Свят ▶ 11

Борсите
продължиха нагоре
преди срещата
Саркози - Меркел

Вторник
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Компании и пазари ▶ 8-9

Когато боклукът
стане гориво
Използването на отпадъци вместо въглища в циментовите заводи е
изгодна сделка както за общините, така и за компаниите

USD/BGN: 1.36685

EUR/USD: 1.43090

Sofix: 384.11

BG40: 119.36

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

-0.41%

+0.41%

+0.08%

+0.22%

цена 1.50 лева

Не напълно
и не веднага
МВР все пак забрани даренията - от 1 септември и с някои
изключения. Въпреки това заповедта на министър
Цветан Цветанов е стъпка в правилна посока и нямаше
да стане факт без обществения натиск ▶ 2, 6

Новини ▶ 3

Google купи
Motorola
Mobility за
12.5 млрд.
USD

Компании ▶ 10

Българин
спечели
награда за
развитието
на марката
Subway

Медиен бизнес ▶ 14-15

Партия
“Атака”
прави
собствена
телевизия
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Мнения

Печеливш
Кирил Хаджидинев

Губещ
Кристиан фон Бьотихер

Кирил Хаджидинев е новият директор
„Маркетинг” на хранителния холдинг „Белла
България”. Преди е отговарял за маркетинг
стратегиите на „Хайнекен”, „Юниливър
България”, „Юниливър ЮИЕ”, „Данон Румъния”.
Кирил Хаджидинев е член на Българската
асоциация на рекламодателите.

Лидерът на партията на германския канцлер Ангела
Меркел в провинция Шлезвиг-Холщайн подаде оставка
заради афера с 16-годишно момиче. 40-годишният
Кристиан фон Бьотихер напусна лидерското място на
Консервативната партия Християндемократически
съюз, но ще остане начело на парламентарната група на
ХДС в провинциалния парламент.

Коментар

▶ По темата: „Цветанов
подписа заповедта за
забрана на даренията за
МВР”
▶ Според мен с тази заповед
на Цветанов темата за
даренията е приключена.
Министърът показа, че
е отговорен и изпълнява
изискванията на ЕС. Това е
поредното доказателство,
че ГЕРБ работи добре и че
Цветанов е много добър
министър!
Ивайло

Малка победа,
но наша победа
Иван Бедров
ivan.bedrov@pari.bg

▶ От министерства и
общини - може! Този Цв.
Цв. трик е повече от ясен.
Например община Бургас
дарява бензин! А тя откъде
го взема? От ребятата
от ЛУКОЙЛ! И всичко си е
постарому. Мутрата си е
отново мутра.
ГЕРБавия
Новини ▶ 7

“Булгаргаз”
поиска с 20%
по-скъп природен
газ от октомври

Понеделник

Компании и пазари ▶ 8-9

Надбавка за
сигурност
Кредитът с фиксирана лихва дава повече спокойствие на
клиентите, но обикновено излиза по-скъпо

USD/BGN: 1.37251

EUR/USD: 1.42500

Sofix: 383.79

BG40: 119.10

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

-0.75%

15 август 2011, брой 154 (5214)

+0.76%

+1.66%

+0.09%

цена 1.50 лева

НА ПАУЗА
Продължаващото забавяне на ръста на БВП
на практика поставя българската икономика

Комбинирана с очакваните негативни
ефекти от срива на световните борси,
тази новина прави прогнозите за развитие
още по-мрачни ▶ 4-5

Компании ▶ 10

Пазари ▶ 13

Забраната
на таблетите
Galaxy в
ЕС няма
да засегне
България

Next Generation ▶ 14-15

Юли се оказа Кийосаки е
изключително виновен
успешен
месец за
Един разказ за Теодор
инвеститорите Георгиев
от MBAcademy,
където образователният
в злато
бизнес играе главната роля
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На пауза. БВП забави
ръста си за второ поредно тримесечие още
преди да е отчетен
ефектът от дълговата
криза в Европа и САЩ.
„Атомстройекспорт”
чака отговор за удължаване на преговорите за АЕЦ „Белене”.

Коментар: Код червено в Европа. Сривовете на световните
борси от последните
дни дадоха ясно да се разбере, че дълговите проблеми
в Европа не само че не са
зад гърба ни, а напротив,
тепърва предстоят

Колкото
и да сме
самокритични
и да отричаме
съществуването
на гражданско
общество в
България, забраната
за даренията за МВР
е именно победа
на гражданското
общество
Снимка shutterstock

Едно от най-устойчивите клишета в България е за кучето, което
си лае, и кервана, който си върви.
И няма как да бъде различно, след
като години наред дори и най-скандалните скандали не водят след
себе си нищо - гръмват, привличат
обществено внимание, създават
очаквания за промяна и после...
тишина. Общественият натиск
тук никога не е бил това, което на
малка част от гражданите много ни
се иска да бъде - решаващ фактор
за действията на управляващите.
И точно защото преминаването от
скандал в скандал без абсолютно
никакви последици е станало национален спорт, точно затова редките
позитивни примери трябва да бъдат
отличавани.

Изпълнителен директор и
главен редактор
Лилия Апостолова
4395802
lilia.apostolova@pari.bg

национален БИЗНЕСВСЕКИДНЕВНИК
www.pari.bg
ул. княз борис I №161
София 1202
e-mail: business@pari.bg
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Издава
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4395851
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редакционен екип
Зам. главен редактор
Иван БЕДРОВ - 4395838
ivan.bedrov@pari.bg

МВР все пак реши да прекрати практиката да получава
дарения от фирми - понякога
съмнителни, понякога несъмнителни (стр. 6). Да, няма да
бъдат забранени всички дарения
- остава вратичка за общини и
държавни фирми. Да, няма да
стане веднага - заповедта влиза в
сила от 1 септември, а можеше и
да е от днес. Да, няма да прочетем пълен списък с даренията
досега - регистърът ще включва
само даренията от началото на
тази година и занапред. Заповедта на министър Цветанов има
много недостатъци, но има и
едно огромно предимство - все
пак министърът намери сили да
забрани повечето дарения.

Визуален редактор и
редактор приложения
Албена Пино - 4395845
albena.pino@pari.bg
Държавно управление
Филипа РАДИОНОВА - 4395866
philippa.radionova@pari.bg
Красимира Янева - 4395876
krasimira.yaneva@pari.bg
Ани Коджаиванова - 4395846
ani.kodzhaivanova@pari.bg
Елена Петкова - 4395857
elena.petkova@pari.bg
Радослава Димитрова - 4395823
radoslava.dimitrova@pari.bg
Елина Пулчева - 4395877
elina.pulcheva@pari.bg
Филип Буров - 4395857
filip.burov@pari.bg

Тази промяна е резултат от
обществен натиск. Колкото и да
сме самокритични и да отричаме
съществуването на гражданско общество в България, тази промяна е
именно негова победа. Ако не бяха
колегите от в. „Сега”, които първи
използваха Закона за достъп до обществена информация и разкриха
размера на тази порочна практика,
ако не бяха макар и малкото свободни медии и журналисти с тяхната
принципна позиция, ако не бяха
макар и малкото политици, които
се обявиха против даренията - ако
всички продължавахме да мълчим,
тогава нищо нямаше да се промени.
Разбира се, сега не е моментът
за неоправдан оптимизъм.

Компании и пазари
Мирослав ИВАНОВ - 4395894
miroslav.ivanov@pari.bg
Мария Веромирова - 4395865
maria.veromirova@pari.bg
Иглика Филипова - 4395867
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teodora.mousseva@pari.bg
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zlatina.dimitrova@pari.bg
Владислав Рашков - 4395845
vladislav.rashkov@pari.bg
Илия Темелков - 4395877
ilia.temelkov@pari.bg

Керванът всекидневно продължава да подминава лая на кучетата.
Скандалът с разпространените
записи от телефонни разговори
на премиера, финансовия министър и шефа на митниците все
още няма последствия. И все още
държавните институции мълчат
- има ли злоупотреба с власт,
има ли чадър над контрабандата,
има ли безконтролно и масово
подслушване...
За съжаление такива случаи са
повече от другите. И въпреки това в случая с даренията гражданското общество постигна своята
малка победа. А неуспехът в
другите случаи не е причина да
се отказваме да търсим победите.
Дори и малки.
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Число на деня

583.56

Моите приятели и аз
достатъчно дълго бяхме
разглезвани от приятелски
настроения към нас Конгрес
Уорън Бъфет, инвеститор и директор на Berkshire
Hathaway, по повод предложението на Барак Обама да
вдигне данъците на най-богатите

▶ лв.е средномесечният осигурителен доход за юни,
съобщиха от Националния осигурителен институт

По света...

Google купува мобилното подразделение
на Motorola за 12.5 млрд. USD
Интернет
компанията
получава достъп
до ценните
патенти на
производителя на
телефони

Снимка bloomberg

Интернет гигантът
Google купува производителя на мобилни
у с т р о й с т ва M o t o r o l a
Mobility Holdings за
около 12.5 млрд. USD.
Така разработчикът на
операционната система
за смартфони Android
придобива ценните патенти на компанията.
В общо изявление на
двете компании от вчера
те обявиха, че всички
акционери на Motorola
ще получат по 40 USD
за акция в брой - 63%
повече от цената им при
затварянето на борсата вчера. Бордовете и
на двете корпорации
са одобрили сделката.

Чрез това придобиване
Google получава редица
патенти, които са му
необходими, за да се
конкурира с други компании, например Apple.
Това е най-мащабната
сделка в областта на
безжичните технологии
от поне десет години насам и превръща Google
в пряк конкурент на
всички компании, които
ползват собствената му
платформа Android.
Край на самостоятелността

Android е най-добре
продаваната операционна система за смартфони през второто триме сечие на годината,
когато продажбите на
телефони, които я използват, са се увеличили четирикратно до
43% от всички продажби. На второ място са
телефоните iPhone на
Apple, сочат данни на
изследователската ком-

пания Gartner. Motorola
се радва на ограничен
успех в САЩ, но глоба лно о ст ават извън
челната група на производителите на "умни" теле фони. Сделката маркира края на
Motorola като самостоятелна компания, която
спомогна за популяризирането на мобилните
комуникации и пусна
на пазара своето първо
устройство в началото
на 80-те години на миналия век.
Реорганизация

Компанията изпълняваше план за реорганизация на своето подразделение за мобилни
теле фони от 2008 г.
насам под силния натиск на акционерите
и свиващия с е пазарен дял. Корпорацията завърши реформата
през януари тази година, като се раздели на
две части - погълнатата

сега Motorola Mobility
и Motorola Solutions,
които произвеждат радиоекипировка и сканиращи устройства.
Пре з мина лия ме с ец
милиардерът и акционер в компанията Карл
Икан призова Motorola
M o b ility да о бми сл и
различни алтернативи
за сво ето портфолио
от патенти, след като
фа лира лат а канадска
компания Nortel продаде своя интелектуална собственост за над
4.5 млрд. USD. Тогава
консорциум от компании се обедини срещу
Google, побеждавайки
интернет компанията
при наддаване за важни патенти, свързани
с телекомуникациите.
Google с е нуждае от
т е з и п ат е н т и з а р а д и
по стоянно оже сточав а щ ат а с е п ат е н т н а
война, разразила се в
сектора.
Пламен Димитров

... и у нас

Чуждите инвестиции са се стопили
67 пъти за полугодието
За първите шест
месеца на годината
в страната ни са
влезли едва 7.9
млн. EUR, докато за
същия период година
по-рано са били
532.7 млн. EUR
Нетните преки чуждестранни инвестиции в България
за първото полугодие възлизат на 7.9 млн. EUR. Това
е близо 67 пъти по-малко в
сравнение с резултата, отчетен за същия период на
миналата година, когато са
били 532.7 млн. EUR. Това
показват предварителните
данни на БНБ. Основната причина за отчетените
слаби резултати са нетните
плащания по вътрешнофирмени кредити, отбелязват от
централната банка. Тъй като
данните са предварителни,
предстои да бъдат ревизирани с тримесечните отчети

212.4

на предприятията с чуждестранно участие и годишните
данни на НСИ, уточняват
още от БНБ.

