Новини ▶ 8-9

Компании ▶ 12-13

На лов за
агенти
милионери

“Аурубис” ще инвестира
над 44 млн. EUR до 2014 г.

Сряда

▶ Никола Треан, изпълнителен директор на “Аурубис България”

USD/BGN: 1.36077

-0.96%

EUR/USD: 1.43730

+0.97%

Sofix: 410.16

+0.46%

цена 1.50 лева

BG40: 126.48

-0.02%

Акционерно
надлъгване

22 юни 2011, брой 116 (5176)

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

Новият инвеститор
в БАКБ - фондът на
Цветелина Бориславова CSIF,
и американският инвестиционен
фонд Grammercy влязоха в спор за
увеличението на капитала на банката.
Противоречията между двата основни
акционера е как да бъдат разпределени
новите дялове за 50 млн. лв., да има ли CSIF
пълен контрол и на каква цена ▶ 11

Новини▶ 6

Общинските
дружества
“Топлофикация”,
“Егида” и “Галатея”
пак са на загуба

Свят ▶ 10

ЕС ще глобява
страните с
прекомерен
дефицит и дълг

Компании ▶ 14

Българи са
основните
купувачи
на луксозни
имоти
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Мнения

Печеливш
Педро Пасуш Коелю

Губещ
Иво Сандер

Педро Пасуш Коелю положи клетва като премиер на Португалия.
Той е от Социалистическата партия, която спечели изборите на
5 юни. В новото правителство има представители на Социалдемократическата партия, на Демократичен и социален център
- Народна партия и независими кандидати. Коелю трябва да реализира съгласуваната спасителна програма с ЕС и МВФ. Той коментира и че иска да установи “пакт на доверие” с обществото.

Хърватия разследва бившия премиер на страната Иво
Сандер. Той е обвинен, че е приел подкуп от 10 млн. EUR от
унгарската петролна и газова компания MOL за правата
на управление на хърватската енергийна компания INA.
Говорителят на MOL Домокос Шолар е заявил, че компанията
отхвърля обвиненията, защото не е имало “никакво плащане
или споразумение с който и да е политик”.

Коментар

▶ По темата: “Номерът с
касовите апарати”
▶ Правилно решение на
министър Дянков, тъй като
няма смисъл, когато се вижда, че около 300 000 фирми
няма да успеят да свържат
апаратите си със системата на НАП, да се прибързва.
В условията на криза и без
това бизнесът е изключително засегнат, за това
отлагането е наистина благоприятно. Поздравления,
г-н Дянков, за поредното
отлично решение!

Всяка мандра
с връзка с НАП

Андрей

▶ Отново добро управленско решение на министър
Дянков. “Бързай бавно” - както е казал народът. Видно е,
че разбира от работата си.
Ваня
новини ▶ 4-5

Отлагането за
касовите апарати
може да се окаже
по-малко от година

Вторник

новини ▶ 3

Нова ТВ обвини bTV
в „хищническо
ценообразуване”

USD/BGN: 1.37396

EUR/USD: 1.42350

Sofix: 408.28

BG40: 126.51

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

+0.25%

21 юни 2011, брой 115 (5175)

-0.25%

-0.82%

-0.58%

цена 1.50 лева

Тънка
жъл а
линия
Фондът на Николай
Василев “Експат
капитал” купи 20%
от “Еврохолд” за
26.4 млн. лв. В това
бизнес настъпление
бившият министър
на три министерства
е придружен от
сериозна част от
своя екип от НДСВ
▶ 11
Снимка Емилия ко тадинова

компании ▶ 12-13

Защо лидерът
по продажби
„Порше БГ”
пропусна
автосалона

компании и пазари ▶ 14

Все повече
ипотечни
кредити са с
фиксирани
лихви

технологии ▶ 19

Вълна от
уволнения в
Skype преди
сделката с
Microsoft
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Донев: България навлезе в дълбока депресия.
Има риск да не излезем
от нея седем години,
смята председателят на
КРИБ и изпълнителен директор на “Софарма”.

2

Паметникът на
съветската армия
осъмна почистен. Измиването на рисунките бе обявено за 8.30 тази
сутрин, но бе извършено
още след 1 часа вечерта, за да
се избегнат провокации.

3

Отлагането за касовите апарати може
да се окаже по-малко
от година. Финансовото министерство и НАП
все още не знаят кога ще е
крайният срок за свързване на касовите апарати с
приходната агенция.
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София 1202
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колаж вихър Ласков

Земеделският министър Мирослав Найденов, изглежда,
се умори от безсмислени идеи
за нови стандарти за ресорната му земеделска продукция и
смени фокуса към финансите.
Последното му предложение за
законодателни промени е свързано с прекратяване на порочната
практика на укриване на данъци чрез модерната напоследък
система за връзка на фирмите с
Националната агенция за приходите (НАП). Според Найденов
касовите апарати в мандрите
трябва да бъдат свързани със системата на агенцията. Предложението му дойде няколко дни, след
като колегата му от финансовото
министерство Симеон Дянков
обяви, че крайният срок за връзка
с НАП на фирмите, регистрирани
по ДДС, се удължава.
Тук възникват няколко въпроса. Колко от мандрите имат
касови апарати, колко от тях са
регистрирани по ДДС и дали
министърът знае броя им. Вторият въпрос е доколко наредба,
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изготвяна от Министерството на
финансите и одобрявана от НАП,
е част от компетенциите на земеделското министерство?

Радослава Димитрова
radoslava.dimitrova@pari.bg

Земеделският
министър
Мирослав
Найденов блесна
с нова идея. След
стандартите за
качество в сектора
предложи касовите
апарати в мандрите
да се свържат с
приходната агенция
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Ако разгледаме хронологията
на събитията, ще възникнат
допълнителни въпроси и подозрения. Министрите от кабинета “Борисов” не само не знаят
какво точно правят, но и липсва
и комуникация помежду им. На
подчинените им в отделните
министерства също. Хвърлената
от министър Дянков в публичното
пространство като новина информация за отлагане на свързването на фирмите в НАП се оказа
новост за служителите в министерството и за тези в приходната
агенция. Никой не знае за колко
време, никой не знае какви ще са
сроковете за различните видове
фирми и за различните сектори.
Земеделският министър Найденов обаче е убеден, че мандрите
трябва да влязат в списъка с фирми, свързани с НАП, като мярка
за повишаване на приходите от
данъци.

Явно е обаче, че той самият
е в противоречие със себе си.
Малко преди да съобщи новата
си идея, коментира, че ще
направи и друго предложение
на Министерството на финансите - да отпадне изискването субсидии за земеделски
производители да се изплащат
само на фермери, които са
платили всичките си задължения към държавата. Ако всичко
беше нормално, за неплащане
на данъци би трябвало да
има санкции. В случая обаче
некоректните към държавата
земеделски производители ще
бъдат поощрени с изплащане
на дължимите им субсидии.
Възниква и въпросът защо е
нужно всяка мандра да има
връзка с НАП, след като установяването на нередности не е
свързано с последващи наказания. Може би поради това, че
темата е модерна. Или може би
защото земеделският министър
се изчерпа откъм стандарти и е
време за технологични иновации в сектора.

Елина Пулчева - 4395877
elina.pulcheva@pari.bg
Филип Буров - 4395857
filip.burov@pari.bg

Пламен Димитров - 4395857
plamen.dimitrov@pari.bg
Теодора Мусева - 4395876
teodora.mousseva@pari.bg

Компании и пазари
Мирослав ИВАНОВ - 4395894
miroslav.ivanov@pari.bg
Николай Вълканов - 4395860
nikolay.valkanov@pari.bg
Иглика Филипова - 4395867
iglika.philipova@pari.bg
Атанас Христов - 4395818
atanas.hristov@pari.bg

Тенденции
Биляна Вачева - 4395866
biliana.vacheva@pari.bg
Мария Веромирова - 4395865
maria.veromirova@pari.bg
Дарина Черкезова- 4395877
darina.cherkezova@pari.bg

фоторедактор
марина ангелова - 4395879
marina.angelova@pari.bg
Реклама - 4395872, 4395891
факс 4395826
абонамент и разпространение

4395835, 43 95 836

Счетоводство - 4395815
Печат: Печатница София ЕООД
ISSN 0861-5608

Сряда 22 юни 2011 pari.bg

редакционна 3
Цитат

Число на деня

Трябва да спре намесата
на изпълнителната власт в
съдебната и кадруването. ВСС,
създаден в сегашния си вид от тройната
коалиция, обслужва интересите и на
управляващите в момента
Иван Костов, председател на ДСБ. Партията призова
членовете на ВСС да се оттеглят сами

Гост-коментатор

Брилянтна
самооценка

47

▶ кг сладолед е бракувала Агенцията по храните при проверки на търговци. Междувременно директорът й Йордан
Войнов обяви в интервю, че проверките на агенцията са
обективни

По партизански

Няма вече съветски Супермен
в Княжевската градинка

Никола Пенев
nicodile.eu

Докато
политици
и интернет
коментатори спорят
от години какво да се
направи с монумента
на мракобесието,
няколко души
напълно изненадващо
създадоха брилянтно
точна оценка на
това какво е да си
българин
Американците имат един голям недостатък, който
и занапред ще им пречи да настигнат Европа в
културно отношение. За тях националната самоирония
е табу. Америка все още не е изяла достатъчно бой, та
да гледа на собствената си история с насмешка. Дори
най-либералните творци често не схващат хумора в
цялата ситуация между Бостън и Сан Франциско.От
източната страна на Атлантика обаче боят никога не е
бил кът. Повечето народи са имали достатъчно време да
преосмислят историята си в такива подробности, че да
схванат иронията. Британците загубиха цяла империя,
но се успокояват, че “са толкова напреднала нация, че
в някои райони на Лондон има течаща вода от повече
от десет години”. Германците построиха берлинска
стена от картон и я бутнаха пак. Чехите боядисаха танк
на армията окупатор в розово. Неизвестни българи ни
вкараха директно в Европа, като изрисуваха паметника
на същата тази армия в цветовете на Холивуд.
Българско изкуство рядко попада на страниците
на западната преса и това е тъжно. Но няма тъга
във факта, че именно промененият паметник в
София проби леда. Докато политици и интернет
коментатори спорят от години какво да се направи с
монумента на мракобесието, няколко души напълно
изненадващо създадоха брилянтно точна оценка
на това какво е да си българин. Да си българин е да
рисуваш американски супергерои по руски паметник
с европейски бои. И сетне от някой таен балкон да
гледаш как инак апатичните власти унищожават труда
ти в името на “обществения ред” и ценности, които
никой не споделя. Прогресивната част от града с право
страда по унищожените рисунки. От друга страна,
актът на трескаво изтриване е важна част от самото
произведение. Защото немалка част от това да си
българин е престореното уважение към външни сили.
Изкуството съществува да провокира и целта е
изпълнена. Голям брой софиянци и гости на столицата
умряха от кеф. От Пловдив поканиха неизвестния
творец да посети Альоша. Столичната община, която не
изтри нито една от свастиките по софийските сгради,
успя да организира “почистване” за рекордно кратко
време. Няколко казионни политици изказаха толкова
силно възмущение, че е редно руското посолство
да ги предложи за почетни граждани (и да им купи
съответните еднопосочни билети до Москва). Руската
преса се възмути несъразмерно и си позволи обидни
и надменни квалификации, които за пореден път
показаха, че така наречените братушки не могат и не
искат да ни приемат за самостоятелна нация. Ще имат
да вземат. А булевардът с лиричния ритъм получи
своите няколко дни нормалност и като всеки централен
булевард в голям европейски град беше място за
изкуство, спорове, вълнения и скандал.
Авторът е доктор по математика от Станфордския университет

СНИМК А БОБИ ТОШЕВ

Нарисуваният в комикси Паметник на съветската армия
беше измит предсрочно по
инициатива на Форум “България - Русия”. Късно вечерта в понеделник полицаи
разгониха събралите се хора,
отишли да видят произведението. След това почистваща

В броя четете още

Финанси ▶ 19-21
С малки
стъпки нагоре

Лизинг пазарът се
съживява основно при
автомобилите, но ръстът
няма да компенсира
загубените позиции

Технологии
▶ 22-23
Първият
Windows
смартфон на
Nokia ще се
появи в края на
годината

фирма започна с миенето,
продължило до късно през
нощта. Така планираната за
вторник сутринта акция на
общината беше изпреварена. Кметът Йорданка Фандъкова, която подкрепяше
почистването, все пак обяви,
че не одобрява подобни сред-

нощни акции.
Отпорът на властите срещу поп-арт произведението,
озаглавено “В крак с времето”, беше посрещнато остро
от част от обществото. Появиха се множество коментари и карикатури по темата. В
интернет вече можете да си

поръчате тениски с щампа
от изрисувания паметник.
Общината обеща, че ще измие не само рисунките, но и
целия монумент. Съвсем наскоро Столичният общински
съвет прекръсти градинката
около съветския паметник на
Княжевска градинка.
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Здравното министерство ще

диагностично свързаните
Първоначалните
планове бяха
средствата за
въвеждането на
системата да бъдат
осигурени от бюджета
на касата
Елена Петкова
elena.petkova@pari.bg

Средствата за въвеждането
на новата система за финансиране на болничната
помощ чрез диагностично
свързаните групи (ДСГ)
ще бъдат осигурени изцяло от бюджета на здравното министерство, а не
от този на НЗОК, както
беше предвидено. Това съобщи здравният министър
д-р Стефан Константинов.
Става дума за около 3 млн.
лв. Д-р Константинов заяви още, че в момента текат
преговори с Австралия (от
която купуваме системата)
за цената на ноу-хауто и
тя вероятно ще е в пъти
по-ниска от първоначално
предвидената.
Разминаването

В края на миналата година, когато правителството
прие новата система за
финансиране на болниците, здравното министерство обяви, че разходите
по интегрирането й ще
бъдат поети от бюджета
на обществения здравноосигурителен фонд. Председателят на НЗОК д-р
Нели Нешева обаче изрази
недоволството си от това
решение. Пациентските
организации също бяха на
мнение, че не е приемливо
парите на здравноосигурените да се разходват за
чисто административни
стъпки по промяна на системата. Така 6 месеца след
официалното стартиране
на проекта източникът на
финансиране беше променен и здравното министерство изцяло поема отговорността по въвеждането на
диагностично свързаните
групи.
Предимства и
недостатъци
на системата

Диагностично свързаните
групи е система за финан-

сиране на болничната помощ, която в някои страни
в света работи от 60-те
години на миналия век. По
същество тя представлява
метод, чрез който пациентите се групират според
сходни диагнози, разходи
за лечение, както и степен
на усложненост на случаите.
При групирането се отчитат възрастта, полът и продължителността на престоя
на пациентите в болница.
Така става възможно потежките случаи да получат
по-високо финансиране.
Клиничните пътеки, които използваме в момента,
не отчитат спецификата
на отделните пациенти,
страдащи от едни и същи
заболявания. При пътеките една и съща медицинска дейност се заплаща
еднакво, без да се взима
под внимание колко тежък
е случаят. Те създават и
предпоставки за източване
на публичните средства за
здравеопазване.
„Системата на диагностично свързаните групи е
много по-гъвкава и позволява справедливото разпределение на наличните
средства”, казва директорът на Националния център по обществено здраве и анализи д-р Ивайло
Ваклинов. Центърът е
структурата, която ще осъществява цялата дейност
по въвеждането на новата
система - интегрирането
на софтуер, събирането
на информация за заболеваемостта на населението
у нас и групирането на
пациентите.
Когато ДСГ бъдат въведени, след около 3-4 години
според прогнозите на здравния министър д-р Стефан
Константинов ще се промени моделът по изплащане
и отчитане на дейността

Въвеждането на диагностично свързаните групи ще започне от следващата година, но то ще е поетапно.
пак ще работят с прогнозни бюджети

на болниците. Всичко останало остава постарому.
Средствата отново ще се
изплащат от касата. Тя ще
осъществява и контрола
на системата. Медицински
одит ще продължава да извършва проверки.
Наред с позитивите системата има и негативни
аспекти. При нея би могло
да се получи т. нар. свръхкодиране. Това означава,
че лекарите биха могли
да допълват заболявания
на пациентите само за да
попаднат в по-скъпа група.
Например в Унгария, чиято
здравна система работи с
ДСГ от 1995 г., изведнъж
голяма част от ражданията
се оказали с усложнения.
Според д-р Ваклинов обаче системата разполага с
механизми за предотвратяване на подобни злоупотреби.
С всичките си плюсове
и минуси министерството ще започне поетапното
въвеждане на системата от
началото на 2012 г.

Числа

600% 3

▶ е увеличението на
разходите за болнична
помощ от 2000 г.
насам

▶ млн. лв. са необходими
за въвеждането
на диагностично
свързаните групи

Новият начин за финансиране
на болниците също има
вратички за източване
Не мисля, че беше
добра идея парите на
здравноосигурените
лица да се изразходват
за чисто стратегически стъпки по промяна
на здравната система,
каквато стъпка е въвеждането на системата на
диагностично свързаните групи (ДСГ).
Не беше правилно
първоначалното решение на правителството
плащането за интегрирането им в здравната ни
система да бъде поето
от Националната здравноосигурителна каса
(НЗОК). Затова мисля,
че по-доброто решение е
Министерството на здравеопазването да поеме
тези разходи.
Що се отнася до новия
модел на финансиране
на болничната помощ,
бих казал, че от гледна
точка на пациентите той
е по-добрият вариант.
Системата на диагностично свързаните групи

Д-р Станимир Хасарджиев,

председател на Националната пациентска организация

По-доброто решение
е Министерството на
здравеопазването да поеме
разходите за въвеждането на
диагностично свързаните групи
е много гъвкава и това
й дава предимство пред
клиничните пътеки, например. Така заболяванията ще бъдат лекувани
комплексно и съответно
по-ефективно.
Моделът е добър, защото би могъл до известна
степен да редуцира негативите от тенденцията за
застаряването на населението в цяла Европа. Хората ще живеят по-дълго
и ще страдат от повече
от едно заболяване. В
същото време обаче и
тази система има много
недостатъци. Тя не ре-

шава проблема с многото
болници в България. Тя
също има вратички за
източване на публични
средства.
Затова трябва да бъде въведена след извършване
на определени реформи
в здравната ни система
като цяло и когато тя е
напълно готова за това.
Иначе би могло да се
стигне до финансов
колапс. Диагностично
свързаните групи трябва
да бъдат съпътствани със
строг контрол на отчитането на медицинските
дейности.
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финансира

групи

Равносметка
Плюсове и
минуси на ДСГ

През 2012 г. болниците

▶ Диагностично свързаните групи гарантират
ефективно и справедливо
разпределение на ресурсите между болниците,
съобразно сложността
на лекуваните случаи.
▶ ДСГ системата създава условия за лечение на
пациента, а не на отделно негово заболяване.
▶ Налице е реално финансиране на дейност, а не
на структури.
▶ Създават се условия
пациентите да бъдат
хоспитализирани веднъж,
т.е. да се спре „точенето” на НЗОК.
▶ Съществува обаче
възможност да бъдат
добавяни заболявания на
пациентите, за да попадат в по-скъпа група.
▶ Не е ясно дали ще спести средства на здравната система.
▶ Системата създава
предпоставки за преодоляване на настоящите
затруднения с разходите за издръжка на болниците.
▶ Не гарантира обаче
закриване на болници
или оптимизиране на
мрежата от здравни
заведения.

