Компании и пазари ▶ 12-13

Нова вълна
инвеститори
заемат позиции в
земеделската земя

Компании и пазари ▶ 11

Цветелина Бориславова
се наложи
за увеличението
на капитала на БАКБ

Сряда

USD/BGN: 1.35249

+0.23%

EUR/USD: 1.43610

-0.23%

Sofix: 412.75

+0.13%

BG40: 125.92

-0.49%

цена 1.50 лева

Оптимизъм на инат
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Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

Атанас Бобоков,

Иван Колев,

Галина Даскалова,

Очакванията ни
за развитието през
тази година бяха поголеми

Ще се радваме, ако
политиците подават
по-положителни и ясни
сигнали

Започнат ли да
се купуват цветя,
значи икономиката
вече се е раздвижила

председател на УС на “Монбат”

управител на “Колев и Колев”

собственик на верига “Цветарници Галя”

Въпреки трудностите мениджърите от големи и по-малки фирми постигат успехи - по-малки
от предвижданите, но все пак успехи ▶ 4-5
Новини ▶ 8

“Летище
София” е
заплашено
с отнемане на
лиценза

Компании ▶ 14

Технологии ▶ 18

Отбраната
ще осигури
поръчки
за над 300
млн. лв. за
Ако искаш да си
български в Google+, ще трябва
фирми
да почакаш
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Мнения

Печеливш
Кристин Лагард

Губещ
Лукан Луканов

Французойката Кристин Лагард днес встъпва в длъжност
директор на МВФ. Тя ще заеме мястото на Доминик СтросКан, който се оттегли през май, след като беше обвинен от
камериерка в опит за изнасилване в Ню Йорк. С избирането
на 55-годишната Лагард се запазва досегашната традиция
САЩ и Западна Европа да си разпределят ръководните
постове в МВФ и Световната банка.

Козметичната компания “Арома”, където председател
на надзорния съвет е Лукан Луканов, изгуби близо 15% от
пазарната си капитализация по време на последната
сесия на Българската фондова борса. Книжата на компанията приключиха търговията на цена 0.64 лв. за акция и
бяха една от най-губещите компании на пазара на акции
на БФБ.

Коментар

▶ По темата: Дянков иска
МВР да върне даренията
▶ Симеон ДЯНКОВ е във временна деменция... Забравил
е, че групировката ГЕРБ е
мафия, мутренско-милиционерска банда! Ще ги върне,
ама друг път! Сега ГЕРБ е на
власт и ще изнудва когото
си иска, Симеоне...
СССРейчо

▶ По темата: Антония
Първанова поиска правата
за обслужване на “Летище
София” да бъдат спрени
▶ “Летище София” се управлява като държавата
- лошо! И много се краде!
Не само от чантите, но
и от пътниците. Имаше
уж автомати за напитки
- да, ама не. Скъпотия, няма
достатъчно седалки, нито
достатъчно монитори.
Бъркотия голяма. Както
при ГЕРБавото управление...
ГЕРБавия

снимка MAРИНА АНГЕЛОВА

А вие свалихте ли си решетките?
Гражданите
вярват все
повече на МВР

наградите, които ръководството на
министерството раздаде на самото
себе си по случай годишнината на
институцията. Главният секретар
на МВР Калин Георгиев получи
от министъра награда за “спазване на човешките права”. Някакво
остатъчно чувство на неудобство
е попречило на Цветанов да връчи
наградата на самия себе си.

Иван Бедров
ivan.bedrov@pari.bg

Министър Цветан Цветанов
по време на тържествената
церемония за 132-рия рожден ден на
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Таблоидна канибализация. Любомир
Павлов и Делян
Пеевски пуснаха едновременно на пренаселения
пазар два нови вестника
- с еднакво съдържание и
еднаква цена.

2
3

Ден без Слънце, или
могат ли българските медии един ден
без премиера Бойко
Борисов.
Антония Първанова поиска правата
за обслужване на
“Летище София” да
бъдат спрени. Тя настоява
за това заради зачестилите случаи на липса на вещи
и отваряне на багажи.

национален БИЗНЕСВСЕКИДНЕВНИК
www.pari.bg
ул. княз борис I №161
София 1202
e-mail: office@pari.bg
информация: 4395800
Издава
Бизнес Медиа Груп EАД,
част от Bonnier Business Press

Министерството на вътрешните
работи

Да, вярваме му. И на него, и
на министерството. Вярваме,
че МВР не получава дарения от
фирми, които си имат вземане-даване с държавата. Вярваме, че МВР
изобщо не се съобразява с това
дали получава пари от някого или
не. Вярваме, че МВР няма любимци сред бизнеса и няма “свещени
крави”, които не докосва. Но
всъщност истината е, че “не бих
могъл да говоря за хипотетични
неща, когато те са много виртуални.” Това последното не е мое
- заех го от Цветан Цветанов. Така
той отговори на въпроса дали МВР
ще върне парите на дарителите,
които са се оказали разследвани за
престъпления.
Ръководството на МВР има
един безспорен успех - че успява
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Ръководство
то на МВР
има един
безспорен успех
- че успява да пре
даде надолу по ве
ригата чувството
за непогрешимост
да предаде надолу по веригата
чувството за непогрешимост и
липсата на ориентация във времето
и пространството, които са го
завладели. Черешката на тортата са

Визуален редактор
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Въпреки че главен комисар
Калин Георгиев очевидно е млад
и интелигентен човек, който не
носи скандали след себе си, той
е част от ръководството на МВР.
И като такъв би трябвало да му е
поне малко неудобно да получава
награда за “спазване на човешките
права” след случая в Горна Оряховица - тогава полицията съблече
лекари, после министърът ги
нарече убийци, а накрая експертизата ги оправда. Това не е спазване
на човешките права. Побоят над
бившия главен секретар на Министерството на финансите Тенчо
Попов свободно се разпространява
на видеозапис в интернет. Това
също не е спазване на човешките
права. Да нападаш всеки ден съда,
да не събираш годни доказателства, да уреждаш свои състуденти

и семейни приятели за шефове на
съдилища също не е спазване на
човешки права. Всъщност е - спазване на права на конкретни човеци,
няколко на брой, по възможност
близки до министъра.
На този фон МВР отказва да
върне даренията от фирми и дори се хвали как очаква още. И след
като “Юлен” АД купува гориво
за полицията, съвсем естествено
ще получи опрощение свише за
закононарушенията в Банско. Да
заповяда следващият - има все още
незастроени дюни по Черноморието, а полицията все още има нужда
от бензин. Нищо че това е институцията с най-голям и най-непрозрачен бюджет в държавата. Затова на
рождения си ден МВР можеше да
каже: “Извинявайте, харчим твърде
много от вашите пари, но все още
сме ви длъжници.” Можеше да добави и едно: “Шъ съ стараем!” Но
награди за повишеното - в очите
на ръководството - доверие - не,
благодаря. И като стана дума за
доверие - когато министърът види
някой собственик на имот на първи
или втори етаж да си демонтира
решетките, тогава може да говори
за повишено доверие.
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Число на деня

На 1 юли, в рамките на
един ден, от ЕК
бяха одобрени 3
апликационни форми, като
две са по ОП „Транспорт”

12.6

Томислав Дончев,
министър по управлението на средствата от ЕС

Приоритети

▶ Заради проблемите
в съдебната система
вече трета седмица
пред Съдебната палата
се провежда протест на
движение „Антимафия”
с искане за оставките
на ВСС. Според организацията той е изцяло
дискредитиран. До Съдебната палата е опъната
палатка, а организаторите събират подписка.
Издигнати са плакати с
надписи: „Прокуратурата
- слуга на имотната мафия”, „Велчев, докога ще
прикриваш престъпниците съдии и прокурори”,
„Заразена прокуратура
- фашистка диктатура”,
„Прокуратурата - вън от
съдебната власт”

Спецпрокуратурата
се прицели в големи
присъди и парите
на престъпността

В апелативната
прокуратура ще има
икономически
и криминален отдел
Стилът на работа на специализираната прокуратура ще бъде стремеж към
големи присъди и опити
да се нанесе „съкрушителен удар” върху парите на престъпността. Това
са съобщили на първата
си пресконференция новоизбраните председатели
- на първоинстанционната
специализирана прокуратура Светлозар Костов и
на второинстанционната
Борислав Сарафов. По думите им специализираната прокуратура ще работи в екип като семейство,
въпреки че няма да могат
да си избират прокурорите

в него. По закон това е в
правомощията на Висшия
съдебен съвет (ВСС). „За
съжаление законът е такъв,
че не ние предлагаме с кои
хора ще работим, а това
решава Висшият съдебен
съвет. Това е все едно да
ти намерят жена и да ти
кажат: „Раждайте си деца!”,
обясни Костов.
Той беше прокурор по
делото срещу фигуриста
Максим Стависки и наблюдаващ прокурор по делото „Октопод”. Костов постигна на първа инстанция
ефективна присъда срещу
Стависки и след това се
снима с окачени на врата
кънки и репликата „Вързахме кънките на Стависки”.
ВСС го наказа със забележка, а той се извини. По
другото дело „Октопод”
почти две години не внася

За съжаление законът
е такъв, че не ние
предлагаме с кои хора ще
работим, а ВСС. Това е все едно
да ти намерят жена и да ти
кажат: „Раждайте си деца!”
Светлозар Костов,
председател на първоинстанционната
специализирана прокуратура

▶ млн. EUR ще получи обратно България от
бюджета на ЕС за 2010 г.

СНИМКи Боби Тошев

обвинителния акт срещу
организираната престъпна група. На вчерашната
пресконференция Костов
обясни, че когато са му го
предали, материалите по
делото „Октопод” са заемали цял киносалон. По
думите му първият обвинителен акт по делото срещу
Алексей Петров за рекет и
изнудване вече се пише.
Апелативната прокуратура ще бъде разделена на
два отдела, единият ще се
занимава с икономическите
престъпления като източване на данъци, фалшифициране на кредитни карти и
пране на пари, а другият с
криминалните - трафик на
хора и наркотици, убийства,
рекет. Сарафов обясни, че
неговите подчинени постоянно ще надзирават работата на хората на Костов и
при нужда ще поемат делата
още от самото начало.

▶ Новоназначените спецпрокурори Светлозар Костов (вляво) и Борислав
Сарафов
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4 Новини ТЕМа на деня
1
Атанас Бобоков,
председател на УС на “Монбат”

Брой
служители

385

Иван Колев,
управител на “Колев и Колев”

Брой
служители

180

▶Мина половината от 2011 г., как се развива
компанията ви? Приходите ви увеличават ли
се или спадат?

2

▶ В сравнение с очакванията ви 2011 г. по-добра
или по-лоша се оказа?

- Приходите на компанията се увеличават с около
20%, може и с малко повече. Ние се влияем от
обстановката в Централна и Западна Европа.

- Очакванията ни за развитието през тази година
бяха по-големи, но винаги има разминаване между
очаквания и реални условия. Основната причина за
разминаването е състоянието на пазарите.

- Като цяло “Колев и Колев” ООД се развива стабилно. През 2008 г. реализирахме 30% ръст спрямо 2007. През следващите години на криза ние
успяхме да задържим нивата от 2008 г. Същото
се наблюдава и за първите 6 месеца на 2011. Оборотите ни са сходни с тези от 2010 г. Интересен
е фактът, че има пренасочване на продажби. Все
повече продаваме чрез нашата магазинна мрежа
и по-малко чрез други търговци. Има лек спад на
продажбите ни в България, който се компенсира
с увеличение на продажбите ни в Европа.

- Ние от “Колев и Колев” винаги сме били оптимисти и ни се искаше 2011 да бъде по-добра. В същото
време в края на 2010 нямаше никакви подобни
сигнали. Имаме собствена магазинна мрежа и чрез
нея достигаме до крайния клиент. Това ни помага
да следим много отблизо настроенията за покупка.
Клиентите ни все още изчакват последния момент,
търсят най-добрата оферта, купуват само това, от
което реално се нуждаят.

- През тази година отворихме още един магазин
“Цветарници Галя” и общите обороти от продажбите нараснаха. Но не и във всеки магазин
поотделно. Полугодието ни беше трудово и малко
непредвидимо.

- Очакванията ми са за по-добра година. Компенсираме по-трудните продажби с предлагане на повече
качество, повече екстри и бонуси и отстъпки. По
отношение на собственото ни производство на цветя, което извършваме заедно със съпруга ми в 3 дка
оранжерии и 5 дка на открито - променяме малко
насоката. Увеличаваме дела на по-трайните растения
“на корен” за сметка на т. нар. рязан цвят.

Галина Даскалова,
собственик и управител на малка
верига магазини “Цветарници Галя”
в Пловдив

Брой
служители

7

Резултати на фирмите
“Монбат” АД

160.98

▶ Приходи от продажби (в млн. лв.)
за 2010 г.

114.89

▶Приходи от продажби (в млн. лв.)
за 2009 г.

13.17

▶ Печалба (в млн. лв.) за 2010 г.

14.76

▶ Печалба (в млн. лв.) за 2009 г.

Оптимизъм на инат
Въпреки трудностите мениджърите от големи и по-малки фирми
постигат успехи - по-малки от предвижданите, но все пак успехи

Резултатите на фирмите
започват да се подобряват,
облаците над икономиката
преминават, а компаниите
стартират нови инвестиции.
Това е картината на българската икономика, ако тя е
нарисувана от няколко мениджъри, които управляват
различни по големина фирми. Проучване на в. “Пари”
сред няколко различни по
големина компании показа,
че въпреки трудностите на
бизнес средата мениджърите
полагат усилия и все пак постигат малки или по-големи
успехи. Остават и трудности,
но компаниите работят с хъс
и желание за промяна. В началото на годината очакванията им са били по-позитивни,
но макар и леко разочароващи, резултатите все пак са
на плюс.
Поглед от
различните етажи

Приходите на една от

Радослава Димитрова
radoslava.dimitrova@pari.bg

най-големите компании
в България се подобряват,
а плановете й за инвестиции се увеличават. Компанията “Монбат” АД ще
инвестира 15 млн. лв. до
края на септември в обновяване на технологичните
мощности. Председателят
на УС на фирмата Атанас Бобоков обясни, че
са готови и с плана си за
инвестиции за следващата
година. Те все пак ще са
по-малки в сравнение с
тази година и ще бъдат завършени още през първата

половина на 2012 г.
Малките производители също са оптимисти
за бъдещето, въпреки че
възстановеното потребление създава сериозни
трудности, а основните
клиенти остават в Западна
Европа. “Клиентите ни
все още изчакват последния момент, търсят найдобрата оферта, купуват
само това, от което реално
се нуждаят”, обясни Иван
Колев, управител на “Колев и Колев” ООД. Той
обясни, че всички обувни
предприятия в момента
са натоварени с работа,
защото поръчките на чуждестранни компании са се
увеличили. Очакването
му е, че през есента и
зимата ще се увеличи и
потребителският интерес
в България.
Въпросът с откриването
на нови работни места
обаче е противоречив. Из-

пълнителният директор на
“Фикосота” Красен Кюркчиев например обясни,
че през тази година във
фирмата ще бъдат наети
още служители. От друга
страна, компаниите, които правят инвестиции в
технологично обновяване, планират да освободят
част от служителите си.
Те ще оставят само висококвалифицирани кадри. Най-малките фирми
също няма да увеличават
персонала си. Работата в
тях ще бъде разпределена
предимно сред членовете
на семейството.
Формулата
с цветята

“Когато започнат да се купуват цветя, ще означава,
че българската икономика
вече се е раздвижила и е
излязла от кризата” - това
е обобщаващото изречение на Галина Даскалова,

собственик на “Цветарници Галя”. Тя обяснява, че
от началото на тази година
продажбите на цветя са
се увеличили, но първата
половина на година е била
непредвидима.
И ако цветята са някакъв
показател за икономиката, може да се каже, че
и през следващата година букетите ще са малки
и по-скоро еднообразни.
Мнението на икономистите е, че краските им дори
може да преминат към
сивото. Причината за това
е, че очакванията са били
по-големи, а това може да
се отрази доста негативно
на цялата икономика, защото може да се блокират
инвестиции и да се освободят още служители.
Всички прогнози обаче
включват растеж. Икономистите на банките обаче
са по-консервативни. Прогнозите им се ограничават

до ръст до 3.3% за 2012
г. (анализ на “УниКредит
Груп”). Правителството
чертае по-светло бъдеще
- растеж на икономиката с
4%. Икономистът от “Индъстри Уоч” Георги Стоев
обясни, че тяхната прогноза е за номинален ръст
на БВП до 74 млрд. лв.
Съпоставено с миналата
година, това е увеличение
от 4 млрд. лв.
Независимо от трудностите, противоречивите
сигнали и прогнози фирмите продължават да работят, и то все по-успешно
- като на инат на обкръжаващата среда, и макар
и бавно, водят до подобряване на показателите.
През погледа на Красен
Кюркчиев нещата изглеждат така: “2012 г. ще бъде
много по-добра. Няма да
е лесно, но се надявам да
видим подобрението още
тази година.”
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тема на деня Новини 5
3

▶ Планирате ли инвестиции до края на тази
година и ще наемете ли още персонал?