▶ млн. EUR чужди вложения е привлякъл сектор
транспорт, складиране и
съобщения през първото
полугодие

Най-големи инвеститори

По държави най-големите
нетни преки инвестиции в
страната за първите шест месеца са влезли от Кралство
Нидерландия (177.2 млн.
EUR), Кипър (54.3 млн. EUR)
и Русия (52.3 млн. EUR).
Към Германия и Великобритания нетните плащания са в
размер съответно на 248.2 и
118.4 млн. EUR.
Привлекателни
сектори

По отраслова структура
най-много инвестиции за
периода януари - юни 2011
г. са привлечени в сектор
транспорт, складиране и съобщения (212.4 млн. EUR).
Най-големите нетни плащания за отчетния период
са в отрасъл преработваща

177.2
▶ млн. EUR инвестиции
са постъпили у нас от
Кралство Нидерландия за
периода януари - юни
Снимка емилия костадинова

промишленост (397.3 млн.
EUR).
От България навън

Предварителните данни на
БНБ показват, че се свиват
и преките инвестиции от
България към други държави. За шестмесечието на

2011 г. те възлизат на 31.6
млн. EUR, докато за същия
период на миналата година
размерът им е бил 89.3 млн.
EUR.
Преките чуждестранни
инвестиции са един от основните индикатори, на
който разчита съживяване-

то на българската икономика. Тенденцията на спад се
запазва и през тази година.
За изминалата 2010 г. в страната ни са постъпили 1.35
млрд. EUR, което е с 58%
по-малко от отчетените през
2009 г.


Мария Веромирова

31.6
▶ млн. EUR са били преките
инвестиции от България към други държави за
първите шест месеца на
годината
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4 Новини тема на деня

Нови предложения за стар
БСК предложи 14 промени в пенсионната система, така че тя да се балансира и
промени поне до края на годината
Поредните предложения
за реформа в пенсионната
система вече са факт. От
Българската стопанска
камара (БСК) предложиха
14 промени, като основните са увеличение на
осигурителната вноска на
служителите в Министерството на отбраната, МВР
и правосъдието, както и
промяна в модела за получаване на инвалидните
пенсии. Икономистите
подкрепят идеите на камарата. Те обаче са на
мнение, че за промените
в пенсионното осигуряване на държавните служители, които получават
пенсия по чл. 69*, трябва
да има сериозна дискусия. Управляващите обаче са на противоположна
позиция. По думите на
зам.-председателя на социалната комисия Светлана Ангелова в есенната
сесия на парламента не
са заложени реформи в
пенсионната система.
Нови стъпки за
старата реформа

Едното от предложенията
е размерът на вноските за
полицаи, военни и служители на правосъдното министерство да се увеличи
с 12%, за да се изравни
приносът им в осигурителната система с разходите за техните пенсии.
Изпълнителният председател на БСК Божидар
Данев обясни, че целта на
увеличението на вноската
на служителите от трите
министерства е системата
да бъде балансирана. За
целта обаче трябвало да
бъдат увеличени и заплатите им, а те сами да
правят пенсионните си

вноски. Икономистите са
на мнение, че това трябва
да се случи след сериозна
дискусия и внимателно
да се вземе решение, което не би се отразило на
качеството на работата
им. Петър Ганев от Института за пазарна икономика (ИПИ) коментира,
че трябва да се помисли
дали увеличението да е
за сметка на заплатата
или след увеличение на
заплатата.
От БСК заявиха още, че
трябва да се разработят
и справедливи критерии
за ранно пенсиониране,
които да отговарят на условията на работа на човека, защото сега това не
се случвало и много хора
се възползвали от ранно
пенсиониране, без да го
заслужават.
Проблем били и инвалидните пенсии. Данев
обясни, че инвалидните
пенсии се увеличават с
40-50 хил. годишно. По
думите му това трябва да
се промени, след като се
преразгледа моделът на
отпускането им. От камарата предлагат радикално
да се промени системата
за определяне и отпускане на този вид пенсии.
Трябвало да се осигури
максимална равноправност, обективност и прозрачност за ползване на
това право, като се ограничат злоупотребите при
медицинска експертиза
на работоспособността.
Други предложения са
ежегодно актуализиране
на пенсиите и вземане на
мерки за по-дълго оставане на работа. Друго, което
трябвало да се промени,
били пенсионните фон-
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дове. Данев подчерта, че
сега между тях нямало
конкуренция и хората не
знаели каква е ползата
им, когато се осигуряват
в определен фонд. Икономистите са на същото
мнение. По думите на
Петър Ганев хората трябва да откриват разлика
в различните фондове,
които пък да залагат на
спестовност.
Евентуален отпор

Мерките, които предлагат
от БСК, не са обсъждани
все още с правителството
и синдикатите. От камарата очакват част от тях да
получат отпор, въпреки
че идват и заради критика
на Съвета на Европа. А
реално предложенията не
са нови. Те са обсъждани и преди, като веднъж
източникът им е била самата БСК, а втори път
- икономистите от ИПИ.
Липса в програмата

Въпреки че предложенията на БСК се приемат от
икономистите, а самите
представители на камарата отдавна говорят, че
доста неща трябва да се
реформират, идеите им
ще останат във въздуха. Поне за тази година. Светлана Ангелова
от социалната комисия
обясни, че това са стари предложения, които
липсват от програмата
за новата парламентарна
сесия. “Разговаряли сме
с министъра на труда и
социалната политика и не
е ставало дума за промени в Кодекса за социално
осигуряване до края на
годината”, обясни Ангелова. Единственото, което със сигурност ще бъде
променено, е, че от 2013
г. инвалидните пенсии ще
се плащат от Агенцията
за социално подпомагане.
Това е трябвало да стане
от началото на 2012 г., но
заради проблеми със софтуера срокът е удължен.
Радослава Димитрова

▶ лв. е била средната пенсия през 2009 г. по данни на БСК

*Полицаи, военни и служители на
правосъдното министерство,
които получават пенсия
Снимка shutterstock

сравнение между пенсиите на полицаи, военни, магистрати и пенсионери по чл. 68*
Година

Средства за пенсии
(млн. лв.)

Среден брой
пенсионери

Средна пенсия
(лв.)

Средна пенсия по чл. 68
(лв.)

2005

256.8

95.615

225.8

138.7

2006

267.1

94.686

249.3

156.7

2007

296.6

93.483

272.8

177.2

2008

352.6

92.397

330.6

216.3

2009

457.1

92.481

410.3

240.3

*Хора, които не са държавни служители и получават пенсия за стаж и възраст
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ата пенсионна реформа
да работи по-добре. Управляващите обаче не планират да правят
Проблемите в осигурителната система:
■Деформации при прилагането на основните
принципи на пенсионното и социалното
осигуряване
■Смесване на финансовите потоци
от пенсионното осигуряване с тези за
социалното подпомагане
■Не се отчитат своевременно тревожните
тенденции в заетостта и демографското
състояние.
■Нарушени принципи на управлението на
системата - подмяна на трипартитното
начало с държавно доминиране

Трябва да има нови параметри в
пенсионноосигурителната система. Реформите,
които бяха направени, не са достатъчни, а принципите
са нарушени. Проблеми има при ранното пенсиониране,
инвалидните пенсии и структурата на осигурените
лица. Който допринася, той трябва да получава пенсия,
а не всеки
Божидар Данев,
изпълнителен председател на БСК

■Деформиране на пряката връзка между
направените осигурителни вноски, размера
на отпуснатите пенсии и срокa за тяхното
получаване
■Съществени проблеми с финансирането на
ранното пенсиониране
■Неконтролируемо нарастване на броя на
отпуснатите пенсии за “инвалидност”
■Липсват икономически стимули за
увеличаване на приноса към осигурителната
система.
■Загуба на доверие към осигурителната
система от голяма част от осигурените

В програмата на парламента не е заложено да
бъдат разглеждани промени в Кодекса за социално
осигуряване, не е ставало въпрос за промени поне до
края на годината. Предложенията на БСК не са нови,
повечето сме ги обсъждали и друг път. А от януари
2013 г. пенсиите за инвалидност ще се изплащат от
Агенцията за социално подпомагане
Светлана Ангелова,

■Делът на “сивия сектор” в осигурителната
система устойчиво се запазва.

зам.-председател на комисията по труда и социалната политика

■Сериозен и постоянно нарастващ дефицит
в Държавното обществено осигуряване
■Липсва обективна информация относно
състоянието на осигурителната система.
■Липсват гаранции за средствата на
осигурените лица в пенсионните фондове.
■Липсата на конкуренция между
пенсионните фондове не позволява да
се гарантира качество на обслужване на
осигурените лица.

Има пробив в пенсионната система. Промяна в
правилата за инвалидни пенсии трябва да има.
Скокът е виден - промяна има към тези, които са
инвалиди. Трябва да има консенсус и за държавните
служители - те трябва да си плащат сами пенсионните
вноски. Но трябва да се реши дали това ще е с
увеличение на заплатата, или за сметка на заплатата
Петър Ганев,
икономист от ИПИ
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Даренията за МВР спират
частично от септември

Снимка Марина Ангелова

Вътрешният министър най-после подписа заповед, която спира
даренията за МВР, но само от граждани и фирми

Из заповедта

▶ II. Изключение в
забраната се допуска
единствено в случаите,
когато дарител е:
▶ 1. община;
▶ 2. държавна структура,
която има функции във
връзка с осъществяването
на държавната власт;

▶ 3. държавно предприятие
или търговско дружество
със 100% държавно участие
в капитала;
▶ 4. международен
орган или организация,
чуждестранен държавен
орган, Европейският
съюз, орган или
институция на ЕС;

▶ V. Публичният регистър
на даренията в МВР,
съдържащ информация
за сключените договори
за дарения в МВР след 1
януари 2011 г., да започне
функционирането си от 1
октомври 2011 г.
▶ VI. Заповедта влиза в сила
от 1 септември 2011 г.

Три месеца след началото
на скандала с даренията
на МВР и след сериозен
натиск от страна на някои
медии, както и от Еврокомисията, вътрешният министър Цветан Цветанов
подписа дългоочакваната
заповед, с която забранява даренията за МВР,
но само от физически и
юридически лица - т. е.
граждани и частни фирми.
Заповедта не влиза в сила
веднага, а от 1 септември,
и съдържа четири очаквани изключения.
Безвъзмездно пари и материали на МВР може да
даряват общини, държавни структури, предприятия, които са 100% държавна собственост, както
и международни организации, чужди държави и
структури на Евросъюза.
Договорите с тях ще бъдат
публични. Публичният
регистър обаче няма да
съдържа данни за всички
дарения, а само за тези
след 1 януари 2011 г.
Наесен

В заповедта се казва още,
че разрешените договори с тези четири страни

трябва да бъдат вписвани
в публичния регистър на
МВР, като там, при спазване на Закона за защита
на личните данни и на
Законa за защита на класифицираната информация, ще може да се виждат
дарителят, получателят на
дарението, вид, размер,
кога е направено. За целта
също от първи септември
ще бъде променена и заповедта с правилата за
дарения, която министър
Цветанов е издал точно
преди два месеца - на 16
юни тази година.
Без бързане

Публичният регистър
обаче ще стартира едва
в началото на октомври.
Там ще бъдат публикувани и всички дарения,
направени от началото на
годината досега.
Както стана ясно обаче от
думите на зам.-министъра
на МВР Димитър Георгиев
преди седмица, списъкът
на фирмите и физическите
лица, дарявали досега, найвероятно няма да е пълен,
тъй като компаниите имали
право да поискат да останат анонимни за публич-

ното пространство.
Изключения
и съмнения

Като практика с морални
дефицити, която поставя под съмнение безпристрастността на разследванията, определи даренията
от частния сектор преди
дни друг зам.-министър на
МВР - Веселин Вучков. По
думите му обаче изключенията за общини, държавни фирми и структури са
нужни, тъй като някои от
тях са важни за системата.
Като пример той посочи
най-големия дарител на
МВР - собственото му
дружество „Безконтактни
мултиплексорни вериги”
(БМВ), което дарява специфично гранично оборудване по стандартите на
Шенген.
Съмненията за вратички обаче остават. „От
министерства и общини
даренията остават. Ако
например община Бургас
дарява бензин, а тя го взима от „Лукойл”, тогава не
е ли всичко постарому?”,
пита читател в сайта на в.
„Пари”.
Ани Коджаиванова

Ограничаването на СРС-тата ще е
приоритет за парламента наесен
Промените в закона
трябва да засилят
контрола върху
използването на
„бръмбари”, както
и до намаляване на
случаите, в които се
използват
Използването на специални разузнавателни средства
(СРС) ще бъде ограничено
след предстоящите промени
в специализирания закон за
употребата на СРС, по които
работят членовете на формираната за целта група с участието на депутати и експерти
от МВР и Министерския
съвет, а промените ще бъдат
сред приоритетите в есенната сесия на парламента.
Това съобщи в понеделник
в. „Труд”, позовавайки се
на неназовани източници от
управляващата партия.
Пред в. „Пари” председателят на парламентарната
комисия за контрол на СРС
Явор Нотев потвърди, че работата на групата е в напреднала фаза, а посоката е към
ограничаване на случаите, в

Идеята е,
от една
страна,
да има по-силен контрол
и по-обоснована
употреба на СРС,
а от друга, да се свие
кръгът на хората,
спрямо които се
прилагат тези
специални средства

които се прилага СРС, както
и за по-ефективен контрол.
Така цели осем месеца
след скандала с подслушвания телефон на шефа на
митниците Ваньо Танов, известен като „Тановгейт”, промените на закона започват да
добиват някаква форма. За
разлика от експертизата по
скандала, която не успя да
каже нищо конкретно, въпреки че мина през редица
институции, включително
БАН.
Ограничения

Според сведенията на в.
„Труд” идеята зад подготвяните промени е да се засили
защитата на правата на граж-

Под въпрос
Явор Нотев,

председател на парламентарната
комисия за контрол на СРС

даните срещу неправомерно
използване на СРС-та, каквито препоръки има и от Брюксел. „Наистина работи се за
това кръгът на тези, спрямо
които може да се използва
СРС, да бъде допълнително
ограничен”, каза Явор Нотев.
Той потвърди и друга част
от информацията на изданието - поправка, която дава
право на съдиите да изискат
материалите от досъдебното
производство и от оперативното дело, преди да разпишат
разрешение за използване
на СРС. Така те ще могат
да преценят по-точно дали е
нужно да се прибегне до този
способ, вместо подписът им
да има формална роля.

