Компании ▶ 10

Компании ▶ 8-9

Сделката между EFG
Eurobank и Alpha Bank
отвори вратите за още
сливания в Гърция

Вторник

30 август 2011, брой 165 (5225)

“Каменица”
продаде фабриките
си за малц
на Malteries Soufflet

USD/BGN: 1.35006

EUR/USD: 1.44870

Sofix: 372.83

BG40: 121.64

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

-0.59%

+0.59%

-0.17%

+0.01%

цена 1.50 лева

Единственият кандидат за “Булгартабак” предложи само 100 хил. EUR над приеманата за “психологическа цена”
за държавния тютюнев холдинг от 100 млн. EUR. До дни Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол
ще обяви дали приема офертата на руската “БТ инвест”, която все още не е известно кого представлява ▶ 7
Тема на деня ▶ 4-5

Трудната
Витоша
Или как наличието
на планина в
непосредствена близост
до столицата се оказва
повече проблем,
отколкото радост за
жителите на града

Свят ▶ 11

Next Generation ▶ 14-15

Почти
нормален
понеделник
за Уолстрийт
въпреки
мириса на
Айрийн

Samsung
пуска своя
услуга
за текстови
съобщения
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Мнения

Печеливш
Йошихико Нода

Губещ
Кристиан Клаусен

Японският министър на финансите
Йошихико Нода официално беше избран
за лидер на Демократическата партия
и за министър-председател на Япония.
За него са гласували едва с 38 гласа
повече, отколкото за опонента му
Банри Кайеда.

Главният изпълнителен директор и президент на скандинавската банка Nordea Кристиан Клаусен обяви вчера, че ще
освободи около 2000 служители от всички клонове на финансовата институция. Като основна причина за съкращаването на персонал се посочва завишаването на разходите
поради новите глобални регулации във финансовия сектор. В
момента работната сила на банката възлиза на 34 000 души.

Коментар

▶ По темата “Фонд “Научни измами”:
▶ Липсата на държава значи
абсолютно задължително
липса на наука. И съответно
запълване на липсата с корупция и кражби. Нищо ново...
учен

▶ Фирма за проекти - познавам професора ръководител, чувам и СТРАШНО
МЪЛЧАНИЕ!
Чета
Тема на деня ▶ 4-5

Фонд „Научни
измами”
През последните години във фонда за научни
изследвания са ставали груби нарушения за
стотици милиони левове

Понеделник

29 август 2011, брой 164 (5224)

Компании ▶ 10

Българският кандидат за
„Булгартабак” започва
строежа на свой завод
Бойко Качулев, изп. директор на „Кингс табако”

USD/BGN: 1.35803

EUR/USD: 1.44020

Sofix: 373.45

BG40: 121.63

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

+0.15%

-0.15%

-0.31%

+0.29%

цена 1.50 лева

Изностелте
вече усещат
свването
на запад
Компаниите занижават прогнозите
си за растеж през тази година, а
банките признават, че се опитват да
свият кредитирането на експортния
сектор заради кризисната ситуация
в Европа ▶ 8-9

Новини ▶ 2, 7

Един
барел
хвалби за
„Лукойл
Нефтохим”

Свят ▶ 11

Next Generation ▶ 14-15

Ураганът „Айрин” блокира
Източното крайбрежие на САЩ

Играта на
играчите
С двама приятели
Георги Дичев
преобръща
геймърската
си страст в
бързорастящ бизнес

pari.bg Топ 3

1

УНСС е на 31-во място
по представяне в
интернет сред бизнес
училищата по света.
Университетът изпреварва по видимост Йейл,
Оксфорд и Масачузетския
технологичен институт,
показва класация на консорциум към испанското министерство на образованието

2

Коментар: Каква
е вашата мисия,
посланик Уорлик?Или
дипломацията е поела в нова посока на развитие
и не е толкова дипломация,
или американският посланик
направи много явен гаф при
изпълнението на поредната задача - посещението в
“Лукойл Нефтохим”

3

Фонд “Научни измами”. Така може да се
перифразира името
на Фонд “Научни изследвания”, след като стана ясно, че през последните
години там са ставали груби нарушения за стотици
милиони левове

▶Семейство Меекинс от Северна Каролина няма български корени, затова не сте научили, че те също не са пострадали от сполетелите
ги наводнение и свлачище 
Снимка bloomberg