4

▶ Какви са прогнозите ви за развитието
на вашата компания за 2012 г.?

5

▶ Ще се раздвижи ли българската икономика
догодина?

- Персонал няма да набираме, дори напротив. Но ще
правим нови инвестиции. Трябва да ги приключим
до септември. Те са за повече от 15 млн. лв. и са в
нови технологични линии. За следващата година
също сме планирали инвестиции, те ще са по-малки,
но ще ги завършим до средата на годината.
Няма да откриваме нови работни места, защото
технологичните линии са много производителни и
за определени компоненти ни трябва най-новото.
Това обаче означава, че ще работим с по-малко
хора, но по-висококвалифицирани.

- Прогнозите ни са оптимистични. Причината е,
че сме направили правилните инвестиции и ще си
берем плодовете от това.

- Българската икономика няма да се раздвижи и
през следващата година, основно заради високата
безработица. Потребителското търсене също е слабо и няма какво да се случи, освен да се увеличат
цените на тока и газа. Ще има ръст на БВП, но не
мога да твърдя, че ще е повече от статистическата
грешка - 1-2%.

- Имаме проект по ОП “Конкурентоспособност”. С
помощта на европейския грант ще купим машини
за обувно производство за около 1 млн. лв. По този
начин ще подменим остаряло оборудване и ще допълним една от новите ни технологични линии. Хора
търсим постоянно. В момента във фабриката ни в гр.
Ветрен сме готови да назначим около 10 души.

- Очакваме, че през есенно-зимния сезон потреблението ще се увеличи и бавно ще започнем да
реализираме по-големи обороти на българския пазар. В същия момент има засилен интерес от страна
на европейски марки да възлагат производство на
обувки в България. Наблюдаваме, че някои от големите възложители, които през последните години
произвеждаха изцяло в Китай, отново започнаха да
възлагат производство на нашите колеги. В момента
абсолютно всички обувни предприятия са натоварени. Предполагам, че този процес ще продължи.

- Оптимисти сме и бихме желали да се увеличи потреблението. Ще се радваме, ако политиците подават
по-положителни и ясни сигнали, ако след изборите
има стабилност и спокойствие за бъдещето.

- Инвестицията за годината вече я направихме. Персоналът ни достигна 7 души, а с дъщеря ми, която
работи много, но не получава заплата, ставаме осем.
В малките семейни фирми е така - всички работим.

- Секторът става все по-задоволен откъм предлагане.
Все по-трудно се продават големи количества от
един вид стока, което прави бизнеса по-интересен,
защото компенсираме с разнообразие от цветя и нови
идеи за дизайн.

- Когато започнат да се купуват цветя, ще означава,
че българската икономика вече се е раздвижила и е
излязла от кризата. Аз съм оптимистка.

“Колев и Колев” ООД

3.29

3.48

0.10

0.047

▶ Приходи от продажби (в млн. лв.)
за 2010 г.

▶Приходи от продажби (в млн. лв.)
за 2009 г.

▶ Печалба (в млн. лв.) за 2010 г.

▶ Печалба (в млн. лв.) за 2009 г.

“Аспидастра” ООД (собственик на “Цветарници Галя”)

▶няма публикуван финансов отчет в Търговския регистър

Бизнесите, които растат,
не са достатъчни
Георги Стоев,
икономист от “Индъстри Уоч”

По-голямата част от фирмите
са имали по-добри очаквания
за развитието си през тази
година. Независимо от ръста на
икономиката обаче нещата са
по-зле от очакваното. Възможно
е това да се отрази негативно на
развитието на фирмите. Повечето
фирми няма да откриват нови
работни места. Това е в синхрон с
макроикономическите индикатори и

Процентът
на фирмите,
които се развиват динамично,
все още е нисък

може да се стигне до стагнация.
Все още липсват инвестиции,
заетостта остава невъзстановена,
ръстът на потребителското търсене
е бавен. Възможно е да има бизнеси,
които да продължат да растат с
по-бързи темпове, но това не е
достатъчно. Процентът на фирмите,
които се развиват динамично, все
още е нисък.
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Симеон Дянков посъветва
МВР да върне даренията
Според Цветан Цветанов парите от спонсори са резултат от
успешно изпълнени операции в тяхна защита
Всичко това, което
МВР е получило като
дарения, е допълнителен
ресурс, който дава
възможност за осигуряване
на сигурността и
обществения ред в
съответните населени
места

Редно е МВР да
върне големите
дарения. МВР
беше най-голямото
перо в бюджета.
Има достатъчно
пари, стига да
се управляват
ефективно. Аз не бих
взел пари

Цветан Цветанов,

Симеон Дянков,

министър на вътрешните
работи

Министерството на вътрешните работи (МВР) е редно
да върне рекордно големите
дарения, които е получило
през първите месеци от
тази година. Подобен съвет
отправи вчера финансовият
министър Симеон Дянков
към колегата си от МВР
Цветан Цветанов. От коментарите на Цветанов покъсно не стана ясно дали
парите ще бъдат върнати,
но пък съвсем недвусмислено беше казано, че предстои МВР да получи още
дарения.
Морални напътствия
и прости сметки

Финансовият министър за-

яви, че не би приел дарения
от частни лица. Той беше
категоричен, че МВР трябва
да върне средствата, които
е получавало от началото
на годината. В края на юни
стана ясно, че само за първото тримесечие вътрешното
министерство е получило
дарения на стойност 6.5 млн.
лв. Вчера Симеон Дянков
коментира, че бюджетът на
вътрешното министерство
е най-големият в държавата. Финансовият министър
коментира, че парите на ведомството ще бъдат достатъчни, стига да се управляват правилно. Това според
Дянков зависело от Цветан
Цветанов. Вицепремиерът

не коментира дали смята за
морално частни фирми да
спонсорират МВР.
Преди дни стана ясно, че
сред дарителите на МВР
има разследвани и осъдени бизнесмени. Основно
спонсорството към МВР
е под формата на горива
и канцеларски материали.
Сред дарителите са фирми около енергийния бос
Христо Ковачки, зетят на
Ковачки, „Лукойл”, фирма „Юлен”. Последната е
концесионер на пистите
в Банско и заради нейно
нарушение правителството
се зае да променя Закона
за концесиите, вместо да я
санкционира.

Равенство
пред закона

В деня на честванията на
132-годишнината на МВР
Цветан Цветанов заяви, че
няма привилегии за лица, ако
срещу тях се съберат достатъчно доказателства, за да се
започне разследване. За конкретните дарения вътрешният министър коментира,
че са получавани на база
реално свършена работа по
предотвратяването на престъпления срещу дарителите.
Цветанов беше категоричен,
че с действията си полицията
е прекъснала престъпната
дейност на групи, които биха
нанесли в пъти по-голяма
щета на спонсорите.

министър
на финансите

Заслужени награди

За да оправдае даренията,
Цветанов даде за пример
повода, заради който полицията е получила средства от
„Лукойл”. Те дошли в резултат на успешната реализация
на операция „Шейховете” и
срещу престъпна група, която източвала гориво от тръби
на компанията. Спортният
тотализатор пък е дарил 10
компютъра след засиленото
полицейско присъствие във
връзка с рекордния джакпот.
Цветанов уточни, че даренията са били под формата
на гориво, което е отишло в
автомобилите, а не в полицейските шефове и техните
автомобили.

Вътрешният министър даде подробности и за бъдещо
дарение от компания, което
МВР трябва да получи - сграда, която е била използвана
като общежитие. „В момента
ние се нуждаем от подобна
сграда, защото там, където се
помещаваме, всъщност ние
обитаваме една детска градина в един квартал в един областен град”, поясни Цветан
Цветанов. Той пресметна, че
МВР ще инвестира средства
в нея, но ремонтът би бил в
пъти по-малко, отколкото да
се започне строителство за
ново районно полицейско
управление във въпросния
град.
Елина Пулчева
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“Летище София” ЕАД е зап
с отнемане на лиценза

Според евродепутата Антония Първанова ръководството на аероп
от служителите редовно да крадат пътнически багаж
Само преди два дни министърът на транспорта Ивайло
Московски освободи от поста изпълнителен директор на
“Летище София” ЕАД Асен
Танчев и на негово място
назначи Веселин Пейков.
Веднага след рокадата в управлението на летището обаче там започна и проверка,
назначена от транспортното
министерство.
Причината за това е изказването на евродепутата
Антония Първанова пред Европейския парламент, в което
тя алармира, че лицензът на
летището като оператор по
контрола на пътнически багажи трябва да бъде временно отнет. Според Първанова
на “Летище София” съществува порочната практика да
се отварят куфарите на пътниците без причина и често
се случва да изчезват вещи
от багажа на хората. “Получавам множество оплаквания
от пътници, които намират
куфарите си с разбити ключалки и установяват липсата
на лични вещи”, казва евродепутатът и допълва, че с оглед сигурността на полетите
българските власти трябва да
вземат необходимите мерки
по отнемане на лиценза.
Отговорът на
министерството

Веднага след сигнала на Първанова министър Московски
е възложил проверка на “Летище София”, която трябва
да приключи до седмица.
“След като прегледам доклада, ще предприема и всички
необходими мерки,” каза той.
По думите на Московски
смяната на ръководството на
“Летище София” няма общо
с този случай. “Все пак имам
право да подбера екип, с
който ще работя. Абсолютно
нищо лично нямам против
г-н Танчев. Ускорявам работата просто. Слагам хора,
които считам, че ще вършат
по-динамично и по-бързо
нещата в посока реформи и
по-добри финансови показатели”, каза транспортният
министър. Той допълни, че
може да се очакват и нови
смени на ръководни кадри на
базата на анализите, които се
правят в момента за абсолютно всички ресорни ведомства
към транспорта.
Нетърпение

Според Първанова обаче
няма нужда да се чака цяла
седмица, тъй като нарушенията са налице. “Това не
е от сега. За злоупотребите
в контрола на пътническия
багаж се знае отдавна. Само
за 24 часа може да бъде
отнет лицензът на “Летище
София” ЕАД в качеството
му на оператор по наземния контрол”, коментира

за в. “Пари” евродепутатът
Първанова.
“Не разбирам защо толкова време трябваше да се
чака, за да се предприемат
действия. Можеше да бъдат внедрени хора, които
да установят нарушенията
веднага. Просто нямаше
контрол. Оказа се, че ръководството на летището
си е затваряло очите за
криминалните прояви на
служителите”, коментира
Първанова и допълни, че
отнемането на лиценз може
да бъде само временно, за
да се провери дали ръководството на аеропорта има
воля да се справи с проблема. “Ако няма, тогава лицензът трябва да се отнеме
за постоянно”, казва тя.
Приел-предал

Ръководството на “Летище
София” ЕАД вече е ново
и евентуални “криминални
проявления”, за които Първанова говори, лесно може
да бъдат прехвърлени като
отговорност единствено към
вече бившия шеф. В. “Пари”
потърси коментар от летището, но от пресцентъра казаха,
че не могат да коментират, защото сигналът на Първанова
е подаден точно в момента, в
който новият директор Веселин Пейков поема управлението си. Засега официална
позиция на летището няма
въпреки бързата проверка,
която транспортното министерство разпореди.
Бързи действия

“Летище София” е под контрола на министерството на
транспорта, откъдето е получило безсрочен лиценз за
наземен оператор от 2007
г. Според документа организацията и персоналът отговарят на изискванията за
обслужването на пътници.
За Първанова лицензионният договор обаче не е
пречка. “Щом транспортното
министерство може да даде
лиценз, не трябва да бъде
проблем и да го отнеме”,
коментира тя. Според евродепутата проблемът не е във
временното отнемането на
самия лиценз, а в ръководството на “Летище София”
ЕАД, което досега е трябвало
да провери служителите си,
дори и да вкара външна проверка, каквато е практиката
на много други места.
Окончателни резултати
обаче ще има едва след седмица, когато проверката на
транспортното министерство
приключи и стане ясно дали
има основания лицензът да
бъде отнеман. Тогава се очаква и позицията на едва встъпилия като изпълнителен
директор Веселин Пейков.
Кина Драгнева

Настоявам
българските
власти да
осъществят
стриктен контрол
и мониторинг
върху наземните
оператори
Ако транспортното
министерство
пожелае, лицензът
на наземните
оператори може
да бъде отнет в
рамките на 24
часа
Антония Първанова,
евродепутат

Назначена
е проверка
на “Летище
София” ЕАД.
След седмица
ще предприемем
необходимите
мерки

Ивайло Московски,
министър на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията
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Столичната община принуди магазини
“Европа” да плащат данъци
Процент от
дневните приходи
отиват в хазната на
кметството
Столичната община намери
начин да принуди магазини
“Европа” да плащат дълговете си към хазната. “Частният съдебен изпълнител е
принудил дружеството да
внася процент от дневния
оборот. Има перспектива
задълженията от 2 136 397
лв. да бъдат платени”, съобщи заместник-кметът
по финансите Мария Бояджийска.
Натиск за събиране
на дългове

Кметството е предало на
частни съдебни изпълнители над 80 фирми. Юридически лица дължат на
общинската хазна около
120 млн. лв. Както писа
в. “Пари”, освен магазини “Европа” на частен съдебен изпълнител с цел
събиране на дълговете са
дадени “Ай ти риъл истейт”, която дължи 799 294
лв., и “Вальор а инвестименти България” с дълг от
468 664 лв. Телефонните
номера на дружествата са
закрити, показа проверка на в. “Пари”. “Нямаме
информация да са обявени търгове за продажба
на движимо и недвижимо
имущество”, призна Мария
Бояджийска.
Най-големият длъжник
на общината обаче е комбинатът “Кремиковци”. От
кметството се надяват, че
новите собственици ще
платят дължимите 9 млн.
лв. за данък сгради и такса
смет. Софийският университет “Св. Климент Охридски” дължи около 5 млн.
лв., но за него има одобрен
погасителен план и от общината се надяват поне 2
млн. лв. да бъдат изплатени
до края на годината.
Ревизии

Снимка емилия костадинова

Меглена Кунева,
бивш еврокомисар

Крайно време
е българските
власти
да излязат с ясни
данни и статистика
дали има такива
нарушения. Трябва
да има прозрачност
както какви са
жалбите, така и
какви мерки се
предприемат по тях.
Това е добър повод
отново да се обърне
внимание за правата
на пътниците, в това
число и сигурността
на техния багаж.
Правата на
пътниците не са
самоцел, а е тема,
пряко свързана
с развитието на
туризма у нас.

За първото полугодие на
годината общината е събрала 35.1 млн. лв. стари
задължения. В общинските
данъчни служби има само 3
ревизионни екипа, а в края
на месеца те ще станат 6.
От началото на годината
са започнати 32 ревизии
на фирми, с актове са приключили 12, а три се обжалват и чакат решението
на кмета. С ревизионните
екипи кметството цели повишаване на събираемостта
на старите задължения на
фирмите.

