява и повишава стойността си с 11%

до 24.1 млрд. USD, с което отново заема първо място при
производителите на автомобили.
▶ Същевременно британският петролен гигант BP
отбелязва спад от 27% заради разлива в Мексиканския
залив. Анализаторите от Millward Brown отбелязват, че
за разлика от Toyota британската петролна компания
едва ли ще успее да се възстанови в скоро време.
▶ Марките за бързо хранене отчитат средно 22% ръст,
като лидер е заемащият 4-то място в общата класация
McDonalds с 23% повишение до 81 млрд. USD пазарна стойност.
▶ При напитките водещо място заема Coca-Cola с 8%
увеличение до 73.8 млрд. USD, следвана от Budweiser с 15.9
млрд. и Pepsi с отчетен 1% ръст до 12.9 млрд. USD.
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Марк Цукърбърг плати
7 млн. USD за къща в Пало Алто...
Имотът с площ
521 кв. м и 1590 кв.
м двор е първият
собствен дом за
съоснователя на
Facebook
Съоснователят и главен изпълнителен директор на социалната мрежа Facebook
Mарк Цукърбърг, който е
на 26 години, влезе в групата на младите купувачи
на първо жилище, съобщи
американското списание
Forbes.
Цукърбърг обаче няма големи финансови затруднения за първата си покупка.
Състоянието му се оценява
на 13.5 млрд. USD, а наскоро е похарчил относително
скромните 7 млн. USD за
своето първо жилище.

Къща с 5 спални
и 5 бани

Възстановеният след разрушаване имот в Пало Алто,
Калифорния, е със застроена площ 521 кв. м, а дворът
е 1590 кв. м. Имотът има
пет спални, пет бани, огромна трапезария, беседка и
остъклена веранда. В задния двор на имението има
соленоводен басейн, SPA,
беседка с камина и навес
за автомобили.
Скрит зад стена и
цитруси

Имението се намира в квартала Crescent Park и е скрито от любопитни съседи и
зяпачи със стена и цитрусови дървета. Кварталът
е луксозен, а осреднената
цена на еднофамилните
жилища е била 1.9 млн.
USD през февруари според

Zillow.com.
От Facebook засега отказват да коментират покупката, но публичните архиви показват, че сделката е
финализирана в средата
на март, пише още Forbes.
Както при повечето богати и известни купувачи на
жилища, сделката е сключена през трето лице. За
един век къщата, купена от
Цукърбърг, е сменила собственика си 7 пъти, пише
Forbes.
Край на наемите

Младият милиардер дълго
време беше почитател на
наемането на относително
евтини жилища. Двете му
последни квартири бяха в
квартала College Terrace
в Пало Алто и се намираха близо до офисите на
Facebook.

Ръст в цената

Цукърбърг заема 52-ро място в класацията на милиардерите на Forbes. Той е
платил 1 млн. USD повече
от обявената преди година
продажна цена на имота от
5.85 млн. USD.
Евтино
като за милиардер

Тази сума може да изглежда голяма за много хора,
но е нищо в средите на
милиардерите. По-рано
тази година Юри Милнер,
милиардер и акционер във
Facebook, плати 100 млн.
USD за имот в района. През
април стана ясно, че найбогатият украинец Ринат
Ахметов си е купил мезонет в Лондон за 221 млн.
USD, което е най-голямата сума, давана някога за
апартамент. 

▶ Марк Цукърбърг
е финализирал
сделката по
покупката на
първото си
собствено жилище
през март

▶ Къщата на
Цукърбърг е в
луксозния квартал
Crescent Park в Пало
Алто, Калифорния
снимка bloomberg

...а най-скъпата къща в София се продава за 3 млн. EUR
800 хил. EUR е
ценовият връх, при
който се сключват
сделки за луксозни
жилища
Най-скъпата къща в София
се продава за 3 млн. EUR
с ДДС, показва справка в
портала Imot.bg. Изчислена
по референтния курс на
Европейската централна
банка, цената й в щатски
долари е 4.444 млн. USD.
Цената е с около 2.5 млн.
USD по-ниска от купената
от съоснователя на социалната мрежа Марк Цукърбърг къща в Пало Алто.
По-скъпите имоти, обявени
като къщи в българския
портал, всъщност са или
хотели, или офисни сгради, показва справка на в.
“Пари”.
Дело на италиански
предприемач

