Тема на деня ▶ 8-9

компании ▶ 11

Колко голяма
е ножицата...

НЕК започва дълга
съдебна битка
с ”Атомстройекспорт“

Петък

19 август 2011, брой 158 (5218)

...или от какво се лишиха гражданите на някои
европейски държави заради дълговата криза

USD/BGN: 1.36115

EUR/USD: 1.43690

Sofix: 375.01

BG40: 120.74

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

+0.75%

-0.75%

-0.31%

Централните
хали печелят
колкото Общинска
банка

+1.50%

цена 1.50 лева

пазари ▶ 14-15

Да си силен
е прекалено
скъпо

технологии ▶ 18

Lenovo удвои
печалбите си
през второто
тримесечие

weekend ▶ 22-23

Колко е важно
да бъдеш
самостоятелен

За разлика от моловете,
които едва оцеляват,
печалбата на софийските хали
остава висока - над 2 млн. лв.
за миналата година ▶ 4-5
Снимка Емилия Костадинова

Децата днес са
самостоятелни само
по отношение на
техническата си
грамотност и опитност,
но не и в социалното си
общуване
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Мнения

~Дара

▶ По темата “Жак Делор:
Еврото и ЕС са на ръба на
пропастта”:
▶ Вместо да се събират и да
умуват, нека всички преминат на режим под формата
на български заплати. Т.е.
да започнат да получават
заплати от порядъка на
българските. А еврочиновниците да са с драстично
съкратен бюджет.
~съсел съска
Свят ▶ 11

Четвъртък

18 август 2011, брой 157 (5217)

Новини ▶ 6-7

Противоречивият
ръст на винения
пазар

USD/BGN: 1.35099

EUR/USD: 1.44770

Sofix: 376.19

BG40: 118.95

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

-0.81%

Губещ
Барак Обама

Списание “Форбс” обяви автора на трилъри
Джеймс Патерсън за най-високоплатения
писател в света за тази година. Приходите
му са 84 млн. USD според списанието.
Популярни негови романи са “Завръщането на
паяка”, “Целуни момичетата”, “Джак и Джил”,
“Криеница” и др.

Одобрението на американците за икономическата
политика на президента на САЩ достигна нов
минимум от 26%. Данните са от проучване на
Gallup, което беше направено след спора в Конгреса
за държавните разходи. 71% от запитаните не
одобряват начина, по който Обама се справя с
икономиката.

Коментар

▶ По темата “Приходите
на “М-Tел” намаляват,
абонатите растат”:
▶ Фактът, че клиентите
им са се увеличили, макар и с
малък процент, както и че
регулярно влагат средства
в иновации, показва, че са се
възстановили от кризата.

Инфлацията
в еврозоната се
забави до 2.5%
в края на юли

Печеливш
Джеймс Патерсън

+0.81%

-0.83%

-0.17%

цена 1.50 лева

Това
не е решение о

Избори на дребно
Златина Димитрова
zlatina.dimitrova@pari.bg

Дори предизборните
обещания за
800 дни биха били
по-адекватни от
задълбаването в
дребни детайли

Икономически анализатори определиха
предложенията на Ангела Меркел и Никола Саркози
за въвеждането на нови данъци и регулации като
закъснели, объркани и нерешителни. Банките се
противопоставиха на новия данък транзакции.
Пазарите също не повярваха и еврото продължи да
губи от стойността си ▶ 4-5

Пазари ▶ 8-9

Несбъднатото
завръщане
на британците
Гражданите на
Обединеното кралство
може и да подновяват
интереса си към
българския имотен пазар,
но реални сделки няма

Компании ▶ 9

“И Ар Джи
Капитал-1”
продава
търговския
център
“Орифлейм”

Компании ▶ 10

Приходите
на
“МобилТел”
намаляват,
абонатите
растат
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Байърли за Борисов - “бабаит, изтупан в “Армани”. Бившият американски посланик предрича
кандидатирането на Борисов
за кмет на София, посочва и
връзките му с престъпни групи в поредната разсекретена
грама на Wikileaks.

2
3

Георги Табаков:
Тепърва ще усетим
кризата в България,
казва председателят
на Българския икономически
форум.

Несбъднатото завръщане на британците.
Гражданите на Обединеното кралство може
и да подновяват интереса си
към българския имотен пазар,
но реални сделки няма.

Снимка shutterstock

В пиесата “Циркът на пънкарите” на един странен автор Фернандо Арабал - две диктатури,
фашистката и комунистическата,
се срещат на неутрална територия,
за да се окаже, че участниците в
действието много си приличат.
На нашата политическа сцена
участниците също си приличат.
Съвършено еднакви са в предизборното бръмчене, на което
липсват конкретни идеи. Партиите вече се завъртяха във вихъра
на предизборната треска, но не
с предложения или с обещания.
Надпреварата започва със спорове на дребно. “Атака” реши да
инициира подписка в Народното
събрание за сезиране на Консти-

Изпълнителен директор и
главен редактор
Лилия Апостолова
4395802
lilia.apostolova@pari.bg
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туционния съд след ваканцията.
Причината е подозрението, че
кандидат-президентът Меглена
Кунева не е живяла в България
поне шест месеца от всяка от
последните пет години. Това,
разбира се, е сериозна тема, на
която трябва да се обърне внимание. Не политическата кариера на
кандидата има водещо значение,
а настоящото местожителство.
Почти толкова голямо внимание
изисква и спорът между СДС-Варна и ДСБ относно кандидатурата
на Николай Недков за кмет на
Варна, защото заместник-председателят на партията във Варна има
друга идея за кандидат. РЗС пък
обеща да уволни Бойко Борисов,

Визуален редактор и
редактор приложения
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Филип Буров - 4395857
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след като промени конституцията.
Същевременно Цветан Цветанов
тържествено обяви, че след МВР и
партията няма да приема дарения
за предизборната си кампания.
Поздравления. Всичко това е болезнено важно, когато реално не
се представят идеи, когато липсват
ясни политически предложения.
Дори предизборните обещания за
800 дни биха били по-адекватни от
задълбаването в дребни детайли.
Фокусът на изборите се измества. Предполага се, че през есента
трябва да се гласува за идеи, визия,
програми. Вместо това на пазара
се предлагат няколко ремонтирани
моста, заядливи реплики и отка-

Компании и пазари
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зани пари. Поне глобиха и Сергей
Станишев, за да има какво да се
каже за предизборната дейност на
всяка от партиите във властта. Ако
нищо не се е чуло за някоя от тях,
вероятно скоро ще изскочи следващата привидно важна новина,
която задължително ще бъде още
по-важно опровергана.
В пиесата на Арабал всичко
приключва с желанието за създаване на цирк - с истински фокуси.
При нас предизборните трикове
ще приключат наесен. Ако всичко
продължава в същия дух, никой
няма да знае зад какви идеи застава, давайки гласа си. Но поне ще е
наясно със състава на трупата.
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Число на деня

Да отворим очи еврото и Европа са
на ръба на пропастта

68.3

▶ млн. EUR е сумата, която българите, живеещи постоянно в чужбина, са изпратили обратно у нас. Данните са на
БНБ за юни тази година

Жак Делор, бивш председател на
Европейската комисия

Дим без огън

В броя четете още

Свят ▶ 10

Ще спре ли
насилието в
Сирия след
намесата на ООН

Weekend ▶ 20-21

Снимки Боби Тошев

Столичната пожарна показа нагледно как се
действа при пожари, бедствия и други извънредни ситуации. Учението се проведе в сградата
на телефонната компания „Виваком”. По време
на демонстрациите бяха изпробвани аварийните планове за извънредни ситуации и за целта
бяха изведени около 1500 души от „горящата”
сграда

Камъкът спря

Rolling Stone спира да
излиза на български
Основната причина,
която изтъкват
издателите, е
неблагоприятният
икономически
климат в България
Българското издание на култовото музикално списание
Rolling Stone прекратява съществуването си, съобщи
сайтът на изданието. Като
причина за спирането се
посочва неблагоприятният
икономически климат в България.

Корицата на последния
21 брой беше със снимка
на починалата през юли
Ейми Уайнхаус.

А ти знаеш
ли кой е
Стефан
Кънчев?

Какво казват
другите

Специалисти в сектора
окачествиха закриването
на списанието като част
от преразпределението на

пазара на печатни издания.
Тиражира се мнението, че
списанията са доста като
количество, а рекламните
обеми са силно ограничени.
Спадът в рекламните бюджети към печатните медии
не е новост и дори се очаква
още издания да преустановят работа у нас.
От годишния финансов
отчет на издателя на списанието „Сивир Пъбликей-

299

▶ хил. лв. е загубата
на издателите на
списанието
за 2010 г.

шънс” ООД става ясно, че
през 2010 г. фирмата има
приходи 251 хил. лв., но
отчетените загуби са 299
хил. лв.
42 години
по-късно

Първият брой на българския Rolling Stone излиза на 9 ноември 2009 г.,
когато е 42-рият рожден
ден на американското из-

21

▶ броя от списанието
излязоха на българския
пазар преди закриването
му

дание. На корицата на
дебютния брой е Роби
Уилямс, който дава специално интервю за българските читатели.
При старта на списанието главният редактор Анелия Илиева, която тогава е
едва на 22 години, заявява,
че българското издание
ще следва духа и традициите на американското
издание. По-голямата част
от статиите в българския
Rolling Stone са преводни
материали.
Списанието имаше 21
броя, два от които двойни. Корицата на последния
брой беше със снимка на
починалата през юли Ейми
Уайнхаус.
Ивана Петрова
Илия Темелков
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4 Новини у нас

Централните хали печелят

За разлика от моловете, които
едва оцеляват, печалбата
за 2010 г. на Халите остава
висока - над 2 млн. лв.
Докато моловете и по-малките търговски центрове
все по-трудно успяват да
намерят наематели, и то
такива, които да си плащат
редовно наемите, софийските Централни хали се
справят изненадващо добре.
Текучество на наематели
и тук има, но това почти
не влияе на финансовите
резултати на дружеството
“Централни хали” АД. А те
са повече от добри - над 2.2
млн. лв. печалба и почти 5
млн. лв. приходи за изминалата година. За първото
полугодие на настоящата
пък резултатите изглеждат
още по-добри.
Отличници

“Приходите ни през първото полугодие на годината са с 1.5% по-високи от
тези за същия период на
2010 г.”, обяви управителят
на търговския обект Лазар
Гешев. За миналата година
дружеството “Централни
хали” АД, което оперира
само със столичните хали,
има 4 855 000 лв. приходи,
като спадът спрямо 2009 г. е
само около 100 000 лв.
Печалбата на обекта за
изминалата 2010 г. пък е
2 211 000 лв., а през 2009 г.
сумата е била с около 220 000
лв. по-висока, показва отче-

тът на дружеството, публикуван в Търговския регистър. За сравнение печалбата
на “Общинска банка” АД е
малко над 2 млн. лв., признаха преди време от Столичния
общински съвет.
Според отчета на “Централни хали” АД за 2010 г.
дружеството изплаща и без
проблеми заемите си, изтеглени от свързани фирми. На
фона на все по-агресивно
рекламиращите се молове
Халите не са похарчили и
лев за реклама през 2010 г.
Година по-рано разходите
по това перо са били едва
29 000 лв. Отчетът на дружеството показва, че за миналата година то е платило
251 000 лв. данък печалба.
Без наем на
квадратен метър

Противно на масовата практика търговските центрове
да отдават площта си под наем на база на квадратурата,
в Централните хали това не
е така. Управата е възприела
подход, подобен на този, по
който плащат търговците на
пазарите - за нает обект, или
в случая за щанд, като и за
площта зад него.
“Ние не пресмятаме колко
квадратни метра сме отдали под наем, а предлагаме търговска площ - щанд.

“Централни хали” АД
Данни от Търговския регистър:
Данни

2010 г.

2009 г.

Приходи

4 855 000 лв. 4 944 000 лв.

Печалба
за годината

2 211 000 лв.

2 334 000 лв.

Корпоративен
данък

251 000 лв.

259 000 лв.

442 лв.

467 лв.

Печалба
от 1 акция

История
За Централните
хали
▶ Халите са построени
по проект на архитекта
Наум Торбов. Строителството е започнало през
1909 г., а търговският
център е отворил врати
2 години по-късно.
▶ През 1988 г. те са затворени и след години разруха
са ремонтирани. Открити са отново през 2000 г.
от тогавашния кмет
Стефан Софиянски.

▶ “Централни хали” АД са
собственост на “Ащром
ЛТД” Кипър със 75% и Столичната община с 25%.
▶ Общината влиза в
дружеството с 4014 кв.
м площ на сградата и
допълнително дворно
място около нея.
▶ Заради създаването на
смесеното дружество
през 1998 г. Софиянски
дълго време беше подсъдим. Той обаче беше
оправдан и от Софийския градски съд, и от
Софийския апелативен
съд.

Въпросът е дали той ще е
достатъчен, за да изложи
търговецът по подобаващ
начин стоката си. Обявяваме
цена например 1000 EUR на
месец и може да преговаряме”, обясни Лазар Гешев.
Спад на наемите няма такова нещо

Управителят на Халите
разказа, че не е понижавал
масово наемите. Макар да
е имало такива случаи, те
били рядкост. От 2000 г. досега наемите там постоянно
растат, като първо са били в
долари, а после в евро. “Когато подписваме договори
с дадена фирма, ние имаме краткосрочен договор най-често до 3 години. За
такъв период на наемателите не им е толкова трудно”,
обяснява управителят. По
думите му има и наематели
като “Първа инвестиционна
банка” и “МобилТел”, чиито
договори са по-дълги, но те
влизат в категорията на т.
нар. големи наематели.
Стандартно ежегодно наемите се увеличават в зависимост от инфлацията.
“Добрите наематели, които
развиват бизнеса си успешно, от които клиентите не се
оплакват и работниците им
спазват правилата, получават по-малко увеличение на
наема”, обясни търговската
си политика Лазар Гешев.
Строежът на
метрото прогонил
клиентите

Не кризата, а изграждането
на втория лъч на софийското
метро, заради който спря
движението на трамваите
по бул. “Мария Луиза” се е
оказало най-големият проблем за търговците в Халите. “Спирането на трамваите
стана на 1 март 2010 г. Над
70% от клиентите на Централните хали се придвижваха с градския транспорт.
Неговата липса доведе до
спад в оборотите на търговците”, казва Гешев.
Той твърди, че повечето от
наемателите след повторното откриване на Халите през
2000 г. остават в търговския
център. “Има наематели,
които се затрудняват изключително много. Освободиха
работници и собствениците
започнаха да продават. Други теглят заеми, за да покрият разходите си с надеждата
да оцелеят, защото ако това
не стане, няма да имат възможност да се върнат тук, а
и много трудно се намира
подходящо място за търговия”, обяснява Гешев. Той
се надява, че по-голяма част
от клиентите ще се завърнат
догодина, когато заработи
вторият лъч на метрото.
Красимира Янева

Снимки боби тошев
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колкото Общинска банка
Замяна
София
още не може
да се раздели
със своя дял

▶ Запорирането на
акциите на общината
в “Централни
хали” АД заради
отчуждаване на имот
за строителството
на пробива “Данаил
Николаев” пречи
на кметството
да ги прехвърли
на мажоритарния
собственик.
▶ Това трябва да стане
според решение от
миналото лято на
Столичния общински
съвет. Тогава
общинарите решиха
да заменят 25-те

процента общински дял
в дружеството срещу
градинката до Руската
църква с площ 1305 кв. м.
▶ Делът на общината
в Халите е оценен
на 6.015 млн. лв., а
градинката, чийто
собственик “Абротеа
интернешънъл” има
разрешение и виза за
строеж, е оценена за
5.592 млн. лв.
▶ “Абротеа” и
собственикът на
останалите 75% от
Халите - “Ащром
ЛТД” Кипър, са под
шапката на “Ащром БВ”,
Холандия.
▶ Според
споразумението
“Абротеа” трябва да
плати още почти 450
000 лв. на кметството
за замяната.