Събрани
са общо
274.8 млн. лв.,
което е с
15,5 млн. лв.
повече от
същия период
за миналата
година
Йорданка Фандъкова,
кмет на София

▶Заместник-кметът Мария Бояджийска съобщи, че частен съдебен изпълнител
е принудил магазини “Eвропа” да отделят част от приходите си, за да покрият
дълга си към общината
Снимка емилия костадинова

Ръст на приходите

За първото шестмесечие
на годината Столичната
община е събрала 55.4%
от заложените приходи за
годината. “Събрани са общо
274.8 млн. лв., което е с 15.5
млн. лв. повече от същия
период за миналата година”,
съобщи кметът Йорданка
Фандъкова. Постъпленията
от данъци са 137 млн. лв.
При данък сгради събираемостта е 56% спрямо
плана за полугодието. В
общинската хазна по това
перо са влезли 50.6 млн. лв.
Те са с 6.6 млн. лв. повече от
2010 г. Общо 47.6 млн. лв.
са събрани от данък върху
моторните превозни средства. Изпълнението тук е
61.7% от плана за годината.

Промени
Консултант
разработва нова
методика за
такса смет

▶ Френската консултантска компания “Егис”
разработва нова методика за изчисляване на
такса смет, съобщи
още заместник-кметът
Мария Бояджийска. Компанията е консултант

55.4%

▶ е изпълнението на приходите на столицата
спрямо плана за годината

Приходите от данъка върху
възмездно придобиване на
имущество са събрани 50.2
процента, или 36.6 млн. лв.
Тук приходите са по-високи
с 6.9 млн. лв. в сравнение с
полугодието на миналата
година. Както вече писа в.
“Пари”, 4.7 млн. лв. от тези
приходи са от сделката с
“Кремиковци”. От таксата за технически услуги, в
която се включват и парите
за издадените строителни
по промените в проекта за завода за боклук,
които бяха поискани от
Европейската комисия.
▶ В средата на месеца
Мария Бояджийска ще
се срещне с консултантите. Те ще разгледат
всички практики за определяне на такса смет,
които съществуват в
Европа. Окончателният доклад за завода за
боклук и методиката
за такса смет ще бъде

разрешителни, досега са събрани общо 4.883 млн. лв.
“Данните от данъчните
приходи са обнадеждаващи. Очакваме да съберем и
голяма част от старите задължения”, коментира Йорданка Фандъкова. Според
нея заради доброто изпълнение на приходите няма
опасност някой от обектите
от инвестиционната програма да бъде спрян или
замразен. Тя се похвали и
че ЕК е одобрила финансирането на строителството
на метрото с проект за 250
млн. EUR. Парите са за
отсечките “Обеля” - надлез
“Надежда” и “Младост” 1 “Цариградско шосе”, които
се изграждат в момента.
Красимира Янева

готов в края на месеца.
▶ Бояджийска допълни,
че знае за решението
на Комисията за защита от дискриминация,
с което се препоръчва
общинският съвет да
приеме нова наредба
за определяне на такса
смет. Тя допълни, че
кметството предлага на
фирмите алтернативни
начини за плащането й
- на брой контейнери и с
пряко договаряне.
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Япония отпуска още 25 млрд. USD
за последиците от земетресението
Правителството
смята да използва
средства, останали
от миналогодишния
бюджет
Японският министър-председател Наото Кан предложи държавният бюджет да
отпусне допълнителни 25
млрд. USD, за да възстанови пострадалите райони от
земетресението и последвалото го цунами в началото
на март тази година.
Спестено от
миналата година

Планът за отпускане на допълнителни средства, който предстои да бъде внесен скоро в парламента, е
половината от разходите,
разпределени през май.
Правителството няма да
разчита на продажбата на
нови облигации, за да финансира спасителния пакет,
защото възнамерява да използва средства, останали
от бюджета на Япония от
миналата година.
Повишено внимание

Снимки Bloomberg

Възход и падение
Министърът на
възстановяването
подаде оставка
▶ Само две седмици
след като официално
стана министър на
възстановяването,
Риу Мацумото подаде оставка. Причината са отправените
от него язвителни
забележки към губернаторите на областите, засегнати
от земетресението и цунамито през
март, които отнеха
стотици животи и
разрушиха стотици
домове в Североизточна Япония. При
посещението си в
засегнатите райони
Мацумото коментира, че правителството не трябва
да помага на общности, които сами
не са успели да осъществят идеите си.
▶ Решението ще се
отрази негативно
на кабинета на премиера на страната
Наото Кан, смятат
анализатори. На 24
юни лично премиерът
назначи Риу Мацумото за министър на
възстановяването.
Преди това Мацумото беше министър
на околната среда в
Япония.

Японският министър-председател намали размера на
пакета заради нарастващите призиви от депутатите
да отстъпи поста. След
като правителството изчисли, че щетите от бедствието се равняват на 16.9
трлн. йени, анализаторите
фокусираха вниманието
си върху следващите бюджети и начина, по който
плановете за разходи на
правителството може да
увеличат задлъжнялостта
на страната.
Помощи за атомната
енергия

Вторият допълнителен бюджет ще отпусне 275 млрд.
йени по въпроси, свързани с
ядрената политика на страната, която изпадна в сериозна криза след аварията
на АЕЦ “Фукушима”. Повредата в реакторите след
няколко експлозии, последвани от разтапяне на самите

ядра, предизвика изтичане
на радиация. Спасителните
операции струваха на страната сериозни средства.
Част от тях ще бъдат финансова подкрепа за оператора на АЕЦ “Фукушима” - Tokyo Electric Power
Company (TEPCO). С други
ще се плаща радиационният мониторинг в района на
Фукушима за следващите
30 години.
Последно преди
тръгване

Според плана на премиера
Кан 546 млрд. йени ще се
разпределят между местните власти в засегнатите от бедствието райони.
Наото Кан възнамерява
да получи одобрение от
държавата за продажба на
облигации и създаването
на закон за насърчаване
на възобновяемите енергийни източници, преди да
напусне поста си. Проучвания в Япония показват,
че 72% от хората смятат,
че настоящият премиер
трябва да подаде оставка
до август.
Недоверието в Наото Кан
се повиши по време на ядрената криза в страната
през последните 3 месеца. Той дори обеща да се
оттегли след преодоляването на най-тежкия етап
от ядрената криза, за да
успокои недоволство в управляващата партия. Министър-председателят не
фиксира момента, в който ще освободи поста си.
Впоследствие това му даде
възможност да спекулира
по темата кога точно ще
подаде оставка.
В началото на юни Либерално-демократичната
партия в страната обяви,
че ще внесе в парламента вот на недоверие. При
провеждането му обаче Кан
запази мястото си. Сега
премиерът смята да остане на власт, докато правителството приеме закон за
допълнителния бюджет и
закон за стимулиране на
зелената енергия. 

275

▶ млрд. йени ще даде правителството за възстановяване
на ядрената политика на страната след аварията на АЕЦ
“Фукушима”

72%
▶ от японците са на мнение, че премиерът Наото Кан
трябва да подаде оставка до август
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Число

18%

▶ поевтиняха акциите на Българо-американска кредитна банка, след като се разбра,
че общото събрание е гласувало за увеличение на капитала при 4 лв. за акция. Цената
достигна 4.33 лв.

Компании
и пазари

Увеличението на капитала в БАКБ
ще е по модела на Бориславова
Общото събрание приключи с холивудски хепиенд в драмата между големите акционери
в банката, след като представителят на “Грамърси” влиза в надзорния съвет
конкуренцията, която обяви, че се самосезира и ще
разследва дали фондовете
на американската компания
не упражняват контрол над
банката. Производството на
КЗК е започнато по сигнал
именно на “Сиесайеф”. В
молбата до КЗК фондът на
Бориславова призова на основание на разпоредбите
на Закона за защита на конкуренцията, ако се докаже
упражняване на контрол от
страна на акционерите “Грамърси Имърджинг Маркет
Фънд”, “Грамърси Селект
Мастер Фънд” и “Дейтън
Инвестмънтс Холдинг” върху БАКБ, “да се забрани
извършването на всякакви
фактически и правни действия от тяхна страна”. От
КЗК разясниха за в. “Пари”,
че със започване на самото
производство от КЗК “Грамърси” на практика са загубили правото си на глас в
общото събрание.
Декларация

▶ Цветелина Бориславова

Снимка емилия костадинова

Драмата с напрежението
между големите акционери в Българо-американската
кредитна банка (БАКБ) приключи, както се полага за
една холивудска продукция
- с хепиенд.
Увеличението на капитала
в БАКБ ще стане по модела
на Цветелина Бориславова, а
в надзорния съвет на банката
ще влезе представителят на
втория акционер “Грамърси” - Джейсън Кук. Така на
пръв поглед и двете страни
остават доволни. Изводът от
вчерашното събрание всъщност е, че Бориславова вече
поема пълния контрол над
събитията в банката.

мажоритарните акционери
“Сиесайеф” на Бориславова
и американския фонд “Грамърси” за начина, по който
да се увеличи капиталът на
банката, и цената, на която
да бъдат издадени новите
акции.
В крайна сметка обаче
предвиденият сблъсък между големите акционери не
се състоя. Причината е, че
представителите на другия
основен акционер - “Грамърси”, изобщо не се явиха на
събранието. Вместо това те
изявиха с декларация подкрепата си за всички решения
на него.

Предишният кадър

Причината за “омекването”
в позицията на “Грамърси”
е започналото производство
на Комисията за защита на

Общото събрание се очакваше с голям интерес заради напрежението между

Пълен обрат

Според информация на в.
“Пари” в декларацията си
пред вчерашното общо събрание “Грамърси” са обяснили
поведението си именно със
сценария да загубят контрол над правата с акциите
си. Според американската
компания от КЗК не са взели
категорична позиция дали
те са нарушили закона, но
съществува хипотеза комисията да се произнесе, че
“Грамърси” имат контрол,
който е трябвало да обявят
и да поискат разрешение за
него. Но тъй като те вече го
притежават, няма как да поискат постфактум подобно
разрешение. И понеже има
опасност КЗК да се произнесе, че техните гласове не
са валидни и не са били валидни и при вече минали
общи събрания, “Грамърси”
се отказват да присъстват на
провелото се вчера извънредно общо събрание.
Споразумение

Без да е официално декларирано от двете страни, анализатори оценяват поведението
на големите акционери като
сключване на “споразумение”. За това говори и гласуването на част от точките
в дневния ред на общото
събрание анблок. Формално-

то процедурно предложение
за гласуването е дошло от
представител на дребен акционер физическо лице. Според
анализатори обаче това предложение за гласуване анблок
надали е произтекло точно от
дребен акционер с пренебрежително количество акции и
зад него най-вероятно стои
споразумение между спорещите страни.
В крайна сметка капиталът
на банката ще бъде вдигнат

двойно, а емисионната цена
на една нова акция ще е 4 лв.
В надзорния съвет на БАКБ
влизат Цветелина Бориславова, Мартин Ганев и Джеймс
Кук. Освен това в БАКБ ще
бъде създадена специална
длъжност - главен директор
“Риск”. Това беше също едно
от исканията на американския фонд.
Самостоятелно е била гласувана точката от дневния
ред, която предвиждаше уве-

личението на капитала да е с
53% и емисионна стойност
7.5 лв. на акция. При липсата
на “Грамърси” обаче предложение логично не е минало.
Интересно ще е поведението оттук нататък на основните
акционери - дали “Грамърси”
изобщо ще запишат акции от
увеличението на капитала,
като чрез него Бориславова
ще формализира контрола си
над банката и “Сиесайеф” ще
получи дял над 51%. 
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Нова вълна инвеститори
позиции в земеделската

За малко повече от шест месеца три от големите фондове за земя смен
очаква се тенденцията да продължи
Нова вълна инвеститори заемат позиции сред големите
собственици на земеделска
земя, измествайки пионерите
в сектора. Така може да се
обобщи серията придобивания на дялове във фондовете
за земя. За малко повече от
шест месеца три от големите
дружества в сектора смениха
мажоритарните си акционери, а представители на бранша очакват тенденцията да
продължи.
„Да, има вълна на навлизане на нови акционери във
фондовете за земя. Земеделието е един от добре работещите сектори на икономиката,
генерира добри печалби а
оттам и фондовете за земя
подобряват резултатите си”,
обясни председателят на УС
на Българската асоциация на
собствениците на земеделска
земя Борислав Петков.
Че ще има нови размествания сред акционерите на фондовете за земя, очаква и един
от пионерите в този бизнес
- бившият вицепремиер, а
сега изпълнителен директор
на „Булленд” Валентин Карабашев. „Едни инвеститори са
преценили, че е добре за тях
вече да излязат от тази сделка, а са влезли други - много
е вероятно да има и други
подобни сделки”, обяснява
Карабашев.
Земеделието ще бъде един
от приоритетните сектори
за сливания и придобивания през 2011 г. заедно с
възобновяемите енергийни
източници, производството
на храни и търговията на
дребно, прогнозираха наскоро и от Raiffeisen Investment.
Според анализаторите обемът на сделките по сливане
и придобиване в България
тази година ще достигне 1
млрд. EUR.
Причините

Какво е толкова привлекателното на сектора, че има
засилващ се интерес към него? Заради силната минала
година земеделието се оказа
много притегателен бизнес
през 2011 г. Доходността от
ренти, която формират фондовете за земя, непрекъснато
расте, а с това и средствата,
които те раздават на акционерите си под формата на
дивиденти. Много от земеделските АДСИЦ вече премахнаха ограничения срок
на съществуването си, което
според представители на бизнеса е достатъчна гаранция,
че те продължават да вярват
в добрата доходност, която
може да правят компаниите
им.
Заради завръщащия се
интерес към земеделието
компаниите с пари на разположение приемат купуването
на дял във фонд за земя като

потенциално добра сделка.
Малко сделки

Серията придобивания започна в края на миналата
година, когато компанията
на мажоритарния собственик на Корпоративна търговска банка Цветан Василев - „Бромак”, купи дела от
21.6% на „Галакси пропърти груп” в „Агро Финанс”
АДСИЦ. Впоследствие
книжата се оказаха в самата
банка, а най-накрая купувач стана „Никкомерс 01”
ЕООД. В момента едноличното търговско дружество,
което е сред акционерите и на
много активната в придобиванията интернет компания
„ЗБей БГ”, държи 30.35% от
капитала на фонда за имоти.
В началото на април „Енемона” продаде 99.98% от
дъщерното си дружество
„Агро Инвест Инженеринг”
и 49.96% от „Ломско пиво”
на вносителя на „Пежо” за
България „София Франс Ауто” за общо 18.4 млн. лв. От
„София Франс Ауто” определиха покупката като начин да
диверсифицират бизнеса си,
след като продажбите на коли
спаднаха заради кризата.
Последната сделка само
преди седмица беше за акциите на „Еларг ФЗЗ”. Близо половината от капитала
на фонда беше продадена
от хедж фонд QVT Fund LP
на обслужващото дружество на „Еларг” „Агроменидж”. Сделката през борсата
оцени прехвърления дял на
20.1 млн. лв.
В търсене на капитал

Засилените сделки с акции
на фондовете за земя карат
представители на бранша да
очакват серия от увеличения
на капитала във водещите
дружества. „Доста от фондовете за земя проучват такава
възможност. Включително
и ние сондираме и с настоящите, и с потенциални бъдещи акционери дали биха
записали акции от увеличение на капитала. Очаквам
по този начин да влязат и
чуждестранни инвеститори”,
категоричен е Карабашев. На
същото мнение е и Борислав
Петков. „Очаквам да има
много увеличения на капитала при компаниите, които се
търгуват на борсата”, обясни
той. Вдигането на капитал е
и един от механизмите по които се очаква навлизането на
нови инвеститори. Секторът
на фондовете за земя остана
единственият в сегмента на
недвижимите имоти, който
привлича интереса на чужди
инвеститори, които се очаква
да бъдат и водещи играчи
при идващите увеличения
на капитала.
Мирослав Иванов

Сделките в данни
„Агро Инвест
Инженеринг”
▶ В началото на април
„Енемона” продаде 99.98%
от дъщерното си дружество „Агро Инвест Инженеринг” и 49.96% от „Лом-

ско пиво” на вносителя на
„Пежо” за България „София
Франс Ауто” за общо 18.4
млн. лв. От „София Франс
Ауто” определиха покупката като начин да диверсифицират бизнеса си, след
като продажбите на коли
спаднаха заради кризата.
Сделката беше финанси-

Инвеститорите са
преценили да продават
Валентин Карабашев,
изпълнителен директор на
„Булленд”

Много е
вероятно
да има и други
подобни сделки

Не бих нарекъл това тенденция, но имаше придобивания на дялове във фондове за имоти. Едни
инвеститори са преценили, че е добре за тях вече да излязат
от тази сделка, а са влезли други. Много е вероятно да има
и други подобни сделки. След кризисните 2-3 години сега
има по-големи възможности за увеличение на капитала.
Доста от фондовете за земя проучват такава възможност.
Включително и ние сондиране и с настоящите, и с
потенциални бъдещи акционери дали биха записали
акции от увеличение на капитала. Очаквам по този начин да влязат и чуждестранни инвеститори. Фондовете
за земя са единственият сектор на недвижимите имоти,
които все още са интересни за инвеститорите.