Според вестника друга важна корекция в закона за
СРС ще е тази, че вече не
министърът на вътрешните
работи, а главният секретар
ще издава разрешенията за
тях, тъй като по закон той е
чиновникът, пряко свързан
с оперативната дейност.
Това обаче ще наложи и
допълнителни промени в
Закона за МВР. Причината
е, че в момента главният
секретар има само един заместник и това е шефът на
ГДБОП. Така, ако главният
секретар отсъства, неговият заместник ще трябва
да одобри собственото си
искане за използване на
СРС.
За да се избегне това, вероятно ще се разпише втори
заместник на главния секретар - началникът на главна
дирекция „Криминална полиция”, смятат източниците
на вестника.
За в. „Пари” обаче Явор
Нотев заяви, че относно тази
промяна има известни различия в мненията и тя все още
не е окончателно решена.
Ани Коджаиванова

▶Проблемите с прекомерната и безконтролна употреба на СРС излязоха на дневен ред в началото на
годината, когато стана ясно, че шефът на митниците Ваньо Танов е бил подслушван незаконно
Снимка Боби Тошев

Вторник 16 август 2011 pari.bg

У нас Новини 7

Ремонтът на "Мусала": втори рунд

Снимка shutterrstock

Този път
стойността
на ремонта е
намалена до 630
000 лв.

с емблема еделвайс. С такъв
знак е подновеното обзавеждане на хижите в страната,
уточниха от туристическия
съюз.

Българският туристически
съюз е обявил втора обществена поръчка за доизграждане и ремонт на хижа "Мусала". Първата поръчка беше
спряна след решение на
КЗК, според която изборът
на изпълнител е незаконосъобразен, а в процедурата
са направени нарушения и
затова тя трябва да се спре.
Интересното в случая е, че
избраният изпълнител беше
консорциум "Мусала 2011",
в който влиза "Ай ти ди груп"
ЕООД на Иван Драшков син на зам.-председателя на
ДАНС със същото име.

Реален ремонт през тази година обаче едва ли ще има.
Причината е краткият строителен сезон, защото хижата
се намира на надморска височина от около 2380 метра.
Затова строителните работи
е трябвало да започнат в началото на юли. Ремонтът на
хижата се прави със средства,
отпуснати с целеви договор
от Министерството на физическото възпитание и спорта,
в размер на 820 000 лв. С част
от тези пари е направено
пречиствателно съоръжение
на старата хижа "Мусала" за
около 180 000 лв., купени са и
обзавеждането, и дограмата.
По договор средствата трябва
да бъдат усвоени до края на
ноември тази година. Това
обаче няма как да се случи
на практика. Преди да бъде
прекратена първата поръчка
за ремонт, председателят на
туристическия съюз Костадин Паскалев обясни пред в.
"Пари", че идеята е да бъде
подписан договор с избран
изпълнител и да му бъде
платен аванс. След това ще се
преговаря със спортното министерство за удължаване на
срока за усвояване на парите.
Изпълнителният директор
Венцислав Удев потвърди,
че тази цел остава актуална
и сега.

Променливата цена

Прогнозната стойност на втората обществена поръчката е
630 000 лв. без ДДС. За тази
сума трябва да се направят
довършителните работи на
новата хижа и да се доизгради
старата, която е почти напълно съборена. Вече 6 компании
са закупили документация,
научи в. "Пари". Документи за
участие се приемат до 12 часа
на 30 август, а офертите ще се
отварят два часа по-късно.
Прогнозната стойност на
първата поръчка беше 700
хил. лв. без ДДС. "Цената на
втората поръчка е по-ниска,
защото пристигна обзавеждане, което бяхме поръчали", обясни изпълнителният
секретар на БТС Венцислав
Удев. Леглата, гардеробите,
шкафчетата и куфарниците са

Късият строителен
сезон

Условията за кандидатите

В процедурата може да

участват български и чуждестранни физически и
юридически лица, както
и обединения между тях.
Средният оборот от строителство за 2008, 2009 и 2010
г. трябва да е не по-малко от
1.4 млн. лв. без ДДС. Освен
това кандидатите трябва да
имат финансов ресурс за
изпълнение на поръчката,
не по-малък от 500 000 лв. собствени финансови средства или достъп до кредитна линия или линии. Когато
участник в процедурата е
обединение, на минималните изисквания трябва да
отговаря обединението като
цяло. Ако ще има подизпълнители, изискванията се
отнасят и по отношение на
тях съобразно вида и дела
на тяхното участие. Кандидатите трябва да представят
и списък на основните договори за строителство, изпълнени през 2008, 2009 и 2010
г. Освен това за всеки обект
трябва да има препоръки за
добро изпълнение.
Участниците трябва да
представят удостоверение
за вписване в Централния
професионален регистър на
строителя или еквивалентно
за чуждестранни участници
за изпълнение на строежи от
съответната група и категория строежи. В процедурата
може да участват лица, които
имат сключена "Застраховка за професионална отговорност на участниците в
строителството" по чл. 171
от Закона за устройство на
територията. Тя отговаря на
удостоверението за вписване
в Централния професионален регистър на строителя.



Красимира Янева



Неуспешният
опит
КЗК спря
първата
процедура
▶ Първата поръчка
беше прекратена от
Българския туристически съюз след решение
на КЗК от 28 юни т.г.
Антимонополистите
решиха, че изборът на
изпълнител трябва да
се отмени, а поръчката
да бъде спряна. Възложителят беше избрал за
изпълнител консорциум
"Мусала 2011", в който
влизат "Галчев инженеринг груп" АД и "Ай ти
ди груп" ЕООД на Иван
Иванов Драшков - син
на зам.-председателя
на ДАНС Иван Драшков.
Пред в. "Пари" Драшковмладши потвърди участието си в консорциума.
Избраният изпълнител
беше предложил цена
от 749 708 лв. без ДДС.
По този начин превишаваше индикативната
цена за поръчката от
700 000 лв. В мотивите на КЗК пише, че заради това участникът е
трябвало да бъде декласиран. Затова според КЗК
решението за избор на
изпълнител е незаконосъобразно. Заради други
нарушения, извършени
от комисията, назначена от възложителя, КЗК
постанови процедурата да бъде спряна. БТС и
избраният изпълнител
не оспориха решението
на комисията.

Мнение

Целта е да има
подписан договор
Венцислав Удев,

изпълнителен секретар на Българския туристически съюз

Намалихме цената, защото
вече имаме нужното обзавеждане за хижата. Средствата, отпуснати от Министерството на физическото
възпитание и спорта, са за
довършителни работи на
новата сграда и доизграждане на старата, която е почти
изцяло съборена. Оставени
са само някои стени, но при
доизграждането не може
да се строи извън сегашните й граници, защото е в
природен парк. Досега към
старата хижа има направено
пречиствателно съоръжение.
То е под място, на което имаше навес и така не е строено

на допълнителни територии.
Цената на съоръжението е
около 180 000 лв., като за 24
часа може да пречиства вода,
използвана от 300 души.
Около хижа "Мусала" има
4-5 дървени бараки. Те ще
бъдат съборени.
Целта на втората поръчка
за доизграждане и ремонт на хижата е да имаме
подписан договор с избран
изпълнител и да сме направили авансово плащане. Ще
водим преговори с Министерството на физическото
възпитание и спорта, за да
бъде удължен срокът за усвояването на средствата.
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Когато бокл

Използването на отпадъци вместо
сделка както за общините, така и за

Мнение

Ще направим завод за
биологично гориво в с. Яна
Получаването на гориво
от отпадъци е изключително добра идея. Софийската община има план да
направи завод за механично-биологично третиране
в с. Яна. В него ще има
RDF (Refuse Derived Fuel)
инсталации, които ще
произвеждат алтернативно гориво. За такъв завод
с RDF инсталации ще са
необходими около 200
млн. лв., които трябва да
бъдат одобрени от Европейската комисия.
По наши изчисления
спокойно може да се
произвеждат 120 хил.
тона гориво на година.
Една такава инсталация
ще раздвижи пазара.
Това гориво може да се
използва и от софийската
„Топлофикация”. Централите на „Топлофикация”
обаче трябва да бъдат
пригодени за това гориво.
За целта държавата ще
кандидатства за евросубсидии за модернизаци-

Инвестиции

22
▶ млн. лв. са вложили от
Holcim за изграждането
на трите инсталации
и свързаните с тях
пречистващи инсталации

Мария Бояджийска,

зам.-кмет по финансите и
екологията, Софийска община

Това гориво
може да
се използва и
от софийската
„Топлофикация”.
За целта
държавата ще
кандидатства за
евросубсидии

Мониторинг
24 часа, 7 дни в
седмицата
▶ Отпадъците, които
се горят в завода на
Holcim в с. Бели Извор, са
подложени на по-строг
емисионен контрол.
Освен по-ниските прагове за основните замърсители като прах и азотни
оксиди се поставят изисквания и за тежки метали и други вредни емисии.
Газовете, които излизат от комина на пещта
в завода, се пречистват

ята им през следващия
програмен период на
Европейския съюз (20132020 г.).
Разбира се, едно такова начинание е трудно и доста
скъпо. Може да се каже, че
Софийската община е още
пионер в тази област. Към
момента единственото,
което можем да направим,
е да обявим нова обществена поръчка, тъй като
старата вече изтече. Може
би ще подновим договора с Holcim, но това ще
зависи от цените, които
фирмата предложи. От
друга страна, тази година и в завода на „Златна
Панега Цимент” АД вече
ще започнат да функционират такива инсталации.
Софийската община ще
направи анализ на цените,
които фирмите ще предложат, и ще сключи договор
с тази, която предложи пониски цени. Не се изключва варианта за договор и с
двете фирми.
със съоръжения, направени по специална технология.
▶ Емисиите се следят
с модерна апаратура автоматичен газанализатор и автоматичен
прахомер, поставен на
комините на пещта, и др.
Контролната апаратура
работи 24 часа в денонощието на непрекъснат
режим. Данните се обработват на компютър
и се изпращат до контролния орган, а именно
Регионална инспекция по
околната среда и водитеВраца.