Все още не можем да
прехвърлим общинските
25% на мажоритарния собственик,
защото акциите ни са запорирани.
Трябва да се изясни спорът с
фирма “Ирис - БН”, която оспорва
оценката на свой имот, през
който трябва да минава пробивът
“Данаил Николаев”. Чак тогава
ще можем да прехвърлим реално
акциите. Не знам дали Столичната
община е получила дивидент от
печалбата за 2010 г.
Николай Стойнев,
председател на стопанската комисия в СОС (ГЕРБ)

Детският център се оказа неуспешен
Да, имаме напуснали наематели. Но ако наемателят иска да остане, няма
начин да не се разберем
да остане. Има и такива,
които не издържат финансово и напускат. “Тропс
къща” например напуснаха по свои причини.
Надявам се след време да
имаме нов наемател на тяхно място. “Сотир плод”
преустанови дейността си
на дребно и продава само
на едро. На тяхно място
имаме друг, не по-малко
успешен наемател, който

Лазар Гешев,
управител на “Централни хали” АД

търгува с пресни плодове
и зеленчуци. Детският
център обаче, който беше
направен на подземното
ниво, се оказа неуспешно начинание. Правихме
програми за деца. Плащахме луди пари. Нищо не се
продаваше. Тук не идват
деца. Сметнахме, че Халите
не са подходящо място за
детски център и детски
стоки. Това се усети найсилно, след като затвориха и
част от бул. “Мария Луиза”.
Част от детския център
бяха магазините на “Колев

и Колев”, “Комсед” и парти
магазинът. Тях вече ги няма,
но имаме нов наемател
- “Мания”. Заради него
трябваше да преместим
фризьорския салон, който е
невероятно успешен и е на
по-голяма площ, а сега временно нямаме музикален
магазин, но имаме уговорка
с неговия собственик при
първа възможност от наша
страна той да се върне в Халите. Мисля, че донякъде
успехът на Халите се дължи
на това, че наемателите ни
са главно производители.

Тук новите производители
са видими и за тях има подобър ефект. Така запазваме
тайнството на търговската
дейност. Освен това внимаваме да няма претрупване
на промоции. Изключения
има по празниците.

Колко ви струва да сте информирани
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Повече туристи, повече приходи,
но и проблеми зa решаване

Прогнозите за много силен летен сезон засега се оправдават, но курортите
трябва да решат някои проблеми, ако искат тенденцията да е устойчива
Туристическата индустрия
в България е отчела близо
20% ръст както на броя на
нощувките, така и на броя
на туристите през второто тримесечие на годината,
сочат данните на Националния статистически институт.
Значително според статистиката е и повишението на
приходите за този период
спрямо същия на миналата
година - 165.3 млн. лв., или
14.4% повече.
При това данните са до
края на юни и не включват
пиковите за туризма юли и
август. В момента хотелиери
твърдят, че легловата база в
големите ни курорти като
Слънчев бряг, Златни пясъци и Албена е запълнена
на 100%.
Добрите резултати са въпреки проблемите, с които
се сблъсква българският
туризъм тази година. Неуредици между хотелиерите
и ръководството на Слънчев
бряг в началото на сезона предизвика протести и
блокиране на пътища. След
това последва и поредица
от нелепи инциденти, зад
които като проблем прозират липсата на достатъчно
контрол и т.нар. алкохолен
туризъм.
Розово, розово, розово

Статистиката отчита повече
нощувки и повече туристи не само от чужбина, но
и от България. Хотелиери
и туроператори обясняват
последното с това, че тази
година почивните дни са
били обявени в началото на
годината, което е позволило
на българите да планират

165.3

▶ млн. лв. са приходите
от нощувки за второто
тримесечие на годината,
или с 14.4% повече на
годишна база

27%

▶ е общата заетост
на легловата база през
второто тримесечие
на 2011 г., което е
сравнително нисък
показател

19.4%

▶ повече са туристите
за второто тримесечие,
или общо 1.35 млн. души

20.2%

снимка боби тошев

по-рано почивките си. Ръстът на чужденците пък намира своето обяснение със
завишения интерес към дестинацията след размириците
в конкурентните ни дестинации от Северна Африка като
Египет и Тунис.
Повече нощувки и повече
туристи логично носят и
повече приходи, като за второто тримесечие те са с ръст
от 14.4%.
Повече от
очакваното

Повечето големи туро-

ператори и хотелиери
прогнозираха силен сезон,
но най-смелите прогнози
достигаха 12-14% ръст на
туристите.
Бум на руските туристи
се наблюдава тази година
по Черноморието. Представители на големите туроператори казаха за в.
“Пари”, че за първи път
въобще тази година на летище Бургас чартърите от
Русия доминират над тези
от Германия. Данните на
външното министерство
сочат, че от началото на го-

дината издадените туристически визи от българските консулски служби
в Русия са приблизително
с 30% повече, отколкото
миналата година.

▶ е ръстът на нощувките
в страната от април до
юни

Въпреки розовата картина
няколко нелепи инцидента това лято слагат петна
върху имиджа на България - удавеното в басейн
момиче на Златни пясъци,
натровените деца в детски
лагер в Китен и др. Като
проблем за хотелиерите

се очертават и модерните
организирани обиколки по
баровете в Слънчев бряг. В
същото време обаче самите хотелиери тази година
отново са в конфликт с
ръководството на курорта
и в началото на сезона се
стигна до протести и блокиране на пътища.
Проблем за голяма част
от Черноморието остава
и липсата на пречиствателни станции или недостатъчният капацитет на
съществуващите. По този
повод премиерът преди

борени дни е възложил
на регионалния министър
Росен Плевнелиев “да измисли временно решение”
на проблема.
Опасенията на мнозина
представители на бранша са, че ръстът на чуждестранните туристи това
лято е временен феномен
- основно заради гръцката криза и размириците
в Северна Африка. И ако
проблемите не намерят
трайно решение, можем
лесно да ги загубим.

▶ “Това е недопустимо за
европейски курорт с претенции, пречи на всички,
които пристигат, за да
почиват. Разграничаваме
се официално и публично от
тези мероприятия. Етикетът “алкохолен туризъм” е лепнат точно заради
организираните турове по
баровете”, заяви шефката

на Съюза на хотелиерите
Елена Иванова.
▶ Друг представител на
Българската хотелиерска
асоциация наскоро заяви,
че организаторите на
тези турове често нарушават и закона, защото
в обиколките се включвали туристи, които не са
навършили 18 години.

▶ От своя страна туроператорите не харесват
идеята да се сложи край на
алкохолния туризъм, защото тези турове им носят
солидни печалби. Те обаче
отричат в обиколките да
се включват непълнолетни лица. Това е възможно
единствено ако родителите им са с тях.

Трески за дялане

Ани Коджаиванова

Радикално
Хотелиери
поискаха
вечерен час
на морето

Извиках Плевнелиев с всички
ВиК дружества и им наредих
да измислят временно решение,
докато се изградят пречиствателните
станции по Черноморието, така че за
следващия курортен сезон да няма
нито един плаж с отпадни води
Бойко Борисов

▶ Хотелиери от Слънчев
бряг преди броени дни заявиха пред медиите, че
в курорта трябва да се
въведе нещо като вечерен
час.
▶ Те настояват в баровете да се сервира алкохол
само до полунощ и така да
се спрат организираните
групи, които обикалят от
бар на бар в курорта. Явлението е особено модерно
тази година и се нарича
bar crаwling. Групите се
организират от туроператори.
▶ Проблемът е, че след
подобни масови пиянства
участниците в тях създават истински хаос в комплекса, а наскоро се стигна
и до инцидент. Германски
младеж падна от терасата на хотела и загина на
място след подобна бурна
вечер.

снимка емилия костадинова
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ГЕРБ се отказва от даренията за изборите
Партията искала
прозрачност на
средствата, които
ползва
От предизборния щаб на
ГЕРБ съобщиха, че ще
отказват даренията за изборите. Това било предложено на оперативното
ръководство на партията.
Все още не се знае какво
ще бъде крайното решение, но идеята на щаба е
да има повече прозрачност
относно финансирането на
изборите.
Целите

„Такова решение ще гарантира и на избирателите на
ГЕРБ, че техните гласове
ще бъдат дадени за конкретни политики на партията и
кандидатите ни и няма да
ги направи зависими по никакъв начин от определени
корпоративни интереси”,
обясниха от предизборния щаб. Предложението
е направено след анализ на
предизборната обстановка
и обществените нагласи
за хода на предизборната
кампания.

Първоизточник

Анализът на нагласите на
хората показал, че финансирането само със средства
от държавната субсидия ще
гарантира независимост на
избраните кандидати в бъдещата им работа. Идеята е
да бъдат отказвани всякакви
дарения. На сайта на партията щели да бъдат публикувани отчети за разходите за
агитация.
Партийните нагласи

Вчера общо пет партии обявиха свои намерения в хода
на изборите. „Атака” се обяви против президентската
кандидатура на Меглена Кунева. За СДС и ДСБ на дневен ред бяха противоречията
за листата с общински съветници за София. Появи се
и едно искане за оставка. То
е по адрес на шефа на митниците Ваньо Танов и е по
искане на Единната народна
партия (ЕНП). Причината
са неефективната борба с
наркотрафика и реформата,
която се подготвя за Агенция
„Митници”. От Съюза на
комунистите пак поискаха
да наемат паметника на връх
Бузлуджа от държавата, а

кандидат-кметът за София
Георги Кадиев иска незабавно преустановяване на
обществената поръчка „Системна интеграция в Столичната община”.
Радослава Димитрова

Изискване
Сметната палата
създава регистър
за даренията
▶ От Сметната палата
пък обявиха, че всички партии, коалиции и инициативни комитети, които
са регистрирани за изборите, ще трябва да подават
информация за дарителите и даренията, които са
получили. ще бъде описано
всичко - от името на дарителя до вида да дарението. Средствата, които се
дават, пък ще трябва да
са с доказан произход, когато са от физическо лице и
са над 1000 лв. Информацията от партиите ще се
предоставя по електронен
път, по пощата или чрез
куриер.
▶Цветан Цветанов, председател на предизборния щаб на ГЕРБ

СДС и ДСБ

ЕНП

Сините се отдадоха на спорове Мария Капон иска оставката
за общинските съветници
на Ваньо Танов
В Агенция „Митници” се
подготвя реформа, която
ще отвори пътя на дрогата
към България. За това предупреди председателят на
Единната народна партия
(ЕНП) Мария Капон. Партията е изпратила отворено
писмо до премиера Бойко
Борисов с предупреждение,
че няма никакви мерки в
борбата с наркотрафика,
дори напротив - в агенцията
се готви реформа, според
която отделът за борба с
наркотрафика ще бъде слят
с Централното митническо управление, което ще
намали ефективността от
работата. Капон иска Ваньо
Танов да напусне поста си.

Вместо спор за предизборната програма сините
заложиха на противоречията за листата за общински
съветници в София. Очакванията бяха партиите да
подредят кандидатите си
до 20 август. Това обаче
няма да се случи, защото
двете партии СДС и ДПС
не постигат разбирателство
за съотношението на кандидатите си.
Кой какво
иска

Градският съвет на СДССофия иска кандидатите
да са разпределени поравно
между двете партии. Идеята
им е водач да е кандидатът
за кмет на Синята коалиция
Прошко Прошков, който
е от ДСБ. Искането е на
второ място да е Владимир
Кисьов от СДС, а кандидатите след тях да се редуват
- ДСБ, СДС и т. н.
От ДСБ обаче искат съотношение 3:2, като предлагат
различни варианти за спазване на съотношението.
Споразумението

Двете партии трябва да
стигнат до споразумение
до 28 август, когато изтича срокът за регистрация
на местните коалиции в
общинските избирателни
комисии. По думите на
лидера на столичната организация на СДС Борислав
Бориславов такова спора-

Кметски

Двамата кандидат-кметове
на София - синият Прошко
Прошков и червеният Георги
Кадиев - поискаха сегашният
кмет Йорданка Фандъкова да
преустанови обществената
поръчка „Системна интеграция в Столичната община”.
Искането дойде първо от
Прошко Прошков, а няколко
часа по-късно и от Георги

Кадиев.
„Процедурата вероятно
ще е за над 3 млн. лв., като
за същата работа вече бяха
платени 3.6 млн. лв. при
друга поръчка за системен
интегратор през 2008 г.”,
обясни Георги Кадиев. Тогава парите бяха платени
на фирма „Аксиор” ООД,
собственост на съпруга на
бившата съдружничка на
Андрей Иванов и сегашна
депутатка от ГЕРБ Стефани Михайлова. Мнението
на червения кандидат е, че
външна фирма трябва да поеме контрола на свършеното
досега.

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

sales@pari.bg

Отговорността
на един премиер

▶Мария Капон,
председател на ЕНП

Предупреждение

Според Петър Якимов, кандидат за кмет на столицата
от ЕНП, заради реформата
ще има и голямо съкращение на качествени кадри
от митниците. Мнението
му е, че превенцията на
контрабандата трябва да се

По думите на Мария Капон около 90% от операциите срещу трафик на
наркотици се извършват в
сътрудничество и по инициатива на други държави,
а останалите 10% - в сътрудничество с Гранична
полиция. Тя допълни, че
ако Бойко Борисов застане зад реформата, която
се прави от Ваньо Танов,
това ще означава, че той
е отговорен за всеки грам
наркотик, който влиза в
страната.

„Атака”

▶Прошко Прошков, кандидат-кмет на синята
коалиция

зумение е било подписано
още преди вътрешните избори за кандидат-кмет. Сега обаче ДСБ проявявали
претенции и нарушавали
договорките.

осъществява в сътрудничество с МВР.

„Атака” обяви война на Меглена Кунева
„Атака” ще сезира Конституционния съд за кандидатурата на Меглена Кунева за
президент, информираха от
партията. Причината за това
е, че Кунева не е живяла в
България последните шест
месеца. Тук обаче партията
няма да действа сама, а ще
търси съдействие от съмишленици.
Началото
на битката

Стана ясно, че партията ще
инициира подписка в народното събрание за сези-

ЛЕСНО И БЪРЗО

www.pari.bg

ране на Конституционния
съд. Това ще стане в края на
август - веднага след лятната ваканция на депутатите.
„Атака” има само 16 гласа, а
за сезиране на съда са нужни
48 подписа.
Отговорът

От предизборния щаб на Меглена Кунева обаче отрекоха
твърденията на Сидеров.
Според тях тя има адресна
регистрация в София от февруари 2010 г., когато свърши
мандатът й като еврокомисар.

�� лв.