рана от вложението на
компанията в „Райфайзен
(България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро”.
Продажбата даде възможност на „Енемона” да се
освободи от инвестиции,
които не се вписват в
стратегията й за развитие.

▶ „Агро Инвест Инженеринг” се занимава с покупка, наемане, отдаване
под аренда и обработка
на земеделски земи. Към
момента компанията
обработва 20 хил. дка
собствена земя, а до 2012 г.
планира да увеличи площите си до 24 хил. дка.

Мнение

Очаквам доста
увеличения
на капитала
Да, има вълна на навлизане на нови акционери във
фондовете за земя. Земеделието е един от добре работещите сектори на икономиката, генерира добри печалби
а оттам и фондовете за земя
подобряват резултатите си.
Очаквам да има много
увеличения на капитала
при компаниите, които се
търгуват на борсата. Тези
дружества са едни от малкото интересни на борсата, а
сделките с големи пакети от
тях са почти ежедневие. Повечето от фондовете за земя
вече раздадоха дивидент,
което не може да се каже
за много от компаниите в
други сектори. Много от

Борислав Петков,
председател на УС на Българската
асоциация на собствениците на
земеделска земя

Има
вълна на
навлизане на
нови акционери
във фондовете за
земя
земеделските АДСИЦ вече
премахнаха ограничения
срок на съществуването си,
което е достатъчна гаранция, че те продължават да
вярват в добрата доходност,
която може да прави бизнесът им.
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„ИХ България” пуска нова емисия
конвертируеми облигации
Със заема компанията
ще изплати
тригодишната си
емисия от 2008 г.
„Индустриален холдинг
България” ще издаде нова емисия конвертируеми
облигации, с приходите от
която ще изплати съществуващите тригодишни книжа
от 29 октомври 2008 г. Това
стана ясно след публикуването на документите от
общото събрание на дружеството, което се проведе
на 30 юни.
Новата емисия

Акционерите са гласували за издаването на 217
180 безналични, лихвоносни, конвертируеми,
свободно прехвърляеми и
необезпечени облигации
с номинална и емисионна
стойност от 100 лв. всяка.
Така максималният общ
размер на заема ще бъде
21.7 млн. лв. Емисията ще
се счита за успешна, ако
бъдат записани книжа за
минимум 11 млн. лв. Срокът на облигациите ще е
три години, а годишната
лихва е определена на 8%,
като ще се плаща на шестмесечни вноски. Изтичащата през есента на тази
година емисия има същия
матуритет и лихва.
Условия

Снимка Емилия Костадинова

„Агро финанс”
АДСИЦ
▶ В края на 2010 г. компанията на мажоритарния
собственик на Корпоративна търговска банка
Цветан Василев - „Бромак”, купи дела от 21.6% на
„Галакси пропърти груп”
в „Агро финанс” АДСИЦ.
Тогава „Галакси пропърти
груп” продаде точно 6 969
431 акции за общо 7.11 млн.
лв., или по 1.02 лв. за акция
- най-високата цена за
акция на дружеството

„Еларг фонд за
земеделска
земя”
▶ Последната сделка в
бранша беше сключена
в края на юни, когато
близо половината от
капитала (49.5%) на „Еларг
фонд за земеделска земя”
АДСИЦ беше прехвърлен
на борсата за 20.1 млн. лв.
Делът беше продаден от
регистрирания на Каймановите острови хедж
фонд QVT Fund LP. Купувачът се оказа обслужващото дружество на „Еларг”
„Агроменидж”. Броени дни
по-късно стана ясно, че
„Агроменидж” е увеличило
капитала си с една трета
- от 50 на 75 хил. лв. Ново-

през последната над една
година.
▶ Впоследствие книжата се оказаха в самата
банка, а най-накрая купувач стана „Никкомерс 01”
ЕООД. В момента едноличното търговско дружество, което е сред
акционерите и на много
активната в придобиванията интернет компания „ЗБей БГ”, държи
30.35% от капитала на
фонда за имоти. Банката
също остава акционер
във фонда.

издадените 25 хил. акции
с номинал 1 лв. и емисионна стойност 35 лв. са
били записани от „Индустриален холдинг България” срещу сумата от 875
хил. лв. Така холдингът
индиректно придоби дял
във фонда за земя. Причината за навлизането на
холдинга в земеделския
бизнес отново е разнообразяване на инвестиционния портфейл.
▶ „Еларг” е основано през
2005 г. и е първото дружество със специална инвестиционна цел в земеделието. Към момента то
е един от най-големите
собственици на земеделска земя, като притежава над 281 хил. дка в цялата страна.

Облигациите ще бъдат издадени чрез първично публично предлагане, като след
сключването на заема емисията ще бъде регистрирана
за търговия на Българската
фондова борса. Право да
запишат облигации имат
лицата, регистрирани като
акционери в Централния
депозитар най-късно 14
дни след датата на общото
събрание. Максималният
брой облигации, които един
акционер може да запише,
е пропорционален на броя

▶след сключването на заема емисията ще бъде регистрирана за търговия на
Снимка Боби Тошев
Българската фондова борса

на притежаваните от него
права. Предстои управителният съвет на дружеството
да избере инвестиционен
посредник за емисията и
да уточни параметрите на
облигационния заем.
Усвоени

При предишната емисия конвертируеми облигации през
2008 г. „ИХ България” набра
общо 21.6 млн. лв. Към края
на 2009 г. средствата са били усвоени изцяло, като са
използвани за финансиране
на инвестиции на дъщерните
дружества, по-специално в
морския транспорт и пристанищната дейност. Освен
с набраните средства от
емисията част от проектите
са били подсигурени и със
собствени средства на холдинга, става ясно от отчета
за облигационния заем към
края на 2010 г.
Проекти

Временно финансиране в
размер на 50 хил. EUR е

Решение
Печалбата за
2010 г. няма да се
разпределя
▶ На общото събрание
акционерите са взели
решение и за разпределяне на печалбата на

било предоставено на машиностроителното предприятие „Елпром ЗЕМ”
през юни 2009 г., като към
края на годината задължението е било приключено.
Общо 31.2 млн. лв. са били
отпуснати на „Булярд корабостроителна индустрия”
за оборотно финансиране
на строежа на няколко плавателни съда. Към момента
групата разполага с четири
кораба.
Друг приоритетен проект
е свързан с пристанищния
терминал на КРЗ „Порт

дружеството за 2010 г.
„ИХ България” отчете
положителен финансов
резултат в размер на 5
млн. лв.
▶ Общо 10% от печалбата
ще бъдат отнесени към
фонд „Резервен”. Остатъкът от сумата ще остане като неразпределена
печалба.

- Бургас”. Заради възникналите законови неясноти
проектът за разширение на
пристанището към морето
е бил замразен, като усилията са били пренасочени
към разширение и модернизация на терминала към
сушата. С предоставените средства компанията е
придобила терени и оборудване, а в момента се
изгражда локален склад за
съхранение на зърно, който
трябва да е готов за новата
реколта.
Иглика Филипова

Държавната администрация ще внедрява
пилотно облачните технологии
Експерти обсъдиха
приложението
на технологията в
публичния сектор

ните технологии с акцент
върху изграждането на cloud
инфраструктура.

Преориентирането на публичния сектор към използваното на облачни технологии
няма да бъде лесно и ще
трябва да стане на малки
стъпки. Това стана ясно по
време на дискусия на тема
„Приложението на облачните
технологии в електронното
управление”, организирана
от компанията за съхранение
и управление на информация
ЕМС, на която присъстваха
около 40 представители на
държавната администрация.
По време на конференцията
бяха обсъдени възможностите и предизвикателствата
пред публичния сектор в
областта на информацион-

Участие в събитието взеха експерти в областта на
„правителствените облаци”
от Великобритания и САЩ.
„Облачните технологии са
нещо, което през следващите
години ще стане все по-популярно и в администрацията”, каза Първан Русинов,
заместник-министър с ресор
Информационни технологии в министерството на
транспорта. Той допълни,
че в краткосрочен и средносрочен план предстои
разглеждано на нуждите и
възможностите за пилотно
внедряване на такива решения и определянето на
тяхното място в работата

Увеличаваща се
сложност

на държавата. Внимание на
предизвикателствата пред
националната сигурност в
сферата на информационните технологии обърна сър
Кристофър Ковил, маршал
от Военновъздушните сили
на Великобритания. Според
него основният проблем е
увеличаващата се сложност
на заплахите. За да бъде преодолян този въпрос, държавата се нуждае от нови
инструменти и тези инструменти са облачните технологии, допълни Ковил.
Неизбежен преход

Сред другите участници в
събитието са Стивън Чадуик и Рори Грей от ЕМС
и Томас Рохнер, представител на компанията VCE
(съвместен проект на Cisco
и EMC). Според Рори Грей
преминаването към „облака”

няма да е лесно, тъй като във
всички страни държавните
структури оперират с различни компютърни системи
и всяко министерство си има
собствена инфраструктура.
Транзицията към cloud технологиите няма да стане на
една стъпка, а минава през
поне четири, допълни той.
По негови данни едва 6%
от компаниите в САЩ са
изпълнили всички четири
стъпки, а в Европа малка
част от фирмите са достигнали едва до втория етап.
Въпреки това според Грей
този преход е неизбежен,
тъй като 80% от разходите за
информационни технологии
в публичния сектор навсякъде по света в момента се
изразходват за поддръжка на
системи и само една пета за
иновации.
Пламен Димитров
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Отбраната ще осигури поръчки за
300 млн. лв. за български фирми

За тази година военното министерство предвижда само 3 млн. лв.
разплащания към чужди компании и сто пъти повече към български
През миналата година Министерството на отбраната
е изплатило 336 млн. лв.
на български компании за
извършени дейности, а за
2011 г. в материалния план
са предвидени около 302
млн. лв., които ще отидат у
местни доставчици и изпълнители. Това беше заявено от
министъра на отбраната Аню
Ангелов на конференцията
„Бъдещето на българската
отбранителна технологичноиндустриална база”.
Малко от тези средства
обаче са свързани конкретно с фирми от отбранителната индустрия, уточни
Ангелов. Той отбеляза, че
ако през 2010 г. към чужди
фирми са извършени разплащания за 157 млн. лв.,
за тази година са планирани
едва 3 млн. лв.
„Волята на МО да бъде
коректен партньор на българските фирми от отбранителния бизнес е налице, ясен
знак за което е намаляването
на задълженията към доставчиците”, заяви министърът.
По негови изчисления задълженията на военното ведомство към българската индустрия и към чужди фирми са
намалели четирикратно от
началото на мандата му.
Възможности

„Всички български фирми,
които имат желание и капацитет да работят по инвестиционните проекти на
МО, имат възможност да
заемат място в тяхната реализация”, увери министърът.
Като такава възможност за
родните фирми той посочи
поддръжката на хеликоптерите „Кугар”, а в бъдеще и
на „Пантер”.
Той отбеляза, че в пред-

продукция, а не на суровини и материали, която
при нужда да може да бъде
продавана и своевременно
възстановявана”, каза още
военният министър.
Ангелов призна за свой
неуспех това, че министерството не е успяло да
се освободи от ненужни
имоти и дейности. Той възнамерява да предложи на
правителството създаването на специална държавна
агенция, която да се заеме
с приватизацията на излишните военни имоти.
Изнасяме, където
можем

▶ Министрите Трайчо Трайков (вляво) и Аню Ангелов изразиха оптимизъм за бъдещето на родната
отбранителна индустрия
Снимка Боби Тошев

стоящото споразумение за
следгаранционна поддръжка на самолетите „Миг 29”
е включено задължително
условие дейностите да се
извършват на наша терито-

рия с процентно участие на
български фирми.
Промяна в плана

На конференцията беше
обявено още, че в края на

Българската отбранителна
индустрия изнася за всички
държави, за които няма забрана
по линия на Съвета за сигурност
към ООН, ако, разбира се, нашата
продукция е конкурентоспособна на
съответните пазари

годината ще бъде приет нов
държавен военновременен
план, чрез който ще се
освободят значителни ресурси от суровини и материали, които сега фирмите

са задължени да поддържат.
„Ще разработим в детайли и идеята, издигната от
Сдружението на българската отбранителна индустрия,
за поддържане на готова

Министерството на отбраната
и представителите на
отбранителната индустрия отново
са дългосрочни партньори и
нашите взаимоотношения трябва
да бъдат поставени на принципна и
взаимоизгодна основа

Николай Ибушев,

Аню Ангелов,

генерален директор на „Арсенал”

министър на отбраната

„Днес секторът е различен от това, което представляваше преди 20 години,
но от гледна точка на експортния потенциал през
миналата година той беше
съизмерим със сектори като
енергетиката”, коментира
икономическият министър
Трайчо Трайков. Едва 10%
от износа обаче са предназначени за страни членки на
Европейския съюз, информира Николай Ибушев, генерален директор на завод
„Арсенал” в Казанлък и
зам.-председател на Сдружението на българската отбранителна индустрия.
„Българската отбранителна
индустрия изнася за всички
държави, за които няма забрана по линия на Съвета
за сигурност към ООН, ако,
разбира се, нашата продукция е конкурентоспособна на
съответните пазари”, заяви
още той, но отказа да назове
конкретни държави, тъй като
договорите са с определена
степен на конфиденциалност.
Филип Буров

ИКЕА търси още 130 служители за магазина си у нас
Те ще работят
по 4 или по 6 часа
на ден

Няколко месеца преди
отварянето на първия си

магазин в София ИКЕА
търси още 130 служители, които да работят по 4
или по 6 часа на ден. До
момента компанията има
персонал 180 души.

дане за дома, които се купуват в България. Голяма
част от стоките, които ще
се продават в ИКЕА, ще
са на български производители. Международната
верига продава от години
български стоки.