Най-скъпата къща в центъра на София се намира
на ул. “Чаталджа” близо
до храм-паметника “Св.
Алекс андър Невски”.
Строена е от италиански
предприемач през 1932 г.
и е надстроена през 1992

Сделките,
които
се правят в
последните 2
години за къщи,
са с цени до
700 -800 хил.
EUR

500

▶хил. EUR е ценовият
праг за къщите, над
който трудно се
намират кандидати

Никола Стоянов,
“Лукс имоти”

3

▶години стои на пазара
най-скъпата къща в
София и все още не е
намерила своя купувач

г. Сградата има стоманобетонна конструкция от
партера до покрива, включително дебели зидове от
червена тухла, ТЕЦ, телефон. Скъпата къща има 20
помещения, 5 санитарни
възела, гараж за 3 коли, 5

големи тераси и камина.
Височината на помещенията е 3.40 м, има нова
електрическа и ВиК инсталация. Къщата е покрита с
топло- и хидроизолации и
марсилски керемиди. Имотът се продава от 3 години,

а търсене на толкова скъпи
имоти в столицата няма,
категорични са от агенция
“Сън пропърти”.
Сделки
с луксозни къщи

“Сделките, които се правят

в последните 2 години за
къщи, са с цени до 700-800
хил. EUR”, обяви Никола
Стоянов от “Лукс имоти”.
По думите му клиенти за
скъпи имоти у нас се чакат
доста дълго време, дори с
години, както е и в случая

с къщата на ул. “Чаталджа”. “Всяка цена над 500
хил. EUR за къща и над
200 хил. EUR за апартамент отказва голяма част
от клиентите”, допълни
Никола Стоянов.
Красимира Янева

Пазарът
в цифри
За първото
3-месечие
на 2011 г.

521
млн. лв.
е общата
стойност на
фармацевтичния пазар

26.6
млн. лв.
е общата стойност
на пазара на лекарства срещу диабет

ръст 9.6%

15.6
млн. лв.
е стойността на
пазара
на инсулин

ръст 9.2%

11
млн. лв.
е стойността на
пазара на неинсулинови лекарства

ръст 10.1%

Пазарът на лекарствата
срещу диабет се разраства
Появата на генерични медикаменти и нови начини за лечение
са основните причини за увеличението на продажбите с 9.6%
за първото тримесечие

Пазарът на лекарствата срещу диабет нараства с 9.6% за първото тримесечие на тази
спрямо същия период на миналата година.
Така стойността му достигна 26.6 млн.
лв., сочат данните на IMS Health Bulgaria.
Резултатите не са изненадващи, тъй като
целият фармацевтичен пазар по традиция
върви нагоре още от първото тримесечие.
Всъщност пазарът на медикаменти срещу
диабета е само 1/20 от общия фармацевтичен пазар, който за първото тримесечие на
2011 г. е на стойност 521 млн. лв.
Нови методи за лечение - повече
продажби

"Причината за възходящото развитие на
продажбите на медикаменти срещу диабет
е навлизането на нови начини на лечение.
Този процес обуславя от своя страна появата на повече генерични медикаменти
срещу коварната болест, което всъщност
води до ръст на пазара", казва д-р Кунчо
Трифонов, регионален мениджър на IMS
Health за България. Тъй като генеричните
лекарства са по-евтини от оригиналните,
ръстът на пазара се дължи и на увеличението на заболелите от диабет. Според
него тенденцията е положителна както за
лекарите, които подобряват своята клинична практика, така и за пациентите, които
чрез новите лекарства имат възможност за
по-добро и по-евтино лечение.
Според д-р Трифонов България от 15
години насам е добър пример - в някои
отношения - за начина, по който трябва
да се третират болните от диабет. "Ние