▶Волен Сидеров,
лидер на "Атака"
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Колко голяма е
ножицата

... или от какво се лишиха гражданите на някои
европейски държави заради дълговата криза
Съкращаване на разходите, вдигане на данъците и
намаляване на заплатите са
само част от мерките, които
европейските държави започнаха да предприемат след
световната криза през 2008
г. Колкото и разнообразни
да са действията на различните правителства, всички
те имат една и съща цел
- намаляване на бюджетния
дефицит и стабилизиране на
икономиката, и придобиха
по-голяма популярност като
austerity* мерки. В превод от
английски - „мерки на строги
икономии”. За кратко време
думата, обозначаваща политика за свиване на дефицита,
стана най-търсената в интернет пространството и си
спечели приза „Дума на 2010
г.” в класацията на речника
Merriam-Webster.
Откъде тръгна
всичко

В началото този термин

се свързваше основно с
Гърция и Ирландия, които
първи получиха спасителни
заеми от ЕС и МВФ, за да
избегнат фалит. В замяна на
това трябваше да съставят
планове за действие с цел
финансово стабилизиране.
Намаляването на бюджетния дефицит обаче се превърна в приоритет номер
1 за всички 27 държави от
ЕС, които се стремят до
2014-2015 г. да го свият под
3% от БВП.
И големите нямат
застраховка

През последните месеци
силните в ЕС като Германия, Франция и Великобритания също започнаха да
въвеждат мерки на строги
бюджетни ограничения.
Правителството на найголямата европейска икономика Германия планира
съкращаване на 10 хил. работни места в публичния

сектор за четири години,
повишаване на данъците
за ядрената енергетика и
намаляване на субсидиите
за родители. Въпреки че
страната се радва на силен
икономически ръст от 3.6%
през миналата година, а
безработицата е по-ниска,
отколкото преди кризата
през 2008 г., очаква се дупката в германския бюджет
да надхвърли 5%. Франция
също си е поставила амбициозната цел да намали
разходите си с 45 млрд.
EUR през следващите три
години. Правителството на
доскоро силната британска
икономика планира найголемите съкращения на
държавните разходи от Втората световна война насам

- 83 млрд. GBP за четири
години.
И докато Гърция, Португалия и Ирландия трябва
да спазват строга фискална
дисциплина, за да разчитат на финансова подкрепа
от ЕС и МВФ, задачата
на страни като Германия,
Франция и Великобритания
е по-сложна. Те трябва да
стабилизират собствените
си икономики и да дадат
повече сигурност на пазарите.
Пътят за постигане на
това, изглежда, е само един
- приемане на политики за
съкращаване на разходите
и увеличаване на бюджетните приходи.


Мария Веромирова
Златина Димитрова

*Austerity на английски означава „строгост, суровост”; в последните години думата стана по-популярна със значението „режим на строги икономии”.

Кой какво планира
Държава

Промяна на ДДС

Увеличаване на пенсионната възраст

Съкращаване на разходите

Свиване на дефицита

България

остава 20%

вдигане на осигурителния стаж с 3 години до 2014 г. 584 млн. EUR през 2011 г.

с 2.3%

Италия

остава 20%

на 65 години в държавния сектор от 2012 г.

48 млрд. EUR за 3 години

до 1.4% от БВП

Испания

остава 16%

От 65 на 67

9.4 млрд. EUR за 2011 г.

с 5.2%

Гърция

от 19 на 23%

от 61.4 на  63.5

30 млрд. EUR за 3 години

до под 3% от БВП

Португалия

от 21  на 22%

65

0.8% от БВП

с 4.7%

Великобритания

от 17.5  на 20%

от 65 на 66 до 2020 г.

83 млрд. EUR до 2015 г.

с 10%

Франция

остава 19.6%

от 60 на 62

45 млрд. EUR за 3 години

до 6% от БВП

Германия

остава 19%

От 65 на 67

80 млрд. EUR до 2014 г.

с 3%

Испания

▶ Испания е сред страните, които
също се сблъскаха със сериозни
финансови затруднения. Това предизвика съмнения дали тя няма
да е следващата в ЕС, която ще
има нужда от финансова помощ.
Разходите по заемите на страната се повишиха заради
страха на пазарите, че кризата в Гърция ще се отрази и
върху Испания. Пет от испанските банки претърпяха провал на европейските стрес тестове. Безработицата се е
увеличила повече от два пъти, като достига 21%, което е
най-високото равнище за целия ЕС и е основен икономически проблем на страната. Бюджетът за 2011 г. предвижда
строги съкращения, повишаване на данъците за хората с
по-високи доходи и 8% съкращения на разходите.
▶ Според плановете на страната бюджетният дефицит
трябва да достигне 6% през 2011 г. Данъкът върху общия
доход ще бъде повишен за тези, които получават над
175 000 EUR на година. Заплатите на държавните служители се съкращават с 5%, а работните места с 13 000. Публичните инвестиционни планове ще намалеят с 6 млрд. EUR.
▶ Данъкът върху тютюна ще се повиши с 28%. Планира се
продажбата на 30% от националната лотария, както и
миноритарен дял от испанското летище.

Португалия

▶ Португалия се превърна в
третата страна от еврозоната, която поиска финансова помощ от МВФ и ЕС. След
изборите през юни на власт
дойде дясна коалиция, която
имаше достатъчно мнозинство, за да прокара
строгите мерки за съкращаване на разходите. Предишното социалистическо правителство на Жозе
Сократиш не успя да приеме мерките, защото не
срещна подкрепата на опозицията. Затова премиерът подаде оставка.
▶ Някои от мерките вече са в ход. Най-високите
заплати в държавния сектор бяха намалени с 5%. Това
включва и доходите на политиците.
▶ Бюджетният дефицит на страната трябва да
бъде намален до 4.6% през 2011 г. Ще бъдат съкратени програмите за социално подпомагане. Плановете на страната предвиждат приватизацията на
17 предприятия. ДДС ставката ще се увеличи с 1%,
а корпоративният данък - с 2 до 5%. До 2013 г. разходите за армията ще бъдат орязани с 40%. Данъците за хората с доходи над 150 000 EUR също ще
бъдат увеличени.

Италия

▶ Италия е една от страните с
най-голям външен дълг в еврозоната - близо 120% от БВП. В средата на юли страната предприе
пакет от мерки за съкращения на
разходите с 48 млрд. EUR за три
години, за да избегне необходимостта от финансова
помощ.
▶ Мерките предвиждат бюджетният дефицит да
бъде намален на 2.7% през 2012 г. Очакват се увеличения на таксите за здравеопазване, намаляване на регионалните субсидии, семейните данъчни
облекчения и пенсиите. Пенсионната възраст ще
бъде увеличена с 6 месеца. Заплатите в държавния
сектор ще бъдат замразени, както и данъчните
облекчения във висшия държавен сектор. Планира
се намаляване на спонсорирането на градските и
общинските власти с 13 млрд. EUR. Бюджетът на
всички министерски ведомства ще бъде съкратен
с 10%.
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България
▶ Целта, която си е
поставило българското правителство, е
намаляване на бюджетния дефицит от 4.8%
през 2009 г. на 2.5% през
тази година. Сред мерките, за да се постигне
това, е съкращаването
на разходите с 584 млн.
EUR през 2011 г. Финансирането на почти
всички министерства беше намалено, а
съкращенията в администрацията са 10%.
Предвидено е също замразяване на заплатите
в публичния сектор за
три години. Не се предвижда увеличаване на
възрастта за пенсиониране, но от края на
2010 г. започна постепенно увеличаване на
осигурителния стаж
за мъжете и жените с
три години.

Гърция

снимка shutterstock

Великобритания
▶ Британското
правителство
обяви найсериозните
съкращения в бюджета от Втората световна война насам. Те предвиждат спестяване на 83 млрд. GBP
за четири години. Драстичното
орязване се налага заради големия
бюджетен дефицит, който достигна близо 10% от БВП. Според официалната статистика безработните вече са 2.45 млн. души, или 7.7%,
което е най-високото й равнище от
1994 г.
▶ Мерките, които предвижда Великобритания, включват съкращаване на 490 000 работни места в публичния сектор. Целта е свиване на
бюджетния дефицит от 11% от БВП
до 1% за следващите 5 години. Разходите на държавните ведомства ще

бъдат съкратени средно с 19%, като
най-голямо ще бъде съкращението
в Министерството на културата
- 24%.
▶ Великобритания предприе и поетапно увеличаване на пенсионната възраст до 66 години до 2020 г.
Помощите за безработни ще бъдат
намалени от 95 на 70%, а тези,
които не си търсят работа, няма да
имат право на подпомагане. Детски
надбавки няма да получават хора с
доход над 70 000 EUR.
Предвижда се и увеличаване на
ДДС до 20% през януари. Разходите за отбраната ще се увеличат с
8%, докато тези за полицията ще
бъдат намалени с 4%.
▶ Планираните реформи предизвикаха остро обществено недоволство,
като над 250 хил. британци излязоха
на протест по улиците на страната. Това беше най-голямата публична демонстрация след тези от 2003
г. заради войната в Ирак.

▶ Гърция получи финансова
помощ от Европейския съюз
и Международния валутен
фонд, за да избегне опасността от фалит, след
като бюджетният й дефицит достигна рекордните
13.6% от БВП. През юни гръцкият парламент прие поредния пакет от мерки за съкращаване на разходите. Те
бяха необходими на страната, за да получи допълнителна спешна помощ от ЕС и
МВФ в размер на 12 млрд. EUR.
▶ Мерките за справяне с
кризата в Гърция трябва
да доведат до намаляване
на дефицита до 7% още през
тази година. Според предложените планове бюджетът
ще бъде съкратен с 30 млрд.
EUR за следващите 3 години. Заплатите в публичния
сектор ще бъдат намалени
с 25%.
▶ Гръцкото правителство
трябва да се справи и с укри-

ването на данъци и корупцията в данъчните служби.
ДДС ставката ще бъде увеличена с 4% и ще достигне
23%. Това се очаква да донесе приходи от 1 млрд. EUR
в бюджета. С 10% се предвижда да бъдат увеличени
данъците за горива, алкохол
и тютюн, а нови да бъдат
въведени за собствеността и хазарта. Пенсионната
възраст също ще претърпи
промяна, като ще се увеличи от 61.4 до 63.5 години.
▶ Атина обаче все още
не е предприела една от
съществените стъпки за
справяне с финансовите си
проблеми. Очакванията са
от продажба на държавни
активи да бъдат събрани 50
млрд. EUR до 2015 г.

ПРСР подпомага фермерите и собственици на гори при използване на консултантски услуги
Целта на мярката 114 от ПРСР е да се подкрепят фермерите и собствениците на гори да подобрят устойчивото управление на техните стопанства чрез използването на консултантски услуги. В комплекта консултации за фермерите се включват задължителни консултантски услуги,
които обхващат оценка на стопанството, съвети за подобрения относно изпълнението на изискванията на кръстосаното спазване и УПЗДЗЕС и
допълнителни консултантски услуги по управление на стопанството, специфични консултации в областта на растениевъдството/животновъдството, изготвяне на пълен комплект по мярка 214 „Агроекологични плащания”. Комплектът консултации за собствениците на гори включва съвети
за: запознаване с горското законодателство, планиране на лесовъдски дейности, запознаване със съвременни практики за стопанисване на горите,
вещно право, екосистемни ползи от горите, превенция и защита на горите от пожари, насекоми и болести.
Бенефициенти по мярката могат да бъдат фермери - физически или юридически лица, които са регистрирани в ИСАК и/или са земеделски производители по реда на Наредба №3 от 1999 г. За получаване на консултантски услуги в областта на горите допустими са физически, юридически лица
и техните сдружения, също и общини, които са собственици на гори.
Финансовата помощ е в размер на 80% от общите допустими разходи, доказани с фактури и платежни документи, но не повече от 1500 евро за
пълен комплект консултации. За комплекта консултации в областта на горите максималната стойност на допустимите разходи е 240 евро.
След приключване на процедурите за одобрение Разплащателната агенция създава Регистър на лицата, които през съответната година ще
ползват финансова помощ за консултантски услуги в областта на земеделието и горите. Те трябва да изберат регистриран консултант и да
сключат с него договор. Консултантите ще се избират след провеждане на процедура от Министерство на земеделието и храните и регистърът
на одобрените ще бъдат публикуван.
Повече информация за мярката може да намерите на интернет страниците на Министерство на земеделието и храните и Програмата за развитие
на селските райони 2007-2013 г. – www.mzh.government.bg и www.prsr.government.bg.
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Ще спре ли насилието в Сирия
след натиска на САЩ и ЕС
Президентът Башар
ал Асад обяви, че
операциите срещу
протестиращите
в страната са
прекратени
Сирийският президент Башар ал Асад увери генералния секретар на ООН Бан Ки
Мун, че военните и полицейските операции срещу протестиращите в страната са
прекратени. Новината беше
последвана и от предупреждението на американския
президент Барак Обама, че
ще поиска оставката на Асад,
предаде Reuters.
В изявление на ООН, огласено в сряда, генералният
секретар Бан Ки Мун изрази
тревогата си от последните
доклади за Сирия. В страната
продължават да се потъпкват
човешките права и да се използва прекомерно насилие
срещу цивилни, включително в областта Латакия, която
е дом на хиляди палестински
бежанци, посочва се в изявлението.
"Всички военни операции
и масови арести трябва да спрат незабавно. Президентът
Асад обяви, че военните и
полицейските операции вече
са прекратени", пише още в
изявлението на Мун.

предостави достоверни реформи и да предложи пълно
сътрудничество на ООН при
разследване на престъпленията срещу човешките права
по време на репресивните
действия.
ООН обяви, че Асад е предоставил списък от реформи,
които планира да предприеме.
Те включват конституционни
промени и избори, както и
приемане на хуманитарна
мисия от ООН. Сирийските
власти оттеглят войските си
от основните точки на сблъсъци. Това е съпроводено с
много медиен шум, пише
BBC. Военните сили са изтеглени от Хама, Деир Алзур,
както и от Ал Рамл в Латакия.
Кореспондент на медията
обаче подчертава, че танковете и армията са изтеглени
едва след като са въдворили
ред чрез насилие, а и много
други инструменти за сигурност са оставени в региона,
за да поддържат хватката на
правителството.
Очаква се Съветът за човешките права към ООН да
свика специално заседание
относно насилието в Сирия
по искане на европейските
държави, САЩ, Саудитска
Арабия, Катар, Йордания и
Кувейт. Срещата ще се състои въпреки изявлението на
Асад, че военните операции в
страната са прекратени.

С танк срещу
протестите

Традиционните
приятели

Президентът на Сирия е
подложен на международен
натиск. Очаква се Съветът
за сигурност към ООН, който ще се събере извънредно в понеделник, да отнесе
въпроса с репресиите над
протестиращите до Международния наказателен съд.
Тази стъпка е част от дипломатическите маневри, които
целят спирането на насилието в Сирия. До момента правителствените репресии са
отнели живота на най-малко
2000 граждани от началото
на протестите през март.
Сирийските сили са нападнали жилища в сунитски
квартал и са арестували стотици граждани. Те са били
отведени към стадион след
четиридневно нападение с
танкове, което цели да потуши протеста. Местността е
важна за сирийския президент, защото в региона е погребан баща му. Семейството
на президента контролира
пристанището на града и
неговите финанси.
Силите на Асад нападнаха през уикенда и Ал Рамл
- квартал на палестинските
бежанци, построен в средата
на XX в. Част от палестинците също се присъединиха
към демонстрациите срещу
Асад, въпреки че Сирия дава убежище на лидерите на
палестинското ислямистко
движение Хамас, както и на
други групировки.
Очакваните реформи

Генералният секретар на
ООН поиска от Дамаск да

От началото на протестите
Сирия загуби подкрепата и на
обичайните си поддръжници
- Русия и Китай. Те обявиха,
че заедно с други страни Южна Африка, Бразилия и
Индия, са загубили месеци
в "дипломатически пазарлъци". Позицията на Русия се
изразява в твърдението, че ако
Асад не предприеме сериозни
промени много бързо, ще се
сблъска с "тъжна съдба". Все
пак вчера Русия обяви, че няма да спре да продава оръжия
на Сирия.
Европейският съюз наложи
серия от санкции срещу страната. Euobserver съобщи, че
ЕС налага забрана за пътуване
и замразяване на активите
на лица, които са замесени
или свързани с репресивните
действия в Сирия.