За студенти

За почасова работа компанията набира служители
на каса, на гишета за получаване на стока, обслужване на клиенти, връщане
и замени, на рецепция,
в зоната за товарене, в
детския кът, в ресторант,
в кухня, в кафенето, бистрото и миялната. От ИКЕА
твърдят, че работата ще е
подходяща за студенти и
за хора, които работят на
друго място и се нуждаят
от допълнително заплащане.
Цел - 10%
пазарен дял

Магазинът на ИКЕА в
София трябва да отвори
врати през есента. Това
ще е първият от двата
планирани за България
магазина. Той е разположен на Околовръстния

Пътят към
България

▶ Очаква се първият магазин на ИКЕА в София да бъде
открит през есента
Снимка Марина Ангелова

път на София до разклона с Бистришко шосе.
Магазинът има площ 30
хил. кв. м, а инвестицията в него ще надхвърли

50 млн. EUR. Очаква се
вторият магазин да бъде
във Варна. Компанията
цели 10% пазарен дял от
продуктите за обзавеж-

Шведската компания навлиза на българския пазар
чрез договор за франчайз с
компанията House Market
S.A, която управлява пет
магазина на ИКЕА в Гърция и един в Кипър.
ИКЕА е най-голямата
верига магазини за обзавеждане на дома. Тя е основана в северната част
на Швеция през 1943 г.
от Ингвар Кампрад. Днес
ИКЕА има 316 магазина в
38 страни.
Красимира Янева
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Канадската компания Bombardier
съкращава 1400 служители
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снимка bloomberg

Единствената
британска фабрика
за производство на
влакове ще уволни
половината си
персонал заради
сделка на Siemens

неизбежно съкращаването
на около 50% от работната
сила. Компанията ще се
лиши от 983 временно
наети и 446 постоянни
служители във фабриката
в Дерби.

Ка н а д с кат а ком п а н и я
Bombardier ще съкрати
повече от 1400 работни
места в последната британска фабрика за производство на влакове. Причината е загубата на 3
млдр. GBP заради договор
на държавата със Siemens,
пише Guardian.
Bombardier обяви, че
завършването на последните обществени поръчки и липсата на сигурна
сделка за жп маршрута
Thameslink са направили

През септември се очаква
четири от петте производствени линии на компанията да останат неактивни
заради предстоящото финализиране на договорите
за франчайзинг на London
Underground Victoria и
London Midland.
Ръководителят на пътническото подразделение на
Bombardier във Великобритания Франсис Паонеса обясни, че договорът за
Thameslink би подсигурил
работата на фабриката.

3

Служители
наполовина

▶ млрд. GBP е загубата на Bombardier след пропуснатата
сделка за жп линията Thameslink

“При липса на нови поръчки няма как да поддържаме сегашното ниво
на заетост и дейности в
Дерби”, добавя Паонеса.
Наскоро Bombardier изпрати писмо до Хамънд,
в което предупреди, че
1200 работни места в Дерби са застрашени дори
ако спечели договора за
Thameslink. Все пак, ако
компанията спечели сделката, би могла да запази
около 1000 от работните
места.
Индустриален
вандализъм

През миналия месец
Siemens спечели договор
за 1200 вагона на лондонския маршрут Thameslink.
Компанията срещна неодобрението на политици
и синдикати.

Синдикалните организации реагираха остро на
новината за съкращенията. Член на съюза на жп
служителите обвини правителството в “индустриален вандализъм”. Според
председателя на независимия съюз на транспортните служители Гери Дохърти правителството трябва
да отмени решението за
Siemens. “Нито германско,
нито френско правителство би било достатъчно
лекомислено да подари
толкова значим договор
на чужд производител,
застрашавайки хиляди работни места в страната.
Ние трябва да бъдем също толкова непреклонни,
когато става дума за запазване на националната
влакова индустрия”, обяви
Дохърти.

Удар по
производството

Джон Денам от опозицията настоява, че не е твърде късно правителството
да преразгледа договора
Thameslink, определяйки
решението като удар по
британското производство.
Министърът на транспорта в Обединеното кралство Филип Хамънд обяви,
че това не е опция. Той
твърди, че правителството
не е имало избор заради
условията за възлагане
на обществени поръчки,
одобрени от предишното
лейбъристко правителство.
Той допълни, че иска да
предприеме промени, за да
подсигури конкурентните
условия за Великобритания при следващи значими
проекти.

В писмо до Дейвид Камерън лейбъристите настояха,
че 20 000 работни места
зависят от решението за
Thameslink и съкращенията
в Bombardier. Производителят на влакове ще бъде принуден да спре работата си
през 2014 г., когато изтича
договорът за лондонското
метро. Бъдещите поръчки
за все още незапочнатите
Crossrail и High Speed Two
ще бъдат обявени едва след
няколко години.
Седмица преди съкращенията в Bombardier
и Lloyds Banking Group
обяви, че ще освободи
15 000 работни места.
Експертите предупредиха, че още 10 000 работни
места ще бъдат съкратени, след като редица търговци обявиха затваряне
на магазините си. 

1200 3000
▶ вагона ще бъдат изработени по договора за жп линията
Thameslink

▶ е общият брой на служителите на Bombardier в британската им фабрика за производство на влакове
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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

консервативен
консервативен
балансиран
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен

Райфайзен-Енергийни-Акции
Райфайзен-Инфраструктурни-Акции
Райфайзен-Активни-Стоки
Райфайзен-Защита От Инфлация-Фонд

високодоходен
високодоходен
високодоходен
консервативен

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

11,93
81,44
777,21
191,86
170,28
332,96
193,77
252,48
91,81
189,54
132,17
118,52
127,77

▶ Котировки на взаимните фондове
Тип

Ем. ст/ст

11,87
81,05
773,43
190,94
169,46
331,37
192,84
251,28
91,37
188,63
131,54
117,96
127,15

11,81
80,65
769,66
190,03
168,64
329,78
191,92
250,08
90,94
187,73
130,90
117,40
126,53

11,79
80,26
765,89
189,12
167,82
328,20
191,00
248,88
90,50
186,83
130,27
116,83
125,91

11,64
79,07
754,57
182,72
163,73
317,10
184,54
240,46
87,44
180,51
127,09
112,88
124,05

11,64
79,07
754,57
182,72
163,73
317,10
184,54
240,46
87,44
180,51
127,09
112,88
124,05

ЦОИ

От началото  
на годината
(не се анюализира)

Фонд
Аврора Капитал АД
Аврора кепитъл - балансиран
Аврора кепитъл - global commodity fund
ДФ Аврора Кепитъл Югоизточна Европа
Актива Асет Мениджмънт АД
Дф Актива Високодоходен
ДФ Актива Балансиран
„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 03.06.2011 до 12.06.2011
Лимитиран период” от 13.06.2011 до 10.09.2011
Сентинел Асет Мениджмънт АД
Договорен фонд Сентинел - Рапид
Договорен фонд Сентинел - Принсипал
Стандарт Асет Мениджмънт АД
ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд
ДФ Стандарт Инв. Високодоходен Фонд
ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд
ДФ Стандарт Инв. Консервативен Фонд
Статус Капитал АД
Статус Нови Акции
Статус Финанси
ДФ Статус Глобал ETFs
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД
ИД Ти Би Ай Евробонд
ДФ Ти Би Ай Комфорт
ДФ Ти Би Ай Хармония
ДФ Ти Би Ай Динамик
ДФ Ти Би Ай Съкровище
ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД
ЦКБ Лидер
ЦКБ Актив
ЦКБ Гарант
Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД
ДФ Юг Маркет Максимум
ДФ Юг Маркет Оптимум

за поръчки
над 20000 лв

Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции

5.0365
7.5170
10.2446

фонд в акции
Смесен - балансиран

2.3380
2.6914

фонд в акции
фонд в акции

0.6074
0.5790

за поръчки
от 2000 до 20000

за поръчки
под 2000 лв

5.0617
7.5546
10.3983

5.2380
7.8177
10.6544

след края
на 2-та год.

5.0365
7.5170
0.0000

преди края
на 2-та год.

4.9358
7.3667
0.0000

2.3380
2.6914
до 1 месец
0.5762

фонд в акции
0.4423
Фонд на паричен пазар 1096.1436

до 180 дни
1094.4994

Фонд на паричен пазар 11.7100
Смесен - балансиран
11.2166
фонд в акции
10.5327

11.7041
11.1608
10.4803

0.6014
0.4336

11.6865
11.0492
10.3231

над 1 месец
0.5632
над 180 дни
1063.2593
11.6982
11.1050
10.3755

11.6982

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки

Петрол

USD/тр. у.

�����

���

�.��.��

Злато

USD/т.

11.7041
0.0000
0.0000

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

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

За Стойност
For
Rate
1
1,43949
10 8,56168
1
1,39632
1
1,61519
10
2,10182
100 8,05200
10 2,62232
1
2,18993
10
1,74383
10 2,65233
1000 7,30878
10000 1,58013
10
3,97931
100 3,02596
100 1,69541
1000 1,26477
10 5,66448
1
2,75702
10
1,15275
10 4,49090
10 2,48628
1
1,10875
100 3,13274
10 4,90946
10 4,61596
100 4,85842
10
2,13635
1
1,10244
100 4,45844
10 8,41036
1
1,35850
10 2,00724
1
1,95583

Валутният курс за митнически цели е курсът
на БНБ определен в предпоследната сряда от
месеца и публикуван този или на следващия ден,
който се използва през следващия календарен
месец, освен ако не бъде заменен от курса
определен по чл. 91 от ППЗМ. Курсовете сa
валидни до 24.00 часа на 12.07.2011 г.

Доходност и Риск
Стандартно
отклонение

За последните
12 мес.

От началото
на публ. предл.
(анюализирана)

Начало на публ.
предлагане

1.67%
-0.56%
0.62%

10.50%
1.04%
0.10%

11.64%
18.11%
1.21%

-18.01%
-7.94%
1.36%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

4.46%
2.67%

29.26%
25.84%

4.09%
1.30%

-47.37%
-41.60%

12.11.2007
12.11.2007

-1.61%
8.65%

13.13%
13.13%

8.82%
10.86%

-9.19%
-10.62%

17.04.2006
16.08.2006

7.41%
2.52%

9.09%
13.13%

21.83%
5.01%

-20.04%
5.26%

2.03%
3.42%
4.30%

0.73%
10.86%
12.66%

5.27%
6.17%
10.61%

5.29%
5.21%
-14.72%
0.55%
-2.11%
2.75%

7.15%
11.08%
13.72%
11.14%
11.36%
0.26%

-1.27%
1.46%
-1.15%

0,00010

Британска лира

GBP

1

2,17701

0,00748

Хонконгски долар

HKD

10

1,73796

0,00448

Хърватска куна

HRK

10

2,64337

-0,00107

Унгарски форинт

HUF

1000

7,39053

-0,01708

Индонезийска рупия

IDR

10000

1,58515

0,00260

Израелски шекел 

ILS

10

3,96776

-0,00508

Индийска рупия

INR

100

3,04646

Исландска крона

ISK

Японска йена
Южнокорейски вон
Литовски литаc
Латвийски лат

0,01021
0,00000

JPY

100

1,66837

KRW

1000

1,26830

-0,00171
0,00011

LTL

10

5,66448

0,00000
0,00000

LVL

1

2,75819

Мексиканско песо

MXN

10

1,16420

0,00195

Малайзийски рингит

MYR

10

4,49709

0,00289

Норвежка крона

NOK

10

2,52284

0,00260

Новозеландски долар

NZD

1

1,12037

0,00192

Филипинско песо

PHP

100

3,14296

0,01083

Полска злота

PLN

10

4,95147

-0,00942

Нова румънска лея

RON

10

4,67846

0,04785

Руска рубла

RUB

100

4,85154

0,00618

Шведска крона

SEK

10

2,15386

0,00441

Сингапурски долар

SGD

1

1,10095

0,00112

Тайландски бат

THB

100

4,43439

0,00763
-0,03155

Нова турска лира

TRY

10

8,31101

Щатски долар

USD

1

1,35249

0,00364

Южноафрикански ранд

ZAR

10

2,00388

-0,00095

Злато (1 трой унция)

XAU

1

2025,77000

12,52000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 6.07.2011 година.
Тези курсове се основават на чл. 29, ал. 2 от Закона за БНБ и референтните курсове на ЕЦБ
за съответния ден, и се прилагат за целите на статистическата и счетоводната отчетност.

▶ Валути спрямо евро

0,9

117,27

117,62

117,18

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1,22

1,22

1,23

1,22

7.71%
9.05%
-23.89%
8.04%
6.08%
6.44%

6.60%
-2.73%
-17.91%
-6.85%
2.04%
7.78%

14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

7,74

7,74

7,77

7,74

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

9,07

9,07

9,11

9,06

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1,39

1,39

1,4

1,39

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1,35

1,35

1,36

1,35

0.91%
1.72%
0.97%

2.05%
6.09%
-0.22%

-3.97%
-10.92%
-9.63%

20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

264,43

264,72

265,42

263,25

5.41%

7.92%

14.38%***

5.14%

08.07.1999

1.0212

9.17%

13.64%

15.87%***

1.13%

01.06.2009

Смесен - консервативен 10.0801
Смесен - балансиран
18.6253
фонд в акции
11.5897

10.0599
18.4953
11.4285

0.60%
5.60%
7.04%

0.28%
7.53%
8.99%

0.64%
9.65%
2.60%

0.64%
9.65%
2.60%

01.06.2010
28.09.2004
05.01.2006

фонд в акции
фонд в акции
фонд в акции

1.1121
0.8035
1.0389

-0.80%
-2.98%
-2.90%

9.40%
14.56%
9.61%

-2.31%
13.87%
15.48%

0.81%
-4.50%
1.06%

10.05.2004
04.10.2006
23.11.2007

133.1597
14.3211
0.7516

1.15%
1.01%
-0.37%

3.03%
7.96%
14.81%

3.10%
2.67%
11.07%

5.69%
1.95%
-5.37%

04.05.2006
17.12.2004
04.05.2006

Смесен - балансиран
фонд в акции

863.0254
772.3682

856.5688
766.5899

5.17%
4.90%

3.99%
4.21%

10.34%
9.55%

-4.64%
-7.93%

09.05.2008
09.05.2008

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

11.8792
133.2716
8.0425
10.9768

11.8792
133.2716
8.0425
10.9768

2.92%
6.90%
11.33%
5.49%

1.01%
5.87%
10.82%
3.75%

6.44%
15.79%
27.48%
11.00%

3.22%
3.60%
-3.93%
3.91%

30.01.2006
30.01.2005
30.01.2006
30.01.2009

0.0000

N/A

N/A

N/A

N/A

25.06.2009

0.5518
0.7569
1.0291

-1.45%
N/A
2.32%

9.26%
4.39%
1.13%

14.46%
5.45%
4.51%

-15.02%
-7.31%
0.83%

19.11.2007
19.11.2007
19.11.2007

1.3162
1.3245
0.8676
0.6197
0.7407

2.77%
2.05%
0.45%
-1.97%
3.52%

5.76%
4.63%
2.30%
-0.35%
2.04%

5.35%
5.50%
-2.57%
-8.54%
-8.35%

16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
11.02.2008
19.01.2010

фонд в акции
Смесен - балансиран

-0,01392

2,62207

117,26

5.0974

фонд в акции
Смесен - балансиран
фонд в облигаци

8,04206

10

JPY

07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010

Смесен - балансиран
фонд в акции
Смесен - балансиран

100

ЯПОНСКА ЙЕНА

0.29%
0.72%
-1.21%
7.16%
-1.27%
5.45%
3.11%

318.1278
13.6854
12.4835
9.1697
21.5993

CZK
DKK

06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008

2.18%
-1.79%
2.88%
7.55%
3.08%
5.84%
N/A

фонд в облигаци

Чешка крона
Датска крона

5.91%
4.12%
1.74%

6.04%
5.80%
8.24%
0.32%
1.92%
0.26%
N/A

Клас А         Клас В при изпълнена      Клас В при прекратена
инв. схема
инв. схема
0.7376
0.7413
0.7228
0.4100
0.4121
0.4018
Цена
106.1384

0,00415

0,9

2.27%
0.22%
2.64%
3.45%
1.04%
3.06%
1.46%

0.7376
0.4100

0,01442

2,09117

0,9

101.1102
103.3702
85.5689
129.0127
95.4376
110.9478
100.9545

8.2558
6.8670
2.7023
9.9421
клас  В

1,60143

10

0,9

Смесен - балансиран
102.1264
Смесен - балансиран
104.4090
фонд в акции
86.8621
Фонд на паричен пазар 129.0127
Смесен - консервативен 95.8205
Смесен - консервативен 111.3929
фонд в акции
102.9939