въвеждаме бързо новите методи за лечение
на диабета", казва регионалният мениджър
на IMS Health. Не е на същото мнение
обаче председателят на Българска асоциация "Диабет" д-р Адриан Стоев. Според
него държавата ни харчи прекалено много
средства за лечението на диабета, вместо
да създаде програма за по-добър контрол
на заболяването. Тя не само би спестила
значителна част от разходите, но и би увеличила шансовете на пациентите да живеят нормално по-дълго време, без да стават
жертви на усложненията от болестта.
Инсулини и неинсулинови
медикаменти

Разпределение на
месечните разходи
за лечение

��%

за лечение на
усложненията
от диабета

��%

за инсулин и контрол
на кръвната захар

Ръст бележи и пазарът на инсулините,
показват данните на IMS Health Bulgaria.
Увеличението за първото тримесечие на
2011 г. е с 9.2% до 15.6 млн. лв. Причината за положителната промяна също е
навлизането на нови класове инсулини
- аналози. Те имат по-добри показатели от
конвенционалните инсулини и подобряват
състоянието на пациентите, доколкото е
възможно, обяснява д-р Трифонов. Именно зачестилото прилагане на аналогови инсулини води до ръст на този пазар. "Аналоговите инсулини имат предимства пред
конвенционалните и тенденцията е ръстът на
употребата им да продължава", казва Васил
Валов от "Ново нордиск фарма". Той обаче
предупреждава, че докато в Литва, Естония и
Хърватия над 90% от използваните инсулини
са аналогови, България е на последно място
в Европа по използването им.
▶ Продължава на 23 стр.

В Европа използват с 46%
повече инсулин, отколкото
в България
Честотата на захарния
диабет в света и в България нараства, като това
се дължи на застаряването на населението,
намалената физическа
активност и висококалоричните храни. Това
логично се последва от
нарастващо потребление на медикаментите
за лечение на диабета, в
това число и на инсулин. Анализ за 2010 г.
показва, че в Европа
средно на глава от населението се използват
46% повече единици
инсулин, отколкото в
България.
Инсулинът е основен
медикамент, който
помага кръвната захар
да се поддържа в нор-

Д-р Васил Валов,

директор "Пазарен достъп" в
Novo Nordisk Pharma

Аналоговите
инсулини имат
предимства пред
конвенционалните и тенденцията е ръстът на
употребата им да
продължава
мални граници, като по
този начин се повишава
очакваната продължителност на живота и
се предотвратяват или
отлагат тежките усложнения на заболяването.
Като видове инсулин

в Европа се използват
повече инсулините от
съвременната генерация
(т.нар. аналогови инсулини) за сметка на конвенционалните (т.нар.
"човешки" инсулини,
които са продукти на
по-стара технология),
като в редица страни
аналоговите инсулини
почти изцяло са изместили конвенционалните.
Аналоговите инсулини
имат предимства пред
конвенционалните и
тенденцията е ръстът
на употребата им да
продължава. В Литва,
Естония и Хърватия над
90% от използваните
инсулини са аналогови,
а България е на последно място в Европа.
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22 фармация и диабет
Интервю д-р Адриан Стоев, председател на Българска асоциация “Диабет”

Очаква се пандемия от диабет в целия свят
Визитка
Кой е
д-р Адриан Стоев
▶ Адриан Стоев е доктор по
педагогика. Той е председател
на Българска асоциация “Диабет”. Д-р Стоев е диабетноболен и от 1990 г. се занимава с
обществена дейност като член
на ръководни органи в обществени организации на диабетноболните. Пациентските и
обществените организации от
20 години защитават правата
на диабетиците и се борят за
осигуряване на по-добър живот,
по-ефективна профилактика
и лечение на диабета и всички
негови усложнения.