Никола
Саркози,
Ангела Меркел и
Дейвид Къмерън
и Катрин
Аштънпризоваха
сирийския
президент Асад да
напусне властта
Облаците се
сгъстяват
Обама заплаши
Асад да забрани
вноса на петрол
от Сирия

„Бъдещето на Сирия
трябва да се реши от
гражданите на страната, но
президентът Башар Асад стои
на пътя им“
та дума" на Анкара.
Позицията на САЩ също
стана по-строга. Вашингтон
не изключваше напълно участието на Асад в следващо
управление на Сирия заради
неубедеността в съществуването на алтернатива. След
среща между държавния секретар Хилари Клинтън и
представители на сирийската
опозиция в САЩ обаче Да-

маск получи сигурни сигнали, че вече се проучват и
други възможности.
Вятърът
на промяната

Протестите в Сирия последваха тези в Тунис и Египет
от началото на тази година.
Бунтовете в Египет целяха
установяване на демокрация
и сваляне на президента Хос-

ни Мубарак. Протестиращите получиха подкрепата на
полицията. След като Мубарак подаде оставка, той и
синовете му бяха изправени
пред съда. Президентът на
Тунис Зин ал Абидин бен
Али, който беше на власт
23 години, напусна страната
на 14 януари вследствие на
протестите.
Златина Димитрова

▶ Барак Обама обяви
тежки санкции върху
Сирия. Той е категоричен че е време сирийският президент Башар
ал Асад да се оттегли.
Американският президент обяви замразяването на всички сирийски правителствени
активи на територията на САЩ и забраната
на вноса на петрол и
петролни продукти от
Сирия, както и забрана
на износ на американски
продукти към Сирия. А
пък на щатските компании ще им бъде забранено да инвестират в
страната.
▶ Обама осъди бруталността в Сирия и каза,
че нарушаването на
правата на сирийските граждани е разкрило
неуваженито на режима
на Ал Асад към достойнството на сирийския
народ.

Испанци протестират: "От моите данъци за папата"

(не)Приятелите

Турция първоначално подкрепяше Асад, но после се
разочарова от сирийския лидер. Министър-председателят
на Турция Ердоган сравни
Либия и Сирия заради опитите за прекратяване на насилието. "Изпратих външния
министър, лично се свързвах,
последния път преди три дни
по телефона. Въпреки това
все още убиват цивилни",
обяви Ердоган, цитиран от
Reuters.
На 15 август външният
министър на Турция Ахмет
Давутоглу призова Башар ал
Асад да прекрати незабавно
и безусловно военните операции срещу цивилните, като
подчерта, че това е "последна-

▶ Повече от 2000 испанци протестираха срещу визитата на папа Бенедикт XVI в Мадрид заради
големите разходи които страната трябва да плати за посещението му. Папа Бенедикт XVI пристигна в испанската столица по случай Световните дни на младежта
СНИМКи BLOOMBERG
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Сделки
Над 50% от "Ломско пиво" смениха собственика си
Близо 54% от акциите на
"Ломско пиво" АД бяха
изтъргувани вчера на
извънрегулирания пазар
на БФБ-София. Общо
2 419 666 акции на пивоварната смениха собственика
си в няколко сделки с общ
оборот 1.9 млн. лв. Найголямата от тях беше за 1.8

млн. книжа при цена 0.7
лв. за брой при последна
стойност на регулирания
пазар 0.5 лв. В други четири от сделките книжата
бяха изтъргувани на близо
два пъти по-висока цена
- 1.04 лв. за акция.
"Ломско пиво" АД има
издадени 4.5 млн. акции,

от които 49.96% бяха собственост на "Агро Инвест
Инженеринг" АД. В края
на март последното беше
продадено от "Енемона"
АД за 18.42 млн. лв. Купувач на 99.98% от "Агро
Инвест Инженеринг"
АД беше "София Франс
Ауто" АД.

Компании
и пазари

Започват съдебни битки между
НЕК и "Атомстройекспорт"
НЕК ще защитава интересите си по делото, заведено от
строителя, и ще започне ново срещу него през септември

СНИМКА МАРИНА АНГЕЛОВА

Съдебните дела между
Националната електрическа компания (НЕК) и
компанията изпълнител
на АЕЦ "Белене" - "Атомстройекспорт", наистина
ще започнат. Това стана
ясно от разпространено
вчера съобщение на НЕК,
в което се казва, че строителят не е обявил дали ще
оттегли исковете си сре-

щу българската компания
в посочения срок. Той е
изтекъл на 16 август. Позицията на НЕК става все
по-категорична - ще се защитава пред Арбитражния
съд в Париж и ще предяви
съдебни искове към изпълнителя в друго дело.
Преди месец "Атомстройекспорт" обяви, че ще заведе дело в Арбитражния

съд в Париж срещу НЕК
за 58 млн. EUR за неизплатени текущи дейности
по АЕЦ "Белене". В отговор стана ясно, че НЕК
има намерение да съди
строителя за 61 млн. EUR,
защото не е изплатил старото оборудване, заварено
на площадката. Българската компания предложи на
изпълнителя да започнат

преговори, за да уредят
тези въпроси и евентуално
да намерят начин взаимно
да си приспаднат дължимите суми.
Без отговор до
последния момент

НЕК съобщи, че в края на
миналата седмица след
проведени в София преговори компанията е изпра-

тила официално писмо на
втория акционер в проекта
- руската държавна "Росатом" и нейната дъщерна
компания "Атомстройекспорт". В него тя е настояла
да се уредят претенциите,
които имат двете страни, както и да се очертае
развитието на проекта.
"Важна предпоставка за
продължаване на работата
по проекта в конструктивен дух беше в срок до
16 август "Атомстройекспорт" да оттегли всички
свои искове, по които е
образувано дело пред Арбитражния съд към Международната търговска
палата в Париж", се казва
в писмото на основния
акционер в "Белене". До
посочената дата обаче отговор не е получен. "НЕК
изразява загриженост, че
такъв подход от страна на
"Атомстройекспорт" не е
от полза за развитието на
проекта", посочва българската компания.
В писмо до "Атомстройекспорт" НЕК е посочила,
че заведеният от строителя
иск може да компрометира
както взаимоотношенията

между двете страни, така
и АЕЦ "Белене". Оттеглянето на иска според НЕК
би било доказателство, че
дъщерната компания на
"Росатом" е имала интерес
от по-нататъшното реализиране на проекта.
Борба и настъпление

В отговор на действията
на избрания строител на
АЕЦ "Белене" НЕК вече е
предприела действия за защита на своите интереси.
Компанията е изпратила
писмо до Арбитражния
съд в Париж с молба да
й бъде даден срок до 15
октомври, в който да се
запознае в детайли с документацията по делото.
През следващата седмица
ще бъде представена и адвокатската кантора, която
ще защитава интересите й
в Париж. Паралелно с това
компанията се готви за
друга битка - във финална
фаза е подготвянето на
документацията, с която
ще заведе свой иск срещу
руската страна пред Арбитражния съд в Женева през
септември.
Елина Пулчева


Най-неочаквано акциите на "Булгартабак" се качиха близо с 11%
От другата седмица
холдингът започва да
изплащането по 7 лв.
дивидент на акция
Пазарната капитализация
на "Булгартабак холдинг" се
качи до малко над 162 млн.
лв., след като само за един
ден акциите на холдинга поскъпнаха с 10.5%. Книжата
на "Булгартабак" бяха едни
от най-търгуваните вчера на
борсата (близо 4000 изтъргувани акции) и в края на
деня търговията приключи
на ниво 24.35 лв.
Голяма оферта "купува"
за над 400 хил. лв. при цена
24 лв. за акция предизвика
интереса на пазарните участници. По всяка вероятност
пакетът е свързан с бъдещата

холдинга. Така в хазната ще
постъпят около 574 хил. лв.
За първата половина на
годината цигареният холдинг
излезе на печалба от 34 млн.
лв. заради рекорден приход
от дивидент. Парите влязоха в дружеството, след като
двете най-големи компании
от групата - "София БТ" (7
млн. лв.) и "Благоевград БТ"
(31.158 млн. лв.), гласуваха
за раздаване на дивидент,
който отиде към компанията
майка.
▶ Заради повишените финансови резултати на цигарената компания държавата
може да спечели около 150 млн. EUR от приватизацията й
СНИМКА БОБИ ТОШЕВ

приватизация на холдинга.
Пари в бюджета

От 24 август "Булгартабак
холдинг" започва изплаща-

нето на дивиденти на акционерите, които бяха гласувани от общото събрание
на акционерите на 23 юни.
Брутният дивидент на акция

е 7.192 лв., като право на него
имат акционерите към 7 юли
2011 г. Най-голям дял ще
получи държавата, тъй като
тя е и основният акционер в

Кандидат-купувачът

На фона на добрите финансови резултати на "Булгартабак" само един е кандидаткупувачът за 79.83% от държавния холдинг - руската BT
Invest GmbH. Първоначално
от Русия потвърдиха, че ще

участват в приватизацията
на холдинга, но категорично
отказаха да кажат кой стои
зад BT Invest. След проверка на в. "Пари" стана ясно,
че собственикът на дружеството - VTB Capital privat
equity holding AG, е базиран
в известния с приветливите
си данъчни условия швейцарски кантон Цуг. Според
условията на приватизационната процедура крайният
срок за подаване на депозит
и обвързващи оферти е 15 ч
на 29 август 2011 г.
Повишените финансови
резултати на цигарената
компания вече карат анализатори да очакват приватизационна сделка при 140-150
млн. EUR, което е повече от
обявяваните преди години
100-120 млн. EUR. 
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Добивната индустрия увели
През 2010 г. секторът отчита ръст на добива с 6%
след резкия спад предходната година
Минерално-суровинната
индустрия в България вече
преодолява кризата и след
отчетения силен спад през
2009 г. дружествата в сектора отбелязват ръст в производството през миналата
година. Макар че нивата на
добив и производство все
още не са стигнали тези от
2008 г., отрасълът върви в
правилната посока. Това
стана ясно от изнесените
данни в Деня на миньора
- 18 август.
Минна държава

С 6% е нараснал общият
добив на полезни изкопаеми през 2010 г. и е достигнал 79.619 млн. т, показват
предварителните данни
на Националния статистически институт (НСИ).
На глава от населението
добивът се е увеличил с
1000 т на годишна база и е
достигнал 11 хил. т. С това
България попада в определението за "минна държава" с показател над средния
в световен мащаб. Заради
значителния спад през 2009
г. обаче индикаторът все
още остава под нивото от

Иглика Филипова

iglika.philipova@pari.bg

2005-2008 г., когато добивът на глава от населението
е бил 12-13 хил. т.
През миналата година ръст
на добива се отчита при
повечето видове суровини.
Най-сериозно е увеличението при течните горива с
60%. Значително нараства
и добивът на индустриални
минерали (41%). Заради
срива в строителната индустрия обаче намалява
добивът на скалнооблицовъчни материали (с 32%) и
инертни материали (14%).
Двойно по-бързо

Близо два пъти по-бързо от
добива обаче нараства стойността на произведената
продукция. През 2010 г. тя
достига 2.3 млрд. лв., което

е 11.5% повече в сравнение
с предходната година. Найголям принос към резултата има добивът на метални
полезни изкопаеми (малко
над половината), както и на
въглища. Именно големият
дял на металните полезни
изкопаеми и значителният
ръст в цените на металите
са основната причина за
скока в общата стойност
на продукцията. Само за
последната година цената
на медта скочи от 7300 до
9400 USD/т, а златото поскъпна от 1100 до 1400 USD/
т. Сериозно увеличение
беше отчетено и при цените на среброто и оловото.
Цената на въглищата, която
се регулира от българската
държава, обаче е спаднала
с 5%.
Производителност

С 1019 е намалял броят на
заетите в минерално-суровинната индустрия през
миналата година, като към
края на 2010 г. в предприятията в сектора са работели
25 743 души, показват още
данните на НСИ. Най-значителна е редукцията при

добива на неметални материали и суровини. От
фирмите в бранша са били
съкратени 797 души заради продължаващия спад
при скалнооблицовъчните материали и свитото
строителство. В добива на
въглища пък броят на работниците е намалял с 439
души). В същото време ръст
е отбелязан при заетите в
добива на метални полезни изкопаеми (116 души).
Средната годишна заплата
в сектора е 12 214 лв., като
най-висока е в рудодобива.
За последните десет години
заплащането в отрасъла се е
увеличило с 276%. Впечатляващи са данните за производителността в добивната
индустрия. Средно един
зает през миналата година
е произвел продукция за 89
786.70 лв., което е близо 4.5
пъти повече от средното за
индустриалния сектор.
Правилната посока

Отрасълът се развива в
правилната посока, посочиха представителите на
синдикатите на пресконференция по случай Деня на

миньора и 20-годишнината
от учредяването на Българската минно-геоложка
камара. Те похвалиха новия
Закон за подземните богатства, с който функциите по
управлението и контрола
на добива на подземни богатства се прехвърлят към
единен орган към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Президентът на КНСБ
Пламен Димитров обаче
отправи предупреждение
за започване на ефективни
протестни действия към
управата на "Горубсо-Мадан" заради неизплатени
заплати за последните три
месеца. Идеи за увеличаване на заетостта в сектора
бяха представени от колегата му от Федерацията на
независимите синдикати
на миньорите към КНСБ
Александър Кънев. "Очакваме нови работни места в
добива на оловно-цинкови
руди. Цените на оловото и
цинка на Лондонската борса за метали се увеличиха
значително и е крайно време да се явят инвеститори",
смята той.