Проблемът с отпадъците е
сред основните въпроси, които излизат на дневен ред в
година на избори. В повечето случаи хората свързват
боклуците с грозната гледка на градските сметища.
Оказва се обаче, че част от
тези отпадъци може да бъдат използвани, и то не за
какво да е, а за производство на гориво. „Сделката”
е изгодна и за двете страни
- общините решават един
от най-сложните проблеми
на градското управление, а
заводите, които използват отпадъците, спестяват разходи
за конвенционални горива и
дори получават пари за услугата. Такива инсталации вече
работят в Holcim в с. Бели
Извор, а до края на годината
се очаква да влезе в експлоатация подобно съоръжение и
в „Златна Панега Цимент”.
Сортиране

Съществува една категория
боклуци, която доскоро не

намираше никакво друго
приложение, а именно боклуците, които не стават за
рециклиране и не са с етикет
„опасни отпадъци”. Става
дума за боклуци като пластмаса, текстил, кожа, каучук
и др. Тяхното събиране и
сортиране засега е възможно
единствено на сметището в
кв. „Суходол”, собственост
на Софийската община, както
и на сметищата в Требич и
Филиповци, където върху
общинска територия оперира
„Екобулсорт” ЕАД.
Сортирането на отпадъците става на лента, където
ръчно се отделят първо хартията, стъклото и другите
рециклируеми материали, а
най-накрая и неопасните и
нерециклируеми отпадъци.
Към тях, разбира се, не спада
опасната смет като акумулатори, батерии, експлозиви, медицински отпадъци и
др. След това от неопасната
смет може да се произвежда
инженерно гориво, което да

замени част от въглищата и
природния газ, които се използват в промишлеността.
За различните индустрии
са необходими различни
показатели за калоричност,
влажност и т.н., които се контролират на място от самите
заводи.
На ход е Holcim

През септември 2007 г. Софийската община подписа
такъв договор с „Екорек България” ЕООД, дъщерна фирма на един от най-големите
производители на цимент
в България и света Holcim.
Общината се ангажира да
доставя нерециклируеми отпадъци в завода на фирмата в
с. Бели Извор, Врачанско, където те да бъдат използвани
като заместител на въглищата и природния газ в пещите
за клинкер (суровината, от
която се прави цимент). Таксата, която общината плаща
на „Екорек” за услугата, е
20 лв. на тон отпадъци. За
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лукът стане гориво

въглища в циментовите заводи е изгодна
а компаниите
последната година общината е доставила на фирмата
общо 30 хил. тона неопасни
отпадъци за горене.
По-природосъобразно

Управлението на битовите
и промишлените отпадъци
традиционно се свежда до
събирането им и последващото им изхвърляне на депо.
„Съвременното общество
обаче има нужда да замени
депонирането на отпадъци
с по-природосъобразни решения”, коментира изп. директор на „Екорек” Николай
Овчаров. Един от начините
за това е производството на
инженерно гориво от неопасни и нерециклируеми
отпадъци, което да замени
въглищата. За целта първо
се прави оценка и анализ на
доставените от общината
боклуци, обясни Овчаров.
След като се установи, че
отпадъците са безопасни, те
минават през шредер, който
ги нарязва на малки парчета.

Последователи
„Златна
Панега
Цимент”
▶ През юни 2010 г. и в
„Златна Панега Цимент”
АД започна изграждането на инсталация за подготовка и подаване на
алтернативни инженер-

Оттам тези парчета се карат
до пещта, където се поставят
на специални места и горят
на определена температура.
За вредните емисии

Температурата на горене
обаче е много важна. Тези
твърди отпадъци трябва да
се изгарят при температура,
не по-висока от 850 градуса
по Целзий. В противен случай при горенето на пластмасите например се отделят
диоксини и фурани, които са
изключително вредни еми-

ни горива. Съоръжението
беше завършено в началото на юли, но все още не е
пуснато в експлоатация.
Проектът е част от програмата за развитие на
алтернативните горива
на гръцката компанията
„Титан” и има за цел да
замени 25% от въглищата в завода за цимент.
Инвестицията в съоръже-

нието е 4.8 млн. EUR.
▶ Инсталацията ще преработва сепарирани
нерециклируеми отпадъчни материали като
пластмаси, хартия,
дърво, текстил и други
висококалорични твърди
отпадъци. „Златна Панега Цимент” вече разполага с работеща инсталация за гуми.

сии. По думите на Овчаров
обаче в завода в Бели Извор
това не може да се случи, тъй
като там е постигнато изключително високо технологично ниво, а и екоминистерството извършва денонощен
мониторинг, който следи за
вредни емисии.
В средата на 2010 г. „Екогласност” изрази несъгласие
с дейността на „Екорек”
да се горят отпадъци. От
организацията бяха категорични, че никъде в България няма лаборатории и

апаратура за измерване на
диоксини и фурани. От екоминистерството обаче бяха
категорични, че подобна
опасност не съществува.
Други горива

Освен инсталация за твърдите отпадъци в завода в с.
Бели Извор има още две инсталации - за горене на гуми
и за горене на месокостно
брашно. „Пазар на стари гуми в България към момента
няма. Не мога да си обясня
това”, каза Овчаров. По ду-

мите му гумите, които се горят в завода, най-често идват
от Гърция. Гърците поемат
пътните разходи по доставката и освен това плащат на
завода за услугата. „Работи
се на принципа „който прави
боклук, плаща”, обясни Овчаров. Гумите също минават
през шредер и след като са
нарязани, се горят. Металните сплави, които са в тях,
пък се топят и прибавят към
клинкера, за да бъде по-здрав
бъдещият цимент.
През последните месеци
обаче компанията има проблем с доставките на месокостно брашно. Оказва се, че
проблем имат и селата около
Шумен и Варна, където са били насочени тези отпадъци и
където по думите на Овчаров
в момента гният 6000-7000 т
месокостно брашно. „Имахме договор с Министерството на земеделието и храните,
според който ние използвахме месокостното брашно,
горяхме го и получавахме
инженерно гориво, но договорът изтече през февруари
и ведомството не го поднови”, обясни той. Според него
спешно трябва да се намери
решение на проблема, защото

Инсталации
Алтернативно
гориво
▶ От 2007 г. в циментовия завод в с. Бели Извор,
Врачанско, функционират три инсталации за
подготовка и подаване на
алтернативни горива в
пещта. Първата осигурява автоматично подаване на отпадъчни автомобилни гуми, а другите две
са за месокостно брашно
и сортирани твърди големи отпадъци.
▶ Тези боклуци са безопас-

9

освен неприятната миризма
за хората там може да настъпят и проверки от страна
на Европейската комисия и
глоби за България.
„Екорек” работи още и с
Агенция „Митници”, която
предоставя за горене стари
цигари с изтекъл срок на
годност.
Годишно в Holcim се изгарят около 20-30 хил. тона
неопасни отпадъци, което
представлява около 25-35%
от цялото използвано гориво
за печене на клинкер. По думите на Овчаров е напълно
възможно да се достигне до
60% заместване на въглищата с такива отпадъци.
Ползи и развитие

Ползите от алтернативните горива са изключително
големи не само за циментовата индустрия, но и за още
много други производства,
категоричен е Овчаров. Това
е един успешен модел на
работа, който освен че ще замени въглищата и природния
газ с алтернативно гориво,
ще помогне и на държавата
и общините да се справят с
проблемите с боклука.
Кина Драгнева

ни - хартия, пластмаса,
текстил, кожа, каучук,
и чрез тяхното горене
се произвежда инженерно гориво, което заменя
употребата на въглища
и природен газ за нуждите на циментовия завод
в Бели Извор.
▶ Опасни отпадъци като
азбест, медицински отпадъци, батерии, експлозиви, акумулатори и др.
не се горят в пещите.
Отпадъците не създават
опасност от негативно
въздействие върху околната среда и здравето на
хората.

Числа

30
▶ хил. тона отпадъци са използвали от Holcim за
производство на инженерно гориво за година

20
▶ лв. на тон боклук плаща
Софийската община на Holcim

pari.bg Вторник 16 август 2011

10 Компании и пазари

Българин спечели награда за
развитието на марката Subway

Иван Тодоров от “Сабуей България” е бил най-успешният “агент
на развитието” на световната верига за 2011 г.
Варненският предприемач Иван Тодоров получи
наградата Development
Agent of the Year 2011 на
веригата ресторанти за
бързо хранене Subway,
съобщиха от компанията.
Най-голямата ресторантьорска франчайз верига
в света по брой заведения
дава приза за най-успешно развитие на търговската марка в развиващите се
пазари. Така наречените
“агенти на развитието”
се занимават основно с
изграждането и управлението на териториалното
присъствие на веригата
в различни части на света, като осигуряват на
местните франчайзополучатели необходимата
подкрепа за започването и
поддържането на успешен
бизнес.
Развитие
на марката

▶Иван Тодоров е собственик и управител на четири ресторанта Subway в България, а като “агент на
развитието” надзирава още 18 обекта

Иванов, който има опит в
строителната индустрия,
получава лиценз за търгуване под марката Subway
през 2007 г. и в момента
притежава и управлява
четири ресторанта чрез
регистрираната във Варна
фирма “Сабуей България”.
Като “агент на развитието” той надзирава общо

осемнадесет обекта у нас.
В края на юни той обяви
планове да развива марката и в съседна Румъния,
където през следващите
четири години предстои
да бъдат отворени 40 ресторанта. Тогава Тодоров
каза, че проектът се радва
на солиден интерес от
страна на румънски инвеститори, а търговската
марка е силно разпознаваема от местните хора.
Най-голямата
верига

Глобално Subway има над
35 хил. обекта в 98 държави, включително над
3100 в Европа. Най-много
са локациите на веригата в Съединените щати
- повече от 24 хил. През
март компанията отвори
хилядния си обект в Азия
и изпревари McDonald’s
по брой на ресторантите
си, превръщайки се в найголямата верига за бързо
хранене в света. Subway
оперират чрез предоставяне на франчайзингови
права, като 8% от седмичния оборот на всеки
ресторант отиват в компанията майка, базирана
в Милфорд, Кънектикът, и
основана през 1965 г.
Пламен Димитров

“Водстрой 98” АД спечели конкурса за
“Промишлено строителство - холдинг”
Компанията
предложи цена от
12.01 млн. лв. и 500
хил. лв. инвестиции
за 2 години
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК)
избра “Водстрой 98” АД,
София, за участник, спечелил конкурса за приватизацията на “Промишлено строителство - холдинг” ЕАД. Конкурсът е
за придобиване на цялата
собственост, която възлиза на 2 619 982 броя акции. Предложената цена е
12 010 000 лв. и 500 000
лв. инвестиции за срок от
2 години. Минималната
цена, която АПСК определи, беше 12 млн. лв.
Спечелилите

“Водстрой 98” се занимава със строително-монтажни дейности, свързани
с изграждане на жилищ-

ни, промишлени и административни сгради. Според финансовия отчет на
дружеството за миналата
година са реализирали
приходи от дейността в
размер на 47 млн. лв и
печалба от 1.7 млн. лв.
Регистрираният капитал
на дружеството е 155 хил.
лв. и е разпределен в 15
548 броя поименни акции
с номинална стойност 10
лв. Основният акционерен капитал се държи от
“ДПМ Контрол” ЕАД, които имат 99.31% участие
във “Водстрой 98”. Останалата част се държи от
физически лица.
Компанията

“Промишлено строителство - холдинг” е бившето ДСО “Заводски строежи” и правоприемник на
“Метални конструкции”.
Дружеството оперира в
секторите строителство и
ремонтни дейности, производство на студеноогъ-

нати профили, производство и монтаж на метални
конструкции, лабораторни
изследвания на метални
конструкции, транспорт
и логистика, отдаване под
наем на недвижими имоти, хотелиерство. Последният проект на компанията е строеж на жилищни
и офис сгради в столицата и преустройство на
отделението за образна
диагностика на “МБАЛБелене”.
Финансовите резултати
на дружеството бяха силно засегнати от финансовата криза и за 2009 г.
компанията отчете загуба
от 207 хил. лв. Към края
на март миналата година загубата достигна 414
хил. лв. Холдингът има
шест дъщерни дружества
- “Аркос - метал - Берковица - ПС” ЕАД, “Енергостроймонтаж - ПС - Б”
ЕАД, “Белене, Завод за
строителна техника” ЕООД, Плевен, “Промишле-

▶“Промишлено строителство - холдинг” се занимава основно със строеж на
жилищни и офис сгради
снимка емилия костадинова

но строителство - Враца”
ЕАД, “Промишлено строителство - Разград” ЕООД,
“СМП Метални конструкции” ЕАД, София.

Процедура

В рамките на 20 дни “Водстрой 98” трябва да представи декларация за произхода
на средствата си. Сделката

подлежи на одобрение от
надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
Ивана Петрова
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свят новини

Борсите се качиха още преди
срещата Меркел - Саркози
Надеждите са
срещата между
двамата лидери да
доведе до конкретни
предложения и
мерки за решаване
на дълговия проблем
в Европа

11

▶Еврото и доларът поскъпнаха
спрямо швейцарския франк след
историческите минимуми от
миналата седмица

Седмицата започна със
значително повишаване
на основните индекси на
европейските фондови
борси. Повишения бяха
отчетени и в търговията на
азиатските борси, с което
бе продължена възходящата тенденция от края на
миналата седмица. След
покачването на фондовите
борси в петък в понеделник сутринта нараснаха и
цените на петрола. Напълно оправдано обаче световните инвеститори все още
не са напълно спокойни
за икономическото положение в САЩ и Европа,
имайки предвид събитията
от миналите седем дни.
Кой понася
тежестта

Все повече назрява проблемът, че дълговата криза
в Европа се измества от
периферията към центъра.
Някои чужди анализатори
се обявиха против присъединяването на Италия и
Испания към Европейския
фонд за стабилност, защото липсата им като гаранти
ще прехвърли непосилна
за Франция и Германия
финансова тежест. От миналата седмица Франция е
под огромен натиск заради
спекулации, че кредитният рейтинг на страната
ще бъде понижен. Швейцария също среща трудности заради повишения
интерес към валутата си.
Традиционно при борсови трусове и несигурност
инвеститорите се насочват към франка и златото.
Намесата на Националната банка на Швейцария
изглежда задължителна,
защото високият курс на
франка заплашва да вкара
страната в рецесия.