ДСГ имат негативи,
но позитивите
са повече
Всяка система предоставя
възможност да бъде заобиколена и диагностично
свързаните групи не правят
изключение. Дали ще бъде
заобиколена обаче, зависи
единствено от морала на
хората, които работят в нея.
Основната неблагоприятна
черта на диагностично
свързаните групи е така
нареченото свръхкодиране.
Това означава, че лекарите се опитват да добавят
допълнителни заболявания
на даден пациент, за да го
включат в по-скъпа група.
За да се предотврати тази
злоупотреба, има мониторинг по кодирането. Ако
лекар си позволи това,
той на практика променя
историята на заболяването
на дадения пациент, а това е
поправка на официален документ, което е подсъдимо.
Така че е малко вероятно
лекарите да си позволят
подобна злоупотреба.
Негативите на системата са много по-малко от
позитивите. Тя позволява
справедливо разпределение
на средствата в болнична-

Д-р Ивайло Ваклинов,

директор на Националния
център по обществено здраве
и анализи

Системата
е изключително гъвкава
и ефективна, но
не мога да кажа
дали ще спести
средства
та помощ. Регулаторните
механизми винаги търпят
промяна с цел предотвратяване на възможността за
намиране на вратички. Така
или иначе увеличаването
или сливането на групи е
нещо напълно нормално.
В Германия например за
няколко години групите са
се увеличили двойно - от
660 до 1200. Системата е
изключително гъвкава и
ефективна, но не мога да
кажа дали ще спести средства на здравната
система.
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Депутатът консултант
отрече конфликт на интереси
Лъчезар Иванов
продължава
да отрича, че
поредният скандал с
него не е скандал
Депутатът Лъчезар Иванов
от ГЕРБ отрече да е в конфликт на интереси, понеже
е извършвал медицински
консултантски услуги, след
като е депутат. Преди дни
в медиите се появи доклад
на НАП, според който той
е взел 130 хил. лв. за консултантски услуги. За тях
той твърди, че се е регистрирал по ДДС, макар и със
закъснение, заради което
е санкциониран. Според
в. „Труд” той също така не
е декларирал отношенията
си с фирмите в декларацията си за конфликт на
интереси.

Отричай,
отричай

Пред bTV Иванов обаче
обяви, че не се срамува и че
„докато другите спят”,той
работи.
Гостуването на Иванов
се случи по лично нареждане на премиера Бойко
Борисов, който обеща да
го прати в студиото по време на телефонно интервю.
Самият премиер тогава
каза, че в разговор на четири очи между двамата
Иванов е отричал всичко,
публикувано в медиите.
Пред медията той обяви,
че случващото се е опит
през него да бъде ударена
партия ГЕРБ.
Пътешествия
и телефони

Това е пореден скандал с
депутата. Преди време той

се опита да спре репортаж по Нова телевизия за
негов приятел митничар.
Тогава той беше принуден
да подаде оставка като
председател на ГЕРБ - София и зам.-председател на
парламента.
В началото на миналата
година Лъчезар Иванов
отново беше обвиняван
в конфликт на интереси.
Тогава той участва в пътуване до САЩ заедно с
бившия здравен министър
Божидар Нанев, платено
от директора на тъканната
банка „Остеотех”. Иванов
беше и сред групата депутати, напуснали заседание
на парламента, за да участват в парти, на което им
бяха обещали безплатни
телефони „Верту”. Партито обаче се оказа медийна
инсценировка. 

Лъчезар Иванов
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Общинските „Топлофикация”,
„Егида” и „Галатея” пак са на загуба

„Метрополитен” и „Център за градска мобилност” са първи по печалба

▶Докладът за балансовите отчети на общинските дружества ще бъде гласуван утре от Столичния общински съвет 			

„Топлофикация-София”,
„Егида” и „Галатея” продължават да бъдат губещи
дружества на Столичната
община. На загуба излиза
и „Озеленяване” ЕАД. На
минус са и седем ДКЦ, а от
многопрофилните болници
- Втора, Четвърта и Пета,
както и някои специализирани болници и медицински центрове. Това е записано в доклад за балансовите отчети на общинските
дружества, който ще бъде
гласуван утре от Столичния
общински съвет.
Най-губещи

Докладът показва, че най-

Скандално
„Софийски
имоти” дължи
553 000 лв. за
данъци и такси

▶ Скандалното
дружество „Софийски
имоти” ЕАД, което
осъществява
дейности по отдаване
под наем на недвижими
имоти, собственост
на дружеството, и

голяма загуба има „Топлофикация-София” ЕАД.
2010 г. е приключила с
10.046 млн. лв. загуба за общинското дружество. Само
за година тя е намалена с
около 33 млн. лв., показва
докладът. „Егида-София”
е започнало годината със
714 000 лв. загуба, а я е
завършило с 468 000 лв.
„Галатея 2002” ЕАД отчита загуба от 371 000 лв. за
миналата година, като тя е
намаляла с около 60 000 лв.
в сравнение с 2009 г.
От общинските болници, които са на минус,
най-голяма е загубата за
Пета МБАЛ - 892 000 лв.

Балансовата комисия към
общината предлага отчетът на дружеството да не
бъде приет, а одитът трябва
да бъде завършен до края
на юли. На второ място
по загуби сред болниците е Четвърта МБАЛ със
182 000 лв. загуба и на трето Втора МБАЛ със 117 000
лв. загуба.

изготвяне на оценки
на материални
активи, има приходи
от 5.6 млн. лв. Те са
намалели с 243 000 лв.,
или с 4% в сравнение с
2009 г.
▶ Дружеството обаче
е оптимизирало
разходите си със 7%
и е увеличило леко
печалбата си до
258 000 лв. Наети са
38 души със средна
месечна работна

заплата 1102 лв.
Балансовата комисия
приема баланса на
дружеството за 2010
г., но не освобождава
от отговорност
членовете на съвета
на директорите
поради неизпълнение
на решения на СОС
и непогасяване на
задължения към
Столичната община за
местни данъци и такси
в размер на 553 хил. лв.

Прокурорски
проверки

Огромните загуби и проблемите в Пета многопрофилна болница са причина
и за прокурорска проверка
там. Такива има и в „Озеленяване”, и в „Столичния

автотранспорт”. Балансовата комисия към общината предлага членовете на
директорския борд на дружествата да не бъдат освободени от отговорност до
приключване на прокурорските проверки. „Столичен
автотранспорт” ЕАД има
срив в печалбата от 185 000
лв. през 2009 г. на 10 000 лв.
през 2010 г. „Озеленяване”
ЕАД е на загуба от 4000 лв.
Като причини в доклада са
посочени кризата и задължения на други фирми към
дружеството.
Добрите в отбора

„Мет рополитен” ЕАД

Търговия
Пазарите
са с добри
печалби
▶ На печалба са дружествата, които стопанисват
пазарите в София. Печалбата на „Пазари Възраждане” се е увеличила от 1.3
млн. лв. на 1.656 млн. лв.
през 2010 г. „Пазари Изток”
ЕАД е приключило миналата година с балансова

Снимка Боби Тошев

завършва 2010 г. с 5.977
млн. лв. печалба. „Център
за градска мобилност” е
приключило 2010 г. с балансова печалба от 3.231
млн. лв., която спрямо балансовата печалба от 2009
г. е нараснала с 662 000
лв., или с 26%. „Столичен
електротранспорт” ЕАД
е приключило 2010 г. с
балансова печалба 1.211
млн. лв. при балансова загуба 807 000 лв. за 2009 г.
Съгласно споразумение за
общинска подкрепа между
кметството и ЕБВР то няма
да разпределя дивиденти.
„Чистота-Искър” ЕООД
има печалба 3.11 млн. лв.,

но дружеството има блокирани близо 670 000 лв.
заради съдебен спор.
Заради кризата, изградените нови частни спортни
комплекси и повишението
на минималните осигурителни прагове печалбата
на „Спортна София - 2000”
ЕАД намалява с 98 хил. лв.
до 69 000 лв. Печалбата
на „ВиК” ЕАД е 78 000
лв. „Географска информационна система - София”
ЕООД е завършила миналата година на плюс със
скромните 2000 лв., показва докладът на общинската
комисия.

печалба от 829 000 лв.,
което е с 28.7%, или със
185 000 лв. повече в сравнение с 2009 г. Приходите на
„Пазари Запад” ЕАД са намалели със 137 000 лв. Това се
дължи на намаляването
на наемите при конкурсите и на освобождаването
на част от съоръженията. Причина за този спад
е появата на големи вериги от магазини в близост
до пазарите, които
отнемат част от кли-

ентите на наемателите.Балансовата печалба
е 464 000 лв. - със 76 000
лв. по-малко в сравнение
с 2009 г. „Пазари Север”
отчитат печалба 692 000
лв., която намалява със
76 000 лв. Приходите са
намалели също заради
затваряне на пазари и
строежа на метрото.
„Пазари Юг” ЕАД
е приключило миналата
година с 807 000 лв.
печалба.

Красимира Янева
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Първите 40 млн. EUR от ЕС за “Тракия”
се очаква да бъдат изплатени до месец
Досега плащанията
по проектите са
ставали с пари от
авансите от ЕК и от
фискалния резерв
Близо година след започване на строителството
на магистрала “Тракия”
България ще започне да
получава междинните
плащания от Европейския
съюз, съобщи Министерството на финансите. Според официалната информация от ведомството след
предсрочно изпълнение
на всички контролни дейности Сертифициращият
орган в Министерството
на финансите е изпратил
заявления до Европейската
комисия за междинни плащания по Оперативна програма “Транспорт” на обща
стойност 40 млн. EUR.
“Ускореният паричен поток гарантира значителен
по размер свеж финансов
ресурс за бенефициентите
по програмата и ще подпомогне успешното изпълнение на проектите в този
ключов сектор”, посочват
от МФ.

част от трасето на лот 4.
Това стана половин година след като изпълнителят
на отсечката от Ямбол до
Карнобат - “Тракия IV”
с водещ партньор “Холдинг Пътища”, обяви, че
по трасето има около 20
км мочурища и неподходящи почви, които трябва
да се укрепят. Засега не е
ясно в какъв размер ще е
оскъпяването и дали ще е
за сметка на държавата или
на изпълнителя.
▶Разходите, които
трябва да бъдат
възстановени, са
за доизграждане на
автомагистрала
“Тракия” - лот 2, 3 и
4, и за строежа на
софийското метро
Снимка БОБИ ТОШЕВ

За сметка на резерва

Разходите, включени за
възстановяване, са за доизграждане на автомагистрала “Тракия” - лот 2, 3
и 4, както и за строежа
на софийското метро. От
финансовото ведомство
очакват ЕК да възстанови
заявените средства по ОПТ
до един месец. След това

те ще бъдат предоставени незабавно на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията за
извършване на плащания
по проекти по Оперативна програма “Транспорт”.
Досега плащанията по проектите са ставали с пари от
авансите от ЕК и от фис-

Прегледът на системите
за сигурност в
“Козлодуй” завършил с
отлични резултати
▶Трайчо
Трайков
участва в
Министерската
конференция
по ядрена
безопасност
във Виена

Снимка МАРИНА АНГЕЛОВА

Икономическият
министър обяви
плановете за
енергийни
инвестиции допълнителни
блокове в “Марица
изток 2” и нови
генератори в
“Козлодуй”
Извършеният преглед на
системите за сигурност и
мерките за безопасност в
АЕЦ “Козлодуй” е завършил
с отлични резултати. Това
е заявил вчера българският
енергиен министър Трайчо
Трайков по време на Министерската конференция по

ядрена безопасност във Виена, която е организирана от
Международната агенция по
атомна енергия (МААЕ).
Ново ядрено бъдеще

Пред енергийни министри от
110 държави Трайков е коментирал, че България е активен
участник при формирането на
общата европейска ядрена политика и в разработването на
критерии за стрес тестовете.
По време на конференцията
държавниците са обсъдили
създаването на общ план за
действие за повишаване на
ядрената безопасност в света. Планът трябва да съдържа мерки, подобни на стрес
тестовете, които стартираха
в началото на юни в 143-те
атомни централи в Европа. Те

ще гарантират безопасността
на ядрените мощности във
всички страни.
Нови инвестиции в
“Козлодуй”

Преди дни в интервю за в.
“24 часа” министър Трайков обяви, че правителството
обмисля да подмени генераторите в пети и шести блок
на АЕЦ “Козлодуй”. Това по
неговите сметки ще излезе 20
млн. EUR, но пък ще осигури
допълнителни 60 мегавата
мощност на работещите реактори.
Ъпдейт на “Марица
изток 2”

Освен тази инвестиция от
думите на енергийния министър стана ясно, че държавата ще изгражда и два
нови блока в “Марица изток
2”. Те ще бъдат с мощност от
по 230-240 мегавата и токът,
произвеждан от тях, ще е
2 пъти по-евтин от аналогичните инвестиции в централата. Трайков определи
идеята като “финансово изгодна опция”. Той заяви, че
в момента се обсъждат две
възможности за финансиране
на въпросната инвестиция
- чрез публично-частно партньорство или чрез продажбата на миноритарен дял.
Елина Пулчева

калния резерв. С това премиерът Борисов обясни в
понеделник защо фискът е
намалял от 8.2 млрд. лв. на
4.5 млрд. лв. Според него
разходите по европроекти
ще бъдат възстановени от
Брюксел.
Евтиното е скъпо

Изпълнението на трите

лота на магистрала “Тракия” беше договорено за
общо под 400 млн. лв., но
впоследствие се оказа, че
строежът ще се оскъпи по
няколко параграфа. Миналата седмица от Агенция
“Пътна инфраструктура”
потвърдиха, че стойността
на проекта ще се повиши
заради преовлажненост на

За чия сметка

Зам.-министърът в МРРБ
Георги Прегьов изрази мнение, че са допустими разходи, които не би трябвало да
доведат до анекс на договора с “Тракия IV”. По-рано
обаче Николина Николова
от УС на АПИ заяви пред
медиите, че укрепването на
участъка вероятно ще е за
сметка на пътната агенция.
Магистралата ще се оскъпи
заради новите правила за
пътна безопасност на Евросъюза, които изискват
поставянето на специална
маркировка, знаци, мантинели и др.
Филип Буров
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На лов за агенти милионери

Комисията по досиетата започва работа по осветляване на агентите кредитни милионери, където според мнозина се крие последната
нишка от грозната страна на историята на прехода
Близо петнадесет години
след срива на банковата
система в България дойде времето и комисията
по досиетата, оглавявана
от Евтим Костадинов, да
започне проверка за принадлежност към бившата
Държавна сигурност на
хората, обединeни зад
понятието "кредитни милионери". На пръв поглед тази проверка не е
толкова интригуваща и
дори не предизвиква кой
знае какви медийни реакции. Наистина - оттогава
минаха много години,
по-младите хора дори не
помнят случката, макар
че тя срина икономиката
на България, а по-старите са позабравили кои
бяха въпросните длъжници, превърнали се в
милионери. Имената на
най-големите и най-нагло действалите дори са
известни. Но въпреки
опитите за търсене на
наказателна отговорност
и някакво възмездие към
края на 90-те години не
беше постигнато нищо.
Казусът "кредитни милионери" спи дълбок сън
вече повече от десетилетие.
Защо е важно

В същото време обаче
разкриването на агентите
на ДС сред кредитните
милионери е важно, защото ще даде отговори

на много въпроси за икономическото развитие
на страната в първите
години на прехода, коментират представители
на комисията по досиетата. И не само в първите години. "Хората са
позабравили, но трябва
да им се припомни кой
и как е източил държавните капитали - това е в
основата на цялото развитие на държавата ни чак
до днес. Защо българският
бизнес е така особен. Как
забогатяха едни неособено работливи и неособено
лицеприятни хора и т. н.",
казва и бившият шеф на
комисията по досиетата

Методи Андреев. Според него зависимостта
между банковия срив и
Държавна сигурност е
ключова. "Тези хора са
били избрани, посочени
да получат дял от държавния капитал. Поне
три четвърти от тях са
били част от службите,
няма нищо случайно.
Тази проверка е шанс
информацията да излезе
като факти - с документи и механизми", казва
той.
Назад във времето

Всъщност т. нар. комисия "Андреев" беше последният опит за изсвет-

Чака ни тежка
и дълга проверка
Проверката ще се
извърши по списъка
на фирмите, изготвен
от БНБ, и ще бъде
много трудоемка - това
са над 10 500 фирми, на
които трябва да уточним
имената на хората от
управителните съвети,
надзорните съвети и
т. н. и да ги проверим
за принадлежност към
ДС. Това са поне 60 хил.
души. Да не говорим, че
става дума за далечен,
отминал период.
Разбира се, не всички в
този списък са кредитни милионери в класическата им форма.
Това реално е списък
на всички длъжници на
банковата система за

Д-р Валери Кацунов,

член на комисията по досиетата

Важно
е хората
да знаят
кой как се е
замогнал, как е
станал професор,
как е получил
службата си.
Няма лустрация,
но все пак остава
моралният

определен период от 90-те
години. Голяма част от тях
дължат по-малки суми, но
има и такива, които дължат
почти милиарди. Ние

ляване на фактите. Тя
беше създадена в края
на мандата на правителството на ОДС и работи
едва 9 месеца, преди да
бъде закрита през 2002
г. от кабинета на Сакскобургготски. Точно когато започва да работи по
проверката на кредитните милионери. И днес
Методи Андреев твърди,
че комисията е закрита,
именно защото резултатите от тази проверка са
щели да засегнат доста
важни и активни хора
от обществения, бизнес
и политическия живот в
страната.
Преди това, в края на

Из архивите
Как се появиха
кредитните
милионери
ще групираме и самите
длъжници. Ще започнем
проверката от най-големите
- това са 100-200 фирми - и
ще вървим към по-малките.
Вярно е, че мина много
време оттогава и сега
нещата са други. Към
момента няма натиск към
нас по темата, макар че
работата ни е такава, че
причинява много неприятности на разни хора. Затова
и има 60 дела, заведени към
комисията. При липсата
на лустрация отварянето
на досиетата остава само
морален въпрос. Но и това
е много важно - хората
трябва да знаят кой как се
е замогнал, как е станал
професор, как е получил
службата си и т. н.