Ако сега
държавата
има визия какво
трябва да се прави,
би трябвало да
работи за превенция.
Тоест да се научат
българите да ядат
здравословна храна,
да се движат повече,
за да не напълнеят,
което отключва диабет
тип 2 и метаболитен
синдром
снимка емилия костадинова

Скоро бюджетът за
здравеопазване в
България от 3 млрд.
лв. няма да достига
само за лечението
на диабет
▶Д-р Стоев, кои са найголемите трудности
пред болните от диабет
в България в момента?

- Най-големите трудности
са недостатъчните средства,
които се отделят за здравеопазване в страната, и липсата на дългосрочна здравна
политика. Управляващите
не мислят дългосрочно, а
как в момента да закърпят
положението.
▶Какво по-конкретно
трябва да се направи за
тях?

- По данни на Световната
здравна организация скоро
ще настъпи пандемия от
диабет и се очаква, че броят
на заболелите до 10 години
ще се удвои. Те в момента

519
▶ хил. са болните от диабет
в България по данни на
Международната диабетна
асоциация. Регистрираните
в НЗОК са 350 хил.

са 240 млн. души в света. В
България по данни на НЗОК
болните са 350 хил., но това
е броят само на тези, които
са регистрирани в касата
и получават лекарства. По
данни на Международната
диабетна асоциация у нас
има 519 хил. болни от диабет, а според Българското
дружество по ендокринология те са около 512 хил. души. Това са половин милион
българи, а вие знаете колко
е населението на страната
ни по последното преброяване. До десет години тези
болни ще се удвоят. Цифрата
става страшна. Идеята на
Световната здравна организация е, че сега трябва да
се направи нещо, за да се
предотврати тази пандемия.
Експертите констатират, че
парите, които сега се отделят
за здравеопазване в по-бедните страни, каквато е нашата - източноевропейските
страни, скоро няма да стигат
само за лечението на диабетноболните. Големите пари,
които се дават за диабета,
не са за лечението на самата
болест, а на усложненията
от нея. Ако сега държавата
има визия какво трябва да
се прави, би трябвало да
работи за превенция. Тоест
да се научат българите да
ядат здравословна храна,
да се движат повече, за да
не напълнеят, което отключва диабет тип 2 и метаболитен синдром. За това не
са нужни много средства,
трябва да има политическа
воля. Доказано е, че добрият
самоконтрол на болестта

спира настъпването на увреждания. Министерството
трябва да набележи стъпки
в тази посока, така че след
5 години парите за лечение
на диабет да се намалят. Сега
се чака тези болни да станат
инвалиди. Положението не
се подобрява, а се влошава.
▶Казахте, че има тенденция болните от диабет
в цял свят да се увеличават. Какви са причините
за това?

- Причините са комплексни. Сред тях са нездравословният начин на живот, стресът, напълняването,
някои вирусни инфекции
при тип 1 диабет. Вероятно
има и други причини, които
още не са открити. С увеличаването но болните ще
се увеличат и държавните
средства за лечението им.
▶Какви са месечните разходи на пациент с диабет?

- Много е относително.
За някои лекарства НЗОК
плаща 100% от стойността за инсулините например,
за други плаща определен
процент. Цените са много
различни. Пациент, който
иска да се лекува правилно,
трябва да харчи поне 150
лв. месечно само за тестове
за самоконтрол на кръвната захар. Без тези тестове
той не може да се лекува
правилно. На базата на пробата от кръвната захар болният може да си определи
дозата инсулин, която ще си
постави. При добро поддържане на гликемията през

денонощието диабетикът е
абсолютно здрав човек. Той
е работоспособен.
▶До какви усложнения
води диабетът и как те
оскъпяват лечението?