12 214

4.5

1019

11

▶е средната годишна
работна заплата в
минерално-суровинния
сектор за 2010 г., като
за последните 10 години
се е увеличила с 276%

▶пъти по-висока
от средната за
индустриалния сектор
е производителността
на труда в минералносуровинния отрасъл - 89
786.70 на един зает

▶души по-малко
са били заети
в добивната
промишленост
през 2010 спрямо
предходната
година

▶хил. т е добивът на
полезни изкопаеми на
глава от населението, с
което България попада в
определението за "минна
държава" с показател над
средния в световен мащаб

Промяна

Добив п

Теч

+

Инд

Скал

▶Изпълнителният директор на Българската минно-геоложка камара Иван Андреев, председателят й Лъчезар Цоцорков и
председателят на Научно-техническия съюз по минно дело Цоло Вутов се поздравиха за професионалния празник и 20-годишнината
от учредяването на камарата
СНИМКА боби тошев
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ичи с 12% продукцията си

Победител
"Холсим-България"
Компанията спечели Националната
награда за социалноотговорна компания в минерално-суровинната индустрия за 2010 г., която се дава за трета
поредна година от Българската минно-геоложка камара. "Холсим-България"
разработи планове за биоразнообразието на двете си изчерпани кариери
за суровини край Плевен и в момента
тече рекултивация. Претенденти
за приза бяха също "Асарел-Медет",
"Мини Марица-Изток", "Минпроект", и
миналогодишният победител "Челопеч майнинг"
Разпределение на добива по видове суровини през 2010 г.
в%

Скалнооблицовъчни
материали �.��

Течни
горива �.��

Строителни
материали ��.��

Метални полезни
изкопаеми ��.��

Неметални полезни
изкопаеми ��.��

Твърди енергийни
суровини ��

Произведена продукция
СНИМКА МАРИНА АНГЕЛОВА

в млрд. лв.

�.�

�.��
�.��

през 2010 спрямо 2009 г.

чни горива

+60%

�.��
�.��

Метални руди

+2%

����

����

����

����

����

Произведена продукция по дейности
в млн. лв.

дустриални минерали

+41%

лнооблицовъчни материали

-32%

Твърди горива

+8%

Инертни материали

-14%

����.�

���.�
���.�
�.�
Добив
на въглища

Добив
на метални
руди

Добив
на неметални
суровини

Спомагателни
дейности

Източник: Предварителни Данни На Нси
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Да си
силен е
прекалено
скъпо

През последните месеци
франкът поскъпна с 18%
спрямо еврото и с 22% спрямо
долара, заговори се дори за
въвеждането на валутен борд и
връзването му с еврото
Какво се сещате, като някой
спомене държавата Швейцария. Неизбежните Алпи,
скъпи часовници, вкусен
шоколад. След това идват:
стабилна икономика, независима монетарна политика, вътрешнополитическа
обстановка, неутралитет по
отношение на международни конфликти и, разбира се
- банковият сектор, в който
стриктно се спазва банковата
тайна. Стабилността обаче
понякога си има и своите лоши страни. Заради сривовете
на световните борси през последните дни франкът поскъпна рекордно. Наложи се
централната банка да налива
ликвидност, за да понижи
стойността му. Положението дотам ескалира, че се
заговори за въвеждането на
валутен борд и обвързването
на франка с еврото.
Укротяване
на опърничавия

Много инвеститори потърсиха убежище, залагайки
на швейцарската валута.
Това обаче създаде сериозен проблем за икономиката на алпийската република. Вследствие масовото
инвестиране във франкове
курсът му покоряваше рекорд след рекорд и спрямо
еврото, и спрямо долара.
Така се образува същинска
политическата дилема пред
централната банка, която
разглеждаше различни планове, за да укроти ръста и

да предпази страната от
негативните последици, които неизбежно предстоят.
Швейцарските политици и
икономисти са под натиск.
Спешно трябва да се вземат
мерки, в противен случай
скъпата национална валута
ще започне да подкопава
основите на икономиката.
Дори управителят на швейцарската централна банка
Филип Хилдебранд призна,
че се очаква икономиката
да се забави през втората половина на годината.
„Ръстът може да се забави
значително и положението
на пазара на работна ръка
може да се влоши”, подчерта Хилдебранд.
Един за всички,
всички за франка

Швейцарската централна
банка през последните дни
наля рекордно количество
франкове на паричния пазар с цел поевтиняване на
валутата. Преди ден банката обяви, че ще увеличи
ликвидността, като повиши
банковите депозити „на
виждане” до 200 млрд. CHF
от сегашните 120 млрд.
CHF. В началото на август
базираната в Цюрих банка
обяви намерение да вдигне
сумата на депозитите на
търговските банки, които може да бъдат теглени
при поискване. Промяната
ще увеличи размера от 30
млрд. CHF до 80 млрд. CHF
(104 млрд. USD). Като кон-

тролна мярка беше обсъдено и обратно изкупуване на
собствени облигации.
Правителството също не
остана равнодушно, след
като почти в един глас директорите на швейцарски
производители, в това число
Swatch, Nestle, Credit Suisse и
UBS, се оплакаха, че скъпият
франк вреди на бизнеса им.
Кабинетът реши да отпусне
над 2 млрд. CHF за корпоративния сектор. Най-голяма
част от финансовата подкрепа ще получат компаниите,
които се занимават с износ,
и тези в сектора туризъм. Те
са и най-засегнатите сектори
от скъпия франк.
Не закъсня и реакцията на
потребителите на скъпите
швейцарски стоки. Те масово започнаха да пътуват до
съседни държави, за да си
пазаруват по-евтини стоки.
Стигна се и дотам, че няколко потребителски асоциации заплашиха големите
вериги, че ако не намалят
цените, няма да пазаруват
повече там. Хипермаркетите бяха принудени да направят разпродажби.
Швейцария понася сериозни негативи заради нестабилността на борсите и
дълговите проблеми в Европа. И докато еврозоната
не реши кардинално дълговите си проблеми, франкът
ще продължи да се качва.
Оказва се, че е скъпо да си
стабилен.
Ивана Петрова

17.3 31.1
процента е поскъпнал швейцарският
франк спрямо лева за една година и почти
с толкова спрямо еврото

процента се е качил франкът
спрямо американския долар за
година

-
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Какви са
негативите
от скъпия
швейцарски
франк
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 Швейцарските стоки са поскъпи от тези, произведени в
ЕС. Това е и причината много
швейцарци да пътуват до
съседни държави, за да си
пазаруват.
Удря износа на страната и
в комбинация със свитото
потребление това ще забави
ръста на икономиката.
 Неконкурентен експорт в
рамките на ЕС
 Влошаване на пазара на
работна ръка
 Нестабилни цени на стоки и
услуги
 Дефлация
 По-високи разходи по
кредитите във франкове

След решение на правителството
Унгарците с ипотечни заеми
във франкове ще ги изплащат
при фиксиран курс
▶ Унгарците, които имат ипотечни заеми в швейцарски франкове, ще могат да фиксират обменния
курс на вноските си. За това се договори правителството преди дни с няколко местни банки.
▶ Според договорената схема получилите такъв
кредит ще имат възможност да фиксират вноските си на курс от 180 форинта за един франк - доста
под сегашния курс от 250 форинта. Те ще трябва
да върнат натрупаната разлика, след като срокът на облекченията изтече на 1 януари 2015 г. От
унгарските банки OTP и MKB, както и австрийската Raiffeisen, са потвърдили, че имат доста клиенти, които ще се възползват от тази схема.

▶ Схемата ще влезе в действие през септември,
което е с месец по-рано от планираното. Повечето унгарци, чиито задължения са във франкове, са
ипотекирали имотите си при курс 150-160 форинта
преди финансовата криза през 2008 г. В този период да вземеш заем във франкове беше доста поизгодно, отколкото във форинти.

Число

700

хил. унгарски
домакинства
сега трябва да
плащат по-големи погасителни
вноски

Швейцарският франк е
най-надценената валута в
съвременната ни история. В момента
той е по-скъп със 71% от реалната си
стойност
Goldman Sachs, щатската инвестиционна банка

Мащабното надценяване на
швейцарския франк представлява
заплаха за развитието на швейцарската
икономика и е увеличило рисковете за
стабилността на цените
Националната банка на Швейцария

▶ Много
инвеститори
потърсиха
убежище,
залагайки на
швейцарската
валута

Снимки Bloomberg

Помощ

2
млрд. CHF реши да отпусне правителството на
швейцарските компании, за да ги подкрепи финансово
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Пшеница

Никел

USD/т.

Злато

USD/т.
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USD/б

����

�.��.��

източник: БФБ

��.��.��

��.��.��

източник: БФБ

17.08.2011 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

12,27
84,72
740,00
158,46
149,29
280,79
175,34
217,60
79,39
161,00
112,64
117,15
129,51

12,21
84,31
736,41
157,70
148,57
279,45
174,50
216,57
79,01
160,23
112,10
116,59
128,88

12,15
83,90
732,82
156,95
147,86
278,12
173,67
215,53
78,63
159,46
111,56
116,03
128,25

��� ��.��

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 17.08.2011 г.
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ
МЕКСИКАНСКО ПЕСО
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ
12,12
11,97
11,97			
НОРВЕЖКА КРОНА
НОВОЗЕЛАНДСКИ
83,48
82,25
82,25			ДОЛАР
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
729,23
718,45
718,45			
ПОЛСКА ЗЛОТА
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ
156,19
150,91
150,91			
РУСКА РУБЛА
147,14
143,55
143,55			
ШВЕДСКА КРОНА
276,78
267,42
267,42			
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР
ТАЙЛАНДСКИ БАТ
172,83
166,99
166,99			
ТУРСКА ЛИРА
214,49
207,24
207,24			
ЩАТСКИ ДОЛАР
78,26
75,61
75,61			
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД
ЕВРО
158,70
153,33
153,33			
111,02
115,47
127,63

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки

Петрол

USD/тр. у.

108,31
111,57
125,74

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

108,31			
Валутният курс за митнически цели е курсът
на БНБ определен в предпоследната сряда от
111,57			
месеца и публикуван този или на следващия ден,
125,74			
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
4.8557
4.8800
5.0499		 4.8557
4.7586			
-1.98%
10.46%
1.42%
-18.30%
фонд в акции
7.4854
7.5228
7.7848		 7.4854
7.3357			
-0.98%
10.81%
11.27%
-7.79%
фонд в акции
10.2608
10.4147
10.6712		 0.0000
0.0000			
0.78%
0.11%
1.25%
1.36%
													
фонд в акции
2.2133				 2.2133				
-1.11%
29.12%
-2.77%
-48.56%
Смесен - балансиран
2.5622				 2.5622				
-2.26%
25.81%
-5.26%
-42.54%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

фонд в акции
0.5924				
0.5866				
-4.04%
13.08%
2.27%
-9.42%
фонд в акции
0.5482				до 1 месец		 над 1 месец		
2.86%
13.08%
0.81%
-11.35%
					 0.5454		
0.5331						
фонд в акции
0.4124			
0.4043				
0.15%
11.40%
10.89%
-20.92%
Фонд на паричен пазар 1102.2936				до 180 дни		над 180 дни		
3.09%
13.08%
5.08%
4.96%
					1100.6402		1069.2248						

17.04.2006
16.08.2006

Фонд на паричен пазар 11.7849		
11.7790		 11.7613
11.7731
11.7731
11.7790
2.68%
0.73%
5.06%
5.89%
Смесен - балансиран 10.8018		
10.7481		 10.6406
10.6944		
0.0000
-0.41%
11.19%
-0.30%
2.57%
фонд в акции
9.9171		
9.8678		 9.7198
9.7691		
0.0000
-1.79%
13.25%
-1.74%
-0.47%
													
Смесен - балансиран
13.8827				 13.7452				
1.44%
7.48%
2.78%
5.76%
фонд в акции
7.8385				 7.7609				
-2.77%
11.93%
-0.26%
-4.06%
фонд в акции
3.5496				 3.5145				
-18.90%
12.98%
-27.89%
-18.33%
фонд в акции
7.4601				 7.2428				
-7.20%
16.68%
-4.03%
-8.72%
фонд в акции
9.8539				 9.5669				
-12.57%
15.78%
-13.47%
-1.24%
Фонд на паричен пазар 12.6942				 12.6942				
3.47%
0.25%
6.16%
7.71%
					 до 2 г.		
над 2 г.						
Смесен - балансиран
81.7719				 81.4857		
81.7719		
-1.12%
0.72%
2.33%
-3.84%
фонд в акции
47.0799				 46.8445		
47.0799		
-3.55%
1.54%
-0.66%
-11.16%
фонд в акции
61.7879				 61.4790		
61.7879		
-4.36%
1.00%
-1.98%
-9.86%
													
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
1.36192				 1.35920				
2.79%
0.73%
4.36%
5.53%
Смесен - балансиран 1.09919				 1.09261				
0.13%
4.25%
3.29%
1.61%
фонд в акции
0.74430				 0.73325				
-3.55%
8.81%
1.70%
-5.43%
Смесен - консервативен 0.77147				 0.76685				
2.16%
3.02%
5.75%
-7.32%
Смесен - консервативен 1.08225				 1.07901				
2.42%
0.33%
3.36%
3.43%
Смесен - балансиран
98.4373				 97.4579				
Смесен - балансиран
100.3608				 99.3622				
фонд в акции
81.3982				 80.1864				
Фонд на паричен пазар 129.8596				 129.8596				
Смесен - консервативен 95.8056				 95.4228				
Смесен - консервативен 112.0391		
111.9272		 111.5914		
111.9272		
фонд в акции
102.0625		
101.0520		 100.0415		
100.7994		

-1.42%
-3.66%
-3.82%
4.13%
1.03%
3.66%
0.54%

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

-2.32%
-6.00%
-5.13%
7.06%
2.44%
5.75%
N/A

-0.36%
-0.03%
-2.22%
7.11%
-1.23%
5.42%
1.39%

фонд в акции

4.8402 				 4.8112 				
-0.51%
8.75%
5.53%***
4.57%
до 100 000 лв от 100 001 до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.
фонд в акции
0.9635
0.9588
0.9564 		 0.9516 				
1.73%
13.21%
2.57%***
-2.10%
													
Смесен - консервативен 10.0809				 10.0607				
0.61%
0.54%
0.61%
0.59%
Смесен - балансиран
17.7223 				 17.5987 				
0.48%
7.61%
-0.32%
8.69%
фонд в акции
10.7348				 10.5856 				
-0.86%
9.66%
-3.46%
1.15%
													
фонд в акции
1.0423 				 1.0269 				
-8.40%
13.80%
-14.74%
-0.31%
фонд в акции
0.7344 				 0.7235				
-12.64%
15.89%
-4.32%
-6.43%
фонд в акции
0.9291 				 0.9154				
-14.44%
18.65%
-3.71%
-2.34%
до 100 000 лв.		
над 100 000 лв.										
фонд в облигаци
133.2626		
133.0634		 132.7978				
0.87%
3.01%
2.43%
5.51%
Смесен - балансиран 13.8988		
13.8988		 13.7612				
-2.94%
7.96%
-3.43%
1.31%
фонд в акции
0.6644		
0.6579		 0.6514				
-13.65%
15.10%
-10.88%
-7.78%
													
Смесен - балансиран 859.7888				 853.3565				
4.77%
4.22%
8.56%
-4.58%
фонд в акции
756.5086				 750.8489				
2.75%
4.69%
6.54%
-8.23%
													
фонд в облигаци
11.9760				 11.9760				
3.76%
1.02%
6.50%
3.30%
Смесен - балансиран 129.6942				 129.6942				
4.03%
6.06%
10.68%
3.10%
фонд в акции
7.6188				 7.6188				
5.47%
11.10%
17.29%
-4.78%
фонд в акции
10.9338				 10.9338				
5.08%
3.78%
9.34%
3.57%
											