▶ Под името "кредитни милионери" в
общественото пространство се възприемат хората от ръководството на фирми
и предприятия, които
в периода между 1989
и 1996 г. са изтеглили
от банките гигантски
кредити, които не са
можели да изплащат,
което реално доведе
до фалита на редица банки - близо една
трета от финансовия
сектор.
▶ В това число са и държавни предприятия, и
частни компании, дори
ръководствата на
самите банки. Въпреки че броят на тези
фирми в списъка на БНБ
е огромен - над 10 500,

90-те години пък беше
изготвен Закон за отмяна
на банковата тайна за
лица с несъбираеми кредити, по-известен като
закона "Каракачанов" по
името на неговия автор
Александър Каракачанов. Именно по силата
на този закон БНБ съставя списък от над 10
600 фирми длъжници с
несъбираеми кредити.
Това е същият списък,
който сега комисията ще
проверява. Тя ще има
тежката задача да идентифицира хората в ръководството на тези фирми
и да ги провери за принадлежност към ДС - огромна

реално само стотина
до двеста от тях формират по-голямата
част от кредитите.
▶ През годините обемът на кредитите
расте, а заедно с тях
и процентът на несъбираемите такива.
През 1995 около 60% от
взиманията се водят
трудносъбираеми, а
преди срива през 1996 г.
вътрешният кредит
достига почти 3 трлн.
лв. Неизвестно е колко
са били лошите борчове.
▶ Анализаторите
посочват случката
като класическо
източване. След
банковата криза
започват и разборите
кое е довело до нея.
Историята на
фалиралите банки
показва, че наред
с държавните
предприятия най-

по обем работа.
Кои са и къде са

Част от тези кредитни милионери са в чужбина, а
друга част все още играят
активна роля в България,
казват запознати. Но този
път сякаш няма да инициират особена съпротива
към проверката. Може би
защото се чувстват защитени от времето. Или пък
от факта, че сериозна
част от архивите са така
удобно загубени. А и все
повече спада чувствителността на обществото
по темата. "Знаете, че
когато изнесем някакви
разкрития, започват едни

сериозните длъжници
на изчезналите вече
институции са били
фирми на техните
собственици, а
БНБ понякога е
рефинансирала дори
и очевидните им
кражби.
▶ Данните показват,
че централната банка
и Държавна спестовна каса, които допреди кризата са били
основните източници
за рефинансиране на
лошите кредити, са
"покрили" около една
пета от безвъзвратно
потъналите пари във
фалиралите банки.
▶ Отпуснатите кредити са основно от
33 банки, а основната
част от необслужваните по списъка на БНБ
са от банки, обявени
в несъстоятелност
- Първа частна банка,
Балканбанк, ТСБанк
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Интервю Методи Андреев, бивш председател на Комисията по досиетата

Очаквайте доста
интересни имена
вълнения, едни възмущения. За няколко дни
и после всичко отминава", казва д-р Валери
Кацунов от комисията
по досиетата.
И все пак Методи Андреев, чиято комисия е
успяла само леко да открехне завесата на тези
тайни, смята, че когато
проверката приключи,
ще чуем наистина интересни имена и факти.
За мнозина моралното
удовлетворение от това е важно. Макар и
времето на наказанията да е безвъзвратно
загубено.
Ани Коджаиванова

и др.
▶ Фрапиращ случай е
например пловдивската
Агробизнесбанк, където
делът на най-големите
шест длъжника спрямо
общия размер на несъбираемите кредити е
92%, като половината
от тези вземания пък
са били от фирми на
Христо Александров
и Христо Данов - собственици и шефове на
банката.
▶ При почти всички
фалирали банки обаче се
откроява източваща
фирма или групировка Атанас Тилев и "Орион"
в Банка за земеделски
кредит, "Мултигруп" в
Балканбанк, фирми на
Иво Георгиев в Елитбанк, фирми на Иван
Евлогиев в Международна банка за инвестиции и развитие, "Евроенерджи" в Бизнесбанк
и т. н.

Сред кредитните
милионери с досиета
има сериозни
бизнесмени, други
са политици, а трети
са отдавна извън
България
▶Господин Андреев, до
края на годината комисията по досиетата ще
оповести агентите на
ДС сред кретитните милионери. Доколко е важна
тази проверка?

- Това е събитие от обществен интерес, на което по скала от едно до пет аз лично
му давам четири. Комисията
навлиза в най-съществената
част от своята дейност - да
покаже как беше трансформиран държавният капитал и кой
стана негов собственик. Ако
някога този норматив е бил
засекретяван или отхвърлян,
това е било именно с цел да
не се разбере навреме кой взе
парите.
Но сега може да бъде разплетена цялата история за
това кой и как е източил държавното богатство и това в
огромната си част са все сътрудници на службите. Тези
факти може да обяснят много
неща, включително и думите
на американския посланик
Уорлик защо в България имаме съд за бедни и съд за богати. Всичко е заключено в
това кой взе парите.
▶Да очакваме ли да чуем
имена, които и в момента са важни и актуални
в пространството, или
тези хора отдавна са в
чужбина?

- Очаквайте. Сред тях има
сериозни бизнесмени, други
са политици, а трети са отдавна извън България. Много
интересни неща ще бъдат
разкрити и това е само първата от едни крайно интересни

проверки - на управителните
тела на българските банки,
застрахователните дружества, големите корпорации,
собствениците на футболни
отбори и т.н. Това е важната
част от работата, другото
- коя партия колко депутати
агенти има, си беше политически гъдел.
▶Вашата комисия беше
сформирана през 2001 и закрита през 2002 г., точно
когато започнахте работа по кредитните милионери. Какво се случи?

- Именно проблемът с
кредитните милионери
беше голготата на нашата
комисия. Получихме от
БНБ един суров списък с
фирми длъжници, по който
работихме около два месеца
и успяхме да отсеем имена на
собствениците на фирмите.
Медийният интерес беше
голям и ние предоставихме
някои имена на пресата.
Имаше интересни неща за един царски ковчежник,
з а д о с т а д е п у т ат и .
Същевременно пращахме и
информация към тогавашния
правосъден министър Георги
Петканов. Той в момента е
конституционен съдия и аз
разказвам това с пълното
съзнание, че говоря за
конституционен съдия, но
тогава той се изяви като
основното прикритие на
кредитните милионери и
отказа да изпълни закона.
Ком и с и я т а н и бе ш е
разформирана.
▶Девет години по-късно
какво е по-различно и
има ли сега воля за тази
проверка?

- Волята е условно понятие,
тя зависи от натиск отвън.
Стана така, че горе-долу същите хора, които отмениха нашия закон, после пак
го приеха. ДПС например
преглътна със стиснати зъби

СНИМКА ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА

закона, когато той се създаваше по времето на ОДС. След
това скочиха срещу него по
време на НДСВ, когато и
беше отменен, а след това
го гласуваха наново, когато
вече нямаше как, тъй като
бяхме на прага на Европейския съюз.

▶Не е ли обаче твърде
късно за тази проверка?
Мнозина не знаят или не
помнят кои бяха кредитните милионери.

- Не е късно. Хората не помнят, точно затова трябва да им
бъде напомнено как някои
дебеловрати момчета и не

съвсем работливи български
граждани станаха мултимилионери. Българският бизнес
затова е толкова труден за
описване, защото, ако трябва
да говорим с истинските имена, за части от него трябва да
използваме доста нелицеприятни епитети.
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ЕС ще глобява страните с
прекомерен дефицит и дълг
Тези, които не спазват
Пaкта за стабилност,
ще плащат по 0.2% от
БВП

механизъм за подпомагане в
еврозоната, който ще започне да функционира от средата на 2013 г. и ще възлиза на
700 млрд. EUR.

Европейските страни, които не спазват Пaкта за
стабилност, ще бъдат глобявани. Това решиха финансовите министри на ЕС
(ЕКОФИН) на среща късно
вечерта във вторник. Те
предлагат Европейският
парламент да утвърди санкция в размер до 0.2% от
БВП за тези страни, чийто
дефицит е над 3% и дългът
им е над 60%. Парите от
глобите ще отиват в Европейския стабилизационен
механизъм.

Само трима
отличници

Сметките

Въз основа на това предложение Австрия например би
трябвало да депозира между
500 и 600 млн. EUR. А на
България това би струвало
около 130 млн. лв. при БВП
от 64 млрд. лв. Предложенията предвиждат и санкции за
държавите от еврозоната за
прекомерна задлъжнялост
и недисциплинирана фискална политика. Те пък ще
трябва да плащат по 0.1%
от БВП. Министрите на финансите от ЕС постигнаха
и съгласие за постоянния

Общо 24 от всичките 27
страни членки на ЕС, в това число и България, имат
бюджетни дефицити, които
надхвърлят заложения праг
от 3% от БВП в Пакта за
стабилност. Това е и причината Еврокомисията още
миналата година да задейства клауза на свръхдефицит. Последните страни,
които получиха предупреждения, бяха Кипър, Дания,
Финландия и България.
Единствено Люксембург,
Швеция и Естония (и трите са извън еврозоната) не
бяха засегнати от такива
процедури.
На всички тези страни Европейската комисия препоръча да предприемат бързи
мерки за намаляването на
дефицита под 3% през тази
година.
За миналата година стана
ясно, че дефицитът за 2010
г. на начислена основа е
бил 5.3% спрямо предходната година, съобщиха от
финансовото министерство.

Снимка bloomberg

Строги правила

Кризата в Гърция и Ирландия ясно показа, че трябва
да има строги фискални
правили и дори глоби, да
не се налага после европейските данъкоплатци да
спасяват някоя страна от
фалит. За глоби за страните, които имат свръхдефицит, се заговори още през
миналата година.

Единни както
никога досега

И както може да се очаква,
двете водещи страни в ЕС
Германия и Франция този път
бяха единодушни, че трябва
да има санкции за тези, които
не спазват правилата.
“Когато една страна покаже слаб дефицит и след
шест месеца не положи
достатъчно добри грижи,

тогава трябва да има санкции”, коментира в края на
октомври миналата година
френският президент Никола Саркози след срещата си
с германския канцлер Ангела Меркел. Париж и Берлин
искат също така Европейският съвет да може “с квалифицирано мнозинство да
налага превантивни санкции, ако дадена държава не

намали достатъчно дефицита си”, каза още Саркози.
Според него въвеждането
на санкциите трябва да бъде бързо и по-ефикасно.
“Настояваме Европейският
съвет да е органът, който
ще играе водеща роля. Той
е ведомството, което ще
решава с квалифицирано
мнозинство за санкциите”,
каза още Саркози.

МВФ: Перспективите за растеж
в ЕС са засенчени от дълговата криза
Много работа трябва
да се свърши, за
да се гарантира
икономическата
устойчивост на
валутния съюз, смятат
от фонда
Дълговата криза в еврозоната може да засенчи добрите
перспективи за растеж. За
това предупреждават анализаторите от Международния валутен фонд, цитирани от Financial Times.
Фондът смята, че трябва да
се спре “непродуктивният”
дебат за преструктуриране
на гръцкия дълг.
В момента се наблюдава
солидно възстановяване на
икономиките на ЕС, но дълговата криза със страните,
които се намират в периферията на съюза, създават
риск за забавянето на целия
съюз, се казва в доклад на
фонда. Трябва още много
работа да се свърши, за да
се гарантира икономическата устойчивост на валутния
съюз, смятат от МВФ.
Протакане

снимка shutterstock

Липсата на решителни
мерки от страна на политиците за овладяване
на дълговите проблеми

в периферията на съюза
може да засенчат възстановяването на страните
от “ядрото” на еврозоната, предупреждава МВФ.
Фондът предупреждава,
че задълбочаване на дълговата криза и особено ако
тя се разпространи към останалите членки на съюза,
ще има сериозни глобални
последици.
Грешни впечатления

Европейските политици да
не създават впечатление,
че спасителните пакети от
Европейския механизъм
за финансова стабилност
ще са обвързани с условие за преструктуриране
на държавни облигации.

По БВП на човек
от населението
България остава
на дъното в ЕС
▶ Разликите между държавите членки в ЕС се
задълбочават, показват
данните на Евростат. В
най-богатата членка на
ЕС - Люксембург, БВП на
човек от населението за
2010 г. се е увеличил от 272
на 298% от средното за ЕС
равнище, а в най-бедната

Това е директна критика на
германското правителство,
което настояваше за разсрочване на гръцкия дълг
в замяна на новата помощ
от Европа.
Фондът подкрепя решението на Европейската
централна банка да повишава основната лихва постепенно, за да ограничи
инфлацията. МВФ обаче
призовава другите стимули,
като неограниченото финансиране за банките, да не
бъдат премахвани, докато
все още има напрежение на
финансовите пазари.

Само преди няколко дни

МВФ промени прогнозата си за ръст на водещите икономики. Ръстът на
БВП на САЩ за тази година ще е 2.5%, а не 2.8%,
каквито бяха предишните
прогнози. За еврозоната
обаче перспективите са
по-добри. МВФ залага
тази година да е налице
2% вместо 1.6%.
Германия също я очаква
една по-добра година, ако
се съди по прогнозите на
фонда. МВФ очаква Германия да отчете растеж от
3.2% спрямо 2.5%. Прогнозата на фонда за Китай
остават същите - 9.6% ръст
на БВП, докато тази за бразилската икономика беше
занижена от 4.5 на 4.1%.

членка - България, е спаднал от 44 на 43%. А БВП
на човек от населението
в Румъния пък се свил до
45% от средното равнище в ЕС.
▶ Гърците са станали значително по-бедни в сравнение с повечето европейци. БВП на Гърция на човек
от населението миналата година е бил 89% от
средното за ЕС равнище,
което е спад спрямо 94% за
2009 г.
▶ Данните показват също,

че БВП на глава от населението се е увеличил в
деветте най-богати държави от ЕС с изключение
на Ирландия, която като
Гърция получи миналата година международна
помощ под формата на
кредити.
▶ Еврозоната като цяло е
обедняла повече в сравнение с останалата част от
ЕС, а нейният БВП на глава
от населението е спаднал
с един пункт до 108% от
средното за ЕС ниво.

За едни по-добре, за
други по-зле
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▶ лв. за акция е предложението на инвестиционния фонд
Grammercy за емисионната стойност на новите книжа
от БАКБ

Цветелина
Бориславова
и Grammercy
влязоха в
сблъсък за БАКБ

Капиталът на банката ще бъде
увеличен с 50 млн. лв. Въпросът е
как да бъдат разпределени новите
дялове между инвеститорите
Само няколко дни след като
КЗК и БНБ дадоха зелена светлина на сделката
за 49.99% от Българо-американска кредитна банка
(БАКБ), вече се очертава сблъсък между новия
собственик - фонда CSIF
на Цветелина Бориславова, и втория по големина инвеститор в банката
- американския Grammercy
Emerging Markets Fund. От
материалите към поканата
за свикване на извънредно
общо събрание на 5 юли
2011 г. става ясно, че капиталът на банката ще бъде
увеличен с 50 млн. лв., но
двата основни акционера
имат различни виждания
как трябва да стане това.
Спорът най-общо се състои
в това как да бъдат разпределени новите дялове,
ако някой от акционерите
не запише нови акции, и
в крайна сметка да има ли
CSIF пълен контрол върху
БАКБ и на каква цена.

Стойност
Истинската
цена
на БАКБ
▶ В края на миналата
седмица стана ясно,
че прехвърлянето на
49.99% от акциите
на Allied Irish Bank в
БАКБ на фонда CSIF на
Цветелина Бориславова е струвало
на последната 100
хил. EUR. Това обаче
далеч не означава,
че удоволствието
на Бориславова да

Разнобой

Предложението на управителния съвет на БАКБ е
увеличението на капитала
да стане чрез издаването на
нови 12 624 725 броя акции
с право на глас и номинал
1 лв. всяка. Предложената
емисионна стойност е 4
лв. на акция, като за всеки
съществуващ дял се издава
“право” за записване на
една нова акция.
Контрапредложението на
Grammercy е да бъдат издадени 6 733 188 броя нови
акции с номинал 1 лв. и
емисионна стойност 7.5 лв.
Таванът акции, който едно
лице може да запише, се
определя на 53.33% от вече
притежавания дял. Фондът
предлага негов представител - Джейсън Кук, да влезе
в надзорния съвет на банката. Друго предложение на
Grammercy е промяна в устава, която предвижда създаването на нова позиция
- главен директор “Риск”.
И при двата варианта касе завърне отново
в банкерския бизнес
струва колкото
тристаен апартамент в София.
▶ Вече изглежда
сигурно, че новият
собственик на банката е поел определени
ангажименти към
БНБ за увеличение
на капитала на БАКБ
- информация, която
циркулира от известно време във финансовите среди. А след
поканата за общо
събрание от вчера е
ясно, че този ангажи-

питалът на банката трябва
да нарасне с 50 млн. лв.
Само че, ако американският фонд не запише всички
полагащи му се акции поради липса на достатъчно
средства (а такава хипотеза
упорито върви в инвестиционните среди), при първия
вариант CSIF би могъл да
придобие дял от 75%, а при
втория - около 67%.
От PR агенцията, която
обслужва CSIF, отклониха
коментар по темата с обяснението, че Цветелина Бориславова е в чужбина.
До редакционното приключване на броя не получихме коментар и от
Grammercy.
Окопани, но подали
ръка

Въпреки че Grammercy изглеждат в по-слаба позиция
на пръв поглед, те просто
няма как да бъдат заобиколени. Според устава на
БАКБ увеличение на капитала може да се гласува
мент е на стойност
50 млн. лв.
▶ Отделно от това
CSIF ще предостави
кредитна линия на
стойност до 35 млн.
EUR на БАКБ, с която
да подкрепи основната й дейност по управление на ликвидността и кредитното
портфолио. Срокът
на финансирането е 12
месеца с едномесечни
траншове. Лихвеният
процент е в размер на
едномесечен EURIBOR
плюс надбавка от 4.5%
на годишна база.