Твърдо “не”
Германия отново
се обяви срещу
еврооблигациите
▶ Различните равнища
на лихвите в отделните страни са необходими, за да има стимули
и възможности за санкциониране и налагане
на солидна финансова
политика, коментира
германският министър
на финансите Волфганг
Шойбле по повод появилите се спекулаци,
че на днешната среща
на канцлера Меркел и
Никола Саркози ще се
обсъжда пласирането

Снимки bloomberg

Нестандартни
решения

Стигна се и до неминуеми крайности в мненията. Според американския
финансист и инвеститор
Джордж Сорос Гърция и
Португалия трябва да излязат от еврозоната, за да
се избегне нейното сриване. В кулминация на дискусиите ще се превърне
и днешната среща на германския канцлер Ангела
Меркел с френския президент Никола Саркози.
Надеждите са тя да доведе
до конкретни предложения
и мерки за решаване на
проблема.

то Гърция да се измъкне
от кризата, правителството на Георгиос Папандреу последва примера на
Италия и отправи призив
към бизнеса в страната да подкрепи гръцката
икономика. Финансовото
министерство се опитва
да стимулира големите
индустрии в страната да
върнат в страната капиталите си, които в момента
са вложени в чужде странни банки. В замяна
институцията е обещала
да забави проверките на
имотното състояние на
вложителите до 30 септември.

Атина се моли на
бизнеса

И Азия
е уязвима

Докато европейските специалисти обсъждат найправилния начин, по койна общ европейски дълг.
▶ Шойбле за пореден път категорично
заяви, че Германия не
подкрепя издаването
на общогарантирани европейски облигации. Най-голямата
европейска икономика
е против издаването
на еврооблигации, тъй
като подобно на повечето стабилни страни
в ЕС се опасява, че ще
бъде изправена пред повисоки лихви по облигациите и повече рискове, ако трябва да взима
пари назаем заедно с
финансово затруднените европейски държави.

Ако в САЩ и ЕС се установи дълговата криза тя
неминуемо ще достигне

В статия за FT
Британският
министър на
финансите
призова ЕЦБ
да действа
решително
▶ В подкрепа на затягането на бюджетните
колани се обяви и британският министър
на финансите Джордж
Озбърн. Той заедно с
колегите си от Австралия, Канада, Сингапур
и Южна Африка написа статия за Financial
Тimes. В нея петимата
финансови министри

и Азия. Азиатските пазари се справят добре, но
според министър-председателя на Сингапур Ли
Хсиен Лоонг Индия и
особено Китай са изключително уязвими. Не е
за подценяване и критичното положение на
Япония. Икономиката на
страната остава в рецесия
за трето поредно тримесечие. Брутният вътрешен продукт на страната
е спаднал с 1.3%, което
обаче е два пъти по-ниско от предвижданото и
почти три пъти по-ниско
от спада през предната
четвърт. Въпреки отбелязаното свиване страната
се бори изключително
успешно с последиците
от бедствията след Фукушима. Най-пагубен е
спадът в потреблениепризовават за “твърди
решения за разходите
и данъчното облагане
в страните с големи
бюджетни дефицити”.
▶ В статията те отбелязват, че Европейската централна банка
(ЕЦБ) трябва да направи решителни стъпки,
за да вдъхне доверие на
пазарите. Еврозоната
трябва да покаже ангажимент за по-голяма
фискална интеграция
и управленски механизми, които да предотвратяват моралните
рискове и да засилват
бюджетната отговорност”, се казва още в
статията.

то в частния сектор, тъй
като осигурява повече
от половината от БВП в
Япония. Производството
и износът превъзмогват
ефектите от ядрената авария, но въпреки усилията
на японските компании
растящият курс на йената и спадът в световната икономиката затруд-

няват възстановяването
на страната. При тези
темпове, Япония трябва
да бъде “на крака” през
следващото тримесечие.
В ъ з с т а н о вя ва н е то н а
Страната на изгряващото
слънце е едно от най-важните парчета от пъзела
за подема на световната
икономика. 

▶Брутният вътрешен продукт на Япония е
спаднал с 1.3%, което обаче е два пъти по-ниско от
очакванията
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източник: БФБ

11.08.2011 г.

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

��.��.��

източник: БФБ

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

12,20
84,55
736,70
153,47
147,76
267,39
173,72
212,33
75,53
155,56
110,51
114,39
128,44

12,14
84,14
733,12
152,74
147,05
266,12
172,90
211,32
75,17
154,82
109,98
113,84
127,82

12,08
83,73
729,54
152,01
146,34
264,85
172,07
210,31
74,81
154,08
109,45
113,30
127,19

���
��.��

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
източник:
източник:
Bloomberg
БФБ
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ
ИНДИЙСКА РУПИЯ
ЯПОНСКА ЙЕНА
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН
ЛИТОВСКИ ЛИТАС
до 15.00 ч. на 2.08.2011 г.
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ
МЕКСИКАНСКО ПЕСО
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ
12,05
11,90
11,90			
НОРВЕЖКА КРОНА
НОВОЗЕЛАНДСКИ
83,32
82,09
82,09			ДОЛАР
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
725,97
715,24
715,24			
ПОЛСКА ЗЛОТА
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ
151,28
146,16
146,16			
РУСКА РУБЛА
145,63
142,08
142,08			
ШВЕДСКА КРОНА
263,57
254,66
254,66			
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР
ТАЙЛАНДСКИ БАТ
171,24
165,45
165,45			
ТУРСКА ЛИРА
209,30
202,22
202,22			
ЩАТСКИ ДОЛАР
74,45
71,93
71,93			
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД
ЕВРО
153,34
148,15
148,15			
108,92
112,75
126,57

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки

Петрол

USD/тр. у.

�����

���
���

Злато

USD/т.

106,26
108,94
124,70

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
1,4797
10
8,8077
1
1,4540
1
1,6785
10
2,1314
100
7,9836
10
2,6234
1
2,2209
10
1,7667
10
2,6226
1000 7,2659
10000 1,6124
10
4,0323
100 3,0968
100
1,7455
1000 1,3034
10
5,6645
1
2,7574
10
1,1822
10
4,5928
10
2,5062
1
1,1776
100
3,2227
10
4,8997
10
4,6047
100
4,9232
10
2,1326
1
1,1340
100
4,6027
10
8,2962
1
1,3767
10
1,9953
1
1,9558

106,26			
Валутният курс за митнически цели е курсът
на БНБ определен в предпоследната сряда от
108,94			
месеца и публикуван този или на следващия ден,
124,70			
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 16.08.2011 г.

▶ Котировки на взаимните фондове
Фонд
Аврора Капитал АД
Аврора кепитъл - балансиран
Аврора кепитъл - global commodity fund
ДФ Аврора Кепитъл Югоизточна Европа
Актива Асет Мениджмънт АД
Дф Актива Високодоходен
ДФ Актива Балансиран
„Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД 1
Алфа Индекс Имоти
Алфа Индекс Топ 20
Алфа Избрани Акции
Алфа Паричен Пазар
Астра Асет Мениджмънт АД
ДФ Астра Кеш
ДФ Астра Баланс
ДФ Астра Плюс
БенчМарк Асет Мениджмънт АД
ДФ БенчМарк Фонд-1 Акции и Облигации
ИД БенчМарк Фонд-2 Акции
ДФ БенчМарк Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти
ДФ БенчМарк Фонд-4 Енергетика
ДФ БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ
БенчМарк Фонд-6 Паричен
Болкан Капитал Мениджмънт АД
ДФ БКМ Балансиран Капитал
ДФ Европа
ДФ Балкани
Варчев Мениджинг Къмпани ЕАД
ДФ Варчев високодоходен фонд
ДФ Варчев Балансиран фонд
ДСК Управление на активи АД
ДФ ДСК Стандарт
ДФ ДСК Баланс
ДФ ДСК Растеж
ДФ ДСК Имоти
ДФ „ДСК Евро Актив”
Елана Фонд Мениджмънт АД
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд
ДФ Елана Балансиран Доларов Фонд
ИД Елана Високодоходен Фонд
ДФ Елана Фонд Паричен Пазар
ДФ Елана Долар Фонд
ДФ Елана Еврофонд
ДФ Елана Глобален Фонд Акции
Златен Лев Капитал АД
ИД Златен лев
ДФ Златен лев Индекс 30
Капман Асет Мениджмънт АД
ДФ Капман Фикс
ИД Капман Капитал
ДФ Капман Макс
Карол Капитал Мениджмънт ЕАД
ИД Адванс Инвест
ДФ Адванс Източна Европа
Адванс IPО Фонд
КД Инвестмънтс ЕАД
ДФ КД Облигации България
ИД КД Пеликан
ДФ КД Акции България
КТБ Асет Мениджмънт АД
КТБ Балансиран Фонд
КТБ Фонд Акции
ОББ Асет Мениджмънт АД
ДФ ОББ Платинум Облигации
ИД ОББ Балансиран Фонд
ДФ ОББ Премиум Акции
ДФ ОББ Патримониум Земя
Оверон Финанс АД
ДФ Оверон ПРЕСТО
ПФБК Асет Мениджмънт АД
ДФ ПИБ-Авангард
ДФ ПИБ-Класик
ДФ ПИБ- Гарант
Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД
Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар
Райфайзен (България) Фонд Облигации
Райфайзен (България) Балансиран Фонд
Райфайзен (България) Фонд Акции
Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд
Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро
Свободен период от 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

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

Начало на публ.
предлагане

Смесен - балансиран
4.7960
4.8200
4.9878		 4.7960
4.7001			
-3.19%
10.46%
0.63%
-18.62%
фонд в акции
7.3514
7.3882
7.6455		 7.3514
7.2044			
-2.76%
10.81%
9.66%
-8.28%
фонд в акции
10.2595
10.4134
10.6699		 0.0000
0.0000			
0.77%
0.11%
1.25%
1.36%
													
фонд в акции
2.2347				 2.2347				
-0.16%
29.11%
-1.72%
-48.31%
Смесен - балансиран
2.5840				 2.5840				
-1.43%
25.79%
-4.28%
-42.32%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

фонд в акции
0.5924			
0.5882				
-3.76%
13.08%
4.99%
-9.38%
фонд в акции
0.5576				до 1 месец		 над 1 месец		
4.63%
13.08%
1.51%
-11.06%
				
0.5548		
0.5423						
фонд в акции
0.4169			
0.4087				
1.24%
11.40%
12.00%
-20.74%
Фонд на паричен пазар 1101.8665				до 180 дни		над 180 дни		
3.05%
13.08%
5.11%
4.96%
					1100.2373		1068.8105						

17.04.2006
16.08.2006

Фонд на паричен пазар 11.7796		
11.7737		 11.7560
11.7678
11.7678
11.7737
2.63%
0.73%
5.09%
5.89%
Смесен - балансиран
10.7891		
10.7354		 10.6280
10.6817		
0.0000
-0.52%
11.19%
-0.05%
2.54%
фонд в акции
9.8932		
9.8440		 9.6963
9.7456		
0.0000
-2.03%
13.25%
-1.34%
-0.55%
													
Смесен - балансиран
14.0195				 13.8807				
2.44%
7.48%
3.69%
5.95%
фонд в акции
7.9695				 7.8906				
-1.15%
11.93%
1.44%
-3.78%
фонд в акции
3.5683				 3.5330				
-18.47%
12.98%
-26.64%
-18.27%
фонд в акции
7.3347				 7.1211				
-8.76%
15.75%
-5.52%
-9.17%
фонд в акции
9.7414				 9.4577				
-13.57%
15.49%
-13.39%
-1.57%
Фонд на паричен пазар 12.6883				 12.6883				
3.42%
0.25%
6.23%
7.72%
					 до 2 г.		
над 2 г.						
Смесен - балансиран
81.8077				 81.5214		
81.8077		
-1.08%
0.75%
1.29%
-3.85%
фонд в акции
46.8721				 46.6377		
46.8721		
-3.97%
1.54%
-0.29%
-11.25%
фонд в акции
61.4370				 61.1298		
61.4370		
-4.90%
0.97%
-1.35%
-10.00%
													