- При недобре лекуван диабет и поддържане на високи
стойности на кръвната захар много бързо настъпват
усложненията. Това са увреждания на периферната
нервна система и малките и
големите кръвоносни съдове, запушване на кръвоносни съдове, инфаркт, инсулт,
гангрена, бъбречни увреждания, които стигат до хронич-

До десет години болните от диабет ще
се удвоят
на бъбречна недостатъчност
и хемодиализа. Лечението
на хемодиализата е безбожно скъпо. Но ако един диабетик се лекува правилно,
никога няма да стигне до
хемодиализа. Ампутацията
при гангрена също е скъпо
нещо и също е предотвратимо, ако се вземат мерки
навреме. Парадокс в работата на здравната каса е, че
диабетикът не се изпраща
регулярно на профилактични прегледи, за да се констатират навреме настъпилите увреждания. Чака се да
настъпи увреждането, за да
бъде изпратен пациентът
при специалист. А симпто-

мите настъпват по-късно от
увреждането. Напоследък в
България се констатира бум
на диабетните увреждания,
а причината е именно тази няма добра профилактика.
От 2000 г. насам беше занемарено обучението на диабетноболните, така че те сами
да контролират болестта си
и да живеят нормално. Разчита се на добрата воля на
ендокринолозите. От друга
страна, лекарите станаха
по-скоро търговци, отколкото хуманни медици. НЗОК
казва, че се отпускат 60 млн.
лв. на година за диабет. Но
ако болестта се контролира
правилно и ако не настъпват
толкова много усложнения,
държавата би могла да си
спести част от тези пари.
▶Какъв процент от разходите на болния от диабет
са за инсулин и контрол на
кръвната захар?

- Фармакоикономическите проучвания показват, че
около 10-15% от средствата,
които се дават за лечението
на един диабетик, са за лекарства и за самоконтрол на
диабета, а над 60-70% от тези
средства са за лечението на
уврежданията и за хоспитализацията, която се налага
заради тези увреждания. За
държавата е по-изгодно да не
се стига до увреждания. Проучване за диабетните грижи
в Европа показа, че ние сме
на последно място по превенция от диабет - 29-о от 29
страни, които са участвали
в проучването. Няма тенденция да се отлепим оттам.

Преди 3 години Народното
събрание прие декларация
за борба с диабета, с хиляди
стъпки в нея какво трябва
да се направи, но оттогава
нищо не се е променило.
▶Каква част от тези
средства се поемат от
здравноосигурителния
фонд и каква се заплащат
от самия пациент?

- В развитите страни, когато пациентът заплаща
своята здравна осигуровка,
той не плаща нищо допълнително за лечението си.
При нас значителна част
от средствата се плащат от
НЗОК, някои клинични пътеки също се покриват от
здравната каса, както и пакет от прегледи и изследвания. Голяма част от средствата за лечението си обаче
харчи и самият пациент. У
нас съществува още един
парадокс. Диабетът се води
за нелечимо заболяване в
цял свят. Затова ние предложихме на диабетноболните
да се издава пожизнен ТЕЛК
и когато настъпи влошаване
на състоянието, пациентът
да преминава в по-горна група на неработоспособност.
От здравното министерство
и от Националната лекарска
комисия ни обясниха обаче, че диабетът е динамично протичащо заболяване
и затова диабетноболните
трябва на всеки три години
да получават нов ТЕЛК. Това
е в асинхрон със световната
практика и е излишен разход за държавата.
Елена Петкова
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Диабетът е едно
от най-скъпите
заболявания
България
харчи между
120 и 240
млн. лв. за
лечението на
болестта и
усложненията
от нея
Диабетът е едно от най-скъпите заболявания, което
здравната система в България заплаща. Според изчисленията на Българска асоциация "Диабет" лечението на
усложненията от болестта
струват на системата ни
между 120 и 240 млн. лв.
годишно. Организацията
твърди, че тези средства
биха били между 10 и 20
пъти по-малко, ако заболяването се контролираше
по-качествено. В момента
това не се прави заради неуредици в здравната ни сис-

тема. Според асоциацията,
ако разходите на държавата
за тест ленти за контрол на
кръвната захар се увеличат
до 12.9 млн. лв. годишно,
това ще намали значително
разходите по цялостното
лечение на болестта.
Няма пари за контрол на болестта