Смесен - балансиран
8.2558
фонд в акции
6.8670
фонд в акции
2.7023
Смесен - консервативен 9.9421
клас А за поръчки клас А за поръчки клас А за поръчки
до 20000 лв
над 20000 до 300000
над 300000
фонд в акции
0.7487
0.7450
0.7431
фонд в акции
0.4162
0.4141
0.7431
за поръчки до 250 000 евро
  за поръчки над 250 000 евро
фонд в акции
108.2665
106.9364

1

CNY

GBP

01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009

над 90 дни
1.0509

CHF

Китайски ренминби юан

БРИТАНСКА ЛИРА

5.62%
2.16%
-4.30%
-7.58%
3.43%

1.2091
до 90 дни
1.0404

Швейцарски франк

Low

5.05%
7.68%
11.35%
6.15%
3.29%

1.2091
1.0562

-0,00101

1,46

0.64%
3.69%
7.88%
2.96%
0.32%

Фонд на паричен пазар
Смесен - балансиран

0,01456

1,40414

1,45

2.61%
3.01%
3.44%
2.16%
2.00%

0.0000
1.0204

8,66523

1

1,45

1.35679
1.12396
0.78635
0.76684
1.07462

0.0000
1.0741

10

CAD

USD

фонд в облигаци
1.35951
Смесен - балансиран
1.13072
фонд в акции
0.79820
Смесен - консервативен 0.77146
Смесен - консервативен 1.07785

за поръчки над 100 000 лв
0.5546
0.7596
1.0306
над 50 000 лв / 40000 USD
1.3182
1.3285
0.8711
0.6228
0.7437

BRL

Канадски долар

ЩАТСКИ ДОЛАР

04.01.2007
25.06.2007

7.8919
за поръчки до 100 000 лв
фонд в акции
0.5574
Смесен - балансиран
0.7623
Смесен - консервативен 1.0321
до 50 000 лв / 40000 USD
Фонд на паричен пазар 1.3202
фонд в облигаци
1.3325
Смесен - балансиран
0.8746
фонд в акции
0.6259
Смесен - балансиран
0.7467
Фонд на паричен пазар
0.0000
1.0752

Бразилски реал

10.10.2007
05.08.2009

-1.26%
-7.36%

фонд в акции

-0,00053

Hай-ниска

-7.59%
-10.35%

над 100 000 лв.
133.4260
14.4643
0.7591

1,44598

High

2.89%
1.31%

1.1288
0.8156
1.0545
до 100 000 лв.
фонд в облигаци
133.6258
Смесен - балансиран 14.4643
фонд в акции
0.7666

1

Hай-висока

-3.01%
-5.77%

1.0264

AUD

Sell

93.8783
73.6065

1.0289

0

Австралийски долар

Продава

95.2971
74.7189

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

Разлика

Buy

фонд в акции
Смесен - балансиран

5.1280
до 100 000 лв
1.0340

1,96

Купува

81.6489
49.5211
63.8615

фонд в акции

Стойност

Код

Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции

фонд в акции

1

Code

14.2669
8.3982
3.6959
7.8482
10.7120
12.6064
до 2 г.
81.3631
49.2735
63.5422

111.2816
101.7193

За

EUR

ВАЛУТА

14.4096
8.4822
3.7329
8.0836
11.0334
12.6064

111.2816
101.9742

Код

Евро

Currency

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

над 2 г.
81.6489
49.5211
63.8615

Валута

0.12%
0.38%
3.70%
6.46%
5.99%

N/A
2.52%

N/A
0.20%

N/A
5.27%

N/A
5.04%

1.50%
1.14%

0.16%
3.01%

3.24%
5.09%

3.71%
0.79%

15.11.2005
12.09.2005

6.75%
4.19%
-9.82%
-5.83%

7.97%
9.14%
10.71%
5.12%

17.47%
12.41%
-0.98%
-100.00%

-3.52%
-6.79%
-26.49%
-0.23%

01.03.2006
01.03.2006
05.04.2007
12.12.2008

-2.65%
-1.77%

9.51%
11.25%

3.22%
4.62%

-5.77%
-19.22%

22.05.2006
02.05.2007

-6.74%

12.92%

7.32%

5.45%

03.05.2010

317.1748
13.4158
12.1163
8.9000
21.5993

1.34%
3.35%
3.62%
4.26%
3.57%

3.51%
3.20%
5.73%
9.22%
5.22%

-0.48%
3.96%
5.69%
15.56%
7.94%

6.19%
5.56%
3.73%
-1.85%
2.08%

17.11.2003
27.12.2005
27.12.2005
07.09.2005
08.10.2007

6.8665
8.2913
12.4066

6.8322
8.2498
12.3757

-1.19%
-1.51%
4.56%

7.28%
7.32%
1.72%

5.19%
4.35%
9.18%

-8.78%
-4.47%
5.72%

01.06.2007
01.06.2007
04.09.2007

1.2495
1.1321

1.2245
1.1208

2.18%
3.99%

5.65%
5.05%

8.43%
10.85%

4.75%
4.13%

18.09.2006
10.06.2008

Източник: БАУД (www.baud.bg)  

1,45

ЧЕШКА КРОНА

CZK

24,24

24,25

24,37

24,24

РУСКА РУБЛА

RUB

40,29

40,33

40,4

40,25

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

3,95

3,95

3,95

3,94

Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 5.07.2011 г.

Цена при
Нетна стойност
Емисионна
обратно
на активите на
стойност
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 5/07/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,287619
€ 1,313371
€ 1,281181
ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес
€ 0,929355
€ 0,947942
€ 0,924708
Фонд на фондовете
ОТП - Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции
€ 0,847333
€ 0,864280
€ 0,843096
от развиващи се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 30/06/2011 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 5/07/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,167135 лв.
1,167135 лв.
1,167135 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 5/07/2011 г. Няма разходи при емитиране и обратно
изкупуване на дялове на фонда. Информация може да се получи от Call Center на “Банка ДСК” ЕАД на
тел. 0700 10 375 на цената на един градски разговор и на интернет страниците www.dskbank.bg и
www.otpbank.hu
Взаимен фонд

www.sentinel-am.bg
тел. 02/ 980 14 26

Стойност за един дял 5.07.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0562 лв.

Сентинел - Рапид

1,2091  лв.

Цена на обр. изк.
до 90 дни

над 90 дни

1.0404 лв.

1.0509 лв.

1,2091 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
1,14 %

5,09 %

1,50%

3,24 %

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 4 юли 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 6.07.2011 г.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ОТ:

Ти Би Ай  Евробонд
(Емисионна
ст-ст)

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

Ти Би Ай Динамик
(Емисионна
ст-ст)

N/A
13.6652
12.4651
9.1562
Ти Би Ай Евробонд
318.7631
N/A
12.4223
9.1247
Ти Би Ай Комфорт
320.3513
13.5506
N/A
9.0798
Ти Би Ай Хармония
320.3513
13.5506
12.3611
N/A
Ти Би Ай Динамик
Цените са в лева и са валидни за поръчки, подадени предишния работен ден. Разходите за емитиране на една акция или
един дял са включени в горепосочените цени.
Цената на обратно изкупуване на една акция/един дял на съответния фонд, от който е прехвърлянето е равна на Нетната стойност на активите на една акция или на един дял на този фонд.
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пазари 17
Регионални
индекси

Основният индекс на БФБ
отбеляза ръст

Sofix: 412.75

+0.13%

Македонският бенчмарк
се оцвети в червено

MBI10: 2569.67

-0.62%

Основният сръбски индекс се понижи

BELEX15: 728.38

-1.55%

Число на деня

Световни индекси Повишение
Щатският индекс отбеляза
Henkel
понижение

Обем

451 000
▶ акции на “Доверие обединен холдинг” АД бяха изтъргувани
на БФБ, като цената на книжата остана без промяна

Понижение
MAN

Dow Jones : 12 563.85

-0.15%

Германският индекс регистрира спад

DAX: 7447.34

+0.06%

Японският измерител се повиши леко

Nikkei 225: 9972.46

+0.07%

2.55% 3.48%
▶ до 49.66 EUR
поскъпнаха акциите на
компанията за битова
химия

▶ се понижиха акциите на
германския производител
на камиони и достигнаха
90.05 EUR

Пшеницата и царевицата поскъпват
заради повишено търсене на пазара
По-ниските цени на
зърното напоследък
са довели до
увеличаване на
сделките
Житото и царевицата поскъпнаха на борсата в Чикаго заради слухове, че
ниските цени напоследък
може да са провокирали
търсене от страна на големите вносители. Оризът
достигна най-високата си
стойност от близо шест
седмици насам, съобщи
Bloomberg.
Неуточнен купувач

Износителите от САЩ,
която е най-голямата страна производител на царевица, са продали 1.14 млн.
т зърно на неуточнен купувач, съобщиха от aмериканското министерство на земеделието преди
дни. Според анализатори
много е вероятно доставката да е била за Китай.
Миналата седмица цените на зърното спаднаха,
след като министерството
повиши оценката си за
насажденията и запасите
в САЩ. Това от своя страна доведе до увеличаване
на реалните сделки. В
същото време Китай е
известен с това, че купува
при ниски цени, и има няколко сигнала, че страната
е стояла зад най-голямата
поръчка миналата седмица, твърдят наблюдатели.

По-ниска реколта

Пшеницата с доставка
септември поскъпна с
3.7% до 6.3475 USD за
бушел на борсата в Чикаго. Само няколко дни порано, на 1 юли, зърното
достигна най-ниската си
стойност за последната
година от 5.92 USD, а за
последните пет седмици
загуби 25% от цената си.
Реколтата на мека пшеница във Франция, която е
най-големият производител в Европейския съюз,
може да намалее с 9%
до 32.5 млн. т тази година, смятат анализатори.
Във Великобритания се
очаква с 4.2% по-слаба
реколта от порядъка на
13.8 млн. т.
На борсата

Пшеницата за брашно с
доставка ноември се търгуваше с 2.1% по-скъпо
на цена от 197 EUR за тон
на NYSE Liffe в Париж.
Царевицата с доставка
декември поскъпна с 2%
до 6.085 USD за бушел в
Чикаго. В края на миналата седмица цената достигна 5.755 USD, което
е най-ниското й ниво от
декември насам. За последните шест седмици
царевицата е поевтиняла
с 21%. Цената на соята
с доставка ноември се
покачи с 0.9% и достигна 13.245 USD за бушел.
Анализатори коментират,
че като цяло се наблюдава

▶ Пшеницата за брашно с доставка ноември се търгуваше с 2.1% по-скъпо на цена от 197 EUR за тон

засилено търсене.
Ориз

Оризът с доставка септември отбеляза ръст за трети
пореден ден. Цената му
се покачи с 1.9% до 15.20
USD за 100 фунта (33.55
USD за 100 кг). За послед-

ната година поскъпването
при ориза изпреварва това
при житото и соята, като
цената се е покачила с
55%.
На третата по големина
производителка на ориз в
света Индонезия може да й
се наложи да внася зърно за

втора поредна година, за да
попълни запасите си. Целта
е резервите да се увеличат
от 1.6 млн. т в момента до 2
млн. т. Това ще позволи на
държавата да контролира
местните цени и да използва зърното в случай на непредвидени обстоятелства.

В същото време оценките
на правителството показват,
че увеличението на производството тази година ще
бъде по-малко от заложеното. В продължение на
две години до 2010 г. Индонезия сама подсигуряваше
нуждите си от ориз.


Палмовото масло спадна до най-ниското си ниво от девет месеца
Огромните запаси в
Малайзия смъкнаха
цената на стоката
▶ По-ниските
цени на
палмовото
масло, което
се използва
в различни
стоки от
маргарин до
сапуни, може
да доведе до
намаляване на
глобалните
цени на
суровините
СНИМКи bloomberg

Цените на палмовото
масло продължават своя
деветмесечен спад след
повишаването на запасите в Малайзия, втория по
големина производител
в света. Това би могло
да окаже положително
влияние върху цените
на храните, казват експерти.
Наличности

През юни складовите
наличности в южноазиатската държава са се
увеличили с 5.8% до 2.3

млн. тона, след като производството се е вдигнало с 2.3% до 1.78 млн. тона. Всичко това може да
доведе до спад на цената
със 7.9% до 931 USD
за тон до 30 септември,
смятат анализатори.
Цените на храните

По-ниските цени на
палмовото масло, което
се използва в различни
стоки от маргарин до
сапуни, може да доведе
до намаляване на глобалните цени на суровините
и до спад на инфлацията,
която принуди десетки
държави да повишат основния си лихвен про-

цент. Те също така ще
смъкнат разходите на големите производители
на храни като Unilever
и Nestle.
Скок

Палмовото масло поскъпна до 1318 USD на
10 февруари - най-високото ниво от почти три
години. Производството
от Малайзия може да
достигне 17.6 млн. тона
тази година спрямо 17
млн. тона през 2010 г.,
каза министърът на земеделието на страната през
март. Анализатори дават
още по-висока прогноза
от 18-18.5 млн. тона. 
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Ако искаш да си в Google+,
ще трябва да почакаш
Едва няколко дни
след като стартира,
социалната мрежа
спря да приема нови
потребители
Седмица след старта на
Google+ новата социална
мрежа на лидера в онлайн
търсенето Google интересът
към нея е огромен. Това е и
причината Google да спре
достъпа на нови потребители до социалната мрежа. “Невероятен наплив.
Искаме да направим това
внимателно и по контролиран начин”, обяснява Вик
Гундотра, вицепрезидентът
на Google по инженерните
въпрос, чрез профила си
в Google+. Говорител на
компанията, цитиран от
агенция “Ройтерс”, е отказал да обяви дали достъпът на нови потребители е
възстановен, но реакциите
на потребители в интернет
показват, че явно не е.
Възторжени призиви

Ако съдим по ревютата
на Google+ в медиите, вероятно ще се влюбим в

социалната мрежа. Всички,
включително и потребителите, отбелязват, че много
прилича на Facebook, но
предлага някои по-добри
функции. Също толкова
единно е и мнението, че
този опит на Google да направи успешна социална
мрежа е доста по-добър от
предишните.
Реакции и коментари

ZDNet отбелязва любимите си функции в новата
услуга. “Гардиън” оценява
високо мобилната и критикува силно десктоп версията. PCWorld отбелязва, че
това не е Facebook. Wired
нарича подхода към сигурността “сравнително добро
начало”, а CNN се съсредоточава върху може би найзабележителната функция
- видеоконферентния чат.
Защо да чакам

Ако попитате един нормален потребител на Facebook
кое е най-дразнещото нещо при най-голямата социална мрежа, отговорът
най-вероятно ще бъде, че
сайтът е пълен с бъгове и

волили да пуснат недовършен продукт за масовите потребители. Все
пак точно GMail беше
в бетатест години наред.
Проблеми определено не липсват. Още
през първите дни
чат функционалността чезнеше, а
видеоразговорите
се разпадаха без
причини. По-късно стана ясно, че
всъщност

недомислици. Сред другите топотговори ще са
и постоянните промени,
които търпи Facebook още
от създаването си.
Още на началната страница
на Google+ пише, че социалната мрежа е в етап на
ограничено полево тестване. Също там Google обяснява, че в момента мрежата
е отворена за малък брой
хора. Прави впечатление,
че повечето избрани са потребители, които проявяват
висока активност в други
социални мрежи.
Обратна връзка

От настоящите потребители се очаква да дават обратна информация
за проблеми, които
срещат в
G+, а това определено
не е занимание
за всеки.
В същото време
Google не
биха си поз-

не всичко остава в кръга,
в който споделяте. Google
официално обяви, че ще
оправя тези и всички други проблеми, които бъдат
открити, и благодариха на
потребителите за съдействието.
Сразен гигант

Основният въпрос около
Google+ е дали ще успее
да повали Facebook от лидерското място. Ако всичко
зависеше от технологии и
дизайн, отговорът би бил
абсолютно положителен. Само че в момента новият проект е
изправен
п р ед и з ключително сложната задача да
привлече и
масата, а не
само техничарите.
Ако това се
случи, успехът на
Google+ е
гарантиран.