фонд в акции
96.3303				 94.8961				
-1.96%
2.89%
-6.59%
-1.01%
Смесен - балансиран 75.4907				 74.3667				
-4.79%
1.31%
-9.43%
-7.11%
													
фонд в облигаци
1.35978				 1.35706				
2.63%
0.73%
4.33%
5.51%
Смесен - балансиран 1.09805				 1.09149				
0.03%
4.25%
3.17%
1.60%
фонд в акции
0.74426				 0.73321				
-3.55%
8.81%
1.49%
-5.44%
Смесен - консервативен 0.77247				 0.76785				
2.30%
3.02%
5.99%
-7.30%
Смесен - консервативен 1.08175				 1.07851				
2.37%
0.33%
3.34%
3.42%
Смесен - балансиран
98.8012				
Смесен - балансиран
100.7248				
фонд в акции
81.6400				
Фонд на паричен пазар 129.7983				
Смесен - консервативен 95.7868				
Смесен - консервативен 111.9924		
111.8805		
фонд в акции
101.9666		
100.9570		

97.8182				
99.7226				
80.4246				
129.7983				
95.4040				
111.5449		
111.8805		
99.9474		
100.7046		

-1.06%
-3.31%
-3.53%
4.08%
1.01%
3.61%
0.45%

6.29%
5.99%
8.85%
0.30%
1.83%
0.26%
N/A

-1.72%
-5.41%
-4.49%
7.07%
2.19%
5.76%
N/A

-0.30%
0.04%
-2.18%
7.12%
-1.24%
5.42%
1.28%

фонд в акции

4.8131 				 4.7843 				
-1.06%
8.71%
4.83%***
4.53%
до 100 000 лв от 100 001 до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.
фонд в акции
0.9752
0.9703
0.9679 		 0.9631 				
2.95%
13.21%
3.69%***
-1.58%
													
Смесен - консервативен 10.0783				 10.0581				
0.58%
0.54%
0.58%
0.57%
Смесен - балансиран
17.6579 				 17.5347 				
0.12%
7.61%
-0.45%
8.65%
фонд в акции
10.6776				 10.5292 				
-1.38%
9.66%
-3.84%
1.05%
													
фонд в акции
1.0345 				 1.0192 				
-9.09%
12.74%
-14.27%
-0.41%
фонд в акции
0.7163 				 0.7057				
-14.79%
15.89%
-5.64%
-6.92%
фонд в акции
0.9051 				 0.8917				
-16.66%
17.37%
-5.77%
-3.03%
до 100 000 лв.		
над 100 000 лв.										
фонд в облигаци
133.5783		
133.3786		 133.1124				
1.11%
3.01%
2.77%
5.56%
Смесен - балансиран 13.9439		
13.9439		 13.8058				
-2.63%
7.97%
-2.24%
1.36%
фонд в акции
0.6599		
0.6535		 0.6470				
-14.24%
15.11%
-9.66%
-7.91%
													
Смесен - балансиран 863.9303				 857.4670				
5.28%
4.22%
9.31%
-4.45%
фонд в акции
760.4706				 754.7813				
3.29%
4.69%
7.09%
-8.11%
													
фонд в облигаци
11.9920				 11.9920				
3.90%
1.02%
6.74%
3.33%
Смесен - балансиран 130.6220				 130.6220				
4.78%
6.06%
11.32%
3.22%
фонд в акции
7.7217				 7.7217				
6.89%
11.10%
18.36%
-4.56%
фонд в акции
10.9470				 10.9470				
5.21%
3.78%
9.44%
3.63%
											
фонд в акции
7.8919				 0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
за поръчки до 100 000 лв		
за поръчки над 100 000 лв
фонд в акции
0.5042		
0.5017		 0.4992				
-10.86%
12.50%
-0.62%
-16.87%
Смесен - балансиран
0.7265		
0.7240		 0.7215				
-4.68%
6.22%
-2.24%
-8.29%
Смесен - консервативен 1.0310		
1.0295		 1.0280				
2.21%
1.34%
3.96%
0.78%
до 50 000 лв / 40000 USD		
над 50 000 лв / 40000 USD										
Фонд на паричен пазар 1.3274		
1.3254
1.3234				
3.33%
0.12%
5.65%
5.34%
фонд в облигаци
1.3385		
1.3345
1.3305				
2.51%
0.36%
4.54%
5.48%
Смесен - балансиран
0.8172		
0.8139
0.8106				
-6.15%
5.46%
-5.08%
-3.73%
фонд в акции
0.5553		
0.5525
0.5497				
-13.03%
8.94%
-12.23%
-10.39%
Смесен - балансиран
0.7050		
0.7022
0.6994				
-2.26%
7.07%
-3.22%
-9.60%
Фонд на паричен пазар												
0.0000		
0.0000
0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
1.0806		
1.0795
1.0255				
3.04%
0.20%
5.19%
5.02%
Фонд на паричен пазар 1.2118			
1.2118				
1.73%
0.16%
3.11%
3.68%
Смесен - балансиран
1.0242			
до 90 дни		
над 90 дни		
-1.92%
3.71%
0.17%
0.24%
				
1.0089		
1.0191						
							
Смесен - балансиран
7.9949			
7.9949				
3.38%
8.05%
10.07%
-4.02%
фонд в акции
6.5313			
6.5313				
-0.90%
10.37%
3.50%
-7.50%
фонд в акции
2.4415			
2.4415				
-18.52%
13.35%
-15.61%
-27.61%
Смесен - консервативен 9.9388			
9.9388				
-5.86%
5.70%
7.75%
-0.23%
клас А за поръчки клас А за поръчки клас А за поръчки
клас В
Клас А Клас В при изпълнена Клас В при прекратена
до 20000 лв
над 20000 до 300000
над 300000				
инв. схема
инв. схема
фонд в акции
0.6575
0.6543
0.6527
0.6478
0.6478
0.6510		
0.6348
-14.50%
11.14%
-12.74%
-7.96%
фонд в акции
0.3502
0.3485
0.6527
0.3450
0.3450
0.3467		
0.3381
-17.35%
14.28%
-15.61%
-21.97%
за поръчки до 250 000 евро		
за поръчки над 250 000 евро
Цена
					
фонд в акции
98.7559		
97.5427		
96.8148		
-14.94%
15.76%
-2.56%
-2.30%
								
фонд в облигаци
315.4751				 314.5301				
0.49%
3.55%
-1.70%
5.99%
13.4291				 13.1644				
1.42%
3.20%
-0.28%
5.09%
Смесен - балансиран
11.9710				 11.6189				
-0.64%
5.72%
-3.32%
2.88%
фонд в акции
8.5267				 8.2759				
-3.05%
8.98%
-1.52%
-3.01%
Смесен - балансиран 20.9989				 20.9989				
0.69%
5.61%
1.48%
1.27%
													
фонд в акции
6.7303				 6.6966				
-2.26%
8.64%
5.46%
-8.89%
Смесен - балансиран
8.1585				 8.1177				
-2.59%
8.67%
4.94%
-4.66%
фонд в облигаци
12.4339				 12.4029				
4.71%
1.72%
8.23%
5.66%
													
фонд в акции
1.1756				 1.1521				
-3.87%
7.00%
-0.78%
3.35%
Смесен - балансиран
1.1065				 1.0955				
1.63%
5.69%
6.78%
3.24%

Валута

Код

За

Евро

EUR

1

Стойност
1,96

Разлика
0

Австралийски долар	

AUD

1

1,42

0,00309

Бразилски реал	

BRL

10

8,51

0,02180

Канадски долар	

CAD

1

1,39

-0,00483

Швейцарски франк	

CHF

1

1,73

-0,05499

Китайски ренминби юан	

CNY

10

2,14

-0,00730

Чешка крона	

CZK

100

8,04

-0,04323

Датска крона	

DKK

10

2,63

-0,00003

Британска лира	

GBP

1

2,23

-0,00165

Хонконгски долар	

HKD

10

1,75

-0,00687

Хърватска куна	

HRK

10

2,62

0,00046

Унгарски форинт	

HUF

1000

7,2

0,05314

Индонезийска рупия	

IDR

10000

1,6

-0,00254

Израелски шекел

ILS

10

3,88

-0,00115

Индийска рупия	

INR

100

3,01

-0,01245

Исландска крона	

ISK			

0,00000

Японска йена	

JPY

100

1,78

-0,01306

KRW

1000

1,27

-0,00392

Литовски литаc	

LTL

10

5,66

0,00000

Латвийски лат	

LVL

1

2,76

0,00039

Мексиканско песо	

MXN

10

1,12

-0,00149

Малайзийски рингит	

MYR

10

4,59

0,01404

Норвежка крона	

NOK

10

2,49

-0,01413

Новозеландски долар	

NZD

1

1,13

-0,00243

Филипинско песо	

PHP

100

3,22

-0,00409

Полска злота	

PLN

10

4,7

-0,00736

Нова румънска лея	

RON

10

4,59

0,02304

Руска рубла	

RUB

100

4,73

0,02423

Шведска крона	

SEK

10

2,11

-0,01081

Сингапурски долар	

SGD

1

1,13

0,00144

Тайландски бат	

THB

100

4,57

-0,01274

Нова турска лира	

TRY

10

7,7

-0,01216

Щатски долар	

USD

1

1,37

-0,00566

Южноафрикански ранд	

ZAR

10

1,9

-0,00755

Злато (1 трой унция)

XAU

1

2374,57

-33,45000

Южнокорейски вон	

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 16.08.2011 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.

12.11.2007
12.11.2007

10.10.2007
05.08.2009

▶ Валути спрямо евро
ВАЛУТА

Код

Купува

Продава

Hай-висока

Hай-ниска

06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008

Currency

Code

Buy

Sell

High

Low

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1,44

1,44

1,44

1,42

14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

0,88

0,88

0,88

0,87
108,93

20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007
04.01.2007
25.06.2007
01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009
07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010

JPY

110,37

110,38

110,46

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

ЯПОНСКА ЙЕНА

CHF

1,13

1,13

1,15

1,1

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

7,87

7,87

7,89

7,83

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

9,27

9,27

9,3

9,21

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1,42

1,42

1,42

1,4

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1,38

1,38

1,38

1,37
270,69

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

271,31

271,6

274,35

ЧЕШКА КРОНА

CZK

24,29

24,31

24,37

24,16

РУСКА РУБЛА

RUB

41,37

41,41

41,72

41,23

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

4,16

4,16

4,17

4,12

Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 15.08.2011 г.

08.07.1999
01.06.2009
01.06.2010
28.09.2004
05.01.2006
10.05.2004
04.10.2006
23.11.2007
04.05.2006
17.12.2004
04.05.2006
09.05.2008
09.05.2008
30.01.2006
30.01.2005
30.01.2006
30.01.2009
25.06.2009

Нетна стойност
Емисионна
Цена при
на активите на
стойност
обратно
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 16/08/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,039559
€ 1,060350
€ 1,034361
ОТП Омега Фонд на Фондовете в акции на
€ 0,802006
€ 0,818046
€ 0,797996
развитите пазари
ОТП Планета Фонд на фондовете в акции
€ 0,745691
€ 0,760605
€ 0,741963
на развиващите се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 11/08/2011 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 16/08/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,170753 лв.
1,170753 лв.
1,170753 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 16/08/2011 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

19.11.2007
19.11.2007
19.11.2007
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
11.02.2008
19.01.2010

15.11.2005
12.09.2005
01.03.2006
01.03.2006
05.04.2007
12.12.2008
22.05.2006
02.05.2007

www.sentinel-am.bg
тел. 02/ 980 14 26

Стойност за един дял 15.08.2011 г.
Договорен фонд
Сентинел - Принсипал

1.0242 лв.

Сентинел - Рапид

1,2118 лв.

01.06.2007
01.06.2007
04.09.2007
18.09.2006
10.06.2008

Източник: БАУД (www.baud.bg)

Цена на обр. изк.
до 90 дни

над 90 дни

1.0089 лв.

1.0191 лв.

1,2118 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
-1,92 %

0,17 %

1,73 %

3,11 %

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 12 август 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 16.08.2011 г.