▶ Основните акционери в БАКБ все още са далеч от постигане на договореност за
цената на акциите от предстоящото увеличение на капитала в банката

с две трети от гласовете,
представени на общото събрание на акционерите. А
ако Grammercy, които държат 29.98% от банката, успеят да привлекат някои от
миноритарните акционери
на своя страна, предложението на CSIF може да бъде
блокирано.

“Очаквам, че в крайна
сметка Grammercy и CSIF
ще се разберат за увеличение на капитала. Предложението за увеличение на
капитала от Grammercy е
по-скоро сигнал, че биха се
“пазарили” за условията, по
които то да стане. Ние сме
за увеличение на капитала

и бихме подкрепили всяко
предложение в тази посока,
така че може да подкрепим и двете,” коментира
представител на един от
миноритарните акционери в БАКБ. “Остава двата
най-големи акционера да се
разберат за условията.”
Екип на в. “Пари”

От юни стартира новата мярка 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори” от ПРСР
Целта на мярката е да се подкрепят фермерите и собствениците на гори да подобрят устойчивото управление на техните стопанства чрез
използването на консултантски услуги. В комплекта консултации за фермерите се включват задължителни консултантски услуги, които обхващат
оценка на стопанството, съвети за подобрения относно изпълнението на изискванията на кръстосаното спазване и УПЗДЗЕС и допълнителни
консултантски услуги по управление на стопанството, специфични консултации в областта на растениевъдството/животновъдството, изготвяне
на пълен комплект по мярка 214 „Агроекологични плащания”. Комплектът консултации за собствениците на гори включва съвети за: запознаване
с горското законодателство, планиране на лесовъдски дейности, запознаване със съвременни практики за стопанисване на горите, вещно право,
екосистемни ползи от горите, превенция и защита на горите от пожари, насекоми и болести.
Бенефициенти по мярката могат да бъдат фермери - физически или юридически лица, които са регистрирани в ИСАК и/или са земеделски
производители по реда на Наредба №3 от 1999 г. За получаване на консултантски услуги в областта на горите допустими са физически, юридически
лица и техните сдружения, също и общини, които са собственици на гори.
Финансовата помощ е в размер на 80% от общите допустими разходи, доказани с фактури и платежни документи, но не повече от 1500 евро за
пълен комплект консултации. За комплекта консултации в областта на горите максималната стойност на допустимите разходи е 240 евро.
След приключване на процедурите за одобрение Разплащателната агенция създава Регистър на лицата, които през съответната година ще
ползват финансова помощ за консултантски услуги в областта на земеделието и горите. Те трябва да изберат регистриран консултант и да
сключат с него договор. Консултантите ще се избират след провеждане на процедура от Министерство на земеделието и храните и регистърът
на одобрените ще бъдат публикуван.
Повече информация за мярката може да намерите на интернет страниците на Министерство на земеделието и храните и Програмата за развитие
на селските райони 2007-2013 г. – www.mzh.government.bg и www.prsr.government.bg
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"Аурубис" ще инвестира над

Програмата ще повиши производителността и ще подобри екологич
Общо 44.2 млн. EUR ще бъдат
инвестирани в медодобивното предприятие "Аурубис
България" през следващите
три години. Вчера беше даден
официален старт на програмата "Аурубис България 2014",
която ще повиши производителността на предприятието
и ще подобри екологичните
му параметри.
Медта е необходима за реализирането на всички проекти
на бъдещето, като например
изграждането на електропреносни мрежи, възобновяеми
енергийни източници и електрически автомобили, затова напоследък се забелязва
увеличено търсене в целия
свят. Това е една от причините да одобрим този проект,
каза Питър Вилбранд, член
на изпълнителния съвет на
германската компания майка
Aurubis Group.
Поглед в бъдещето

Програмата има два основни акцента - повишаване
на ефективността на производството и засилване на
екологичния контрол. Това
ще ни позволи да изпълним
бъдещите норми за околната
среда в ЕС, които ще влязат
в сила след 2014 г., посочи
изпълнителният директор на
"Аурубис България" Никола
Треан. Дори и в момента заводите на германската компания в Хамбург и Пирдоп имат
показатели за прах и серен
диоксид доста под средното
ниво за Европа, показват данните на компанията. Около
60% от общата инвестиция
(26 млн. EUR) е предвидена
за екологични проекти. Целта
е да се увеличи улавянето на
газовете в металургичното
производство, така че практически целият серен диоксид
да бъде вкаран в системата
за очистка. Именно с това е
свързана следващата стъпка
от програмата, а именно изграждането на отделен завод
за очистка.

Профил
"Аурубис
България"
▶ Медодобивният комбинат в Пирдоп е построен
през 1958 г. и се състои от
няколко производствени
единици - металургично
производство, рафинерия
за катодна мед, производство на сярна киселина и
обогатителна фабрика.
▶ През 1997 г. дружеството беше приватизирано
от белгийската компания Union Miniere (сега
Umicore). През 2005 г.
Umicore отдели производството си на мед в
самостоятелна компания
Cumerio.
▶ През 2008 г. Cumerio
беше придобита от
Norddeutsche Affinerie,
която през 2009 г. беше
преименувана на Aurubis.

дернизацията на електрическите филтри, които премахват
праха от газовете, преди те да
бъдат отведени към завода
за сярна киселина. В самия
завод се планира подобряване
на охладителния процес и
подмяна на катализаторите.
Това ще позволи на компанията да постигне конверсия на
емисиите от 99.85%, което е
най-доброто възможно ниво
в света.
Проекти

Общо 400 млн. EUR са инвестирани в предприятието
в Пирдоп от приватизацията
му през 1997 г. досега, без да
се смята предстоящата програма за 44 млн. EUR. Около
310 млн. EUR са вложенията
в модернизация и нови технологии, а 90 млн. EUR - в
екологични проекти. Една от
основните инвестиции беше
направена през 2008 г., когато

По-ефективно

снимка емилия костадинова

780 308 221 1.2
▶ служители работят в
"Аурубис България"

▶ хил. т медни аноди се
произвеждат годишно в
Пирдоп

▶ хил. т медни катоди се
произвеждат годишно в
завода

▶ млн. т сярна киселина е
годишното производство

Около 18 млн. EUR ще бъдат
инвестирани в подобряване
на ефективността чрез модернизация и разширяване
на производството. В резултат на инвестицията компанията ще
има възможност да
увеличи капацитета си за обработване на свежи
концентрати
до 1.3 млн. т
годишно. В
металургичното звено
на предприятието ще
бъдат подменени
филтрите
и горелката, предвижда
се и модификация на бойлера,
който редуцира
температурата
на газовете.
Един от важните проекти
е свързан с мо-

Никола Треан,
изп. директор на "Аурубис
България"
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44 млн. EUR до 2014 г.

чните параметри на медодобивното предприятие в Пирдоп
Профил
Aurubis
Group

Интервю Питър Вилбранд, член на изпълнителния съвет на Aurubis
Сделка
Aurubis ще има
производство и в
САЩ

▶ Германската компания Aurubis е най-големият производител на
мед в Европа. Компанията произвежда 1.1 млн.
т медни катоди годишно и различни медни
продукти от тях.
▶ Разполага с мощности
в седем европейски държави и има около 4800
служители.
▶ Основното производство е медни катоди, включително от
рециклирани материали, както и полуготови медни продукти.
Продуктовата гама на
компанията включва
още благородни метали, сярна киселина и
железни силикати.

беше въведена в експлоатация нова рафинерия за около
80 млн. EUR, което рязко
понижи показателите за
прах и серен диоксид.
Миналата година компанията откри и нова
флотационна фабрика за
преработка на шлаките,
което значително подобри
извличането на метала.
"Аурубис" текущо изпълнява и редица проекти
за намаляване на т. нар.
неорганизирани емисии,
подобрения във ВиК системата на предприятието
и проучване на почвите на
територията на предприятието. През последните
две години много сериозен акцент беше поставен и върху обучението на
служителите за работа с
новото оборудване за контролиране на емисиите.
Иглика Филипова

През
последните
години
значително
се подобри
начинът, по
който работи
екипът в
"Аурубис
България". Това
е първият голям
проект, който
се реализира на
територията на
завода, основно
с наши сили и
с много малко
помощ отвън

▶ Aurubis наскоро обяви,
че ще придобие подразделението за валцувани продукти на Luvata.
Стойността на сделката ще бъде между 200 и
250 млн. EUR. В момента се изчаква одобрение от антимонополните власти.
▶ Става дума за производствените звена
на компанията в три
европейски държави
- Финландия, Швеция
и Холандия, както и в
САЩ. Част от сделката
са и сервизните и маркетинговите центрове
на Luvata в Китай, САЩ
и Русия.
▶ След приключване на
сделката Aurubis вече
ще разполага с производствени звена в
десет европейски държави плюс САЩ, а в
групата ще работят
близо 6000 души.

Инвестицията ще се
изплати само за пет години
Повишава се
търсенето на медни
продукти за нови
електропреносни
мрежи и
възобновяеми
енергийни източници
▶ С какви средства е
финансирана програмата "Аурубис България
2014" и за колко време
очаквате да се изплати
инвестицията в размер
на 44 млн. EUR?

- Програмата е финансирана от паричния поток на самата група, част
от който се осигурява от
българската компания. Не
сме използвали банкови
заеми. Оценката кога ще се
възвърнат инвестициите е
важна част от изчисленията, когато се започва такъв
проект. В случая ще стане
за около пет години. Това
наистина е кратко време за
такава голяма инвестиция,
но ние очакваме също да
се повиши производителността и да имаме благоприятни пазарни условия
в следващите няколко години.

▶ Проектът цели ли да се
увеличи ефективността при извличането на
мед от рудата?

- Това не е част от този проект. Целта ни е да
увеличим количеството на
преработвания концентрат,
в резултат на което ще
произвеждаме повече мед.
Това е основната цел на
разширението. От друга
страна, което също е много
важно, допълнително ще
се подобри опазването на
околната среда, въпреки
че и към момента производството ни отговаря на
много високи стандарти.
▶ Как се отрази кризата
на "Аурубис" и има ли
вече сигнали, че ситуацията се подобрява?

- Със сигурност кризата
се отрази на компанията,
но това се усети повече при
продуктовото звено. Някои
от клиентите ни започнаха
да купуват по-малко, като
в някои области спадът
беше около 30-40%. Но ние
имаме три бизнес звена.
Първичното производство,
където се правят медни
катоди, и бизнесът по
рециклиране на медни

Отчетохме сериозен спад на
финансовите си резултати,
след като започна кризата, но
вече отново вървим нагоре, а
производствените ни обеми са
близки до тези отпреди кризата
материали и производство
на благородни метали
останаха по-стабилни от
звеното за производство
н а м е д н и п р од у к т и .
Отчетохме с ериозен
спад на финансовите
си резултати, след като
започна кризата, но вече
отново вървим нагоре,
а производствените ни
обеми са близки до тези
отпреди кризата. Така че
мисля, че перспективите са
добри и ще останат такива
в следващите години.
▶ Какъв е двигателят
на този растеж? Откъде идва повишеното
търсене?

- В момента се правят
сериозни инвестиции в
електропреносната мрежа,
така че производството и
продажбите ни на жици
са много силни. Също и в
сектора на възобновяеми-

те енергийни източници,
който има нужда от все
повече наши продукти.
Това са сферите, в които
забелязваме добри пазарни
възможности. Освен това,
тъй като медта се продава
в целия свят, силният растеж в Китай е сериозен
двигател на търсенето.
▶ Къде са основните
пазари за вашата продукция?

- Продаваме продукцията си главно в Европа.
Имаме някои клиенти и в
Азия, както и в САЩ. Но
за специалните ни продукти основните ни клиенти
са тук, в Европа. Продаваме и медни катоди, но
става дума за малки количества. С метала основно
захранваме собственото
си производство на медни
продукти, които след това
продаваме.

▶ Какви материали използвате в звеното си
за рециклиране?

- Голяма част от отпадните материали при производството ни се рециклират при нас. Освен това
купуваме от Европа и от
международните пазари
различни материали за рециклиране - това може да
е меден скрап, но може и
да са различни остатъци,
сплави и т. н. След това от
тези материали се опитваме да произведем колкото
може повече елементи. Така че произвеждаме мед,
но също така злато, сребро,
олово и други метали. Освен това "Аурубис" е сред
най-големите производители на селен в светa.

Колко ви струва да сте информирани

Иглика Филипова
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Пазарът на здравно осигуряване
продължава да се свива

Мнения

Здравното
осигуряване ще има
ръст до края
на годината
Спадът при доброволното здравно осигуряване
ще се навакса в следващите месеци. Факт е, че
на пазара се наблюдава
тенденцията потребителите да търсят друга
институция, която да носи
здравноосигурителния
риск, а не това да бъде
НЗОК. Много нови компании също започват така да
осигуряват служителите
си. Прогнозирам ръст до
края на годината поне
10%. Общото застраховане
също ще отбележи повишение тепърва. 1% е доста
малка цифра, за да бъде
тенденция.

снимка shutterstock

Премийният приход
в сектора се понижи
с близо 5% в края на
април
Свиването на пазара за здравно осигуряване продължава и
през април, показаха данните
на Комисията за финансов
надзор. Брутният премиен
приход на дружествата по
доброволно здравно осигуряване се е понижил с близо
5% до 18.3 млн. лв. В същото
време обаче се увеличава
броят на осигуряваните в
здравен фонд лица.
Свито потребление

Според изпълнителния директор на Обединен здравноосигурителен фонд „Доверие” д-р Мими Виткова този
спад се обяснява основно
с кризата. „Допълнителен
фактор са ниските финансови
възможности и на клиентите,
и на фирмите, които осигуря-

ват служителите си”, поясни
тя. Според Калин Костов,
изпълнителен директор на
„Евроинс здравно осигуряване”, обаче понижението
ще се навакса в следващите
месеци. „Факт е, че на пазара се наблюдава тенденцията потребителите да търсят
друга институция, която да
носи здравноосигурителния
риск, а не това да бъде НЗОК.
Много нови компании също
започват така да осигуряват
служителите си. Прогнозирам доброволното здравно
осигуряване да отбележи
ръст до края на годината поне 10%.”
Според статистиката на
КФН към 30 април 2011 г.
здравноосигурените лица
по действащи договори са
201 072. Към края на април
2010 г. са били 191 567, което
е ръст с 4.96% на годишна
база.
Най-голям относителен
дял в премийния приход

на здравноосигурителните
дружества заемат пакетите
„Извънболнична медицинска
помощ” - 23.7%, и „Други
здравноосигурителни пакети” - 32.5%.
Спад при
застраховането

Свиването продължава да
тежи и над застрахователния
пазар. Данните на Комисията
за финансов надзор за периода януари - април 2011 г.
показват, че премийните приходи по общо застраховане
са се понижили с 1% до 455.4
млн. лв. Въпреки общия спад
тенденцията за движението
на общото застраховане е
положителна. Спадът през
януари и февруари беше съответно 6.6 и 3.4%, а за март
- 1.5%. За пореден месец се
наблюдава тенденцията традиционният ръст на „Гражданска отговорност” да не
успява да компенсира общия
спад. Автомобилните застра-

ховки продължават да имат
най-голям дял в портфейла
на дружествата. „Гражданска отговорност, свързана с
притежаването и използването на МПС” има 43.1% дял,
следвана от застраховката
„Автокаско” с 31.3%. Така
двете застраховки съставляват общо 74.5% от премийния приход, реализиран в
целия сектор.
Животозастраховане

За първите 4 месеца на 2011
г. премийният приход при
животозастраховането достигна 82.5 млн. лв., което е
ръст 8.4% ръст на годишна
база. Най-голям относителен
дял в премийния приход на
животозастрахователите заема застраховката „Живот”
и рента. Този вид застраховка реализира приходи на
стойност 60 млн. лв., формирайки 72.2% от премийния
приход в сектора.
Ивана Петрова

Калин Костов,

изпълнителен директор,
„Евроинс здравно осигуряване”

Потребителите
търсят друга
институция,
която да носи
здравноосигурителния риск

Спадът се обяснява
с кризата и ниските
финансови възможности
на клиентите
Спадът се обяснява с
кризата и ниските финансови възможности и на
клиентите, и на фирмите. За
съжаление имаме и случаи
на нелоялна конкуренция
и упражняване на натиск
върху цените. Пазарът не
се дисциплинира и дори
се наблюдават нарушения
при обществените поръчки.
Факт, за който ще сезираме
КФН.

д-р Мими Виткова,

изпълнителен директор, Обединен здравноосигурителен фонд
„Доверие”

Има случаи
на нелоялна
конкуренция в
сектора

Число

5%

▶ е понижението на премийния приход в сектора на доброволното здравно осигуряване. До края на април 2011 г. е
спаднал до 18.3 млн. лв.