ОБЯВА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” /АПИ/, гр. София 1606, бул. ”Македония“№ 3, на основание
чл. 97, ал. 3 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, УВЕДОМЯВА всички
заинтересовани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане
на Доклад за оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за обект:
ПЪТ I-1 (Е-79) „МЕЗДРА – БОТЕВГРАД” ОТ КМ 161+367 ДО КМ 197+108.31
МОДЕРНИЗАЦИЯ И НОВО СТРОИТЕЛСТВО
1. В кметство с. Люти дол: от 10.00 часа на 08.08.11г. в залата на кметството
2. В кметство с. Типченица: от 13.00 часа на 08.08.11г. в залата на кметството
3. В кметство с. Ребърково: от 15.00 часа на 08.08.11г. в залата на кметството
4. В кметство с. Дърманци: от 16.30 часа на 08.08.11г в залата на кметството
5. В кметство с. Крета: от 10.00 часа на 09.08.11г. в залата на кметството
6. В община гр. Мездра: от 13.00 часа на 09.08.11г. в залата на общината
7. В кметство с. Рашково: от 15.00 часа на 09.08.11г. в залата на кметството
8. В кметство с. Новачене: от 16.30 часа на 09.08.11г в залата на кметството
9. В кметство с. Скравена: от 10.00 часа на 10.08.11г. в залата на кметството
10. В община гр. Ботевград: от 13.00 часа на 10.08.11г. в залата на общината
Доклада за ОВОС е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в посочените
общини и кметства, както и в РИОСВ – София, РИОСВ – Враца, Министерство на околната среда и
водите - София, ул. “Гладстон” № 67 и в АПИ - гр. София, бул. „Македония” № 3, стая № 509.
Писмени становища могат да се предоставят в АПИ, стая № 509 и/или на срещите за обществено обсъждане.
За контакти от страна на възложителя за общественото обсъждане: тел. 9173 295 и тел.
952 1993

®

ПОКАНА
за
УЧАСТИЕ В ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА
На основание Заповед № 502 / 04.07.2011г.,
„АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД със седалище в гр.Панагюрище и адрес на
управление: площадка „Асарел”,
тел.: (0357) 60 210 , факс: (0357) 60 260, e-mail: pbox@asarel.com,
ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА:
Доставка и внедряване на диспечерска система с високоточно
позициониране за оперативно управление на добивните работи
в рудник “Асарел” и оборудване на спомагателната техника в
рудника със средства за включване към диспечерската система.
За заинтересованите:
Пояснителният документ и цялата тръжна документация за
провежданата процедура могат да се получат от „Асарел-Медет”
АД - гр.Панагюрище, отдел „Доставки и логистика” или по електронен път, посочен от заинтересованите лица - всеки работен ден
от 8:30 до 16:00 ч., считано до 22.07.2011 г., след писмено изпратено
заявление за намерение за участие на e-mail: rshumanov@asarel.com,
pterziev@asarel.com или на факс: (0357) 60 250.
Крайният срок за представяне на офертите, съгласно изискванията е 16:00 часа на 05.08.2011 г.
Допълнителна информация по търга (Техническо задание) е публикувана на интернет страницата на дружеството - www.asarel.com.
Лице за контакт:
Ръководител отдел „Доставки и логистика”
г-н Петър Паланкалиев, тел.: +359 357 60 265,
e-mail: palankaliev@asarel.com

Конкуренцията
не спи
▶ Миналата седмица
изпълнителният директор на Facebook Марк
Цукърбърг заяви, че трябва да очакваме нещо
“невероятно” тази сряда.
Това отпуши тапата на
слуховете, които поеха
основно в две посоки.
▶ Първият вариант според повечето американ-

ски медии е дългоочакваното партньорство
между Facebook и Spotify
- компания, която предоставя музика за безплатно слушане онлайн.
За подобен ход се говори
от месеци, като единствената причина,
която забавя старта на
Spotify във Facebook, e, че
компанията не може да
уреди авторските права
за музиката, която предоставя.

▶ Технологичният блог
TechCruch залага на
партньорство между
Facebook и Skype. Според блога двете компании ще си партнират за
нов продукт, който ще
позволява на потребителите да провеждат
видео чат директно през
браузъра. Не е ясно каква
точно ще е интеграцията, но ще има и десктоп
част от приложението,
за която не е ясно дали

ще има общо със сегашния софтуер на Skype,
или ще е нещо напълно
ново.
▶ Какво точно ще бъде
това “невероятно”
нещо, ще стане ясно покъсно днес на специално
събитие, организирано
от Facebook. Върху поканите за него има два чат
балона, които сякаш
накланят везните към
обявяване на партньорство със Skype.
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HTC отново надмина
очакванията на анализаторите

Най-големият азиатски
производител на смартфони отчете
ръст на продажбите за трето
поредно тримесечие
За трето поредно тримесечие тайванският производител на смартфони HTC
отчита продажби, които
надминават очакванията
на анализаторите, съобщи
Bloomberg. От компанията
твърдят, че продажбите ще
продължат да растат заради
запазеното силно търсене в
САЩ и Азия. Акциите на
компанията покачиха цената си на фондовата борса
в Тайпе.
Точни цифри

Отчетените приходи за второто тримесечие са на стойност 124.4 млрд. TWD (4.3
млрд. USD), а доставките са
достигнали поставените цели на компанията - 11 млн.
устройства, съобщи главният финансов директор
на HTC Уинстън Юнг пред
Bloomberg. Продажбите са
нараснали над два пъти,
сравнено с преди година,
като са надминали и очакванията на анализаторите
за 118.9 млрд. TWD.
Компенсация

Юнг допълни, че силното
търсене в САЩ и Азия компенсира забавения ръст, който се наблюдава в Европа.
Преди месец HTC пусна в
продажба върховия си модел
Sensation, с който се опитва
да пребори конкуренцията в
лицето на Apple и Samsung.

Водещите пазари

“Ако гледате точните цифри, пазарът е движен от
САЩ, но ако гледате растежа - той е изключително
висок в Азия”, каза Юнг.
“Стартирахме няколко продукта, които, мисля, ще
наберат сила по целия свят.
Имам високи очаквания
за Sensation.” Той отказа
да даде прогнози за продажбите или доставките и
допълни, че печалбите за
второто тримесечие ще бъдат обявени днес (сряда).
Влияние на борсата

При затварянето на борсата
в Тайпе в понеделник HTC
добави 4.5% към цената на
акциите си и те достигнаха
стойност 1055 TWD. Това е
най-високата им стойност в
последната седмица. За тази
година акциите на компанията са поскъпнали със 17%,
но все още са по-евтини от
рекордната цена 1300 TWD,
отбелязана на 28 април.
Какво казват
анализаторите

През юни цените на акциите са спаднали с 21%,
което е и най-големият месечен спад за почти две
години. Това се дължи на
скептичните виждания на
анализатори, които отчитат забавения растеж на
продажбите, както и огро-

мната конкуренция на този
пазар.
Проучване на Bloomberg
сред 36 анализатори показва, че 26 от тях биха посъветвали инвеститорите да
купят акции на HTC. Девет
от тях препоръчват да се
изчака, а един би препоръчал на собствениците да
продадат акциите си.
Според данни на
Bloomberg това е третото
поредно тримесечие, в което HTC - първият производител, използвал Google
Android, отчита над 100%
ръст на продажбите.
Илия Темелков

4.3

▶млрд. USD са приходите
на компанията за
второто тримесечие на
2011 г.

Внушителен
растеж
Но недостатъчен
за борсата
▶ В неделя HTC съобщи,
че продажбите за юни са
отбелязали ръст 87.8%,

▶Преди месец HTC пусна в продажба върховия си модел Sensation, с който се
опитва да пребори конкуренцията в лицето на Apple и Samsung 
Снимки Bloomberg

сравнено с юни 2010 г.
Това е леко забавяне, след
като през май компанията отчете повишение
със 116%, сравнено със
същия месец на миналата
година.
▶ HTC обявиха продажбите
си четири дни по-рано от

очакваното. Според анализатори този ход е опит
на компанията да отпусне
напрежението около акциите си.
▶ Според анализатора
на Citi Кевин Чанг, цитиран от Reuters, добрите
продажби на HTC за юни

може да подействат
като добър катализатор
за цената на акциите в
краткосрочен план.
▶ Той очаква HTC да доставят около 50 млн. смартфона тази година, а печалбите за акция да достигнат 90 TWD (3.11 USD).

Смартфоните стават основният
източник на печалби за Samsung

Най-голямата дупка
във финансите
на компанията
остава звеното за
производство на
LCD дисплеи

Добрите продажби на серията смартфони Galaxy S
може би ще спасят южнокорейския технологичен гигант Samsung Electronics от
трето поредно тримесечие
на спад в приходите, съобщи Reuters. Анализатори
обаче предричат, че възстановяването на печалбите
на компанията ще е бавно
поради загубите в нейното
подразделение за LCD екрани, както и заради очакваното по-слабо търсене на
компютри и телевизори в
световен мащаб през втората половина на годината.

Най-голямата дупка във
финансите на компанията
остава звеното за производство на дисплеи с течни
кристали (LCD), където
Samsung се съревновава с
LG Display. Глобално всяка
от компаниите контролира
около една четвърт от паза-

ра. Като знак за желание за
справяне с проблемите на
подразделението компанията смени неговия директор
и го сля със звеното за производство на чипове.
Смяна на чипа

Samsung, най-скъпата ази-

атска технологична компания с пазарна оценка
134 млрд. USD, ще обяви
предварителни резултати
в четвъртък или петък, а
детайлните си данни за
тримесечието ще публикува в края на юли. Фирмата
вероятно ще отчете оперативна печалба 3.7 млрд.
USD за периода април юни при приходи 37 млрд.
USD според прогнозите на
32 анализатори, анкетирани от Reuters. Печалба в
такива размери би представлявала спад от 27% в
сравнение с рекордните
4.6 млрд. USD отпреди година, но все пак с 24% повече спрямо предходното
тримесечие. Анализатори
очакват Samsung да не успее да изпълни целите си
за ръст при доставките на
DRAM и NAND чипове поради намаленото търсене

на персонални компютри,
както и поради ефектите
на природното бедствие в
Япония върху производството на смартфони. Експертите на UBS очакват
продажбите на DRAM чипове да спаднат с 15-20%
през втората половина на
годината. Samsung контролира над 40% от пазара на
тези чипове.
Мобилен успех

Бизнесът с мобилни устройства на корейската
корпорация ще отчете сериозен ръст и ще се превърне в основния център на
печалби за фирмата. Преди
година това подразделение
отбеляза двоен спад на приходите си главно поради
липса на силни продукти,
които да се конкурират с
iPhone на Apple. Сега обаче
от флагмана на компанията

Galaxy S II - втората версия на успешния Galaxy
S, са били продадени над
3 млн. бройки от неговия
дебют през април. Някои
анализатори очакват телефонът, работещ с платформата Android на Google, да
се превърне в най-успешния
модел на Samsung с потенциални продажби над 20
млн. единици. Компанията
вероятно е продала 19 млн.
смартфона през второто
тримесечие на годината и
лесно ще надхвърли собствената си цел от 60 млн.
продадени бройки за годината, твърдят експерти. Очаква се Samsung да увеличи
двойно пазарния си дял при
смартфоните тази година и
да се превърне в най-голямата компания в сектора,
изпреварвайки закъсалата
финландска Nokia.
Пламен Димитров
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Изборите увеличават интереса
и новините в интернет

58% от читатлите смятат
вестниците за най-добрия
източник на информация
Кое е първото, към което
хората в България посягат
рано сутрин - вестникът,
телевизорът, компютърът
или радиото? Макар съвсем предвидимо телевизията да запазва лидерството
си като най-популярен канал за получаване на информация (93%), само за
половин година интернет
и вестниците са спечелили
добри позиции(виж графиката). Това показа представеното вчера проучване нa
социологическата агенция
MBMD.
43% от анкетираните казват, че се осведомяват за
събитията от вестниците,
което е значително повече
от резултатите през декември 2010 г. За същото
време хората, които се информират от интернет, са
се увеличили от 18 на 33 на
сто. Радиото леко отстъпва
позиции.
Според директорао на
M B M D М и р а Р а д е ва
предстоящите избори са
причината за нарасналия
интерес към всички медии
от декември 2010 г., което
е благоприятно за техния
пазар.

Теодора Мусева

teodora.mousseva@pari.bg

периоди. На трето място
се нарежда БНТ, чиито
зрители са 51%, което обаче е с 12 на сто повече в
сравнение с резултатите
отпреди три години. Около
една пета от зрителите също гледат редовно Диема и
Диема 2 (виж графиката).
Сигналът

Новината при телевизиите
е основно в това, че сателитните цифрови оператори стават все популярни.
Според проучването за три
години броят на тези, които получават сигнал чрез
такъв оператор, е скочил
от 14 на 28 на сто за сметка
на ефирното приемане, което е намаляло наполовина
(до 13%). Кабелните оператори запазват позициите
си на 56%.

Телевизиите

Най-популярната телевизия е bTV, гледана редовно
от 91 на сто от хората.
Следва я Нова телевизия
със 75% гледаемост, което е повече от предишни

Преса

Интересът към пресата
значително се е повишил
през последната половин
година. През декември

2010 г. хората, които не
четат вестници, са били
52%, а през юни процентът
им спада на 36%. Младите
хора на възраст между 18
и 29 години, които четат
вестници, са се увеличили
със 7 на сто в сравнение с
декември миналата година.
Също така се наблюдава
увеличение на мъжката
аудитория с 6%. Най-малко
вестници четат безработните, а най-много - мениджърите и работодателите.
Най-голямата читателска
аудитория е в столицата.
58% от читателите казват,
че смятат вестниците за
най-добрия начин да се
информират за събитията.
Почти една пета четат за
развлечение и почивка, а
всеки 9-и споделя, че работата му го изисква.
Вестникът, който се радва
на най-високото доверие
сред читателите, е "Труд" с
21%, следван от "24 часа"
с 18% и "Телеграф" с 10%.
Това са и трите най-четени
всекидневника.
Най-явен ръст отчита
вестник "Телеграф", чиято
читаемост се е увеличила
от 3 пъти до 18% за последните четири години.
"Труд" и "24 часа" следват
почти еднаква крива на
спадове и ръстове на продажбите през годините.
Популярността и на двата
всекидневника се възстановява частично през по-

Кои телевизии гледате редовно?
в%

bTV
Нова
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БНТ �
Диема

��
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��

bTV Comedy
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��

�

Канал �

Европа

��

��

Диема
Family

TV�

��

��

bTV Action

��
�

��

��

��

National
Geographic

��

��

��

bTV Cinema

��

��
��

��

��
��

��
��

��
��
��
��

юни ����
декември ����
*На респондентите не сa изчитани отговори
Източник: Институт за социални изследвания и маркетинг

следната половин година.
Няколко фактора определят повишения интерес
към печатните медии според Радева - политическата
ситуация, летният сезон и
по-лесното транспортиране на вестниците.
Не се наблюдава динамика
и повишен интерес към
седмичниците. Най-популярният седмичник е
"Уикенд", четен от 17%
от анкетираните (виж графиката).
Радева е на мнение, че
тенденцията медиите да се
използват в предизборната
битка ще продължи.
Изследването е проведено
сред 1462 души. Сборът
на резултатите надхвърля
100%, защото анкетираните са давали повече от един
отговор.