Контролирането на кръвната
захар е изключително важно за диабетиците. Ако тя
бъде наблюдавана стриктно
и редовно, пациентите биха
могли да живеят дълго и
пълноценно. В България
обаче 90% от диабетно болните не измерват нивата
на кръвната си захар дори
веднъж на ден, въпреки че
трябва да го правят 2-3 пъти дневно. Причината - нямат достатъчно средства за
тест ленти. Националната
здравноосигурителна каса
заплаща само 3 опаковки тест ленти годишно на
възрастни пациенти над
18 години. Те са крайно
недостатъчни, защото принуждават пациентите да

▶ Националната здравноосигурителна каса заплаща само 3 опаковки тест ленти годишно на болен от диабет,
което е крайно недостатъчно за качествения контрол на болестта

измерват нивата на кръвната си захар през големи
интервали. Това е пагубно
за здравето им и води до
много тежки усложнения.
Често усложненията от
диабета са инфаркт, инсулт,
слепота, бъбречна недостатъчност. Разходите само
за хемодиализа в България
са 44 млн. лв. годишно,
като 40% от тях са за хора,
получили бъбречна недостатъчност като усложнения от диабет, показват
данни на Българска асоциация "Диабет". Според
проучвания намаляването
на гликирания хемоглобин
с 1% чрез редовен самоконтрол намалява риска от

инфаркт с 14% и риска от
периферни съдови нарушения с 43%. Според друго
научно изследване, проведено в Германия през 2006
г., редовният самоконтрол
на кръвната захар води до
намаляване на усложненията от диабет с 32% и смъртността от коварната болест
с 51%. Това проучване е
още едно доказателство,
че от икономическа гледна точка инвестицията в
превенцията на диабета
намалява в пъти разходите
по лечението на болестта.
Песимистична прогноза - пандемия и все
по-малко пари

Според Световната здравна
организация (СЗО) в близките няколко години ще
наблюдаваме пандемия от
диабет. Болните ще се увеличат два пъти. В момента
в България в момента те са
около 500 хиляди. Всъщност трудно е да се изчисли броят им, тъй като все
още у нас няма регистър
на болните от диабет. Според данните на Българска
асоциация "Диабет" има
още 350 хил. души, които
в следващите години ще
се разболеят от коварното
заболяване.
Средствата, които страните от Източна Европа,
в това число и България,

сега отделят за здравеопазване, до няколко години ще бъдат достатъчни само за лечението на
диабета или по-скоро на
усложненията от него, показват още проучванията
на СЗО. Тази песимистична прогноза трябва да
се осъществи до 2015 г.,
смятат експертите. За тази
година бюджетът за здравеопазване в България е
около 3 млрд. лв. Дори и
в момента парите не са
достатъчни, а в бъдеще,
ако се сбъдне прогнозата
за пандемия от диабет,
ситуацията ще стане още
по-сложна за пациентите.
Елена Петкова



▶ Продължение от 21 стр.

В същото време стремглаво
нагоре расте и пазарът на неинсулиновите медикаменти
за перорална употреба. По
данни на IMS стойността
на техния пазар за първите три месеца на 2011 г.
достига 11 млн. лв. с ръст
от 10.1%. Обяснението
на този резултат отново
е навлизането на нови
медикаменти с по-добър
ефект, които удължават
периода преди започването на инсулиново лечение
на диабета. Много от тях
се поемат от Националната здравноосигурителна
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каса, което също влияе
положително на пазара
на неинсулинови медикаменти.
Нагоре, нагоре

Целият фармацевтичен
пазар също бележи ръст,
и то с доста големи проценти. По данни на IMS
нарастването му за първото тримесечие на 2011 г. е
16.3%, като достигнатата
стойност е 521 млн. лв. За
същия период през 2010
г. пазарът се оценява на
448 млн. лв. "Данните
обаче не са показателни

и по-скоро са изкривени,
тъй първите месеци на
годината бяха белязани от
грипни епидемии", казва
д-р Кунчо Трифонов. В
такъв период продажбите
на лекарства се увеличават силно, но тъй като
фармацевтичният пазар
се развива по-бавно през
годината, първите три месеца никога не са показателни за хода на пазара
през цялата година. Така
че остава да чакаме, за да
видим как ще се развие той
посткризисно.
Елена Петкова

Причини
Стресът води до диабет
▶ Причините за появата на диабет може да са много и комплексни. Някои от тях дори
още не са открити от учените. Сред най-честите причини за възникването на заболяването са затлъстяването, нездравословното хранене, обездвижването, стресът,
напрежението, някои вирусни инфекции. Болестта се предава и по наследство.