Българи са основните купувачи на луксозни имоти
Най-скъпият апартамент през 2011 г. е
продаден за 1.25 млн.
EUR, а най-скъпата
къща - за 840 000 EUR
Българите са основните купувачи на луксозни имоти
в страната. „Това са мениджъри на средно и високо
ниво в български компании
или българи, които живеят
в чужбина”, съобщи Весела
Илиева, изпълнителен директор на „Юник естейтс”.
Обикновено се купува основно жилище, а не втори
дом. Покупките се правят
от физически лица, а не от
фирми, защото данък сгради
и такса смет са по-високи за
бизнеса. Сделките са основ-

но във и около София и порядко в района на Варна.
В опит да продадат
скъпо

Илиева обясни, че често
стратегията на продавачите е да обявят с 30 до 40%
по-висока цена от тази,
на която могат реално да
продадат имота си. „Те все
още искат да покрият всички направени разходи или
изтеглен кредит и дори да
излязат на печалба. Според
мен печалба е дори ако
успеят да продадат имота
си”, обясни Весела Илиева. Определената висока
офертна цена привлича и
неподходящи купувачи.
„Например къща с цена 500
хил. EUR струва реално

300 хил. EUR. Клиенти, които могат да дадат половин
милион евро за дом, имат
по-високи изисквания в
сравнение с тези, които могат да отделят до 350 хил.
EUR по-малко”, обясни
Илиева. Ако обаче продавачите не желаят да намаляват цената, брокерите им
предлагали да дават имота
под наем. Така е станало
с апартамент в близост до
Народния театър „Иван
Вазов”, чиито собственици
се опитвали от 2 години да
го продадат.
Кредиторите пречка за сделка

Освен високата цена другата пречка пред собствениците на луксозни имоти,

които обаче са ипотекирани, са банките. „Ако са
ипотекирани фабрика и
луксозен апартамент, цената на фабриката в кризата
е паднала двойно. Затова
банката повишава цената
на апартамента като обезпечение. Цените на имотите вече паднаха и съответно
собственикът не може да
продаде луксозното жилище на цената, определена
от банката”, обясни Весела
Илиева. Затова, преди да
обявят жилище за продажба, от агенцията за имоти
искат писмено документ от
банката при каква сума за
продажба на имота биха го
освободили от ипотеката.
Ако продажната цена не
покрива размера на креди-

та, длъжникът продължава
да плаща.
По-евтино
и по-желано

По думите на Илиева от
края на миналата година има
раздвижване и увеличение
на броя сделки с луксозни
апартаменти и къщи. Този сегмент обаче държи не
повече от 10% от пазара
на имоти у нас и броят със
сделките не е голям. Спадът
в цените на луксозните имоти за 2009 и 2010 г. е 30 на
сто, а за сравнение за същия
период по данни на „Адрес”
цените на масовите имоти
са паднали с 37%. „Сега
за 300-500 хил. EUR може
да се купи луксозна къща,
а преди кризата за същите

пари можеше да се купи
апартамент”, каза изпълнителният директор на „Юник
естейтс”. Прогнозата на Весела Илиева е, че луксозните
имоти няма повече да отстъпват от цената си.
На върха

Най-скъпите имоти, които ръководената от Илиева
агенция е продала от началото на годината, са апартамент за 1.25 млн. EUR на
бул. „В. Левски” в София с
5 спални, 3 бани, 2 кухни,
2 тераси, гараж и паркомясто. Най-скъпата продадена
къща е с цена 840 хил. EUR
при офертна цена 1.2 млн.
EUR. Къщата е с площ 750
кв. м и с 3 дка двор.
Красимира Янева
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Foster’s отказа да се продаде
на SABMiller за 10.1 млрд. USD
Австралийският
производител на бира
има 50% пазарен дял
в страната
Foster’s Group отхвърли
предложението за поглъщане от гиганта SABMiller на
стойност 10.1 млрд. USD,
тъй като смята цената за
твърде ниска. Foster’s, който
е един от малкото самостоятелни играчи на консолидирания световен пазар на
бира, държи 50% от пазара
в Австралия с марките си
Victoria Bitter и Pure Blonde.
Тенденция

Големите световни компании в отрасъла са притиснати от растящите цени
на суровините и забавения
растеж в развитите пазари.
Поради това те търсят растеж в други посоки и анализаторите очакват много
от по-малките пивовари да
бъдат погълнати.
Новината за офертата покачи акциите на Foster’s с
14% до 5.16 австралийски
долара, което е деветмесечен връх. Предложението
на SABMiller беше за 4.90
австралийски долара на акция. SABMiller, която произвежда Peroni, Grolsch и
Miller Lite, отдавна се смята
за най-вероятен кандидат
да поеме Foster’s, тъй като

Бордът на
Foster’s
счита, че предложението значително подценява
компанията в
контекста на
промяна на
контрола, и не
възнамеряваме
да предприемаме
по-нататъшни
действия във
връзка с него
Foster’s Group

основните конкуренти като
Heineken са затруднени от
натрупан дълг или липсата
на адекватно финансиране.
Първи кръг

Финансовите експерти отбелязват, че това вероятно
е само първи кръг от преговорите, защото SABMiller
е сериозен глобален играч,
който има много големи
възможности в сравнение с

▶ Новината за офертата покачи акциите на Foster’s с 14% до 5.16 австралийски долара, което е деветмесечен
връх 
снимки Bloomberg

конкурентите си. Разговори
за поглъщане на Foster’s се
водят от миналата година,
когато компанията обяви
плановете си да се отърве от
своя бизнес с вино, който за
последните години е причинил обезценяване с около 3
млрд. австралийски долара.
Подценен или не

Според запознати обаче предложението на

SABMiller е било бързо
отхвърлено. “Бордът на
Foster’s счита, че предложението значително подценява компанията в контекста
на промяна на контрола, и
не възнамеряваме да предприемаме по-нататъшни
действия във връзка с него”, заявяват от Foster’s в
специално изявление.
Според запознати
SABMiller вероятно ще на-

стояват, че предложението
им е обосновано, тъй като
в цената на акциите е включена и премията за поглъщане. Преговорите между
двете компании по всяка
вероятност ще продължат и
защото е съмнително да се
появят други кандидати.
Стабилен пазар

SABMiller потвърди в изявление във вторник, че

направеното предложение
е било необвързващо и ще
продължи да търси разговори с борда на Foster’s.
Главният изпълнителен директор на SABMiller Греъм
Маккей заяви, че компанията му би могла да подобри
слабото бизнес представяне
на Foster’s, която по думите
му работи в “стабилен и
печеливш пазар”.
Филип Буров

Милиардерът Алишер Усманов вече има над
29% дял във футболния клуб “Арсенал”
В момента
американският
бизнесмен Кронки
е мажоритарен
акционер и държи
66.1% от клуба

▶ Усманов обеща да не продава акциите си, а
последните новини около него показват, че в бъдеще
ще продължи да се опитва дори да ги увеличава

Узбекският милиардер
Алишер Усманов увеличи
акционерния си дял във
футболния клуб “Арсенал” на над 29%. Това съобщава BBC, като цитира
съобщение от компанията
на Усманов Red&White
Holding. През април той
обеща да не продава акциите си, след като мажоритарният акционер Стан
Кронки направи задължителна оферта за изкупуване.

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

sales@pari.bg

В момента американският бизнесмен Кронки държи 66.1% от клуба. През
април той изкупи дяловете
на Дани Физмън (16.1%)
и Лейди Нина БрейсуелСмит (15.9%), като за целта плати около 234 млн.
GBP. Английската Висша
лига одобри придобиването през миналия месец,
с което накара Кронки да
предложи на останалите
акционери да изкупи дела
им и да стане 100% собственик.
Усманов беше категоричен, че няма да продава на
американеца, като същата
позиция зае и Тръстът на
поддръжниците на “Арсенал”, който притежава
останалата част от акциите.

ЛЕСНО И БЪРЗО

www.pari.bg

75 234
▶ млн. GBP плати Усманов
през 2007 г., когато купи
14.65% от дела на бившия
вицепредседател на
клуба

▶ млн. GBP плати
сегашният мажоритарен
собственик Стан Кронки
през април 2011 г. за 32% от
футболния клуб

Усманов купи дял от
“Арсенал” през август
2007 г., като тогава плати
на бившия вицепредседател на клуба Дейвид Дейн

около 75 млн. GBP за дела
му от 14.65%. През декември Усманов увеличи
процентното си участие
до над 26%. 
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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

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
източник: БФБ
източник:
източник:
Bloomberg
БФБ
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ
ИНДИЙСКА РУПИЯ
ЯПОНСКА ЙЕНА
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН
ЛИТОВСКИ ЛИТАС
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ
до 15.00 ч. на 20.06.2011 г.
МЕКСИКАНСКО ПЕСО
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ
НОРВЕЖКА КРОНА
11,92
11,86
11,80
11,78
11,63
11,63			
НОВОЗЕЛАНДСКИ
82,39
81,99
81,59
81,19
79,99
79,99			ДОЛАР
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
766,03
762,31
758,59
754,88
743,72
743,72			
ПОЛСКА ЗЛОТА
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ
183,99
183,12
182,24
181,36
175,23
175,23			
РУСКА РУБЛА
162,31
161,53
160,75
159,97
156,07
156,07			
ШВЕДСКА КРОНА
323,12
321,58
320,04
318,50
307,73
307,73			
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР
ТАЙЛАНДСКИ БАТ
185,01
184,13
183,25
182,37
176,20
176,20			
ТУРСКА ЛИРА
242,24 241,08
239,93
238,77
230,70
230,70			
ЩАТСКИ ДОЛАР
89,27
88,85
88,42
88,00
85,02
85,02			
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД
ЕВРО
179,66
178,80
177,94
177,09
171,10
171,10			
���

����,�
�.��.��

USD/б
� ��� ���

���.��

���

USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR 127,31
EUR 119,39
EUR 126,90

126,69
118,82
126,28

126,08
118,25
125,66

125,47
117,68
125,05

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки

Петрол

USD/тр. у.

122,41
113,70
123,20

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
1,45512
10 8,49032
1
1,41113
1
1,55905
10
2,11345
100 7,98135
10
2,62271
1
2,22089
10
1,76816
10 2,63856
1000 7,26993
10000 1,60566
10 3,88964
100 3,05122
100 1,69409
1000 1,26382
10 5,66448
1
2,75741
10
1,17192
10 4,53106
10 2,46450
1
1,08182
100 3,18140
10 4,98136
10 4,74820
100 4,90097
10
2,17701
1
1,10518
100 4,54158
10 8,67946
1
1,37473
10
1,98437
1
1,95583

122,41			
Валутният курс за митнически цели е курсът
на БНБ определен в предпоследната сряда от
113,70			
месеца и публикуван този или на следващия ден,
123,20			
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 30.06.2011 г.

▶ Котировки на взаимните фондове
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
„Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД 1
Алфа Индекс Имоти
Алфа Индекс Топ 20
Алфа Избрани Акции
Алфа Паричен Пазар
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

Тип		
Ем. ст/ст		
ЦОИ 				
Доходност и Риск		
							
От началото
Стандартно
За последните
От началото
							
на годината
отклонение
12 мес.
на публ. предл.
							
(не се анюализира)			
(анюализирана)
за поръчки
за поръчки
за поръчки
след края
преди края 						
над 20000 лв
от 2000 до 20000
под 2000 лв
на 2-та год.
на 2-та год.

Начало на публ.
предлагане

Смесен - балансиран
4.8546
4.8789
5.0488		 4.8546
4.7575			
-2.00%
10.65%
1.66%
-19.07%
фонд в акции
7.4220
7.4591
7.7189		 7.4220
7.2736			
-1.82%
10.81%
10.32%
-8.37%
фонд в акции
10.2384
10.3920
10.6479		 0.0000
0.0000			
0.56%
0.11%
1.20%
1.36%
													
фонд в акции
2.3163				 2.3163				
3.49%
29.26%
2.73%
-48.17%
Смесен - балансиран
2.6648				 2.6648				
1.65%
25.84%
-0.31%
-42.35%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

фонд в акции
0.5954				
0.5894				
-3.57%
13.29%
5.13%
-9.61%
фонд в акции
0.5778				до 1 месец		над 1 месец		
8.43%
13.29%
8.49%
-10.73%
					0.5750		 0.5620						
фонд в акции
0.4308				
0.4224				
4.63%
8.91%
19.02%
-20.79%
Фонд на паричен пазар 1094.1442				
до 180 дни		 над 180 дни		
2.33%
13.29%
5.29%
5.03%
					
1092.5030		 1061.3199						

17.04.2006
16.08.2006

Фонд на паричен пазар 11.6864		
11.6806		 11.6631
11.6748
11.6748
11.6806
1.82%
0.73%
5.33%
5.92%
Смесен - балансиран
11.1019		
11.0467		 10.9362
10.9915		
0.0000
2.36%
10.83%
3.84%
3.79%
фонд в акции
10.3563		
10.3048		 10.1502
10.2018		
0.0000
2.56%
12.58%
5.99%
1.13%
													
Смесен - балансиран
14.3679				 14.2256				
4.99%
7.13%
7.60%
6.59%
фонд в акции
8.5197				 8.4353				
5.68%
11.06%
6.95%
-2.67%
фонд в акции
3.8232				 3.7853				
-12.65%
14.17%
-22.95%
-17.64%
фонд в акции
7.8617				 7.6327				
-2.21%
12.06%
-1.69%
-7.69%
фонд в акции
11.0562				 10.7342				
-1.91%
11.83%
2.28%
2.12%
Фонд на паричен пазар 12.5800				 12.5800				
2.54%
0.26%
6.56%
7.81%
					 до 2 г.		
над 2 г.						
Смесен - балансиран 81.4582				 81.1731		
81.4582		
-1.50%
1.01%
1.21%
-4.05%
фонд в акции
48.8492				 48.6050		
48.8492		
0.08%
1.80%
4.37%
-11.16%
фонд в акции
63.2776				 62.9612		
63.2776		
-2.05%
0.98%
-3.40%
-9.88%
													
фонд в акции
94.2419				 92.8387				
-4.09%
2.89%
-8.62%
-1.52%
Смесен - балансиран 73.6670				 72.5702				
-7.09%
1.31%
-11.61%
-7.82%
													
фонд в облигаци
1.35798				 1.35526				
2.50%
0.63%
5.12%
5.64%
Смесен - балансиран
1.13030				 1.12354				
2.97%
3.70%
6.95%
2.17%
фонд в акции
0.79826				 0.78641				
3.45%
7.90%
9.46%
-4.33%
Смесен - консервативен 0.76290				 0.75834				
1.03%
2.96%
4.80%
-7.97%
Смесен - консервативен 1.07650				 1.07328				
1.88%
0.32%
3.32%
3.43%
Смесен - балансиран
101.6562				
Смесен - балансиран
104.2191				
фонд в акции
86.4989				
Фонд на паричен пазар 128.7661				
Смесен - консервативен 95.7052				
Смесен - консервативен 111.2365		
111.1254		
фонд в акции
102.7817		
101.7641		

100.6446				
103.1821				
85.2111				
128.7661				
95.3228				
110.7920		
111.1254		
100.7465		
101.5097		

1.80%
0.04%
2.21%
3.25%
0.92%
2.91%
1.25%

5.98%
5.78%
8.12%
0.33%
1.93%
0.27%
N/A

1.19%
-2.63%
0.90%
7.56%
2.83%
6.04%
N/A

0.21%
0.69%
-1.29%
7.18%
-1.32%
5.49%
2.96%

фонд в акции

5.1134 				 5.0828 				
5.11%
7.88%
13.51%***
5.13%
до 100 000 лв от 100 001 до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.
фонд в акции
1.0235
1.0185
1.0159 		 1.0109 				
8.06%
13.58%
11.56%***
0.65%
													
Смесен - консервативен 10.0655				 10.0453				
0.45%
N/A
0.55%
N/A
Смесен - балансиран 18.5820 				 18.4524 				
5.36%
7.53%
7.51%
9.67%
фонд в акции
11.5080				 11.3480 				
6.28%
8.99%
6.58%
2.48%
													
фонд в акции
1.1349 				 1.1181 				
-0.27%
9.39%
-4.74%
0.89%
фонд в акции
0.8070 				 0.7951				
-4.00%
14.67%
3.10%
-4.75%
фонд в акции
1.0671 				 1.0513				
-1.74%
9.17%
15.00%
1.41%
до 100 000 лв.		
над 100 000 лв.										
фонд в облигаци
133.3270		
133.1277		 132.8620				
0.92%
3.04%
2.54%
5.69%
Смесен - балансиран 14.4650		
14.4650		 14.3218				
1.01%
7.97%
0.89%
1.96%
фонд в акции
0.7570		
0.7496		 0.7422				
-1.62%
14.85%
4.49%
-5.64%
													
Смесен - балансиран 855.5876				 849.1867				
4.26%
3.96%
9.70%
-4.96%
фонд в акции
760.8979				 755.2054				
3.34%
4.18%
8.69%
-8.46%
													
фонд в облигаци
11.8296				 11.8296				
2.49%
0.98%
6.36%
3.17%
Смесен - балансиран 131.9192				 131.9192				
5.82%
5.82%
13.93%
3.46%
фонд в акции
7.9199				 7.9199				
9.64%
10.76%
23.36%
-4.23%
фонд в акции
10.8105				 10.8105				
3.90%
3.51%
8.95%
3.32%
											
фонд в акции
7.8919				 0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
за поръчки до 100 000 лв		
за поръчки над 100 000 лв
фонд в акции
0.5510		
0.5483		 0.5456				
-2.56%
9.97%
9.29%
-15.44%
Смесен - балансиран
0.7561		
0.7535		 0.7509				
-0.80%
4.45%
3.43%
-7.60%
Смесен - консервативен 1.0303		
1.0288		 1.0273				
2.15%
1.11%
4.58%
0.80%
до 50 000 лв / 40000 USD		
над 50 000 лв / 40000 USD										
Фонд на паричен пазар 1.3177		
1.3157
1.3137				
2.57%
0.12%
5.80%
5.35%
фонд в облигаци
1.3316		
1.3276
1.3236				
1.98%
0.38%
4.79%
5.53%
Смесен - балансиран
0.8692		
0.8657
0.8622				
-0.17%
3.70%
0.79%
-2.70%
фонд в акции
0.6199		
0.6168
0.6137				
-2.91%
6.46%
-3.50%
-8.77%
Смесен - балансиран
0.7370		
0.7341
0.7312				
2.19%
5.99%
-1.24%
-8.80%
Фонд на паричен пазар												
0.0000		
0.0000
0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
1.0734		
1.0723
1.0187				
2.35%
0.20%
5.31%
5.05%
Фонд на паричен пазар 1.2081			
1.2081				
1.42%
0.16%
3.31%
3.71%
Смесен - балансиран
1.0486			
до 90 дни		
над 90 дни		
0.41%
3.15%
2.83%
0.66%
				
1.0330		
1.0434						
							
Смесен - балансиран
8.2162			
8.2162				
6.24%
7.89%
16.13%
-3.63%
фонд в акции
6.8473			
6.8473				
3.89%
9.00%
10.57%
-6.88%
фонд в акции
2.6895			
2.6895				
-10.25%
11.53%
-6.20%
-26.78%
Смесен - консервативен 9.8958			
9.8958				
-6.26%
5.02%
6.00%
-0.41%
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
0.7383
0.7347
0.7329
0.7274
0.7274
0.7310		
0.7129
-4.00%
10.13%
-2.92%
-6.07%
фонд в акции
0.4058
0.4038
0.7329
0.3998
0.3998
0.4018		
0.3918
-4.22%
11.46%
-2.34%
-19.87%
за поръчки до 250 000 евро		
за поръчки над 250 000 евро
Цена		
					
фонд в акции
104.7510		
103.4641			
102.6920			
-9.77%
13.14%
1.74%
2.60%
								
фонд в облигаци
318.0484				 317.0956				
1.31%
3.51%
-0.43%
6.22%
13.5742				 13.3067				
2.51%
3.26%
2.04%
5.44%
Смесен - балансиран 12.2946				 11.9330				
2.05%
5.91%
1.90%
3.46%
фонд в акции
8.9806				 8.7165				
2.11%
9.62%
8.23%
-2.21%
Смесен - балансиран
21.2766				 21.2766				
2.02%
5.27%
3.80%
1.68%
													
фонд в акции
6.6631				 6.6298				
-4.12%
5.91%
4.11%
-9.53%
Смесен - балансиран
8.0303				 7.9901				
-4.61%
5.91%
3.38%
-5.27%
фонд в облигаци
12.3533				 12.3225				
4.11%
1.72%
9.32%
5.66%
													
фонд в акции
1.2463				 1.2214				
1.91%
5.63%
7.77%
4.74%
Смесен - балансиран
1.1419				 1.1305				
4.89%
5.04%
11.38%
4.48%

12.11.2007
12.11.2007

Валута
Евро
Австралийски долар	
Бразилски реал	
Канадски долар	
Швейцарски франк	
Китайски ренминби юан	
Чешка крона	
Датска крона	
Британска лира	
Хонконгски долар	
Хърватска куна	
Унгарски форинт	
Индонезийска рупия	
Израелски шекел
Индийска рупия	
Исландска крона	
Японска йена	
Южнокорейски вон	
Литовски литаc	
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	
Нова турска лира	
Щатски долар	
Южноафрикански ранд	
Злато (1 трой унция)

Код
За
Стойност
EUR
1
1,96
AUD
1
1,44150
BRL
10
8,55195
CAD
1
1,39473
CHF
1
1,61279
CNY
10
2,10472
CZK
100
8,07760
DKK
10
2,62221
GBP
1
2,20574
HKD
10
1,74695
HRK
10
2,64899
HUF
1000
7,32713
IDR
10000
1,58223
ILS
10
3,98669
INR
100
3,03422
ISK			
JPY
100
1,69777
KRW
1000
1,26181
LTL
10
5,66448
LVL
1
2,75935
MXN
10
1,14977
MYR
10
4,48729
NOK
10
2,47198
NZD
1
1,10536
PHP
100
3,12593
PLN
10
4,91884
RON
10
4,61771
RUB
100
4,86585
SEK
10
2,13603
SGD
1
1,10306
THB
100
4,45712
TRY
10
8,47046
USD
1
1,36077
ZAR
10
2,01462
XAU
1
2106,84000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 22.06.2011 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.