03.05.2010
17.11.2003
27.12.2005
27.12.2005
07.09.2005
08.10.2007

Емисионна
стойност

ПРЕХВЪРЛЯНЕ ОТ:

Ти Би Ай Евробонд
(Емисионна
ст-ст)

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

Ти Би Ай Динамик
(Емисионна
ст-ст)

Ти Би Ай Евробонд
N/A
13.4092
11.9534
8.5142
316.1051
N/A
11.9123
8.4849
Ти Би Ай Комфорт
317.6801
13.2968
N/A
8.4431
Ти Би Ай Хармония
317.6801
13.2968
11.8537
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 13
Регионални
индекси

Бенчмаркът на БФБ се повиши леко

Sofix: 384.11

+0.08%

Основният македонски индекс отчете
ръст

MBI10: 2383.39

+0.21%

Основният индекс в Сърбия се оцвети
в зелено

BELEX15: 653.17

+0.49%

Число на деня

Световни индекси

Обем

Американският индекс отбеляза повишение в началото на търговията

23 440

Dow Jones: 11 411.84

+1.27%

Германският индекс регистрира
увеличение

DAX: 6053.06

+0.92%

Японският измерител се оцвети в
зелено

▶ акции на “Централна кооперативна банка” АД бяха
изтъргувани на БФБ, като цената на книжата се
повиши с 0.37%

Nikkei 225: 9086.41

+1.37%

Повишение
MAN

Понижение
Volkswagen

+4.70% -2.22%
▶ до 67.93 EUR поскъпнаха
акциите на германския
машиностроителен
концерн

▶поевтиняха акциите на
германския автомобилен
производител и
достигнаха 116.65 EUR

Оризът започва да поскъпва
Тенденциите от
миналата година
се обръщат и
експерти очакват
поевтиняване на
царевицата и житото

нея житото може да е новата балансираща стока.
Внос и износ

Световните запаси от жито, царевица и ориз ще
спаднат с 2.5% до найниското си ниво от четири
години насам, тъй като
фермерите не успяват да
отговорят на голямото
търсене, сочат прогнозите
на земеделското министерство на Съединените
щати. Докато цените на
житото и царевицата се
удвоиха миналата година, оризът поевтиня. Тази
година обаче очакванията
са за обратното, тъй като
оризът поскъпна с 15%
само от май насам, а житото е по-евтино с 20%
от средата на февруари
поради очаквания за поголеми добиви. “Световните цени на ориза бяха
по-стабилни от тези на
други зърнени продукти”,
казва Консепсион Калпе,
главен икономист в Организацията по земеделие и
прехрана (ФАО) към ООН,
пред Bloomberg. “Сега това се променя, оризът поскъпва, международната
ситуация вероятно ще се
влоши”, казва тя. Според

Най-големият износител
Тайланд връща в сила правителствената политика
за изкупуване на ориз от
фермери на цени над пазарните с цел попълване
на запасите. Износът от
Виетнам, който е вторият
по големина, обаче може
да спадне с 6.9% според
ФАО. Фермерите в третия
по големина износител
САЩ ще съберат 20% помалко продукция, след
като засяха повече жито и
царевица в отговор на растящите цени, казва американското правителство. В
Япония е възможно радиация от авариралата атомна
електроцентрала “Фукушима Дайичи” да е замърсила оризовите посеви,
което може да предизвика
увеличение на вноса. Китай вероятно ще купи 600
хил. тона, или 55% повече
от миналата година, след
като суша и дъждове в различни части на страната
увредиха местните посеви. Бангладеш ще купи 1.5
млн. тона - с 850 хил. тона
повече от 2010 г., прогнозират от ФАО.
Недостиг на храни

Индонезия ще внесе ориз
за втора поредна година,

▶ Само от май досега цената на ориза се повиши с 15%

за да увеличи запасите си,
каза в събота търговският
министър на страната. Вносът може почти да се удвои,
достигайки 2.2 млн. тона
тази година спрямо 1.15
млн. миналата. Експортната цена на тайландския
ориз, сортът мерило в Азия,

ще достигне 700 USD за
тон до края на декември,
смятат анализатори, докато
в момента е 567 USD. Така
би достигнал най-високата цена от октомври 2008
г., когато скъпите храни
предизвикаха бунтове от
Хаити до Египет. Въпреки

снимка Bloomberg

че данните на американското земеделско министерство показват, че няма
да има световен недостиг
на ориз, при производство
456.2 млн. тона и търсене
за 455.2 млн. тона според
ООН миналата година 925
млн. души не са имали дос-

татъчно храна. Индексът на
организацията от 55 хранителни стоки се покачи с
39% през последната година до 233.8 през юни, което
е малко под рекордните
237.7 пункта, достигнати
през февруари.
Пламен Димитров

Корпоративни съобщения и обяви на държавни институции
„АЛФА БАНК - КЛОН БЪЛГАРИЯ”

®

®

ОБЯВА

ОБЯВА
съгласно Чл.4, ал.2 на „Наредба за условията и реда за извършване на
оценка за въздействието върху околната среда”

съгласно Чл.4, ал.2 на „Наредба за условията и реда за извършване на
оценка за въздействието върху околната среда”

„Асарел-Медет” АД, гр. Панагюрище 4500, община Панагюрище,
област Пазарджишка oбявява, че започва процедура по реда на Наредбата
за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху
околната среда относно инвестиционно предложение:
Преустройство на комбинираната гравитационно - флотационна
схема на обогатяване с използване на центробежни сепаратори
“KNELSON”във флотационно отделение на Обогатителна фабрика
„Асарел”
Информация за инвестиционното предложение може да се получи в „Асарел-Медет” АД, ръководител отдел „Екология” инж. М. Джиджинкова
телефон: 0357/ 6 02 10, вътр. 254
e-mail: M.Dzhidzhinkova@asarel.com

„Асарел-Медет” АД, гр. Панагюрище 4500, община Панагюрище,
област Пазарджишка oбявява, че започва процедура по реда на Наредбата
за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху
околната среда относно инвестиционно предложение:
«Преустройство и модернизация на пречиствателна станция за
руднични води и пречиствателна станция за дренажни води - подобряване на процеса и подмяна на съществуващото оборудване за рН
корекция на пречистените води със сярна киселина»
Информация за инвестиционното предложение може да се получи в „Асарел- Медет” АД, ръководител отдел „Екология” инж. М. Джиджинкова
телефон: 0357/ 6 02 10, вътр. 254
e-mail: M.Dzhidzhinkova@asarel.com

Oрганизира търг за продажба на оборудване за химическо чистене на
дрехи, който ще се проведе на 08.09.2011 г. в 10.00 часа в централния офис
на банката в гр. София, бул. „Васил Левски” № 15-17.
Тръжната документация с подробна информация за условията на провеждане на търга, както и списък на продаваните машини, може да бъдат
получени от централния офис на банката, всеки работен ден от 9.00 часа
до 16.00 часа до 07.09.2011 год., до която дата се приемат предложения за
участие в търга.
За допълнителна информация и въпроси: тел. 02 / 8905 799

ГАБРОВО

ОБЩИНА

УВЕДОМЯВА

Корпоративни съобщения и обяви
на държавни институции
Цена за публикация:
0.66 лв./колон мм/ без ДДС
Срок за подаване на заявките: до 11 ч. в
деня преди публикация

Търгове, конкурси, Корпоративни промени, Покани
за обществени поръчки, Търгови предложения Изменения по
наредби, Процедури по приватизация, Уведомления и други обяви от
частната и държавната сфера
За допълнителна информация и заявки: тел.02/4395 822, e-mail: reklama@pari.bg

че с решение № 100/2011 г. на Общински съвет – Габрово е открита
процедура за предоставяне на концесия с предмет:
„Хотелиерски и ресторантьорски услуги в обекти – публична
общинска собственост в пакет, находящи се в АИР „Боженци”:
1. Къща на композиторите.
2. Къща „Ана Русинова”.
3. Почивна база /къща № 5/.
4. Боженско ханче.
Обявлението за процедурата е с пореден № А – 000303 в НКР и е
публикувано в електронното издание на ДВ от 17. 05. 2011 г. под № 1.
За допълнителна информация: тел. 066/818 382/383, както и на
www.gabrovo.bg
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14 медиен бизнес

Вече и по телевизия
Днес СЕМ ще разгледа документите за лицензиране
на телевизията на Волен Сидеров
Дне с на зас едание на
Съвет а за елект ронни
медии (СЕМ) ще бъдат
разгледани документите за лицензирането на
телевизия "Атака". Това съобщи пред вестник
"Пари" председателят на
СЕМ Георги Лозанов. За
самата телевизия той не
пожела да сподели повече информация, преди да
е протекло заседанието
на съвета, на което всъщност ще се реши дали
такава медия може да
съществува и под каква
форма.
Тука има, тука нема

"В момента сме на етап
работен проект", каза
председателят на партия
"Атака" Волен Сидеров.
По думите му "нищо не
било сигурно" и ситуацията щяла да се изясни
в края на август, въпреки
че днес има заседание на
СЕМ, на което ще се решава съдбата на бъдещата
му медия.
"Няма бизнес в тази работа. Това ще е интернет,
партийна, пропагандна,
некомерсиална телевизия", каза още Сидеров.
Пресаташето на партията
също не пожела да сподели повече информация за
бъдещия проект, въпреки
че за него се говори в публичното пространството
повече от година.

Няма бизнес
в тази
работа. Това
ще е интернет,
партийна,
пропагандна,
некомерсиална
телевизия
Волен Сидеров,
председател на партия
"Атака"

Из любопитните
програмни схеми

С п о р ед н е о ф и ц и а л н и
източници телевизията
нямало да бъде просто
"пропагандна", а щяла
да включва документални поредици и развлекателни програми. Самият
Сидеров ще води предаване, пише "24 часа".
То щяло да наподобява
риалити шоу за млади
лидери. Наградата от него
пък щяла да бъде реална
политическа кариера в
избирателните листи за
депутати или общински
съветници. Риалити шоуто идва точно навреме
преди местните избори,
тъй като се говори, че
телевизията ще стартира през септември. Ако
днес СЕМ реши да й даде
лиценз, срокът изглежда
реалистичен.
Депутатът от "Атака"
Калина Крумова също
щяла да има свое предаване в новата партийна
медия. Крумова вече имат
опит като телевизионна
водеща в телевизия СКАТ.
Всъщност преди шест години Волен Сидеров също
се изявяваше в СКАТ с
вечерно шоу, наречено
"Атака", откъдето тръгна
и партията му, докато през

2009 г. отношенията им
приключиха.
Програмен директор на
телевизия "Атака" ще бъде
Ани Илинчева, която е била програмен директор на
БНТ и Ефир 2. През 2008 г.
тя стана главен мениджър
на телевизия VTV, чийто
директор беше Милена Милотинова.
"В подготвителен период
сме и ще ви информираме,
когато наберем скорост",
каза Ани Илинчева пред в.
"Пари". Подобно на колегите си тя също не пожела да
даде повече информация за
телевизията.
С партийни пари

По неофициални данни

финансирането на телевизия "Атака" ще бъде
със средства от държавната субсидия на партията. Тя е около 4 млн.
лв. годишно. Още не е
ясно с каква техника ще
разполага телевизията,
но според някои източници студиата на медията ще се помещават в
редакцията на вестник
"Атака". В момента тече и трескав подбор на
кадри - журналисти и
оператори.
Така, макар и тайно,
наесен може да се появи още една българска
телевизия, с която те ще
станат близо 200.
Елена Петкова

Към началото
Откъде
тръгна
"Атака"
▶ Партия "Атака"
се роди в телевизия
като обзорно политическо предаване
със същото име. Това
се случи преди шест
години, а телевизията беше бургаската
СКАТ. Водещ на едноименното предаване
беше лидерът на партията Волен Сидеров.
▶ Официално политическата сила е създадена на 17 април 2005

г. До 2009-а "Атака"
беше силно подкрепяна от бургаската
медия, чийто собственик е Валери
Симеонов. По-късно
отношенията им се
влошават. Това вероятно е и една от причините да се появи
партийният вестник
"Атака".
▶ На първите си парламентарни избори
през 2005 г. "Атака" се
явява като коалиция с
още няколко по-малки
леви партии. Причината е, че съдът не
разреши на националистическата партия

да излезе самостоятелно на изборите.
▶ Тогава коалицията
печели близо 297 хил.
гласа, или 8.93%, и заема
21 места в парламента.
На следващите парламентарни избори през
2009-а обаче подкрепата й силно намалява. Тогава в листата
на "Атака" попада още
едно лице от СКАТ - тв
водещата Калина Крумова.
▶ Сега партията,
изглежда, се връща
отново там, откъдето е тръгнала - в телевизията. Този път
обаче в собствена.
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Финансови неволи
пратиха La Tribune
в лятна ваканция

▶За да привлече нови инвеститори, главният изпълнителен директор Валери Декамп ще развива
онлайн изданието на La Tribune

Френският
икономически
всекидневник
спря печатното
си издание за
2 седмици, но
собствениците са
категорични, че то
ще продължи да
излиза

колаж стела михова

4

▶ млн. лв. е годишната субсидия
на партия "Атака", от която найвероятно ще бъде финансирана
новата телевизия

В подготвителен период
сме и ще ви информираме,
когато наберем скорост
Ани Илинчева,
бъдещ програмен директор на телевизия "Атака"

Хартиеното издание на
френския икономически
всекидневник La Tribune е в
двуседмична лятна ваканция.
Oт 8 до 22 август той може да
се чете единствено в електронен вариант и през приложенията за мобилни телефони и
таблети. Според анализатори
на френските печатни вестници това е необикновена за
света на всекидневната преса
идея, която обаче е оправдана
от сериозните проблеми на
вестника в последно време и
трудностите при намирането
на нови инвеститори.
Навици през лятото

Традиционно националните
всекидневници във Франция
съкращават рязко броя на
страниците, с които излизат
през летния сезон. Liberation
или Le Monde падат на 24
страници от 40, а Le Figaro
се редуцира до 18 страници,
но не се лишава от пълния
си брой бизнес страници.
Безплатните издания като 20
Minutes или Metro не излизат
в продължение на няколко
седмици през активния летен
период.
Началото на края или
труден период?