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
0.5074		
0.5049		 0.5024				
-10.27%
12.50%
-0.62%
-16.69%
Смесен - балансиран
0.7288		
0.7263		 0.7238				
-4.37%
6.22%
-1.93%
-8.19%
Смесен - консервативен 1.0308		
1.0293		 1.0278				
2.19%
1.34%
3.99%
0.78%
до 50 000 лв / 40000 USD		
над 50 000 лв / 40000 USD										
Фонд на паричен пазар 1.3283		
1.3263
1.3243				
3.40%
0.12%
5.63%
5.34%
фонд в облигаци
1.3393		
1.3353
1.3313				
2.57%
0.36%
4.52%
5.48%
Смесен - балансиран
0.8199		
0.8166
0.8133				
-5.83%
6.09%
-4.64%
-3.64%
фонд в акции
0.5605		
0.5577
0.5549				
-12.21%
10.58%
-10.78%
-10.21%
Смесен - балансиран
0.7062		
0.7034
0.7006				
-2.09%
7.09%
-3.49%
-9.52%
Фонд на паричен пазар												
0.0000		
0.0000
0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
1.0813		
1.0802
1.0262				
3.10%
0.20%
5.19%
5.02%
Фонд на паричен пазар 1.2120			
1.2120				
1.75%
0.16%
3.07%
3.68%
Смесен - балансиран
1.0222			
до 90 дни		
над 90 дни		
-2.12%
3.71%
-0.31%
0.20%
				
1.0069		
1.0171						
							
Смесен - балансиран
7.9757			
7.9757				
3.13%
8.06%
8.67%
-4.05%
фонд в акции
6.5210			
6.5210				
-1.06%
10.44%
2.48%
-7.52%
фонд в акции
2.4562			
2.4562				
-18.03%
13.66%
-15.98%
-27.46%
Смесен - консервативен 9.9432			
9.9432				
-5.82%
5.72%
7.11%
-0.21%
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
0.6618
0.6585
0.6569
0.6520
0.6520
0.6553		
0.6390
-13.95%
11.14%
-13.47%
-7.83%
фонд в акции
0.3498
0.3480
0.6569
0.3446
0.3446
0.3463		
0.3377
-17.44%
14.28%
-17.00%
-21.95%
за поръчки до 250 000 евро		
за поръчки над 250 000 евро
Цена
					
фонд в акции
101.3548		
100.1097		
99.3626		
-12.70%
15.76%
-1.28%
-0.30%
								
фонд в облигаци
315.4552				 314.5102				
0.49%
3.55%
-1.76%
5.98%
13.4252				 13.1607				
1.39%
3.20%
-0.86%
5.08%
Смесен - балансиран
11.9798				 11.6275				
-0.56%
5.72%
-4.32%
2.89%
фонд в акции
8.5205				 8.2699				
-3.13%
8.98%
-3.23%
-3.02%
Смесен - балансиран 20.9586				 20.9586				
0.50%
5.61%
0.49%
1.22%
													
фонд в акции
6.7331				 6.6994				
-2.26%
8.64%
5.46%
-8.89%
Смесен - балансиран
8.1660				 8.1252				
-2.59%
8.67%
4.94%
-4.66%
фонд в облигаци
12.4532				 12.4221				
4.71%
1.72%
8.23%
5.66%
													
фонд в акции
1.1837				 1.1601				
-3.21%
7.00%
-0.50%
3.49%
Смесен - балансиран
1.1102				 1.0991				
1.97%
5.69%
7.17%
3.34%

Валута

Код

За

Евро

EUR

1

Стойност
1,96

Разлика
0

Австралийски долар	

AUD

1

1,42

-0,00696

Бразилски реал	

BRL

10

8,52

-0,02830

Канадски долар	

CAD

1

1,38

-0,00078
-0,00120

Швейцарски франк	

CHF

1

1,71

Китайски ренминби юан	

CNY

10

2,13

0,01569

Чешка крона	

CZK

100

8,01

0,00230

Датска крона	

DKK

10

2,63

-0,00025

Британска лира	

GBP

1

2,25

0,01792

Хонконгски долар	

HKD

10

1,75

0,01214

Хърватска куна	

HRK

10

2,62

-0,00308
-0,07283

Унгарски форинт	

HUF

1000

7,19

Индонезийска рупия	

IDR

10000

1,59

0,00524

Израелски шекел

ILS

10

3,82

-0,01980

Индийска рупия	

INR

100

2,98

-0,00263

Исландска крона	

ISK			

0,00000

Японска йена	

JPY

100

1,78

0,01107

KRW

1000

1,26

-0,00027

Литовски литаc	

LTL

10

5,66

0,00000

Латвийски лат	

LVL

1

2,76

-0,00156

Мексиканско песо	

MXN

10

1,1

-0,00844

Малайзийски рингит	

MYR

10

4,57

0,02186

Норвежка крона	

NOK

10

2,51

-0,00161

Новозеландски долар	

NZD

1

1,13

-0,00190

Филипинско песо	

PHP

100

3,2

0,02123

Полска злота	

PLN

10

4,71

-0,02142

Нова румънска лея	

RON

10

4,59

-0,01449

Руска рубла	

RUB

100

4,67

-0,04483

Шведска крона	

SEK

10

2,14

0,00221

Сингапурски долар	

SGD

1

1,12

-0,00296

Тайландски бат	

THB

100

4,55

0,02789

Нова турска лира	

TRY

10

7,66

0,01409

Южнокорейски вон	

Щатски долар	

USD

1

1,36

0,01016

Южноафрикански ранд	

ZAR

10

1,9

-0,00216

Злато (1 трой унция)

XAU

1

2437,82

11,82000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 19.08.2011 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

1,43

1,43

1,45

1,43

14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

0,87

0,87

0,87

0,87
109,68

20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

9,17

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1,42

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1,37

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

109,85

109,86

110,72

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

ЯПОНСКА ЙЕНА

CHF

1,13

1,13

1,15

1,13

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

7,8

7,81

7,81

7,77

9,17

9,17

9,13

1,42

1,42

1,41

1,37

1,38

1,37
269,19

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

272,97

273,18

273,31

ЧЕШКА КРОНА

CZK

24,44

24,46

24,45

24,4

РУСКА РУБЛА

RUB

41,7

41,74

41,89

41,45

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

4,18

4,18

4,19

4,13

Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 18.08.2011 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 19/08/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,068626
€ 1,089999
€ 1,063283
ОТП Омега Фонд на Фондовете в акции на
€ 0,813428
€ 0,829697
€ 0,809361
развитите пазари
ОТП Планета Фонд на фондовете в акции
€ 0,753360
€ 0,768427
€ 0,749593
на развиващите се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 16/08/2011 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 19/08/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,171013 лв.
1,171013 лв.
1,171013 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 19/08/2011 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 18.08.2011 г.
Договорен фонд
Сентинел - Принсипал

1.0222 лв.

Сентинел - Рапид

1,2120 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

1.0069 лв.

1.0171 лв.

1,2120 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
-2,12 %

-0,31 %

1,75 %

3,07 %

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 17 август 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 19.08.2011 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
13.4054
11.9622
8.5079
316.0851
N/A
11.9211
8.4787
Ти Би Ай Комфорт
317.6601
13.2929
N/A
8.4369
Ти Би Ай Хармония
317.6601
13.2929
11.8623
N/A
Ти Би Ай Динамик
Цените са в лева и са валидни за поръчки, подадени предишния работен ден. Разходите за емитиране на една акция или
един дял са включени в горепосочените цени.
Цената на обратно изкупуване на една акция/един дял на съответния фонд, от който е прехвърлянето е равна на Нетната стойност на активите на една акция или на един дял на този фонд.
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пазари 17
Регионални
индекси

Основният индекс на БФБ регистрира
понижение

Sofix: 375.01

-0.31%

Македонският бенчмарк се оцвети в зелено

MBI10: 2388.53

+0.57%

Основният сръбски индекс отбеляза спад

BELEX15: 634.34

-0.43%

Число на деня

Световни индекси Спад
Американският индекс отбеляза
Ипотеки
лек ръст

Обем

68 093

▶привилегировани акции на “Химимпорт” АД бяха
изтъргувани на БФБ, като цената на книжата се понижи
със 7.29%

Поскъпване
Злато

S&P 500: 1193.89

+0.09%

Европейските акции регистрираха
понижение

STOXX 50: 2253.38

-3.33%

Японският бенчмарк беше сред най-губещите в Азия

Nikkei 225: 8943.76

-1.25%

4.15% 1 824.2
▶ Средното ипотечно
равнище в САЩ спадна до
най-ниското си ниво от 50
години насам

▶ USD достигна цената на
благородния метал, което
е най-високата стойност
от почти век

Цената на петрола слезе от двудневен връх
Увеличението на
безработицата в
САЩ е сигнал
за спадащо
потребление
на горива
Цената на суровия петрол
слезе от двудневното си
високо ниво на борсата в
Ню Йорк заради сигнали,
че слабият икономически
ръст в САЩ, най-големият в света потребител на
суровината, води до натрупване на запаси. Фючърсите спаднаха с 1.8%
преди появата на доклади,
които може би ще покажат
увеличение в заявленията
за безработица през последната седмица, както
и че производството в
региона на Филаделфия е
забавило растежа си този
месец. Складовите запаси
от петрол са се увеличили
с 4.23 млн. барела през
седмицата, завършила на
12 август, сочи доклад на
Министерството на енергетиката на САЩ. Очакванията бяха тези запаси
да спаднат с 500 хил. барела. Цената на петрола с
доставка през септември
на борсата в Ню Йорк се
движеше около 86.11 USD
за барел. През годината
като цяло, суровината е с

14% по-скъпа. Петролът
сорт “Брент” с доставка
през октомври спадна до
109.37 USD на борсата
в Лондон. Цената му е с
43% по-висока спрямо
миналата година.
Рафинерии

През изминалата седмица
складовите наличности
от суров петрол в САЩ
са се увеличили до 354
млн. барела, посочват от
американското енергийно
министерство. Стратегическият петролен резерв
на страната освобождава
запаси в координация с
Международната енергийна агенция. От 17 юли
насам министерството на
енергетиката е освободило 20.4 млн. барела от
стратегическите си резерви. Общо американското
правителство е продало 30.64 млн. барела на
компании. Рафинериите в
страната работят с 89.1%
от капацитета си, което е
понижение от досегашните 90%, допълват от
министерството. Традиционно американските
рафинерии засилват работата си през втората
половина на годината,
произвеждайки дизел за
земеделски машини и за
отопление за употреба
през зимата.

СНИМКи bloomberg

Безработица

Според цитирани от агенция Bloomberg експерти
подадените първоначални
заявления за безработица
ще се увеличат с 5000,
достигайки 400 хил. през
седмицата, завършила на

13 август. Удължаваните
заявления също може би
са се увеличили с 12 хил.
до 3.7 млн. Общият икономически индекс на Федералната банка на Филаделфия е паднал до -30.7
пункта през август, което

е най-ниското му ниво от
март 2009 г. Германският
канцлер Ангела Меркел
и френският президент
Никола Саркози тази седмица отхвърлиха увеличаването на европейския
спасителен фонд, който

в момента е 440 млрд.
EUR. Двамата отхвърлиха и призивите за общи
еврооблигации, казвайки,
че първо е необходима
по-дълбока икономическа
интеграция.
Пламен Димитров

Медта поевтиня след прогнозите на Morgan Stanley
и Deutsche Bank, че ръстът в Китай ще се забавя
От щатската банка
прогнозират,
че догодина
китайската
икономика ще се
забави до 8.7%
Цената на медта падна,
след като банките Morgan
Stanley и Deutsche Bank
AG намалиха прогнозите
си за световния икономически ръст. Финансовите институции занижиха очакванията си за
икономически растеж и в
Китай, който е най-големият потребител на метала, посочва Bloomberg.
Световният икономически растеж тази година
се очаква да бъде около
3.9%, което е по-малко от
очакваните 4.2%, коментират от Morgan Stanley.
От своя страна Deutsche

Bank прогнозира, че растежът в Китай ще намалее
тази година до 8.9% след
отчетените 9.1% миналата година.

вчера. Металът падна и
на Лондонската борса с 1.4% до 8.838 USD за
метричен тон.

2012 г.

Освен най-голям потребител на медта Китай е найголемият потребител и на
енергия, индустриални
метали и пшеница, както
и най-голям вносител на
соя, пише още Bloomberg.
“В средносрочен и дългосрочен план търсенето на
медта е застрашено. Това
ще се отрази и на цените
през идните седмици”,
смята анализатор от UBS
в Лондон.
От друга страна, цената
на желязото с доставка
през декември се понижи
с 0.6% до 23.850 USD за
тон. Цените на цинка,
оловото и никела също
тръгнаха надолу.

От Morgan Stanley понижиха очакванията си за
икономически растеж в
Китай за следващата година до 8.7%, отчитайки
ефектите от отслабващите икономики на САЩ и
Европа. Deutsche Bank
отчитат същите икономиче ски фактори като
причина за забавяне на
китайската икономика,
като дават прогноза 8.3%
ръст през 2012 г. - с 0.3%
по-малко от очакваното.
Медта с доставка през
декември се търгуваше
за 4.008 USD за метричен
тон, или с 4.5 цента помалко, по време на борсовата търговия в Ню Йорк

Кой е номер едно

Кина Драгнева
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18 технологии

Lenovo удвои печалбите си през
второто тримесечие
то забавяне на глобалната
икономика.
Ключови региони

▶Производителят на лаптопите от серията Thinkpad е увеличил продажбите си в Китай, Индия
и Бразилия, както и в САЩ

Основната причина
за успеха на
компанията са
засилените продажби
в развиващите се
страни
Китайската компания Lenovo
Group, третият по големина в
света производител на персо-

нални компютри, съобщи, че
печалбата й за второто тримесечие почти се е удвоила
заради големите продажби в
развиващите се пазари, както
и увеличените доставки за
бизнес потребители. Печалбата за второто тримесечие е
достигнала 108.8 млн. USD.
Продажбите са нараснали с
15% спрямо същия период

“НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД - СОФИЯ
На основание чл.14 и чл.16 от ПРУПДТДДУК и в изпълнение на Решение
по т.1.1 от Протокол № 19/12.08.2011 г. от заседание на Съвета на директорите на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за
отдаване под наем на обект, представляващ части от недвижими имоти,
находящи се в незалятата площ на язовир „Тръстиково” в землищата на
с., с. Синдел, Царевци и Тръстиково, община Аврен и с Житница, община
Провадия, с предназначение - за стопанска дейност, за срок от 3 /три/
години, с начална /минимална/ конкурсна годишна наемна цена, в размер на
13 900 /тринадесет хиляди и деветстотин/ лв. без ДДС, както следва:
- 11.4 дка, представляващи част от имот № 000001, находящ се в
с. Синдел, с площ 49.097 дка;
- 168 дка, представляващи част от имот № 000042, находящ се в
с. Царевци, с площ 182.135 дка;
- 11.7 дка, представляващи част от имот № 000355, находящ се в
с. Тръстиково, с площ 625.463 дка;
- 717.7 дка, представляващи част от имот № 000023, находящ се в
с. Житница, с площ 1 017.029 дка,
1. Условия за закупуване на конкурсна документация:
- цена: 20 лева с вкл. ДДС, вносима в касата на “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД всеки работен ден от 09,30 ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до
17,00 ч.;
- място на получаване: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – гр. София, бул.
„Цар Борис III”, № 136, ет. 3. всеки работен ден от 09,30 ч. до 12,00 ч. и от
13,00 ч. до 17,00 ч. до 03.09.2011 г. вкл.;
2. Приемане на предложенията – до 03.09.2011 г., всеки работен
ден от 09,30 ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 17,00 ч. в деловодството на
дружеството.
3. Размер на депозит за участие - 10 % от началната минимална
наемна цена, вносим в касата на “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД до 17.00
ч. на 03.09.2011 г. вкл.
4. Време и начин за оглед на обектите – до 03.09.2011 г.
5. Дата и час на провеждане на конкурса: 07.09.2011 г. г. от. 11.00 ч. в
сградата на “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – гр. София, бул. „Цар Борис III”,
№ 136, ет. 3. Общите и специални условия на конкурса и изискванията
към участниците, както и изчерпателен списък на документите, които
следва да бъдат представени от кандидатите са подробно описани в
документацията за участие в конкурса.
Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – София, гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3. тел. 8085021, 0879 123331.