УД Реал Финанс
Асет Мениджмънт
Взаимен Фонд

Цените са валидни за поръчки подадени на 20.06.2011 г.
тел. +359 52 653 830, www.rfasset.eu

Валута

Емисионна стойност за 1 дял

Доходност

до 50000

над 50000 до
100000

над
100000

От началото
на годината

ДФ Реал Финанс
Балансиран Фонд

BGN

0.7374

0.7359

0.7337

-2.37%

ДФ Реал Финанс
Високодоходен Фонд

BGN

0.6952

0.6938

0.6917

-2.14%

Разходите за емитиране са включени в посочените цени и са:
- до 50000 лв. разходите за емитиране са в размер 0.5% от НСА на дял.
- до 100000 лв. разходите за емитиране са в размер 0.3% от НСА на дял.
- над 100000 лв. няма разходи за емитиране.

10.10.2007
05.08.2009

▶ Валути спрямо евро

06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008

ВАЛУТА
Currency
ЩАТСКИ ДОЛАР
БРИТАНСКА ЛИРА
ЯПОНСКА ЙЕНА
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК
НОРВЕЖКА КРОНА
ШВЕДСКА КРОНА
КАНАДСКИ ДОЛАР
АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР
УНГАРСКИ ФОРИНТ
ЧЕШКА КРОНА
РУСКА РУБЛА
ПОЛСКА ЗЛОТА

14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008
20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007
04.01.2007
25.06.2007
01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009
07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010

Разлика
0
-0,00426
-0,00037
-0,00189
-0,01179
-0,01620
-0,02947
0,00024
-0,01806
-0,01592
0,00061
0,05639
-0,01209
0,01409
-0,01852
0,00000
-0,01427
-0,00344
0,00000
0,00077
-0,00133
-0,03308
0,00452
-0,00201
-0,01885
0,01676
0,03838
-0,01123
0,00336
-0,00713
-0,03295
-0,05539
-0,01319
-0,00946
-4,79000

Код
Code
USD
GBP
JPY
CHF
NOK
SEK
CAD
AUD
HUF
CZK
RUB
PLN

Купува
Buy
1,4377
0,8863
115,2300
1,2127
7,9016
9,1337
1,3973
1,3560
266,7800
24,2550
40,1835
3,9778

Продава
Sell
1,4378
0,8864
115,2500
1,2129
7,9049
9,1384
1,3976
1,3563
266,9900
24,2650
40,2216
3,9794

Hай-висока
High
1,4388
0,8877
115,3500
1,2137
7,9351
9,1837
1,4069
1,3598
268,5600
24,2650
40,2833
3,9896

Hай-ниска
Low
1,4303
0,8826
114,6600
1,2069
7,9027
9,1305
1,3968
1,3491
266,5700
24,0580
40,0959
3,9745

Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 21.06.2011 г.

08.07.1999
01.06.2009
01.06.2010
28.09.2004
05.01.2006
10.05.2004
04.10.2006
23.11.2007
04.05.2006
17.12.2004
04.05.2006
09.05.2008
09.05.2008
30.01.2006
30.01.2005
30.01.2006
30.01.2009

Нетна стойност
Емисионна
Цена при
на активите на
стойност
обратно
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 22/06/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,271449
€ 1,296878
€ 1,265092
ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес
€ 0,896913
€ 0,914851
€ 0,892428
Фонд на фондовете
ОТП - Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции
€ 0,822450
€ 0,838899
€ 0,818338
от развиващи се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 17/06/2011 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 изкупуване - 0.50% от НСАД.
Цени за 1 дял за 22/06/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,166131 лв.
1,166131 лв.
1,166131 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 22/06/2011 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

25.06.2009
19.11.2007
19.11.2007
19.11.2007
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
11.02.2008
19.01.2010

15.11.2005
12.09.2005
01.03.2006
01.03.2006
05.04.2007
12.12.2008
22.05.2006
02.05.2007

www.sentinel-am.bg
тел. 02/ 980 14 26

Стойност за един дял 21.06.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0486 лв.

Сентинел - Рапид

1,2081 лв.

01.06.2007
01.06.2007
04.09.2007
18.09.2006
10.06.2008

Източник: БАУД (www.baud.bg)

до 90 дни

над 90 дни

1.0330 лв.

1.0434 лв.

1,2081 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
0,41 %

2,83 %

1,42%

3,31 %

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 20 юни 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 22.06.2011 г.

03.05.2010
17.11.2003
27.12.2005
27.12.2005
07.09.2005
08.10.2007

Цена на обр. изк.

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)

N/A
13.5541
12.2765
8.9674
Ти Би Ай Евробонд
318.6835
N/A
12.2343
8.9366
Ти Би Ай Комфорт
320.2714
13.4405
N/A
8.8925
Ти Би Ай Хармония
320.2714
13.4405
12.1740
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.

Сряда 22 юни 2011 pari.bg

пазари 17
Български
индекси

Основният индекс на БФБ отчете
ръст

Sofix: 430.16

+0.46%

Македонският бенчмарк отбеляза спад

MBI10: 2572.60

-0.29%

Минимално понижение за основния
сръбски индекс

BELEX15: 761.61

-0.39%

Число на деня

Акции

Обем

Индексът започна сесията успешно

Повишение
Commerzbank

Ръст
THYSSENKRUPP

DOW: 12 196.78

168 292

+0.96%

Технологичният индекс реализира
стабилен ръст

Nasdaq: 2681.91

+1.99%

Германският бенчмарк напредна мощно

▶ акции на “Еврохолд България” АД смениха собственика си
на борсата, но сделките донесоха изменение в цената им

DAX: 7185.51

+1.89%

4.86% 2.92%
▶ се повишиха акциите
на една от водещите по
активи банка в Германия

▶поскъпнаха акциите на
компанията и достигнаха
цената от 35.26 EUR

Петролът продължава да поскъпва
заради намаляващите запаси в САЩ
Изгледите за
преодоляване на
гръцката криза и
боевете в Либия също
допринесоха за
поскъпването на
суровината
Цената на петрола се повиши за втори пореден ден
на борсата в Ню Йорк, след
намаляването на притесненията, че Гърция ще обяви
фалит, а инвеститори очак
ват появата на доклад, показващ намаляване на запасите в САЩ. Фючърсите се
увеличиха с 1.6%, след като
министър-председателят на
Люксембург Жан-Клод Юнкер каза, че неговият гръцки
колега го е уверил в желанието на правителството да
направи всичко необходимо, за да получи финансова
помощ. Компанията Mirae
Asset Securities увеличи
прогнозите си за цената на
петрола сорт Брент с 15%,
тъй като бойните действия
в Либия продължават да
пречат на доставките. Същевременно утре доклад на
енергийното министерство
на Съединените щати може
да покаже, че складовите
количества от суров петрол
в САЩ са спаднали за трета
поредна седмица.

Спад на вноса

Умерен ръст

В момента пазарът е под
влиянието на несигурност в
доставките, от една страна,
и на общите макроикономически индикатори, от
друга, казват анализатори от Commerzbank във
Франкфурт. Ръстът, който
се наблюдава през тези два
дни, е умерен предвид скорошния срив, допълват те.
Петролът за доставка през
юли се повиши с 1.48 USD
до 94.74 USD за барел на
стоковата борса в Ню Йорк.
По-активно търгуваният
контракт за август се увеличи с 1.25 USD до 94.88
USD. Суровият петрол в
момента е с 21% по-скъп
в сравнение с миналата година, но спадна със 17%
от най-високото си ниво за
тази година - 113.93 USD,
реализирано на 29 април.
Петролът Брент за доставка
през август се търгува на
цена 112.49 USD за барел
на борсата в Лондон.
Пропуснати
доставки

Mirae Asset Securities повиши своите средни прогнози
за петрола Брент за 2011,
2012 и 2013 г. с 15% до
115 USD за барел поради
продължаващите загуби от
либийските петролни доставки. Производството в

▶ Ръстът, който се наблюдава в цената на петрола през последните два дни, е умерен предвид скорошния
срив, твърдят анализатори

северноафриканската държава спадна с близо 90% от
началото на боевете между
поддръжниците на бунтов-

ническите сили и войските,
лоялни на лидера Муамар
Кадафи. Запасите от петрол
в САЩ вероятно са спадна-

ли с 1.63 млн. барела, или
0.4%, до 363.9 млн. през
седемте дни, завършили на
17 юни, според прогнози на

анализатори преди публикуването на доклад на американското министерство
на енергетиката.

▶ Вносът на мед в Китай е спаднал до най-ниското
си ниво от 2008 г. насам, тъй като най-голямата
държава потребител в света продължава да
изпразва складовите си наличности. Намаляването
на местните цени на стоката направи неизгодно
купуването от чужбина. Пристигащите товари са
спаднали с 47% в сравнение с предишната година до
малко под 150 хил. тона. Износът също е спаднал до 20
хил. тона след рекордните 44 хил. тона през април
СНИМКи bloomberg

pari.bg Сряда 22 юни 2011

18 ТЕНДЕНЦИИ

Ново поколение
самолети са хитът
на парижкото
авиоизложение

Успехът на Airbus A320neo се дължи на подобренията спрямо класическият A320 									

ОБ Я В А
“Л О З А Н А” ЕАД
ОБЯВЯВА КОНКУРС 06.07.2011 г.
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЛЕДНИТЕ
ПОМЕЩЕНИЯ:
І. София, кв. “Орион”, ул. “3020” № 11
№ 1 помещения, част от административна сграда с обща площ 546 кв.
м; № 2 помещение – 174 кв. м
ІІ. София, ул. “Страхил войвода” № 2
№ 1 помещения - 108 кв.м
Конкурсни книжа –120 лв. с ДДС, могат да бъдат закупени от 22.06.11 г. до
05.07.11 г. вкл., от 10.00 ч. до 16.00 ч., в административната сграда на “Лозана” ЕАД, София, ул. “Страхил войвода” № 2, ІІІ етаж –счетоводство.
Телефон за информация: 02/948-60-18
Известие
Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт м.б.Х.(ООД), Виена, с настоящето известява, че проспектите (пълни и кратки) на следните
тринадесет фонда: “РАЙФАЙЗЕН-ГЛОБАЛЕН-ОБЛИГАЦИИ”, “РАЙФАЙЗЕНЕВРОПЛЮС-ОБЛИГАЦИИ”, “РАЙФАЙЗЕН-ГЛОБАЛЕН-БАЛАНСИРАН”, “РАЙФАЙЗЕН-ГЛОБАЛЕН-АКЦИИ”, “РАЙФАЙЗЕН-ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ-АКЦИИ”,
“РАЙФАЙЗЕН-ЕВРАЗИЯ-АКЦИИ”, “РАЙФАЙЗЕН-НОВОВЪЗНИКВАЩИ ПАЗАРИ
В-АКЦИИ”, “РАЙФАЙЗЕН-ЕВРОПЕЙСКИ-SMALL CAP-КОМПАНИИ”, “РАЙФАЙЗЕН-РУСИЯ-АКЦИИ”, “РАЙФАЙЗЕН-ЕНЕРГИЙНИ-АКЦИИ”, “РАЙФАЙЗЕН-ИНФРАСТРУКТУРНИ-АКЦИИ”, “РАЙФАЙЗЕН-АКТИВНИ-СТОКИ” и “РАЙФАЙЗЕНЗАЩИТА ОТ ИНФЛАЦИЯ-ФОНД” са изменени.
Актуализираните проспекти са на безплатно разположение на заинтересованите страни в Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт м.б.Х.,
Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Vienna, Райфайзен Банк Интернационал АГ (банка
депозитар), Am Stadtpark 9, A-1030 Vienna, в Райфайзен Асет Мениджмънт
(България), ул. Гогол 18/20, 1504 София, България, на интернет страницата
на Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт м.б.Х. www.rcm.at и на интернет
страницата на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) www.ram.bg.
22 юни 2011 г.
Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт м.б.Х.
СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ”
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 14, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.1,
т.3, чл.31, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за провеждане
на търгове и конкурси и Заповед № РД-09-1042/14.06.2011 г. на Кмет на
Столична община,
ОБЯВЯВА КОНКУРС
1. За отдаване под наем на земеделска земя – частна общинска собственост на територията на район „Кремиковци”, както следва:
*Конкурс „К-13-06.2011”:
- ОБЕКТ № 1 – Поземлен имот № 115001 - ливада, девета категория, с
площ 16,463 дка., АОС № 557/14.09.1999 г., находяща се в местност „Остреш”, землище Сеславци, район „Кремиковци”, Столична община.
Начална наемна цена за една година – 115 /сто и петнадесет/ лв. без
ДДС.
- ОБЕКТ № 2 – Поземлен имот № 115002 - ливада, девета категория, с
площ 294,776 дка., АОС № 558/14.09.1999 г., находяща се в местност „Остреш”, землище Сеславци, район „Кремиковци”, Столична община.
Начална наемна цена за една година – 2 063 /две хиляди шестдесет и
три/ лв. без ДДС.
2.Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с ДДС.
3.Гаранция за участие в конкурса: 120.00 лв.
4.Място за закупуване на конкурсната документация: Център
за административно и информационно обслужване – Столична община
- район „Кремиковци”, кв. Ботунец 1870, ет. 1, всеки работен ден от 8.30
до 17.00 часа.
5.Място и краен срок за подаване на офертите за участие / лично
или чрез пълномощник: Център за административно и информационно
обслужване – Столична община - район „Кремиковци”, кв. Ботунец – 1870,
ет.1 до 16.00 часа на 21.07.2011 г.
6.Място, дата и час за провеждане на конкурсите:
- Район „Кремиковци”, кв. Ботунец-1870, 22.07.2011 г. от 10:00 часа.
7.Организатор на конкурса:
СО- район „Кремиковци” – кв. Ботунец 1870, тел. 02/994-52-61, e-mail:
sokre@abv.bg
КМЕТ НА РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ”: ИВАЙЛО ПАНЕВ

Снимка Bloomberg

Вторият ден от събитието протече с бурни
продажби и още по-ожесточено съревнование
между двата гиганта Airbus и Boeing
Нискотарифната авиокомпания от Малайзия AirAsia
се очаква да поръча тази
седмица 200 самолета от
новия подобрен модел на
Airbus A320neo, а сумата на
сделката може да достигне
18 млрд. USD.
Тази новина дойде като
отговор, след като американският производител Boeing
вече се похвали с няколко
поръчки на новия си и подълъг 747-8.
В понеделник двата гиганта Airbus и Boeing обявиха,
че са получили поръчки за
198 самолета на обща стойност 25 млрд. USD, съобщава
BBC. Изложението в Париж
се приема изключително сериозно в авиоиндустрията.
На изложението беше напомнено на превозвачите, че
трябва да спрат да използват
устройства за блокиране на
мобилния сигнал на самолетите, като предупреждението цели да се избегне
корпоративното увъртане
на щандовете на изложението. По френските закони
блокирането на сигнала е
нелегално.

Лидерът по поръчки

„Оглеждаме се за 200 самолета”, каза висшестоящ
служител на AirAsia пред
АФП в понеделник. Подробностите около сделката
на бързо растящата авиокомпания би трябвало да бъдат
обявени скоро.
Европейският производител Airbus може да се похвали със завиден интерес към
своя нов модел. Поръчките
за него буквално валят - 40
самолета са поръчани от
JetBlu Airways, американската компания CIT Aerospace
се е съгласила да купи 50,
а тайванската TransAsia е
поръчала шест на стойност
600 млн. USD. Общо поръчките, отправени към Airbus
за A320neo, са за над 400
самолета. В допълнение европейската компания е продала 25 самолета A320 на
индонезийските авиолинии
Garuda.
Играч № 2

Засега поръчките на Boeing
са по-скромни. Нискотарифният превозвач Norwegian
AirShuttle е поръчал 15 са-

198

15%

▶са поръчаните до
вчера самолети
на парижкото
изложение

▶по-ниски са вредните
емисии на новия Airbus
A320neo в сравнение с
предшественика си A320

молета 737-800, като за тях
ще заплати 1.2 млрд. USD.
Aeroflot е поръчала осем
самолета Boeing 777, като
стойността на сделката е над
2 млрд. USD.
Успехът на Airbus A320neo
се дължи на подобренията спрямо класическия
A320. На практика това
е редизайн на A320, има
150 места и е със среден
размер. Вредните емисии
на самолета са с 15% пониски, което намалява въглеродния отпечатък, който
оставят клиентите, както и
сметките им за гориво.