Симптоми
Диабетът може да бъде открит прекалено късно
▶ Симптомите при диабет тип 1 настъпват в ранна детска или юношеска възраст.
Класически заболяването при тип 2 се развива в зряла и напреднала възраст (над 45
години) у хора, страдащи от затлъстяване. Често болният може да страда от диабет дълги години, преди да разбере за това.
▶ умора и лесна уморяемост
▶ необяснима загуба на тегло
▶ силна жажда (полидипсия)
▶ засилено уриниране
▶ повишен апетит
▶ затруднено и забавено зарастване на рани
▶ инфекции
▶ замъглено виждане
▶ променено умствено-психично състояние - често се наблюдава напрегнатост, необяснима раздразнителност, силна летаргия или объркване, болният изглежда неадекватен, симптомите може да наподобяват тези на мозъчен инсулт
▶ кетоацидоза - обърканост, раздразнителност, гадене и повръщане и др., които може
да преминат при липса на лечение в кома и дори смърт.
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Големите гафове
на големите компании

▶В средата на 80-те Coca-Cola прави най-голямата си грешка - в паника от маркетингова атака на конкурента Pepsi се отказва от култовия си продукт 

Три истории за грешките на Unilеver, CocaCola и Mini, които се
превръщат в бедствие
за бизнеса им
До р и ком п а н и и като
Unilеver, Coca-Cola и
British Motor Corporation
(BMC) правят сериозни
грешки. И когато това се
случи, резултатите може
да бъдат печални. В предаването Business Nightmares
на BBC Тwo британският
журналист Евън Дейвис
разкрива най-тежките маркетинг и PR гафове на
световни фирми.
Компаниите непрекъснато се стремят да подобряват продуктите си,
за да постигат по-добри
резултати и да победят
конкуренцията. Но промяната на съществуващ
продукт може да се окаже
пагубна грешка, оставяйки
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▶млн. GBP струва
на Unilever във
Великобритания
добавянето на нова
съставка към праха
за пране Persil, която
съсипва тъканите

клиентите гневни и фирмата в криза. Погрешно
проведеният маркетинг
и некачественият PR може да представят и найумелия бизнесмен в лоша
светлина.
Компанията за бързооборотни стоки Unilever,
Coca-Cola и BMC, производителят на Mini, са едни
от най-крайните примери в
това отношение.
Сапунени войни

Пазарът на прах за пране
във Великобритания винаги
е бил ожесточено бойно
поле. Продуктите на компанията Unilever, сред които
е познатата марка Persil,
винаги се конкурират с тези
на Procter&Gamble (P&G),
където “перлата” е прахът
Ariel. До началото на 90-те
години от Ariel винаги са се
рекламирали, като акцентират върху научната работа
в търсене на по-ефективен
начин за борба с петната,
докато Persil гради имидж
като първия избор на преданите майки и грижовни
домакини.
Но когато преднината на
Persil започна да намалява,
Unilever решава да разработи нов продукт - Persil
Power, който съдържа специална съставка: манган,
наречена “ускорител”.
Procter&Gamble предупреждават Unilever, че новата формула
е твърде силна за общо
ползване и
може да навреди на дрехите, разказва

BBC. Но Unilever не се спират пред нищо и през 1994
г. започва производството
на Persil Power. Само за
няколко дни в пресата се
появяват изпратени oт P&G
снимки на боксерки и тениски, осеяни с дупки.
Вики Овис, бивш журналист по потребителски
теми, си спомня предупрежденията на P&G пред
BBC: “Ако използвате този
продукт, дрехите ви ще се
накъсат до неприличие”.
Възмутени клиенти започват да заливат собствениците на Persil с окъсани
дрехи В резултат акциите
на Unilever неминуемо падат - според анализаторска
оценка неуспехът е струвал
на компанията около 250
млн. GBP. И четири години,
за да възвърне позицията
си на лидер с помощта на
таблетките Persil.
Coca-Cola
без мехурчета