За читателите на френското издание съобщението от
първа страница на 5 август, че
вестникът излиза във вакан-

ция, безспорно е било новина. Не толкова изненадващо
обаче е за екипите, работещи
във вестника. В последните
2 години марката навлиза в
сериозна криза, вестникът е
препродаван няколко пъти
и напрежението сред работещите в него журналисти
се покачва. За да продължи
да съществува La Tribune,
Търговският съд в Париж
дори е обявил временна процедура, която го защитава от
кредитори.
Натрупаните задължения
обаче са толкова сериозни, че
поредният собственик приема
оздравителен план. За ужас
на журналистите той предвижда съкращаването на 17
репортерски позиции в изданието. Според собствениците
с двуседмичната отпуска ще
бъдат направени значителни
икономии. Техните сметки
показват, че 60% от продажната цена на икономическия
вестник отиват за хартия, печат и разпространение.

Tribune.
За ръководителите обаче отлаганата твърде дълго реорганизация е крайно необходима.
Главният изпълнителен директор и мажоритарен собственик в изданието Валери
Декамп е категорична, че тя
е неизбежна. Според нея вестникът се нуждае от 5 млн.
EUR, за да бъде оздравено
финансовото му състояние. За
да разсее напрежението сред
служителите на всекидневника, натрупано от неясната
визия за неговото бъдеще,
през юни Декамп се срещна
с всички от екипа. Тя увери
хората, че ръководителите
не се опитват да погребат
хартиеното издание, и уточни,
че то ще претърпи промяна
в концепцията и дизайна си.
Впоследствие мениджърите
излязоха с официално съобщение, че La Tribune е и ще
си остане голям национален
всекидневник.

Между криза
и несигурно бъдеще

Служителите обаче все още
са загрижени, че летният
отпуск ще бележи началото
на смъртта на печатното издание, а марката La Tribune
се асоциира преди всичко с
него. Електронният вариант
е платен, но 98% от приходите от продажби идват от
печатното издание, а не от
онлайн абонаменти. Освен
че ще направи икономии, решението за лятната ваканция
на La Tribune се вписва в
ясно обявените намерения
на Валери Декамп да развива
електронния вариант на изданието с надеждата, че така ще
привлече повече инвеститори.
Социалният план за развитието на вестника е записан в
стратегия за утвърждаването
на двумедия, в която цент-

Кризата в La Tribune без съмнение е символ за тежкия
етап, в който навлязоха всички печатни издания през последните години. Обявеният
от ръководството на вестника
в края на юни социален план
предизвика двудневна стачка
сред служителите. В резултат на нея икономическият
всекидневник не се появи
на френските вестникарски
будки на 4 и 5 юли.
Оздравителната за изданието мярка беше приета като
масивен удар върху редакцията на изданието. "Редакционното управление е без ясна
посока от няколко месеца и
персоналът е демотивиран",
алармират журналисти на La

Хартията преди
всичко

снимка bloomberg

98%

▶ от приходите от продажби идват от печатното издание, а не от
онлайн абонаменти

рално място да заема онлайн,
а не печатният вариант, както
беше до момента. Според
Декамп интерес от страна на
инвеститори има, но условието им да се включат е марката
да се развива в интернет. Според анализатори обаче, ако
La Tribune остане само във
виртуалното пространство,
всекидневникът няма да успее да се самоиздържа.
Нови собственици,
големи загуби

Кризата в популярния френски бизнес вестник започва
още през 2008 г. Тогава френската група LVMH продава
собствеността на марката на
NextRadioTV - компания, която притежава и управлява
различни медии във Франция.
След Бернар Арно (изпълнителен директор на гиганта
LVMH - бел. ред.) журналистите приветстваха директора
на NextRadioTV Ален Вейл
като месия, припомнят си служители на изданието. Новият
собственик обаче не може да
оправдае очакванията им и
изданието изпада в големи
финансови затруднения. През
2009 г. загубите му достигат
14 млн. EUR. Въпреки че
през 2010 г. отрицателният
резултат намалява, той все
още е значителен - 9 млн.
EUR. Заради провала Вейл
продаде La Tribune за символичното 1 EUR на Валери
Декамп.

Елина Пулчева
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Другият мирис на морето
И последната вечер от Spirit of Burgas показа, че алтернативната сцена не изостава по талант и популярност

Въпреки недоброто озвучаване Чино Морено от Deftones даде всичко от себе си

снимка Илиян Ружин

Да застанеш на върха на
приморския парк в Бургас,
да погледнеш надолу към
плажа и да видиш как
прожекторите осветяват
гора от хиляди ръце безценно. На тазгодишния
Spirit of Burgas България
откри не само хубавата
мейнстрийм музика като
Skunk Anansie и Moby, не
само хубавата алтернативна
музика като Deftones и
Suicidal Tendencies, но
и различната българска
музика. Доказателство
за това бяха прекрасните
концерти на групи като
Smallman и Center, които
за радост събраха доста
публика.
Само преди няколко
години беше трудно за
вярване, че ще доживеем
да видим групи като
Deftones и Amplifier у нас,
а още по-малко, че те ще
имат достатъчно публика,
която определено знае на
чий концерт е и дори пее
текста на песните. Не беше
за вярване, че на сцена
ще видим с тежки китари

Анеке ван Хирсберген,
която в момента развива
своя солов проект, да
изпълни не една, а цели
четири песни на бившата си
банда The Gathering. Малко
въображение и наистина
можеше да си представиш,
че си на концерт на групата.
А как се чувстват тези
изпълнители на брега на
Черно море? Попитахме
Анеке ван Хирсберген и
вокала Сел Баламир от
Amplifier. Самата Анеке се
разхождаше спокойно сред
публиката на концерта на
Deftones и очевидно знаеше
всички песни наизуст.
Amplifier пък посветиха
една от песните си на
Lufthansa, които бяха
загубили цялото им
оборудване, и още
едно парче на всички
групи, които им заеха
инструментите си. Въпреки
сериозното препятствие
концертът беше безгрешен.
Това ясно показа, че те
са музиканти от голям
калибър.
Теодора Мусева

Интервю Сел Баламир, вокалист на Amplifier - преди концерта Интервю Анеке ван Хирсберген, вокал на Agua de Annique
и бивш вокал на The Gathering

Най-трудните концерти винаги Много съм горда като една от
се оказват най-добрите
първите жени на метъл сцената
Прекарахме 12
години, мислейки, че просто
трябва да свирим
музика, а някой друг
ще се погрижи за останалото. Не е така

▶ Здравейте, Анеке. Виждали сте българската публика вече два пъти, харесва
ли ви?

внимание на
метъл сцената, защото са
малко?

- Обичам българите. Хората
на Балканите са много запалени по музика и се радват
заедно. Много сте гостоприемни, толкова ми харесва тук.
Дойдох със семейството си.
▶ В момента записвате
новия си албум с Даниел
Кардозо от Head Control
System. Как върви?

снимка теодора мусева

▶ Здравейте, Сел! Как сте?

- Добре съм, лека лудница е,
защото всичките ни инструменти се изгубиха по пътя и се
наложи да вземем оборудване
назаем от други групи.
▶ Ще се справите ли?

- Сигурен съм. Човек трябва
да има философия. Работиш с
това, което имаш. Пък и има
едно златно правило - найтрудните концерти винаги се
оказват най-добрите.
▶ Последният ви албум The
Octopus показва голямо
развитие. И звукът е доста по-контрастен в сравнение с другите албуми.

- Много сложен албум е. Не
само музиката, но и историята на самия албум. Решихме
да го запишем без помощта
на звукозаписна компания.
Финансирахме го сами и не
знаехме дали въобще някой
ще иска да го купи. Но фа-

ктът, че реакцията на всички
беше толкова добра, доказа,
че сме взели правилното решение.
А причината за различния
звук е именно това, че бяхме
свободни да правим каквото
си поискаме. И мисля, че хората усещат тази свобода, като
го слушат.
▶ Мислите ли, че звукозаписните компании
умират?

- Да, свидетели сме на това.
Много групи вече качват албумите си онлайн. Ние не сме
единствените. През всичките
години и след десетки хиляди
продадени албуми не получавахме нищо. Когато продадеш
албум през някоя компания,
има толкова много хора, които
взимат своя дял, и накрая до
нас достига нищожна част от
парите. А в момента печелим
достатъчно, че да имаме основен доход и да издържаме

семействата си. Това ти дава
усещането, че си успял да се
справиш сам. Така всичко е
много по-жизнено. Да, трудно
е и е малко страшно.
▶ Кое е най-трудното?

- И последната вечер от
Spirit of Burgas показа, че алтернативната сцена не изостава по талант и популярност.
▶ Какъв бизнес има баща
ви?

- Продава картини. Уча се
много от баща си за бизнес
взаимоотношенията. Виждам връзките му с хора,
които създават изкуство.
Тези, които се справят
добре, са проактивни и
поемат ситуацията в свои
ръце.
Прекарахме 12 години,
мислейки, че просто трябва да свирим музика, а някой друг ще се погрижи за
останалото. Не е така.

- Всъщност ние с Даниел написахме всички песни
заедно, затова албумът ще
има съвсем нова атмосфера
и звук. Даниел познава вкуса
ми - точната комбинация от
тежка, мелодична и попмузика. Има малко тъмнина, малко
светлина и всичко това той
го миксира в тези наистина
красиви песни.
▶ Наскоро бяхте с
Anathema в Южна Америка.
Хареса ли ви?

- Да, беше страхотно. Обичам южноамериканците - те
общуват по същия начин като
вас. Всичко идва от сърцето, сякаш си в топла вана,
когато си там. В дните на
The Gathering беше лудница,
хората се лепяха по стъклата
на колите, снимаха ни непрекъснато. Сега имам чувството,
че феновете ни пораснаха
със самите нас и са някак поспокойни.
▶ Записахте вокалите за
две песни от последния
албум на Anathema.

- Да, беше прекрасно, защото знам тези песни отпреди.

Имам чувството, че
феновете пораснаха със самите нас и са някак
по-спокойни
Толкова са красиви. Записах
вокалите в студиото си у дома
и ги изпратих на Дани (Даниел Кавана, един от основателите на Anathema - бел. ред.)
като mp3, защото нямахме
време да се срещнем.
▶ Мислите ли, че жените получават повече

- Това е добъ р въ п р о с .
Може би. Когато се присъединих към
The Gathering,
нямаше много
вокалистки на
метъл сцената.
Имаше някои
като Доро Пеш
(от Warlock),
но тя е много
мъжествена.
Липсваха поатмосферични
женски вокали.
Но също липсваха хора като
вас - жени журналисти и жени
фотографи в
тежката музика.
Оттогава обаче
те започнаха да
се появяват и съм много
горда от позицията си в
The Gathering като една
от първите.
▶ Не ви ли липсват понякога? В The Gathering
използвахте много поширок спектъра на гласа си. В Agua de Annique
звукът е много по-мек,
дори поп.

- Чуйте новия албум!
Последният ми албум In
Your Room беше много
лек, имаше доста поп, но в
този албум има много различни вокали - хорали, потежки вокали, използвам
целия си вокален обхват.