към подобрения модел на
европейския им конкурент,
или директно да разработят
изцяло нов модел самолети.
Компанията смята да отдели по-голямо внимание
и време на това решениe,
заради което няма да прави
изявления по въпроса на
тазгодишното изложение.
От европейския лагер обявиха в неделя, че представянето на по-дългия A350 се
отлага с две години. Доставките на A350-1000 няма да
стартират по-рано от 2017
г., защото Airbus иска да даде
повече време на Rolls Royce
за разработване на двигателите за самолета. Очаква се
да няма забавяния на стандартния A350-900 и той да
бъде готов за полети преди
края на 2013 г.

Забавяния

Американците от Boeing
обявиха, че обмислят дали
да правят подобрения на
самолетите 737, за да отговорят на високия интерес

Илия Темелков
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С малки стъпки нагоре
Лизинг пазарът се съживява основно при
автомобилите и имотите, но ръстът няма да
компенсира загубените позиции
Затягането на банковите
изисквания заради сериозния ръст на необслужваните
кредити изключва все повече фирми от традиционното
финансиране. Компаниите,
които нямат какво да предоставят като обезпечения
за банково кредитиране, се
преориентират и търсят лизингово финансиране. Така
“гледането под лупа”, което
банките прилагат, помогна
на лизинговите компании да
си върнат част от загубените
клиенти. Поне донякъде.
Ръстът е
при имотите

Единственото увеличение,
което се отчита на лизинговия пазар, е при недвижимото имущество. През
миналата година ръстът в
този сегмент е бил с 23%,
а общата сума, за която са
сключени договори, е 533
хил. лв. Причината за това
увеличение обаче не са нови
лизингови договори, а отчетени стари. Съпредседателят
на Българската асоциация за
лизинг Борислав Тодоров
обясни, че в по-голямата си
част това са сделки, сключени преди около 3-4 години.
Те обаче не са завършени докрай и се отчитат чак сега.
В същото време обаче
Пламен Павлов, изпълнителен директор на “И Еф Джи
Лизинг”, обясни, че при този
вид активи ще има увеличение и през тази година. Това
обаче няма да се отрази по
сериозен начин на компаниите и да ги “дръпне” напред,
защото делът на недвижимото имущество от общия
портфейл на дружествата е
само 13.5%.
Снимка на пазара

Точна информация за това
с колко се е увеличил пазарът все още липсва, защото
официалните данни не са
публикувани. Мнението на
мениджърите на различни

компании обаче е, че този
ръст е едноцифрен. Статистиката на Българската народна банка (БНБ) показва, че
през миналата година лизинговите договори са с близо
20% по-малко в сравнение
с 2009 г. Те са на стойност
4.027 млрд. лв., а година порано са били за близо 5 млрд.
лв. Най-голям спад има при
лизинга на леки автомобили,
който се свива с 27.3%. На
второ място са машините,
където спадът на годишна
база е 21.5%.
От края на миналата година насам обаче лизинговите
компании усещат раздвижване на пазара. Ако порано те бяха фокусирани
предимно върху това да запазят качеството на съществуващия си портфейл, то
сега се насочват и към нови
клиенти.
Борислав Тодоров обясни,
че вече има реализиран ръст.
Новите договори се увеличават, а основните клиенти
са корпоративните и търсят най-вече автомобили.
“Раздвижване на пазара по
отношение на лизинговото
финансиране вече е налице,
но то е за определени отрасли, например транспорт
и спедиция или техника за
земеделски производители”,
коментира Емил Ангелов,
генерален директор на “Пиреос Лизинг”.
По думите му интересът
към оперативния лизинг
също не е малък. За развитието на този вид финансиране
обаче основна роля играят
главно големите европейски
компании, които работят
в България. Шефовете на
лизингови дружества признаха, че към момента такъв
вид финансиране се ползва
от 3-4 компании, които предпочитат пълно обслужване
на автопарка си.
Българските фирми, от една страна, все още не може
да си позволят такова фи-

Царят
при лизинга
Автомобилите
остават основно
лизингово перо

СНИМКА SHUTTERSTOCK

нансиране, защото нямат необходимите показатели, а от
друга - не харесват модела.
Те предпочитат да изплащат
нещо свое, а не да ползват
автомобил под наем. Това е
и една от причините делът
на оперативния лизинг от
общия портфейл на компаниите да е едва 1.8%.
Противоречиви
очаквания

През 2011 г. автомобилите
отново ще останат движещите активи за пазара. А от
началото на годината повечето автомобилни дилъри
се надпреварват да пускат
все по-изгодни оферти за
финансиране на покупка на
нов автомобил. Това се отразява добре на лизинговите
компании, чийто интерес
да финансират автомобили
отново се е възвърнал, обясниха автодилъри.
Едно от ключовите не-

ща, които са се променили
от началото на тази година, е фактът, че все повече
клиенти предпочитат да се
“подсигуряват, че ще могат
да погасяват задълженията
си, дори и ако временно им
намалеят приходите”, обяснява Стойчо Кръстев, като
допълни, че тази тенденция
ще се запази и занапред.
Очакванията на мениджърите на различни компании
са доста противоречиви.
“Очаквам лек ръст в новия
бизнес, но едва ли ще бъде
в достатъчен размер, за да
компенсира изтичащите лизингови договори”, прогнозира Пламен Павлов. Според него спад на лизинговия
портфейл ще има поне до
края на третото тримесечие.
Съпредседателят на Българската асоциация за лизинг обясни, че лизинговите
вземания ще се увеличат
с между 10 и 15% до края

на тази година. И според
Ангел Ангелов обаче раздвижването на пазара няма
да компенсира спада и в края
на годината равносметката
ще е с 10% надолу.
Оптимизъм има по отношение на необслужваните
договори. Емил Ангелов
смята, че най-лошото е зад
гърба на компаниите. “Част
от оптимизма е подкрепен
и от известното активизиране на пазара за вторични
продажби, т.е. продажби на
вече иззети активи по необслужвани лизингови договори”, коментира той. Ангелов
допълни, че в края на тази
година делът на необслужваните лизингови договори
ще бъде под 20%. Сега лошите лизингови договори са
20.13% от общия портфейл.
Но прогнозите са, че те няма
да слязат много под този
процент.

▶ Автомобилите
ще останат с найголям дял от общия
лизингов портфейл,
прогнозираха
мениджъри на
лизингови компании.
От началото
на годината
пазарът е залят
с промоционални
оферти за лизинг на
автомобили. Лихви
от 5-5.5% вече не са
изненада. Новите
предложения на
компаниите са лизинг
с висока остатъчна
стойност. Този
продукт предлага
гъвкава схема
на финансиране.
Клиентите плащат
първоначалната
вноска, избират
период на изплащане
на актива, определят
колко пари да бъдат
изплатени след
края на периода,
а междувременно
плащат “твърди”
месечни вноски.
Когато договорът
изтече, пред клиента
има няколко варианта
- да доплати
оставащата сума и
да стане собственик
на автомобила
или да го върне в
компанията.

Вземания по лизингови
договори
в млрд. лв.
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Радослава Димитрова

Източник: БНБ

Прогнози
Стойчо Кръстев,

Емил Ангелов,

Кризата
изигра отрезвителна
роля както за лизинговите дружества,
така и за лизингополучателите.
Тенденцията, която
наблюдаваме през последните месеци, а смятам, че ще се запази
и през цялата година,
е: все повече клиенти предпочитат да имат по-голямо
самоучастие, което води до по-малки месечни вноски.
По този начин те се подсигуряват, че ще могат да
погасяват задълженията си, дори и ако временно им
намалеят приходите.

Раздвижването на пазара
по отношение на лизинговото
финансиране вече
е налице, но то е за
определени отрасли,
например транспорт
и спедиция или техника за земеделски производители. Заради
недостатъчно стабилната икономическа ситуация обаче компаниите от
лизинговия сектор през тази година ще продължават да
са фокусирани предимно в управлението на текущите
си портфейли.
Ще има и активизиране на сделките при така наречения обратен лизинг, най-вече за недвижими имоти. И
на последно място, но не по значение, очаквам сделки с
лизингови схеми при ВЕИ.

изпълнителен директор на “Алианц Лизинг България”

генерален директор на “Пиреос Лизинг”

Пламен Павлов,

изпълнителен директор на “И Еф Джи Лизинг”

Очаквам
лек ръст
в новия
бизнес, но едва
ли ще бъде в
достатъчен размер,
за да компенсира
изтичащите
лизингови договори.
Ще наблюдаваме
спад в общия
лизингов портфейл
поне до третото тримесечие, както и на годишна
база. Очаквам просрочията да останат сравнително
стабилни, но съществено подобрение едва ли може да
очакваме преди края на годината.
Ще има значителен ръст в дела на недвижимите
имоти, но едва ли ще достигнат като дял
автомобилите.
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Интервю Дидие Щьосел, зам.-председател на борда на директорите в Нова ТВ

Държавата може да поеме част

След кризата се видя, че е необходимо разделянето на
инвестиционното от търговското банкиране
▶ Господин Щьосел, как
намирате състоянието
на финансовата система
в момента?

- Нека се върнем една
стъпка назад. Ако погледнем финансите през последните десет години, финансовият свят бе напълно
извън контрол. В повечето
страни финансите започнаха да съставляват част
от БВП, която е много повисока от когато и да било
преди.
Така се промени и банковият модел. Банкерът,
който познавахме преди 30
години, трябваше да събира
депозити, да ги държи на
сигурно и да подпомага
ръста на икономиката чрез
отпускане на заеми за производствени компании. Този модел тотално се изгуби,
когато възвръщаемостта
започна да става по-голяма
чрез инвестиции в търговия, суап сделки и др.

И това се случи навсякъде - и при търговските
банки, и при банкирането
на дребно. За някои сектори възвръщаемостта на
капитала беше между 20
и 30% в продължение на
много години при нормална 12-15%. И никой не го
забелязваше. Регулаторите изискваха доста ниско
ниво на банкови резерви
предвид рисковете, които банките поемаха. През
2008-а неудържимият влак
спря. Мисля, че сега нещата се оправят, но има
още какво да се направи
от гледна точка на регулацията.
▶ Какво е мнението ви
за пакета промени в
банковата сфера Базел III?

- Какво е Базел III? Виждаш какви активи имаш,
оценяваш техния риск и
поддържаш достатъчен капитал за тях. Откъде обаче

идват останалата част от
капитала - дали това са
сигурни пари в банка, дали
са от заем, или са конвертируеми облигации? Затова
смятам, че Базел III е важен
инструмент, но по-важна е
ликвидността. Ако вие и аз
искаме утре да си изтеглим
парите - банката платежоспособна ли е?
Вярвам, че Базел III е важен, но разделянето на инвестиционното от търговското банкиране е необходимо. Било чрез разделяне
на активите и създаване на
дъщерно дружество, било
чрез връщането на модела
на банкиране от миналия
век.
▶ Това може и да се
случи, но ще отнеме
дълго. Какви други
предизвикателства
виждате междувременно?

- Най-големият проблем
на всеки човек се казва

“алчност”. Всяка банка разполага със стотици много
умни същества (защото
най-добрите отиват в банките), които са свикнали
на изключително високо
заплащане и тяхната изобретателност няма граници. Какъвто и Базел да го
наречете - 3, 4 или 5, те
ще намерят начин да го
заобиколят. Трябва да има
преосмисляне на политиката за възнаграждения в
банките. Сега знаеш, че
след три години ще си вземеш 8-милионния бонус.
Ако се увеличи нивото на
задължителния капиталов
резерв, икономическата
рента ще се намали и това
ще свали възнагражденията
в банките към нивото на
останалите сектори. Освен
това смятам, че ще създаде
нагласа към понижаване
на риска, който банките
поемат.
Второто нещо - трябва да

се стараем към по-опростени регулации. Така или
иначе трябва да има някаква форма на изчисление
на рисково претеглените
активи, но тя трябва да
е проста. Затова смятам,
че трябва да се върнем
към стария модел: трябва
да има отделни търговски
банки, банкиране на дребно и инвестиционни банки
- те имат различна дейност,
различен рисков профил и
налагат различен риск на
цялата система.
▶ Смятате ли, че
проблемите в Ирландия
и Гърция ще засегнат
българската финансова
система?

- От макроикономическа
гледна точка не съм особено притеснен, защото
общият БВП на Ирландия, Португалия и Гърция
съставлява по-малко от
5% от БВП на еврозоната.

За финансовата система
проблемът е в отварянето на френски, германски
и английски банки към
Ирландия, Гърция и т.н.
Наскоро изпълнителният
директор на една френска
банка сподели, че експозицията им към Гърция
заема 5% от активите на
банката. Е, не е добре, ако
нещо се случи, но не е абсолютна трагедия. Трагедията е за банките на двете
страни, защото там всички
купиха държавни облигации. Гръцките банки са
купили гръцки облигации
на стойност 72 млрд. ЕUR.
Не знам числата за Ирландия и Португалия, но съм
сигурен, че и те са големи. И защо го направиха?
Защото е много лесно да
занесеш тези облигации в
Европейската централна
банка и да получиш финансиране.
Дори да се наложи да
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от финансирането на банките
Визитка
Кой е Дидие
Щьосел

Мисля, че гърците
трябва да станат
по-големи реалисти
и да разберат, че няма да е
безболезнено. За съжаление,
след като си пил узо и спал
10 години, ще имаш 5 години
махмурлук

снимка марина ангелова

Включването към
пакта “Евро плюс”
вече е добра крачка, а чрез
включване в еврозоната
България ще получи достъп
до важно за страната
финансиране директно от
Европейската централна
банка
рекапитализираме гръцките банки, дори по същото
време това да се наложи и
с Португалия и Ирландия това прави 100 млрд. EUR!
100 млрд. EUR трябва да се
вземат от БВП за банките,
но това е 1% от БВП - това
си е нищо. За Гърция тези
36 млрд. са 15-20% от БВП,
но за еврозоната - 1%. Ако
има солидарност или поне “отговорен” финансов
съюз, тези проблеми не са
огромни.

▶ А трябва ли да има
солидарност? Какво
става с моралния риск?

- Няма друг избор, не
може да изоставиш Гърция.
Ако я изоставиш, какво ще
се случи с гръцките банки,
клоновете им, в България?
И те може да заминат. На
теория. Е, те са състоятелни
сами по себе си, печеливши,
и БНБ управлява българската банкова система доста
добре, така че няма да се
случи. Но погледнете съ-

седите - румънците са зле,
гърците много зле, сърбите
са изолирани, македонците
спят, малко по-нататък и
унгарците не правят нищо,
така че, ако търсиш икономика и финансова система, която е печеливша,
е важно да имаш добри
съседи. Мисля, че гърците
трябва да станат по-големи
реалисти и да разберат, че
няма да е безболезнено. За
съжаление, след като си пил
узо и спал 10 години, ще
имаш 5 години махмурлук.
Така че ЕС ще трябва да
бъде много твърд с гърците. Ирландия - не я броя
за проблем. Търговският
й баланс се възстановява,
конкурентоспособността се
възвръща.
▶ Предвид ограничения
достъп до капитали
как може да се развива
страна като България,
която разчита
изключително много на
външно финансиране?

- Както би казал всеки
студент по макроикономика, може да растете повече
само ако имате положителен търговски баланс

▶ Той е французин, доктор по математика. Има
магистърска степен по
бизнес администрация
от INSEAD. Започва кариерата си като трейдър
на валутни опции в Ню
Йорк. Работил е осем
години в Merrill Lynch,
където се занимава
основно с корпоративни

финанси - сливания и придобивания, набиране на
капитал и т.н. Работи
върху приватизацията
на петролната компания Elf Aquitaine и France
Telecom.
▶ През 1997 г. се мести в
инвестиционната банка
HSBC, където става
главен изпълнителен
директор, отговарящ за
инвестиционните операции на глобално ниво.
▶ Напуска банката през
2001 г. и година по-късно

Ако се увеличи
нивото на
задължителния капиталов
резерв, икономическата
рента ще се намали и това
ще свали възнагражденията
в банките към нивото на
останалите сектори
или голям размер на преки
чуждестранни инвестиции.
При сегашния размер на
чуждестранните инвестиции вероятно ниво на растеж е 3 до 4%. Въпросът е
как се отива от тези 3-4 пак
на 5-6-7 процента?
Това може да се постигне
само чрез пълно и плавно преструктуриране на
българската икономика.
Имаме нужда от различен
модел. Институционалната
рамка в България следва
да се подобри. Все още
е прекалено бюрократично, трудно инвеститорите
разбират на коя врата да
почукат. Реформите ще са
бавни, но има нужда да се
повиши доверието в страната, в администрацията й,
в правителството. Аз виждам огромно подобрение от
времето, когато пристигнах
тук, а когато живееш на
едно място, промените се
забелязват по-трудно.
Да, наистина, всичко хубаво може да се случва
по-бързо. Не трябва да забравяме, че демокрацията
започна тук преди 20-21
години и да искаме същото,
както например във Франция, Германия и др., е невъзможно.
Що се отнася до финансовата система - с много
консервативна банкова политика и регулаторна рамка
България беше защитена.
Ако се погледне съотношението на отпусканите
кредити с банковите депозити, то вече се връща
към нормалното - мисля, че
вече е малко под 100%, около 95% според последните
статистики на БНБ. Така че
системата е стабилна.
Истинският въпрос е дали
системата е в състояние да
финансира растежа? Защото, ако нямаш чужди
инвестиции, ще ти трябва

банков заем, за да финансираш, и там стои въпросът
откъде идват парите. В повечето случаи няма достъп
до външно финансиране.
Тогава човек би се зачудил
дали държавата няма своята роля. Като държава може
ли да финансираш няколко
банки с допълнителни 5
млрд. лева? Или да създадеш институция, която да
го направи? Държавата не
е задлъжняла и би могла да
поеме още малко дългове за
допълнително финансиране
на банковия сектор.
▶ В България сме много
предпазливи с това.