Въпреки че Coca-Cola е
най-продаваният в света безалкохолен продукт,
компанията винаги е била
притеснена от съперника
си Pepsi, който я следва по
петите.
Когато Pepsi представя
своето предизвикателство
Pepsi Challenge - дегустация на сляпо, която доказва, че повече клиенти
предпочитат сладкия вкус
на Pepsi - от Coca-Cola са
обезпокоени. Те веднага
се заемат с разработване на
нов вкус
ко л а ,
който да
победи

Pepsi при сляпата дегустация.
През април 1985 г. по
време на пищно медийно
събитие в Ню Йорк е представена новата кола. Не
само че вкусът на напитката е променен, но самият
оригинал е спрян от производство и продажба.
Памела Холи, репортер
от New York Times, си
спомня, че не е могла да
повярва на ушите си. “Това
е като да кажеш: “Решихме
да променим американското знаме и да сложим
звездите някъде другаде”,
казва тя.
Верните фенове на напитката в САЩ са ужасени и
излизат на улицата в знак
на протест. Войнствено настроен ентусиаст споделя
пред BBC: “Най-голямата
ми дъщеря е на 22. Първата
й дума беше “кола”. Втората й дума беше “мама”.”
В крайна сметка CocaCola преразглежда пазарните си проучвания и осъзнава, че е направила голяма
грешка. При дегустациятa
на новата напитка не са
взети предвид лоялността
към марката и всички асоциации, които тя всъщност
предизвиква по света.
Хората не просто обичат
старата кола заради вкуса
й - те обичат това, което тя
символизира. А маркетинг
изследователите въобще не
са се замислили как потребителите ще се почувстват,
когато тяхната любима кола бъде заменена с нов
продукт.
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▶В страх от конкуренцията на Ariel компанията за бързооборотни стоки Unilever, които държат лиценза за
производството на праховете за пране Persil във Великобритания, предприемат ход, с който губят лидерската си позиция на пазара и понасят огромни загуби
снимка bloomberg

снимка bloomberg

Да смениш вкуса на Coca-Cola
е като да кажеш: “Решихме да
променим американското знаме и да
сложим звездите някъде другаде”
Памела Холи,
репортер от New York Times

▶За да пробие на пазара с марката Mini, British Motor
Corporation започва да продава автомобилите на
цена под себестойността им  Снимка емилия костадинова

дни Coca-Cola променя решението си и обявява, че
ще върне в производство
оригиналната рецепта.
Голямата
Mini грешка

Mini е най-продаваната кола във Великобритания за
всички времена, с повече от
5 млн. купени бройки през
годините, пише BBC. Но
продажбите разкриват изненадваща история - много
потребители са купили своя
Mini твърде изгодно.
Първата Mini кола е пусната в движение през 1959
г. и сър Леонард Лорд,
президент на British Motor
Corporation (BMC), решава да я продава само за
500 паунда. Целта му е
да подбие продажбите на
най-големия конкурент на
Mini - Ford Anglia, който
тогава се продава за 610
паунда. И когато Джон Ле-

нън и актьорът Питър Селърс започват да се движат
по улиците с тази кола, тя
се превръща в абсолютен
хит.
Ford недоумяват как BMC
успяват да произведат Mini
толкова евтино, пише BBC.
Затова те решават да разглобят един от автомобилите, за да разберат как е
направен.
Бившият служител на
Ford Боб Хоу си спомня
пред BBC: “Анализирахме
Mini-то, разглобихме го до
последната заварка и разбрахме колко струва всяка
негова част”.
Изследователите на Ford
установили, че всъщност
себестойността на прочутата кола е с 35 паунда повече
от реалната. Според Боб Хоу
всеки Mini автомобил се е
произвеждал за 535 GBP, но
се е продавал само за 500.
Теодора Мусева