на миналата година до рекордните за тримесечие 5.9
млрд. USD.
Производителят на лаптопите от серията Thinkpad е
увеличил продажбите си в
Китай, Индия и Бразилия,
както и в САЩ, където направените от различни компании разходи за обновяване на остаряло компютърно

оборудване са спомогнали
за преодоляването на спада в търсенето от крайни
потребители. Въпреки това
акциите на компанията на
борсата в Хонконг вчера поевтиняха поради притеснения дали корпорацията
може да запази своя ръст
извън родната си държава,
както и поради цялостно-

Приходите на Lenovo в
подразделението за развити пазари, което покрива
САЩ и Западна Европа,
са се увеличили с 13%
до 2.05 млрд. USD. Оперативната печалба на този
отдел се е увеличила почти
три пъти до 76 млн. USD.
Lenovo не вижда признаци
корпоративните й клиенти
да намаляват разходите си
за технологии, заяви главният изпълнителен директор
на компанията Янг Янкин.
Китайската компания, която
придоби подразделението
на IBM за персонални компютри през 2005 г., обяви с
13% по-високи приходи от
родната си държава. Почти
половината, или 2.84 млрд.
USD, от приходите на компанията идват от Китай. Там
Lenovo е пазарен лидер с
31.7% дял. Продажбите на
подразделението за развиващи се пазари, отговарящо
за Индия, Бразилия и Русия,
също са реализирали скок от
26% до 1.04 млрд. USD.
Пазарът на
таблети

Lenovo изпревари тайванската компания Acer
Group тази година и стана третият по големина

▶млн. USD е достигнала
печалбата за второто
тримесечие

производител на персонални компютри с 12.2%
пазарен дял по данни на
International Data Corp.
Компанията се опитва
да навлезе и в други пазари, например този на
таблетните компютри.
През изминалото тримесечие корпорацията
е продала 80 хил. от
своите LePad таблети в
Китай, съобщи още Янг.
Той казва, че Lenovo
ще се опита да достигне 20% дял в таблетния пазар в ст ранат а
до края на фискалната
година. Наблюдатели
от индустрията обаче
са скептични относно
тази прогноза, тъй като
в момента китайският
пазар е доминиран от
iPad на Apple. Компанията на Стив Джобс
е продала около 1.07
млн. таблета iPad в Народната република през
изминалото тримесечие
по данни на анализаторската компания Analysys
International.

Пламен Димитров

LG е намалила очакванията си
за продажбата на телевизори
От компанията
твърдят, че пазарите
в САЩ и Европа се
възстановяват побавно от очакваното,
но не са обявявали
промени
Южнокорейската корпорация
LG Electronics е намалила очакванията си за годишните
продажби на телевизори с
20%, съобщава "Ройтерс",
като цитира анонимен висш

служител на компанията. Така LG се присъединява към
групата на фирмите, предвиждащи по-слаби продажби
поради неясното бъдеще на
световната икономика.
Световните производители
на телевизори като Samsung,
Panasonic и Sony вече предупредиха за неблагоприятните си прогнози относно
размерите на продажбите.
Тази тенденция е особено
силно изразена в САЩ и
Европа, където потребителите отлагат покупки пора-

ди растящата инфлация и
задълбочаващите се фискални проблеми на еврозоната.
Японската Sony вече намали
прогнозата си за продажби на
LCD телевизори от 27 на 22
млн. единици.
Официална тишина

"Продажбите на телевизори
до момента са доста под първоначалната ни цел и може да
бъдат около 32 млн. единици
тази година, тъй като фискалната криза в еврозоната
вероятно ще продължи, а

„АЛФА БАНК - КЛОН БЪЛГАРИЯ”
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

108.8

▶Официално компанията определи информацията като "спекулации"

снимки bloomberg

20%

▶по-малки са очакванията
за продажби на телевизори
LG през 2011 г. според
цитирания източник

възстановяването на потреблението в САЩ също остава
несигурно", казва неназован
служител на LG според онлайн изданието eDaily, цитирано от "Ройтерс".
По-рано тази година от
LG казаха, че се стремят да
продадат 40 млн. единици
плоски телевизори през 2011
г. Компанията е отказала да
коментира спекулации и не
е направила официално изявление за промяна на прогнозите си. "Наблюдаваме
икономическото развитие в
Съединените щати и голяма
част от Европа, които не се
възстановяват толкова бързо,
колкото се очакваше. При
все това до момента не сме
правили никакви официални
обявления, които променят
сегашната ни ситуация", пише в изявление на корпорацията, изготвено след изтичането на информацията.

Пламен Димитров
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АвтоПАРИ

Семеен
транспорт

Volkswagen Sharan
е готов за всякакъв
превоз
Наскоро получих в електронната си поща афиш за премиерата на нов филм, носещ евтиното заглавие “Каубои
и извънземни”. Дори не прочетох за какво става въпрос.
Впоследствие попаднах на трейлъра на въпросния филм и
не се изненадах - заглавието казва всичко, а разсъжденията
в случая са излишни. Всички приятно откъснати от първичното метафори в главата ми бяха моментално разрушени от
поредния елементарен сюжет.
Няколко дни по-късно шофирах, опитвайки се за краткото
време да натрупам достатъчно впечатления, които после да
предам под формата на текст. И тогава музата дойде - ето
го моя отвлечен сюжет, базиран на поредното холивудско
заглавие. Карах новия Volkswagen Sharan, който под твърде
аналоговото значение на името си крие твърде много технологии. А това поражда противоречие.

ван, който стои адекватно навсякъде. Той може да бъде
ползван за частна маршрутка, с която да приберете роднините си от летището заедно с техния багаж, но можете
да отидете и на вечеря с него. Какъвто и да е сюжетът ви,
Volkswagen Sharan няма да ви накара да се почувствате
странно и неловко.
Това е хубавото на MPV-тата

MPV-тата (Multi-Purpose Vehicles) са впечатляващи като
джип, много по-практични от него, а динамиката им не
отстъпва на нормален лек автомобил. С това изказване
вероятно си навлякох доста недоброжелатели от отбора на
“джиповете”, но всичко е въпрос на елементарно калкулиране. Ванът не се нуждае от скъпи гуми, той няма аеродинамичните недостатъци на машините от SUV сегмента,
предлага повече вътрешно пространство и е по-маневрен.
Хабитат

Всъщност името Sharan произлиза от персийски и буквално
означава “превозвач на крале”. Sharan e голям седемместен

Ако при покупката на Sharan заложите на доброто оборудване, ще можете да се насладите на “роботизирани”
задни врати, които се отварят с плъзгане и осигуряват
изключително лесен достъп до задната част на интериора.
Предполагате, че с висока скорост в завой толкова висока
и дълга кола ще проявява известни колебания, които изискват взимането на специални мерки от страна на шофьора.
Напротив, 2.0-литровият TDI агрегат със 140 к. с. поддържа
безпроблемно скорост от 160 км/ч, която в завой не ангажира вниманието на задния мост. Децата отзад може би спят,
докато вие се наслаждавате на динамиката, а съпругата ви

Независимост

Вариации

Произход

Опционалната климатична инсталация Climatronic
осигурява до три индивидуални климатични зони.
Сензор против запотяване на стъклата се грижи
за енергоефективното й използване.

Sharan се предлага в 6- или 7-местна конфигурации. Ако
6 места са ви достатъчни, средната седалка на втория
ред отпада. Всички седалки отзад разполагат с ISOFIX
подготовка.

също няма да ви направи забележка, защото най-вероятно
въобще не е усетила, че сте с 30 км/ч над ограничението.
Sharan иска да ви поглези, въпреки че е студен. Като немски
дог, който се държи уравновесено, изглежда впечатляващо,
но когато е насаме със стопанина си, проявява любов.
Точно заради това обмислете поръчката на 6-степенната DSG автоматична скоростна кутия. В комбинация с
темпомат просто няма какво повече да искате от живота.
Безстепенната технология и двата съединителя правят
преминаването през предавките уловимо единствено за
екстрасенс. Малко странно е единствено, че в “S” режим
на работа динамиката всъщност се влошава. Вероятно с
по-мощния 2.0 TDI 170 к. с. двигател този дефект ще се
превърне в ефект.
Volkswagen Sharan е лишен от всичко ненужно, което конкурентите му наричат “хитро”. Интериорът му е плод на
години опит. Купуваш си кафе, ръката ти сама знае къде
да го постави, трябва ти химикалка - готово, сакото ти има
нужда от закачалка - вече виси на нея. Не искам да свиквам
с колата си, искам да я чувствам. Всеки, който мисли така,
би харесал Sharan. И всеки, който обича изчистения дизайн.
Вътре няма нищо лъскаво, нищо шарено, нищо, което
да те накара да се усъмниш в избора си. Sharan стои зад
теб, гледа те лошо и е много по-близо до изпълнителните
роботи в дигитализирания свят, отколкото до наивните
представители на фауната.
Драгомир Попов

VW Sharan 2.0 TDI BlueMotion

Двигател редови 4-цилиндров; Работен обем 1968 куб.
см; Мощност 140 к. с./103 кВ; Въртящ момент 320 Нм при
1750 об/мин; Трансмисия шестстепенна автоматична;
Тегло 1803 кг; Ускорение 0-100 км/ч 10.9 сек; Максимална
скорост 191 км/ч; Среден разход 5.7 л/100 км; Емисии CO2
на км 149 г; Цена на тестовия автомобил 72 420 лв.
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А ти знаеш ли
кой е Стефан
Кънчев?

На 22 август се навършват 10
години от смъртта на българския
дизайнер, влязъл в Топ 10 на
майсторите на запазени знаци
в света
Преди около година съвсем
случайно попадам на сайта
stefankanchev.com. Да разглеждаш богатата колекция
от лога, пощенски марки и
илюстрации е своеобразно
дежа-вю. Дори да не си бил
роден през тази епоха, символите на Стефан Кънчев имат
точно този привкус - на нещо
преживяно и видяно. След
като отшумяват особените
емоции, идва време да си
отговоря на логичния въпрос
- защо чак сега разбирам
кой всъщност е авторът на
логата на “Петрол”, БНТ,
“Химимпорт”, “София прес”,
Пловдивския панаир и идея
си нямате колко много още.
“При първия ми досег с
дизайна на Кънчев трябва
да съм бил на около 6-7-годишна възраст.” Металният
козел на завод “Родина” е
първото нещо, което грабва
интереса на Андриан Димитров, графичен дизайнер
през последните 15 години
и създател на сайта. Ще изминат още толкова години,
преди Андриан да разбере
името на автора му.
Намира го в японска книга
за дизайн, в която са включени повече от 20 запазени знака на българския приложен
график. Времето продължава
да тече и споменът за Кънчев
пак напомня за себе си. Андриан търси в интернет, но не
намира никаква информация.
И постепенно назрява идеята
за проект, който да запълни
тази празнина.
Да дигитализираш
лого

Да намери информация обаче се оказва трудна задача. А
изображенията, до които достига, са с много лошо качество. За да бъдат представени
и използвани пълноценно, е
необходима сериозна намеса.
Така Андриан първоначално
сам, а после с помощта на
друг графичен дизайнер в
лицето на Яна Симеонова
прекарва две години в дигитализиране на лога.
Процесът е сложен, защото
е необходимо буквално да се
нарисува наново всяко лого,
което обработват. “Да работим със знаците на Кънчев
беше школа и за двамата”,
споделя Андриан, но добавя,
че за жалост личните ангажименти не му позволяват
вече над половин година да
продължи работата по про-

Дали заради негативното настроение към
епохата на комунизма,
в която е живял и творил, или заради неправилното отношение на
институциите, които
държат архивите,
Кънчев заедно с много
свои съвременници тъне в неизвестност

Срамота
е подобни
проекти да бъдат
оставени на хора
като мен, които
инвестират лични средства и
време. Това е работа на културните институции
Андриан Димитров,
дизайнер и създател на сайта
stefankanchev.com

екта. “Срамота е подобни
проекти да бъдат оставени на
хора като мен, които инвестират лични средства и време.
Това е работа на културните
институции. Образците на
българското изкуство, приложната графика и т. н. трябва да бъдат представени на
младото поколение. Това е
наследството, което ще ни
помогне да се идентифицираме на фона на глобалното
обезличаване.”
В търсенията си младият
графичен дизайнер достига
до много статии и публикации, които изчакват по-добри
времена и по-свободен екип,
за да се появяват в интернет пространството и да допълнят енциклопедията за
Кънчев, каквато всъщност е
този сайт.
Резултат

Проектът е повече от успе-

шен. Без никаква реклама е
цитиран в дизайнерски форуми по цял свят. За първата
година от съществуването си
отчита десетки хиляди посещения от цял свят. А впечатлени посетители засипват
авторите му с благодарствени
имейли, похвали и... поръчки.
Андриан с усмивка на уста
казва, че му се е случвало да
получи писма от хора, които
молят Стефан Кънчев да им
изработи нещо.
Получава покани за изложби, опитва да издаде и книга,
но правните и бюрократичните стъпки, които трябва да
извърви, са прекалено много,
особено като се вземе предвид некомерсиалният характер на проекта. За жалост
присъствието на този сайт
не е достатъчно, за да бъде
максимално популяризирано наследството на Кънчев
сред хората в България, които дори не подозират за него.
В разговори със студенти по
дизайн дори установяваме,
че и на тях никой не им го е
споменавал.
“Някога Кънчев е бил доста известен. Присъства във
всички каталози за приложна графика. Печелил е адски
много конкурси, но след това
някак остава в изолация,
което не е правилно.” Дали
заради негативното настроение, което буди епохата,
в която е живял и творил.
Дали заради неправилното
отношение на институциите,
които държат архивите, факт
е, че Кънчев заедно с много
свои съвременници тъне в
неизвестност.
“Доста често казват, че
той е бащата на българския
дизайн. Не зная доколко е
вярно това, но със сигурност
развива доста направлението “запазен знак” и дава
сериозен тласък, който не
съм сигурен, че в момента
има достойни последователи.” Андриан е позитивен
и споделя, че според него в
българския дизайн в момента има “глътка свеж въздух”,
но е категоричен, че нещата
не може да се променят към
по-добро, докато достойните образци на изкуството
ни мухлясват в мазетата на
отговорните институции и
представянето им пред широката публика е оставено в
ръцете на ентусиасти като
него.
Ангел Симитчиев

Пощенски марки
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Дизайн
без умора		
▶ Стефан Кънчев е роден на 6
август 1915 г. в Калофер. Завършва
стенопис в Националната художествена академия. Работи във
всички области на приложната графика. Автор е на плакати, много
корици на книги, лога, шрифтове, рекламни страници, пощенски
марки, етикети, опаковки и т. н.
▶ Стефан Кънчев е син на иконописец и това вероятно е причината традиционното възрожденско
изкуство да повлияе дълбоко на
работата му. Именно комбинацията от универсалността на символа и духа на българското отличават Кънчев от световните му
колеги.
▶ След 1945 г. той участва в много
изложения в България и чужбина,
организира самостоятелни изложби в София, Москва, Прага, Берлин,
Варшава и Будапеща. Печели конкурси за шрифт, плакат, запазени
знаци, оформяне на книги и др. Произведенията и името му фигурират в най-големите енциклопедии
по приложна графика.
▶ Уникални са не само талантът
и креативността на Кънчев, а и
неговото трудолюбие. Той рисува
всичко на ръка. Прекарва по-голямата част от съзнателния си живот
в работа, често рисува денонощно,
без да изчерпи идеите си.
▶ Доказателство за продуктивността му е огромното творчество,
което оставя. Дизайнерът умира
на 22 август 2001 г., а съпругата му
споделя, че е работил буквално до
последния момент, преди да бъде
приет в болница.