- Да, знам. Разбира се,
може да се финансира и
директно. Едни 2-3 млрд.
обаче, контролирани от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)
и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) - тези пари евентуално ще се върнат.
Не знам, но системата има
нужда от нещо, за да получи своя тласък. Има нужда
и тук от масло в механизма
- може би чрез Българската
банка за развитие, чрез ЕБВР, ЕИБ или чрез български
държавни пари. Може би е
и въпрос на договорка между ЕБВР и ЕИБ и не става
въпрос за даване на 20 милиона на малки и средни
предприятия. Говорим за 2
милиарда. Нещо трябва да
се направи, за да заработят
нещата по-бързо и да се
върне България към помалка безработица. Това е
стремежът на всички.
▶ Дали еврото ще
помогне?

- Мисля, че да и рано или
късно България ще се включи в еврозоната. Включването към пакта “Евро
плюс” вече е добра крачка,
а чрез включване в еврозо-

създава Content Ventures
Limited (първоначално
Apace Media), чрез която
влиза в медийния бизнес.
Щьосел притежава 66.39%
от компанията. През
2004 г. навлиза на българския пазар с покупката
на ММ и телевизиите
“Диема”. През 2008 г. слива
бизнеса си на Балканите с
шведската Modern Times
Group, която купи Нова
ТВ. Понастоящем е зам.председател на борда на
директорите в Нова ТВ.

ната България ще получи
достъп до важно за страната финансиране директно
от ЕЦБ. Както виждаме и с
Гърция, ако не управляваме
финансите както трябва, ще
бъдем наказани, но тук се
справяме добре и няма да
ни наказват, така че еврото
ще е много полезно.
Еврото ще намали и цената на ресурсите, като
намали риска. В момента нетният лихвен марж е
4.45-4.50%, но представете
си, ако падне с 0.50 пункта,
каква ще е ползата за икономиката. Затова смятам
за решаващо включването
към еврозоната. Това ще
помогне и за чуждите инвестиции. Инвеститорите,
които по някакъв повод са
загубили доверие, ще получат сигурност от ЕЦБ.
Ако потърсим и други начини за засилване на икономическия ръст, държавният
бюджет е около 36-7% от
БВП. Средният процент за
еврозоната е 45-46. Знам, че
Дянков иска да го заложи
в конституцията на 40%.
Ако обаче се увеличи с още
три процентни пункта - от
40 на 43, би могло 1% да
отиде за образование, 1%
за здравеопазване, 1% за
инфраструктура. Това също
би помогнало.
▶ Може би е по-добре да
се оставят повече пари
на хората и на бизнеса?
Преразпределителната
роля на държавата да
бъде намалена на 35% или
на 30% от БВП?

- Аз идвам от страна, в
която разходите са 51%.
Държавата има своите задължения. Женен съм за
българка, имам близнаци
- оттук съм. И тук виждаме
засилена емиграция, демографски срив. Държавата
си има задължения относно
пенсиите, относно инвестициите в млади хора - образователната система.
Видял съм много страни,
в България има бъдеще.
Отнема време. Но ако се
видим пак през 2020-а, ако
са били правилните хора и
са направили правилните
неща, тук ще има голяма
разлика. България може да
се продава и като инвестиционна дестинация, и като
място, където хората може
да се пенсионират, защото
тук ще плащат ниски данъци.
Николай Вълканов
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Първият Windows
смартфон на
Nokia ще излезе в
края на годината

Компанията представи няколко модела с
операционни системи, които смята да спре
да използва скоро
Главният изпълнителен
директор на най-големия
производител на мобилни
телефони в света Nokia
Стивън Елоп обяви по време на телекомуникационна
конференция в Сингапур,
че първият смартфон на
компанията с операционна
система Windows Phone
7 ще се появи до края на
годината, а производството
ще започне с пълна сила
през 2012 г. На събитието
Елоп показа новия модел
Nokia N9, първия и последен телефон на компанията, използващ платформата
MeeGo.
Nokia планира да се откаже от собствените си операционни системи след началото на партньорството
си с Microsoft. Анализатори
смятат, че това намерение

на компанията обрича N9
на провал.
Демонстриране на
възможности

Операционната система
MeeGo, която се появи късно на един доминиран от
Google и Apple пазар, беше
създадена през февруари
2010 г., когато Nokia обявиха сливането на тяхната софтуерна платформа Maemo
с Moblin на Intel. Nokia
обаче се оттегли от проекта
преди четири месеца.
Появата на N9 е прекалено близка до тази на устройствата с Windows, което ще
му попречи да има някакво
отражение върху резултатите на компанията, казват
експерти от британската
консултантска компания
CCS Insight. Според тях си-

лата на конкурентните системи оставя малко място
за подобно устройство. От
анализаторската компания
IDC казват, че N9 вероятно
е прототип, който показва
какво може да постигне
Nokia при бъдещи модели.
“Никой не очаква този телефон да промени съдбата
на фирмата, но Nokia иска
да вдъхне увереност сред
хората, че все още не е
извън играта”, казва анализатор от IDC.
Загуба на пазари

Речта на Елоп в Сингапур беше обявена като
очертаване на прогреса по
настоящата стратегия на
компанията, но подробностите за плановете на Nokia
да се справи с проблемите
си бяха малко. Миналия

месец корпорацията обяви,
че се отказва да преследва
целите, които си беше поставила седмици по-рано,
повдигайки въпроса дали
Елоп може да направи реформата, която обеща през
февруари.
Оттогава акциите на компанията поевтиняха наполовина, най-вече след появата на съобщение, в което
Елоп сравнява Nokia с човек, стоящ на горяща нефтена платформа. Пазарният
дял на компанията спадна
в няколко ключови пазара.
Тя губи 19% само в Китай,
един от най-големите пазари в света, и в момента има
33% дял там по изчисления
на Gartner. Почти половината от пазара в народната
република, или около 45%,
се контролира от телефони

“без марка”, произведени
от малки фирми, използвайки евтини части.
В очакване на
Windows

Финландската корпорация
ще пусне и 10 нови смартфона с другата си операционна система Symbian.
Компанията представи три
евтини модела, позволяващи използването на две
SIM карти. Тази функционалност е много търсена
в азиатските държави и се
предлага от местни производители от години.
Анализаторите са единодушни, че успехът на Nokia
ще изисква голямо сътрудничество с Microsoft, а при
този тип бизнес отношения
успеваемостта е петдесет на
петдесет. “Всеки нов про-

дукт на Nokia ще бъде обречен до появата на първия
Microsoft телефон”, казва
експерт от южнокорейската
NH Investment&Securities.
За Nokia няма да е лесно да
рекламира тези смартфони
особено агресивно, а и цялата й продуктова линия ще
бъде ограничена, тъй като
компанията отделя големи
ресурси в разработването
на съвместим с Windows
Phone 7 телефон. В свой
доклад този месец японската финансова компания
Nomura обяви, че Samsung
Electronics са станали найголемият производител на
телефони през това тримесечие, а Apple ще вземе
второто място през следващото, избутвайки Nokia на
трета позиция.
Пламен Димитров

Канадски
неволи
Производителят
на Blackberry
има сходни
проблеми

▶N9 може да бъде
управляван с едно плъзгане
на пръста и идва в три
различни цвята - червен,
син и черен

▶ Проблемите на
Nokia са сходни с
тези на канадската
компания Research
in Motion, чиито
слаби резултати
и липса на нови
продукти доведоха
до спад в цената
на акциите от 20%
миналия петък.
Производителят
на Blackberry понесе
допълнителен удар
от 7% в понеделник,
след като един от
маркетинговите
директори на
компанията обяви,
че я напуска.
Това е втората
оставка на
високопоставено
лице от RIM за
последните четири
месеца. По последни
изчисления
пазарната оценка
на компанията
е спаднала
наполовина.
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Няколко приложения, които улесняват вас,
работата и пътуванията ви
Мобилните телефони отдавна не са това, което бяха проста клавиатура с едно зелено и едно червено копче.
Макар да не е ясно колко процента от потребителите
ползват смартфоните си наистина смарт (англ. умно),
акцентът вече не е просто върху мобилността, а върху
функционалността.
Пазарът на смарт устройства се увеличава драстично
(за 2011 г. се очаква ръст с над 50%), с което безвъзвратно отминава и модата на малките апарати, събиращи
се в една човешка длан. По данни на IDC за България
скокът на продажбите за една година e 68%. Така че, ако
не броим дизайнерските телефони с позлата и камъни
“Сваровски”, които са друга субкултура, днес все почесто решаващи за избора на модел и марка са не толкова хардуерните постижения, колкото допълнителните
услуги и приложения, които може да се ползват.
Най-смарт от всичко е, че благодарение на апликациите (приложенията) човек може да персонализира
апарата си според личните си нужди и стил на живот.

Няколко идеи за работещи хора
Office2 (Office Square)

Цена: 5.99 USD
Платформа: iOS 3.0+ iPad версия - Office2 HD
Office2 е апликация за преглеждане, създаване и промяна на файлове, направени в Word и Exel (.doc, .docx,
.xls). Освен обичайните операции с Office2 може да
се променят документи както в режим portret, така и в
landscape, без да се губи работно място, тъй като всички инструменти се изтеглят в левия ъгъл на екрана.
Най-големият плюс на Office2 е поддръжката му на
много онлайн услуги, откъдето може да се отварят документите от Dropbox, MobileMe, Google Docs и всяка
услуга, базирана на WebDAV сървъри.
Docs

Цена: Безплатно
Платформа: Android 1.3+
Docs предлага прост метод за преглеждане, променяне
и синхронизиране на документите ви в Google Docs.
Лесно можете да споделите документи по e-mail, както
и да създавате нови от PDF и снимки чрез функцията за
споделяне на Android. Сериозно форматиране на текст
е невъзможно, но за сметка на това принтирането е
изключително лесно благодарение на услугата Google
Cloud Print.
FlightTracker

Цена: 4.99 USD
Платформа: Android 1.5+, iOS 3.0+
FlightTracker ви дава информация за всички полети по
света в реално време. Час на отпътуване, евентуални
закъснения, на кой изход на летището трябва да отидете
и карта на полета. С това приложение може да получите
и информация за отменени полети, както и алтернативни
варианти. Освен това можете да научите с какъв самолет
ще пътувате, кои места са най-удобни, какво закъснение
може да очаквате и номера на авиокомпанията, с която ще
летите. Според New York Times приложението е “брилянтно”.
TripIt

Цена: Безплатно (Pro версията е 69 USD годишно)
Платформа: Android 1.5+, iOS 3.0+
Това е приложение, което следи какво се случва
с пътуванията ви, като единственото нещо, което
се изисква от вас, е да препращате потвърдителните писма от авиокомпаниите, хотелите и всички
други места, които са свързани с пътуването ви.
Приложението автоматично ще ви покаже карта
на местата, на които отивате, прогноза за времето,
какви събития ще има и снимки на местата, които
ще посетите. Pro версията ви предупреждава, ако
има закъснения на полетите, и дава информация за
алтернативни полети.

Снимки shutterstock

Orbit Social Phonebook

Цена: Безплатно, 30 дни без реклами - 0.99$
Платформа: iOS 4.0+
Orbit Social Phonebook има за цел да промени
начина, по който общувате с приятелите си, докато сте в движение. Приложението организира
контактите ви, като слага всичко на едно място
- Facebook, Twitter, имейл, SMS и т.н. Най-приятната опция е т.нар. Social Volume, с който определяте колко често да получавате обновявания, като
можете да го намалите за определени групи или
хора, както и за всички контакти.
Evernote

Цена: Безплатно
Платформа: Android, iOS 3.0+
Evernote е електронен бележник, в който можете да записвате бележки, които съдържат текст,
снимки и дори гласови записи. Това го може
всеки телефон, но Evernote е уеббазирана услуга
и запазва всичките ви идеи и бележки, така че да
имате достъп до тях и от компютъра си, както и
през интернет браузър. Освен това може да групирате бележките си в т.нар. тетрадки, така че да
можете лесно да се ориентирате сред множеството идеи и бележки.
Основният минус на Evernote е фактът, че бележките ви не се запазват на телефона, освен ако
не платите 5 USD месечна такса или 50 USD за
година, което е сравнително скъпо за подобен тип
приложения. Ако откажете, ще трябва да имате

постоянен достъп до интернет, за да преглеждате
записите си. Освен това без премиум акаунт имате
ограничено място, което може да е проблем за попродуктивните потребители. Въпреки това Evernote
остава най-доброто приложение от такъв тип за
всички платформи.
PayPal

Цена: Безплатно
Платформа: Android 1.6+, iOS 3,0+
PayPal е най-популярната и сигурна система за онлайн
разплащания. С мобилните приложения можете да пращате пари на приятелите си и семейството си директно
от телефона. Версията за iPhone има възможността
да снимате чекове и така да ги осребрявате, вместо да
ходите до банката. За съжаление тази функционалност
отсъства от версията за Android.
CamCard Lite

Платформа: Android 2.0+, iOS 3.2+
Пренасянето на контакти от визитка в телефонния
указател е времеемка и безкрайно досадна работа. С това
приложение, вместо да си губите времето, просто вадите
телефона, снимате визитката и имате въведена информацията за контакта, която може да промените и допълните
адски лесно. Освен това можете да запазвате изображенията на визитките, да сканирате и двете страни на
визитката и директно да потърсите човека от визитката
в LinkedIn. Единственият минус е, че не поддържа
кирилица.
Илия Темелков
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Екоактивисти:

Борбата с промените в климата
дава шанс на икономиката
Според “Коалиция за климата” държавата стопира процесите за
постигане на европейските цели
Можете ли да си представите света през 2050 г.?
Преобладаващите прогнози са мрачни, но все
пак в Европа и нашия
ъгъл от нея има ентусиасти, които не спират да
повтарят какво е нужно,
за да могат децата ни
да разчитат предимно на
възобновяема енергия.
Европейският съюз не
си поставя лесни цели в
това отношение: целта му
е намаление на емисиите
на парникови газове с 8095% през 2050 г. в сравнение с 1990 г. А вчера
съветът на екоминистрите
трябваше да гласува предложената през март пътна карта за постигането
конкурентна европейска
икономика с ниски въглеродни емисии.
България има шанс да
се включи в този процес,
като произвежда и употребява нисковъглеродни
технологии. Но преходът
към чиста икономика не
е приоритет за правителството ни, щом спирането
на ядрените електроцентрали дори не се обмисля. Това коментираха на
пресконференция представители на “Коалиция
за климата”, неправителствена формация, обединяваща природозащитни
и бизнес организации.
“България трябва да
инвестира в преминаването към нисковъглеродна технология и да мине
на 100% възобновяема
енергия до 2050-а. Отсега трябва да се мисли

Пречка
Германия може
да не се справи с
намаляването на
вредните емисии
▶ Германия може да не
успее в изпълнението
на целите си за
намаляване на
вредните емисии
след решението

за това - има достатъчно
технологии за биогаз и
биомаса, трябва просто
да бъдат законово регламентирани”, заяви Тодор
Тодоров от екологично
сдружение “За Земята”.
Миналата седмица по
време на Глобалната конференция за енергетиката
и климата ресорният еврокомисар Кони Хедегор
не скри, че България е
енергийно най-неефективната страна в ЕС. “Изглежда, много държави
вече разбират, че можем
да постигнем съкращение
на емисиите с над 20% до
2020 г. само като изпълним целите, които сме
си заложили в областта
на енергийната ефективност”, заяви тя.
Целта за 2050 г. е “технологически и всякак постижима за България”,
заяви Петко Ковачев от
Института за зелена политика на пресконференцията. Проблемът обаче
според него е, че българското правителство не
желае да промени енергетиката и отношението
към климата в енергийния сектор. “Тук се разиграват геополитически
енергийни игри за сметка
на интересите на страната”, допълни той. Тодоров
от “За Земята” допълни,
че тук са намесени и интересите на монополистите, чийто “ужас” би било
домакинствата сами да
произвеждат енергия.
Екоактивистите се обявиха против всякакви яд-

рени проекти в България
и заявиха, че ядрената
енергетика не е решение
за климатичните промени, а създава проблеми
като съхранението на отпадъците и добива на ресурс от урановите мини.
“Крайно време е проектът
АЕЦ “Белене” да бъде
прекратен”, заяви Деница
Петрова от Greenpeace.
Активистите напомниха,
че до 2019 г. пети и шести
блок на АЕЦ “Козлодуй”
трябва да бъдат изключени и че дотогава трябва да
има цялостно решение за
климатичната политика
на страната ни.
От коалицията разкритикуваха и плановете за
разработване на находище за добив на шистов
газ, които правителството
има заедно с американската компания Chevron.
Методът крие рискове за
околната среда и консумира твърде много енергия.
България притежава капацитет в много области,
като превръщането на неупотребената биомаса в
биогаз или производство
на слънчеви панели, заявиха от “Коалицията за
климата”. По думите на
екоактивистите липсата
на визия и политическо
мислене за развитието на
околната среда по-далеч
от мандата е превърнало
България в една от спиращите прехода към нисковъглеродна икономика
страни.

рязко да се откаже
от ядрените си
мощности. Причина
за това може да
стане липсата
на допълнителна
подкрепа за
производството
на енергия от
възобновяеми
източници, сочи
анализ на Reuters.
▶ Германското
правителство

закри осем ядрени
електроцентрали
след кризата
във Фукушима, а
останалите девет
ще затвори до 2022
г. Страната обаче
вече се е ангажирала
до 2020 г. да намали
парниковите си
емисии с 40% вместо
заложената обща
европейска цел от 20
на сто.

270

▶ млрд. EUR годишно, или 1.5% от БВП на ЕС, трябва да се
инвестират за преминаване към нисковъглеродна икономика до 2050-a

Намаления на парниковите газове в сравнение с ���� г.

Енергетика �CO��

Домакинства и услуги �CO��
Индустрия �CO��

Транспорт �вкл. CO� авиация�
Селско стопанство �не�CO��
Други �не�СO� емисии�

Теодора Мусева

20%

▶ от енергията на ЕС трябва да се добива от възобновяеми източници до 2020 г. според стратегията за растеж
“Европа 2020” на ЕК

80-95

▶ процента намаление на емисиите на парникови газове
до 2050 г. в сравнение с 1990 г. е залегнало в европейската
пътна карта за постигане на конкурентна и нисковъглеродна икономика