На кои вестници имате най-голямо доверие
в%
Труд

24 часа

Телеграф

Стандарт

Трета възраст

�
�

168 часа

Уикенд

Други

��

��

�

��

��
��

�
�

Юни ‘��
Декември ‘��

�
�
�

�

�

��
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към пресата

Хората използват
интернет най-малко
за работа
Едва 0.4% от хората у нас
твърдят, че използват интернет за работа, на фона
на 24%, които прекарват
времето си онлайн в социалните мрежи. Това показва
проучването на социолозите от MBMD.
Интересно е, че има спад
при използващите интернет
за професионални нужди,
като само половин година
по-рано един на всеки сто
българи е посочил работата
като повод за престоя си
онлайн.
За последните три години
ползвателите на интернет
в страната са се увеличили
от 38 на 54%, сочи изследването. Почти всички от

тях (94%) влизат в мрежата
всеки ден или 2-3 пъти в
седмицата, докато преди
три години толкова често
интернет са ползвали 88%
от запитаните.
Повечето потребители
търсят в интернет теми,
които ги интересуват, четат
новини в информационни
сайтове или използват мрежата за разговори с близки
и познати и за електронната си поща. 13% четат
електронните варианти на
вестниците, 10% слушат
радио или гледат телевизия
онлайн, a 9 на сто играят и
се забавляват в мрежата.
Едва ли за някого е изненада, че както на световно

ниво, така и в България
най-популярният сайт е
Facebook, като 17% от анкетираните са го посочили в
списъка на най-често посещаваните. Той е следван от
abv.bg и Google с по 9%.
“Интернет повиши информираността и образоваността на българина”,
коментира ръста на потреблението директорът
на MBMD Мира Радева.
По думите й изследването
от миналата година е показало, че половината от
хората от турски произход
у нас използват интернет,
тъй като хората искат да общуват с близките си извън
България.

За какво обикновено ползвате интернет

юни 2011
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Заради заличаването на тър
ни понякога изглеждат недо
Величка Маринова, директор “Забранени споразумения” в Комисията за защита на конкуренцията

При “хищническо ценообразуване” първо се доказва господстващо
анализират себестойността или разходите за производството на кон
В края на юни собствениците на Нова телевизия
обвиниха основния си конкурент bTV в “хищническо
ценообразуване” и сезираха за това Комисията за
зашита на конкуренцията (КЗК). В мотивите си Нова
телевизия твърдеше, че за кратък период от време
лидерът на телевизионния пазар bTV е продавал
рекламно време на занижени цени, като по този начин
елиминира конкурентите си.
До момента в България има един разглеждан, но
недоказан случай за хищническо ценообразуване.
Спецификата на този вид ценова политика предизвика
интереса на в. “Пари”. Затова разговаряме с един от
експертите на комисията - Величка Маринова, която
оглавява дирекция “Забранени споразумения, решения,
съгласувани практики. Секторни анализи”.
Маринова се е занимавала с подобни казуси и има
дългогодишен опит в КЗК. Именно комисията е
единственият орган в страната, чиято функция е
да проверява и да доказва съмнения за нелоялна
конкуренция и прилагане на некоректни ценови
практики.
Маринова разказва какви са спецификите при работата
на антимонополния орган, както и какви са стъпките
при производства за хищническо ценообразуване.

▶Госпожо Маринова,
как се стига до образуването на производства за “хищническо
ценообразуване”,
каквото поиска преди
две седмици Нова телевизия във връзка с
рекламната политика
на bTV?

- Обикновено производствата за “хищническо ценообразуване” тръгват от
оплаквания на конкурент.
Той най-лесно може да
усети, че цената, която се
прилага на пазара, е под
производствените разходи, защото е в бизнеса и
може да определи, че тази
цена е т. нар. хищническа
цена.
▶Какви са критериите, по които се
определя дали дадена
фирма използва “хищническо ценообразуване”?

- Правим тестове, в повечето случаи се извършва
анализ в три стъпки. Първо
задължително се доказва
господстващо положение,
а след това се анализират
себестойността или разходите за производството
на конкретната стока или
услуга. Както знаете, себестойността се формира
от т. нар. променливи и
общи разходи. Първо се
разглеждат променливите
разходи - ако продажната
цена е под тях, това се
счита за злоупотреба с
господстващо положение
на пазара, целяща да из-

тласка или да възпре появата на конкуренти.
Проблемът идва, ако
продажната цена е между общите и сумата от
променливите и общите
разходи. Тогава трябва да
докажем, че предприятието е имало намерението
или ясната цел да предлага тази по-ниска цена.
Обикновено доказателства за такива намерения
се намират в бизнес плановете на предприятията и
така се установява, че то е
планирало да спечели пазарен дял чрез предлагане
на по-ниска цена.
▶Казахте, че трябва
да се прави анализ на
пазара. Как точно се
извършва той?

- Първо се определя
съответният продуктов и
географски пазар. Имаме
методика към закона, чрез
която се определя пазарният дял - т. нар. SSNIP
тест. При него се определя дали при значително
постоянно увеличение на
цената потребителят би
имал възможност да замени конкретната стока
или услуга. Обикновено
се виждат основните клиенти на фирмите и им
се предоставят анкети с
въпросници. Анкетите са
с по 40-50 въпроса. После събираме отговорите,
обработваме ги чисто статистически и правим изводи. Чрез тях изграждаме
картина за състоянието на
пазара - кои са основните

участници, какви са основните търговски политики на предприятията,
какви са дистрибуторските подходи.
▶По какъв начин гледате променливите
разходи?

- Ще ви дам конкретен
пример. През 2005 г. получихме жалба от конкуренти на производителя на
хляб “Симид”, че продава
в търговските обекти хляба на цени под себестой-

ността му и по този начин
изтласква конкурентите от
пазара. При производството направихме счетоводна
експертиза - анализирахме
разходите за материали,
горива, труд, социални
плащания, и открихме, че
за около 3-4 месеца цените, които са реализирани
в търговските вериги на
предприятието, са били
под себестойност. Санкционирахме производителя, но по-късно съдът
отхвърли решението ни

Когато прилагаме
европейското
законодателство,
казусите се решават поне
за 6 месеца, а ако има и
счетоводна експертиза,
може да отнеме над година
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говските тайни становищата
бре мотивирани

положение, а след това се
нкретната стока или услуга
Антитръстовите
производства може да
се проточат с години,
защото се дава гарантирано
право на защита. Когато
наказваш една фирма с
милиони, решението ти
трябва да е 100% защитимо

ониране на ЕС, работим
по европейското право,
а случаят се регистрира
в европейската мрежа по
конкуренцията.
Когато прилагаме европейското законодателство,
преди да се вземе решение, че има нарушение,
проекторешението се изпраща в ЕК. Тя преценява
дали по някакъв начин
не сме се отклонили от
европейската практика.
По принцип, ако става
въпрос за по-големи предприятия, те няма начин да
не влияят на търговията
между държавите членки
и тогава се смята, че това е
т. нар. случай на мрежата.
Такова производство се
проточва от 6 месеца до
една година, а ако има и
счетоводна експертиза, е
възможно да отнеме още
повече време.
▶В казус, подобен на
този с bTV и Нова телевизия, колко време
би отнело произнасянето?

с мотива, че няма достатъчно доказателства за
пазарното господство на
“Симид”.
▶При продажбата на
реклама, какъвто е
спорът между bTV и
Нова телевизия, как
се определя какви са
променливите разходи?

- Имахме подобен проблем и при услугите на
архитектите. В казуси,
при които е трудно да се
определят променливите

разходи, какъвто е случаят
със спора между bTV и
Нова телевизия, ще бъде
трудно и ще се наложи
да се консултираме с колеги.
▶С каква нормативна
база работи КЗК?

- Веднъж прилагаме
националния закон, но
може да се прецени, че
нарушението засяга търговията между държавите
членки на ЕС. В този случай се прилагат правилата
от договора за функци-

- По принцип няма определени срокове. Антитръстовите производства, дори
и най-елементарните, са
около 6 месеца, по-сложните може да се проточат с
години. Случаят с търговските вериги у нас например продължава вече трета година. При сливанията
специфичен момент е, че
работната група има срок
един месец, за да направи
анализите - взима мнения
и становища от клиенти и
конкуренти на сливащите
се предприятия, прави се
бърз анализ. Много е важно как е направено уведомлението за сливането.
Ако производството върви по европейското законодателство, само около
2-3 месеца отнема кореспонденцията с Европейската комисия. Производ-

ствата са дълги и сложни,
защото гарантирането на
право на защита, което
даваме на страната, срещу
която е подадена жалба,
отнема около 3 месеца.
Това се прави, защото
санкциите са значителни до 10% от оборота на компанията. Когато наказваш
една фирма с милиони,
решението ти трябва да
е 100% защитимо, да си
гарантирал право на защита, да си дал достъп до
материалите. Правото на
защита е най-важно, дори
ЕК отнесе много критики за случаи, в които не
е гарантирала право на
защита.
▶Какво става, ако
работната група не
установи нарушение
по дадено производство?

- Комисията трябва да
излезе с твърдение, но ако
такова не бъде доказано,
производството просто
приключва с решение, че
не е установено нарушение на пазара.
▶Фирмите длъжни ли
са да допуснат представители на КЗК до
своята документация?

- Да, ние имаме много силни правомощия,
можем да правим проверки на място. Подобно
действие може да е по
наша инициатива или по
жалба. При съвременната
електронна комуникация
данните на всички счетоводства са в електронен
вариант. От 2006 г. разполагаме с т. нар. форенсик
лаборатория, чрез която
се прави снимка на хард
диска, от който се взимат всички необходими
данни.
Трябва да подчертая,
че за да извършим та-

кава проверка в офис
на фирма или предприятие, трябва да имаме
разрешение от админист ративния съд в София. Трябва да има основателни първоначални
съмнения, да ги мотивираме, да обясним къде
т рябва да с е направи
такава проверка и едва
тогава може да получим
разрешение.
▶Има ли някакви ограничения за реакция
от страна на КЗК,
кога става ясно дали
приема или не приема
да се занимава с даден
казус?

- Когато КЗК започне такова производство, първоначално комуникира с двете
страни - тази, която е подала
жалба, и тази, срещу която е
подадена жалбата. Изисква
се информация, за да направи икономическите анализи,
да установи господстващо
положение и др.

проблем при този достъп
- търговските тайни, които
събираме. Ние заличаваме
търговските тайни, но в същото време, когато обосноваваме едно нарушение,
ако сме заличили много
голяма част от търговската
тайна, страната не може да
прецени доколко правилно сме мотивирали твърдението си за извършено
нарушение. Понякога това
създава условия за възникването на спорове между
нас и страните. В момента
по нашия закон съдът решава дали да се разкрие
търговската тайна.
След като сме излезли с
твърдение, страната има
минимум един месец да
подготви защитата си и да
поиска изслушване пред
комисията. След това новата информация се обработва отново от работната
група. Преценява се дали
твърденията на страната
ще се приемат, или ще се
оборят от нас. Едва след

Дори да видим, че
няма конкурентен
проблем, щом има
жалба, работим по нея
▶Има ли някаква част
от вашия труд, която в даден момент
от анализа става
публична?

- По новия Закон за защита на конкуренцията,
който е в сила от 2008
г., всяко наше становище
се обосновава - анализът
на пазара, събрана информация, обосновава се
точно нарушението, като
се използват тестовете на
Европейския съд. Описваме как сме определили, че предприятието е с
господстващо положение,
конкретната търговска
практика, която е прилагало, която ние смятаме за злоупотреба. След
това комисията излиза с
“твърдение за извършено
нарушение”.
Съдържанието на това
твърдение няма публичност, то се изпраща само
на страната, срещу която е
пусната жалбата. Изпращането на нашето твърдение
гарантира право на защита
и на достъп до всички материали. Има обаче един

това на базата на техните
доказателства излизаме с
окончателно решение, което се обявява публично.
▶Какво става, ако
дадена фирма просто реши да направи
проблем на друга, без
да има основателна
причина?

- Още отначало виждаме, че няма конкурентен проблем, но той си
е платил таксата от 500
лв. и ние започваме такова производство. Има ли
жалба и платена такса, ние
не можем да не започнем
работа по нея.
▶Колко експерти от
комисията работят
по анализите?

- Антитръстовият отдел
и отделът, който отговаря
за сливанията, са 25 души.
Антитръстът се занимава със злоупотребите с
господстващо положение,
картелите и концентрациите. Отделно има експерти, които се занимават с
нелоялната конкуренция.
Елина Пулчева
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Крачка напред

към недемократичен Китай
Мащабен проект за
видеонаблюдение в
Чунцин притеснява защитниците на човешките права
Китай все повече се отдалечава от демокрацията,
което може би не е изненада. Но когато и Западът
има своя принос в това,
нещата съвсем загрубяват.
Поне това е впечатлението, след като западни компании - производители
на телекомуникационни
системи, изказаха готовността си да помогнат
в изграждането на нова
система за наблюдение в
Китай.
Проектът, наречен "Мирен Чунцин", включва изграждането на мрежа от
над 500 000 камери за
надзор в югозападния град
Чунцин. Според властите
системата има за цел да
намали престъпността в
един от най-населените
градове. Очаква се да бъде изградена до 3 години
и се смята за една от найголемите и най-сложни
за видеонаблюдение, като
обхваща площ от 400 кв.
мили в Чунцин.
Сред основните сътрудници на Китай за проект
са Cisco Systems, но производителят на софтуер
Intergraph Corp. и HewlettPackard също проявяват
интерес.
Въпросът е дали

Според защитниците на
човешките права обаче
"Мирен Чунцин" не цели
толкова да противодейства
на престъпността, колкото да помогне на властите
при преследването на дисиденти. Съмненията за

намеренията на Китай
се засилват
след кибератаките на
китайски
хакери срещу Google,
Northrop
Grumman,
M o r g a n
Stanley и Dow
Chemical. В началото на юли
2009 г. след потушаване на протест
в Синдзян властите
закриха до стъпа до
Facebook, забранявайки достъпа до всякакъв
вид свободна информация.
Проучване на Тhe Wall
Street Journal показва,
че проектът "Мирен
Чунцин" дава възможност на Cisco да снабди
властите със сложно мрежово оборудване за видеонаблюдение. Cisco бяха
привлечени към проекта
от китайската компания
за сигурност Hikvision
Digital Technology Co. Все
още не е ясно обаче дали
сделката е финализирана.
Отговорът
на компаниите

Запознати със сделката
твърдят, че HP преговарят с властите в Китай за
доставка на системи за
видеоконтрол. "Не е моя
работа да се интересувам
за какво ще я използват.
Нашата работа е да дадем
отговор на предложението, което ни се прави."
Така вицепрезидентът на
компанията Тод Брадли
коментира критиките за
възможността властите да
използват оборудването

Новата стена
Китай отново
блокира социалната мрежа

за политически преследвания.
От своя страна Cisco
заявиха, че не снабдяват
Китай с продукти с репресивни цели.
Забраната за износ на
стоки за контрол на престъпността за Китай, която
САЩ въведе след смъртоносната акция през 1989
г. на площад "Тиянанмън" в Пекин, не важи
за камери, които може да
се използват с различни
цели, включително потушаване на демократични
протести.
Чунцин е един от найголемите градове по население с около 12 млн.
жители. Градът е бил
столица на Китай в
периода 1938-1945
г.
Владислав Рашков

▶ Миналата седмица
Китай блокира достъп
до новата социална
мрежа Google+, която
все още е в своя тестови период. Това е поредният сайт, който не
може да бъде ползван в
страната. По политически причини достъпът до Facebook, Twitter,
YouTube, Foursquare и др.
също е блокиран, а целият трафик минава през
националния файъруол,
известен като Великата
китайска огнена стена.
▶ Спирането на Google+
беше очаквано, след като
през януари 2010 г. Google
обяви, че вече не иска да
продължава да поддържа
китайското си подразделение Google.cn заради
оплаквания на потреби-

тели на Gmail, китайски
защитници на човешки
права. Компанията установи, че китайски хакери
посегнали на два акаунта.
▶ Разследването показа, че 34 други компании
също са атакувани. Сред
тях бяха Adobe Systems,
Symantec, Yahoo, Northrop
Grumman и Dow Chemical.
Според експерти акцията
е имала за цел да извлече
информация за оръжейни системи, политически дисиденти, полезни
изходни кодове (source
code), които подхранват
софтуерни апликации.
На следващия ден новинарската агенция AHN
съобщи, че американският Конгрес планира да
разследва твърденията
на Google, че китайското
правителство използва
компанията, за да шпионира защитници на
човешки права.