Тематична
разходка
Логата на “Петрол”, “Химимпорт”,
Кукления театър, “Български
пощи” и Пловдивския панаир са
само част от запазените знаци на
Кънчев, които се ползват и днес.
Някои от тях са претърпели лек
редизайн

През 1994 Стефан
Кънчев е признат за един
от десетте най-добри
майстори на запазени
знаци. Наградата се връчва
от Международния център
за запазени знаци ITC в
Остенд, Белгия
През 1982 японското
списание Idea му отделя
заглавната и още
шестнадесет страници

1000

Лога

▶и повече са запазените
знаци и символи, 		
чийто автор е той

500

▶и повече са направените
от него пощенски марки		
и блокове

60

▶години е периодът,
през който твори
Стефан Кънчев

Телевизионни графики
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Психолозите съветват
Пет стъпки, за да станат
децата ви по-самостоятелни

Колко е важно да
самостоятелен

Децата днес са самостоятелни само по отноше
грамотност и опитност, но не и в социалното

1

Позволявайте на децата си да разполагат
с пари. Те или ще ги похарчат, или ще ги
спестят. Всичко зависи от това колко сериозно
възприемат тази отговорност. Така обаче ще
научат каква е стойността на парите.

2

3

Възлагайте им отговорности. Можете да
им вземете домашен любимец, за който да
се грижат. Oтново урок по отговорност и
независимост.

Дайте им задача да правят резервации
или да уговарят ангажименти. Така
ще придобият навици за говорене по
телефона.

4

5

Спрете да им помагате в училище. Дръжте
ги отговорни за оценките, но престанете да
им пишете домашните. За тях е полезно да се
справят сами от началото до края.

Позволете им да грешат. Грешките са
ключът към съзряването на всяка независима
личност. Те трябва да правят свои грешки, за
да се научат да носят отговорност за тях.
Източник: “За жената”

Колко са самостоятелни децата днес и дали са по-самостоятелни от децата, родени
преди 20 години например?
Подобни въпроси предизвиква новият Закон за закрила на
детето. Той предвижда намаляване на възрастта, до която
децата не бива да остават без
родителски надзор, от 12 на
8 години. Това може би означава, че законодателят смята
днешните деца за по-самостоятелни и по-отговорни,
щом ще разреши да остават
сами вкъщи от по-малки.
Дали е така, можем само да
гадаем, а и законопроектът
все още не е завършен, така
че накрая вероятно ще се
окаже, че промяна няма.
Психолозите обаче също
нямат единен отговор на въпроса дали днешните деца
са по-самостоятелни. Според
тях те са самостоятелни само
в някои аспекти, като работата и общуването чрез новите
технологии и интернет. В
други аспекти като социалната комуникация и отделянето
от родителите се наблюдава
обратната тенденция - децата
с годините стават все по-несамостоятелни. Това важи
с пълна сила за българската
културна среда.
Интернет
общуването - нож с
две остриета

Според психологa на Асоциация “Родители” Мариета
Радулова днес се наблюдава силен дисбаланс между
техническата грамотност и
опит на децата и социалната им самостоятелност.
“Те употребяват интернет
опасно, защото са неопитни
по отношение на общуването
си”, казва Радулова.
Интернет помага за комуникацията на децата, но и
вреди. Мрежата безспорно
улеснява общуването, но
затруднява комуникацията
лице в лице. Малчуганите
често изпитват притеснение
и страх да изразяват мисли,
да споделят мнение.
“Проблемите с общуването
се задълбочават от интернет,
а не се създават от него”,
казва Милена Манова, която
е психолог от Института по
позитивна психотерапия. Манова смята, че ако едно дете е
срамежливо, проблемите му
с общуването не са създадени
от интернет комуникацията,
но може да се задълбочат,
ако то прекарва прекалено
много време в мрежата (вж.
мнението).
Къде е проблемът

Ако мислите, че за всичко това са виновни бързоразвиващите се технологии - грешите. Външните фактори, които
оказват силно въздействие
върху насърчаването на ко-

Елена Петкова
elena.petkova@pari.bg

муникацията на децата в
интернет, са най-вече глобализацията и забързаният начин на живот, отсъствието на
родителите от семейството.
Това тласка децата към интернет, казват психолозите.
“Нарастващите изисквания
на средата водят до липсата
на родителите вкъщи и до
липсата на умения”, казва
Мариета Радулова.
Друга тревожна тенденция,
която забелязват психолозите, е свръхпротекцията, която
все повече родители оказват
на децата си. “Те правят всичко вместо тях. Това пречи на
самостоятелността и придобиването на опит от детето”,
казва Мариета Радулова. Този протекционизъм води
до по-трудното отделяне на
децата от родителите. А това
пък - до социални фобии.
Изводът

Ако мислите, че децата
днес са много самостоятелни само защото са
технически по-грамотни
от родителите си, това не
е вярно. Сърфирането в
интернет, от една страна,
разширява кръгозора на
децата, но от друга страна,
ги прави неопитни в комуникацията лице в лице. Те
дори често не разпознават
знаците на близост или
дистанция, когато общуват
на живо, казват психолозите. Това е опасна тенденция
особено за по-затворените
деца, чиято изолация се
задълбочава чрез интензивното общуване в интернет.
Другата крайност - свръхпротекционизмът от страна
на родителите - обаче също
не е панацея. Затова психолозите съветват родителите
да общуват повече с децата
си, да играят с тях дори,
ако искат да ги предпазят
от интернет.
Българската линия за
онлайн безопасност - БЛОБ,
ръководена от Асоциация
“Родители” е част от
Центъра за безопасен
интернет. На нея всеки
родител, професионалист
или дете могат да се
обадят с въпрос относно
сигурността на децата
в интернет и проблеми в
интернет.
Телефон - 124 123
http://www.helpline.bg/
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Мнения

Практическите умения се формират
с опит, а не само със знания
Децата в съвременното
общество са много добре
информирани, но социалната им опитност е ограничена. Това е така поради
стесняване на възможностите за реално общуване,
игра и движение. Практическите умения се формират на база опит. Фактът, че
децата имат повече знания
и култура, не ги прави посамостоятелни.

ние на техническата си
си общуване

В миналото родителите работеха, а децата
израстваха на улицата.
Сега родителите работят, а
децата растат пред компютъра. Това блокира тяхното
социално и личностно
общуване и ги вкарва в
един нереален свят, който
в действителните ситуации
и събития не им служи
значително.
Друг фактор, който
ограничава самостоятелността им, е липсата на
конструктивно общуване
със значимите възрастни.

Снежанка Димитрова,
психолог към Дружеството
по позитивна психотерапия в
България

Изграждането на
самостоятелност
е деликатен
процес, който
започва от 3годишна възраст
и изисква много
време и внимание
от страна на
възрастните
Всеобщата “депресия”
предизвиква раздразнителност и гневливост у
родителите, търпението и
времето са редуцирани и
децата се чувстват самотни
и неуверени.
Наблюденията ми показват, че децата са сами

през по-голямата част от
ежедневието си, но не и
самостоятелни. Изграждането на самостоятелност е
бавен и деликатен процес,
който започва от 3-годишна възраст и изисква
много време и внимание
от страна на възрастните.
Родителите все по-малко
имат нужното време, за да
мислят и за това. Те са ориентирани към задоволяване
на основните потребности
в семейството.
Липсата на конструктивна самостоятелност е
свързана и със самооценката и чувството на значимост. Ако детето не премине плавно през възрастовите си периоди и не изгради
тази важна способност, се
формира зависимост. Друг
вид патология е липса
на мотивация за личностно развитие и социална
изолация. Не на последно
място са психосоматичните
оплаквания и различните
психични разстройства.

Днешните деца са самостоятелни
само технически
Днешните деца са по-самостоятелни единствено
от техническа гледна точка.
Достъпът до знания и ресурси чрез интернет, ползването на чужди езици,
възможностите за пътуване
и участие в конкурси, което
преди липсваше - в това
отношение те са много посамостоятелни от децата
преди 20 години например.
От социална гледна точа
обаче нямаме база, на която да твърдим, че днешните деца са по-самостоятелни. Опитът и чисто човешкото умение за общуване
им липсва. Те употребяват
интернет опасно, защото са
неопитни по отношение на
общуването си. Затова днес

Мариета Радулова,
психолог в Асоциация “Родители”

Забелязваме
тревожна
тенденция - свърхпротективни
родители. Те
правят всичко
вместо децата си
наблюдаваме дисбаланс
между техническата опитност и социалната самостоятелност на децата.
Затова ние насърчаваме
родителите да възпитават
децата си да бъдат по-об-

щителни, чисто човешки
да помагат, да разбират
другите, за да бъдат разбирани.
Забелязваме тревожна
тенденция - свърхпротективни родители. Те
правят всичко вместо
децата си. Това пречи
на самостоятелността и
придобиването на опит от
детето. Родителите трябва
да разговарят повече с децата, и то чисто приятелски, а не морализаторски.
Опасно е да ги оставят
сами пред телевизора
или компютъра. Могат да
станат жертва на някого
в интернет или да попаднат на брутален филм с
истинско насилие.

Самостоятелността означава
предимно поемане на отговорност
Децата днес са по-самостоятелни относно избора
си на приятели и дрехи и
относно комуникацията си.
Но излизането от семейството става на по-късен
етап. В този аспект днешните деца не са по-самостоятелни.

СНИМКи SHUTTERSTOCK

Има три фази на самостоятелност в живота на
детето. Първата е фазата на
третата година. Тогава детето иска да експериментира
със света, иска да бъде само,
като под “само” се разбира
самостоятелно. Втората е
фазата на седмата година,
училищната възраст. Тогава
те се отделят от родителите
си, защото тръгват на училище. Третата фаза е тийнейджърството и ранното
юношество. Това е периодът

Милена Манова,
психотерапевт от Института
по позитивна психотерапия

Социалните
фобии са
свързвани със
зависимостта
и с липсата на
диференциране
от родителите
на избор на професия.
Когато няма фаза на отделяне на родителите, това
се отразява негативно на детето. Фобиите, основно социалните фобии - притеснение от комуникиране, страх
от вземане на решения,
излагане на мисли, страх от

уязвимост, от нараняване,
от избора на партньор на
по-късен етап - са свързвани със зависимостта и с
липсата на диференциране
от родителите.
Самостоятелността
означава предимно
отговорност. Поемане на
отговорност. Тя е част от
житейското помъдряване и
израстване.
Имам клиенти - млади
хора, които се страхуват от
комуникация лице в лице.
Затова мога да кажа, че
комуникацията в интернет е двузначен феномен
- пречи на изграждането на
личната връзка. Проблемите
с общуването обаче само се
задълбочават от интернет, а
не се създават от него.
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Снимки за борба и надежда
Как историята на едно болно момче накара бъдещи фотографи
да покажат волята за живот през своя обектив

▶“Всяка снимка от
изложбата има
тематичен надпис”,
разказва Петър
Чолаков, който води
фотошколата Great
Photo Art

Снимки боби тошев

Възстановка на Априлското въстание, кукерски
фестивал в Широка лъка и
посрещането на “Джулай
морнинг” на плажа Карадере имат нещо общо и това се
оказват жаждата за живот и
борбения дух. Това твърдят
организаторите на фотоизложбата “Отвъд надеждата”,
която събира кадри от тези
три ежегодни събития.
Общо 29-те фотографии
на 13 прохождащи творци
са от трите фотопленера
на ученици на фотошкола
Great Photo Art и ще бъдат
изложени до 30 август в кафе-галерията на “Артцентър
Фотосинтезис”.
Какво се крие зад
надеждата

Организаторите на излож-

бата от Great Photo Art казват, че са подбирали снимките така, че всяка по различен начин да представя
жаждата за живот и силата
на борбения дух. “Заглавието на изложбата не е случайно - то показва, че когато
човек има най-силна нужда
от помощ, само надежда
не е достатъчна”, казват
организаторите на събитието. Всъщност изложбата е
благотворителна, идеята за
нея се заражда в социалната
мрежа на Facebook преди
време. Там фотографите начело с техния учител решават да помогнат на малкия
Теодор Тодоров.
Шестгодишният Теди
страда от злокачествено
образувание на лимфните
възли. След поредица от

операции и химиотерапия
лекарите от Детската онкологична болница в София се
справят с първите прояви на
болестта, но момчето пак се
влошава и сега трябва да се
лекува в чужбина.
Средствата от продадените снимки от изложбата ще
бъдат дарени за неговото
лечение. Теди трябва да се
лекува в Дюселдорф, където
вече се търси донор на стволови клетки. Родителите не
губят надежда, а лекарите
дават сигурни сигнали, че
детето ще бъде излекувано,
само че разходите по лечението ще бъдат минимум
310 хил. EUR.
Как помага
изложбата

Обучаващите се фотогра-

▶“Нека да прогоним злите сили”, пише на снимката на Станислава Ямакова,
която е направена по време на кукерския фестивал в Широка лъка

фи правят изложбата, за да
помогнат за популяризирането на каузата и да съберат някаква част от сумата.
Всеки може да помогне на
Теодор, като срещу 50 лв.
купи снимка от изложбата.
За това дарителят ще получи персонален благодарствен сертификат.
Събраните пари ще отидат в банковата сметка на
момчето. По-късно дари-

телите ще получат копие от
платежното нареждане, което доказва къде да отишли
парите. Организаторите са
категорични, че по този начин искат да направят всичко максимално прозрачно.
Дарители се явяват и
самите непрофесионални
фотографи - освен своите изпълнени с послания
кадри те са поели разходите по отпечатването на

▶С изложбата
организаторите се
надяват да събират
средства за лечението
на шестгодишния
Теодор Тодоров

снимките и слагането им
в рамка. В благотворителната кауза се включват и
домакините от магазин
“Фотосинтезис”. Освен с
предоставянето на своето
кафе-галерия те поемат и
половината от сумата на
всяко следващо отпечатано копие на даден кадър,
в случай че повече хора
харесат една и съща снимка. Останалата половина
ще трябва да се поеме
от клиента, който купува
фотоса.
Организаторите подчертават, че освен в първоначално принтираните
формати, снимките може
да се получат на различни
носители, както и на хартия в различни размери.
Елина Пулчева

▶“Няма нищо по-истинско от борбата за живота”, е посланието на фотография,
направена на при посрещането на “Джулай морнинг” от Виолета Демирова