Няма пострадали сънародници
Бъдете спокойни. Ураганът
Айрийн е пич. Нито е опасен,
нито нещо лошо е свършил,
защото няма пострадали българи. Това е новинарският фон от
последните дни. Ураганът беше
много страшен, защото на пътя
му имаше български студентки. И
стана абсолютно безобиден, след
като всички български студентки
са живи и здрави. Това наистина
е добра новина. Сигурността не
само на българите в САЩ, но и
на всички хора там, е най-първият
приоритет. Но ограничаването на
световните събития до личните
преживявания на някой сънародник е провинциално отношение
към света. За съжаление точно
такова е отношението на повечето
български медии.
Напълно разбираем е стремежът на повечето медии да
експлоатират страха и състраданието на своята публика.
Това привлича интерес, т.е. това
продава. Неразбираемо обаче
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остава нежеланието на повечето
медии да забележат, че в живота
има и нещо, наречено ценности.
Те може да бъдат различни за
различните общества и техните
медии. Но веднъж приети, тези
ценности трябва да бъдат видими. В противен случай повечето
медии продължават да оперират
като търговски дружества, но вече
нямат право на претенцията, че
изпълняват и обществени функции. А никой не се отказва от тази
претенция.
Когато си приел, че животът е
висша ценност, че равните права
за всички са висша ценност, че
спазването на закона е висша
ценност, че хората може да са
различни по език, вяра и цвят на
кожата, но всъщност са еднакви...
Независимо дали си се подписал
под тези ценности в някакъв етичен кодекс или просто твърдиш,
че ги приемаш, тогава трябва наймалкото да ти личи. Но новините
за изгоряло в пламъци семейство
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винаги трябва да бъдат съпроводени с уточнението, че семейството е ромско. Подтекстът е следният: аха, добре тогава, щом не са
българи, да не се притесняваме.
Повечето български медии
започват новините за световни
трагедии с изречението “Няма
пострадали български граждани”.
А това не прави трагедията поголяма или по-малка. И понеже
годината е 2011 и българи работят
и живеят почти по целия свят,
тогава публиката остава обречена
да научава по повод всяка новина,
че няма пострадали български
граждани. Но не научава какво
всъщност се е случило. Отношението към света е родово-племенно, а не гражданско. Ако някой е
от “наште”, тогава е важно. Ако е
просто човек, тогава няма значение. И понеже в източната част на
Африка почти не живеят българи,
затова не научавате от новините
колко милиони хора умират от
глад там.
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Това звучи респектиращо, но е
по-малко въздействащо от
бригадирския лозунг "Строим
за родината". На мен онова, старото, ми
действаше по-въздействащо

▶ млн. лв. са парите, които министерствата държат в
банки. Банките са 19, съобщи в. "Сега". Миналата година
сумата е била 82 млн. лв. В справката обаче не са включени
парите на здравната каса, НОИ, БНТ, БНР, БАН и ВСС

Президентът Георги Първанов по повод предизборното мото на ГЕРБ "Да
градим България"

Предизборна хроника:

Пореден ден на обещания и още нещо
Уседналостта в Изборния
кодекс изигра своята роля.
В цялата страна ще има
едва неколкостотин души – 200,
300 или 500, които да са променили
адресната си регистрация с цел
изборен туризъм и това няма да е
решаващо за вота

Предизборната
надпревара набира
все по-голяма сила,
обещанията буквално
валят, кандидат
за президент маха
американския
посланик, а партии
привърженици
остават без уши
Пореден ден на предизборна надпревара, индиректна,
но надпревара. Докато кандидат-президент обещава
да спаси България от олигарси и от американския
посланик Джеймс Уорлик,
столичният кмет Йорданка
Фандъкова обеща да не увеличава билетите за градския
транспорт и такса смет, а
симпатизанти от различни
партии си късат ушите буквално. На избори като
на избори, както се казва
- не може без обещания,
не може без политически
пристрастия.
ГЕРБ-ерски вълнения

Важната тема за зам.-председателя на ГЕРБ Искра
Фидосова се оказа темата за
уседналостта. Тя заяви пред
бТВ, че на изборите през
есента ще има само 200,
300 или 500 души, които
са променили адресната си
регистрация с цел изборен
туризъм. Това нямало да
окаже съществено влияние
за вота, могло да промени
само резултатите в някои
малки села. Фидосова освен
това каза, че кандидатите за
президент и вицепрезидент
на ГЕРБ са познати лица,
но запази мълчание и не
подсказа повече.
За столичани останаха
обещанията за запазване цените на билетчетата
и данъците. Те дойдоха
от Йорданка Фандъкова,
която заяви в интервю за
в. "Стандарт", че данъците,
такса смет и билетите за
градския транспорт няма да
бъдат увеличавани. Важни
неща, но и поизтъркани. Данъците и такса смет са теми
на всички избори, а накрая
и едното, и другото се променят, а софийските улици
тънат в мръсотия. Може би
поради тази причина другото
обещание беше обявяването
на нова обществена поръчка
за избор на изпълнител за
компостиращите инсталации от интегрирания проект
за отпадъците. Такса смет
пък ще се изчислява по нова
методология, но още не било
ясно каква е тя.

Искра Фидосова, зам.-председател на ГЕРБ

Изборите няма да бъдат манипулирани от гласовете на хора, които са си
сменили адресите, прогнозира зам.-председателят на ГЕРБ Искра Фидосова
снимка марина ангелова

Кандидат-президент
срещу Уорлик

Кандидатпрезидентската
двойка проф. Николай Василев и Владимир Савов
бяха издигнати от инициативен граждански комитет
с участието на "Клуб 1 ноември". Едно от най-належащите неща според тях е

американският посланик
Джеймс Уорлик незабавно
да напусне страната. А
основната причина за това
са поведението му и изказванията му, които уронвали имиджа на България
и САЩ. В предизборната платформа на новите
кандидати е залегнала и

независимата вътрешна и
външна политика, както и
ниски лихви по кредитите.
Те щели да бъдат намалени от 15-20 на 3-4%.
Страстите
на избирателите

През вчерашния ден освен обещания на пред-

В тези тежки за бизнеса и
за семействата времена не
можем да мислим за вдигане
на данъците и таксите. Усилията
на общината са насочени към
повишаване на събираемостта
Йорданка Фандъкова, кмет на София

ставители на различни
партии имаше и нещо
ново - свада между политически привърженици. В
село Дядовско симпатизанти на ДПС откъснали
ухото на привърженик на
ГЕРБ. Причината за това
била, че собственикът на
местната кръчма, който

е от ГЕРБ, отказал да
обслужи депесар. Така
останал без ухо.
За БСП вчера също имаше място. Президентът
Георги Първанов се закани, че ще се върне в
червената партия и ще я
"отвори".
Радослава Димитрова

Седма в света

▶Ивет Лалова завърши седма на финала на 100 метра на Световното първенство по лека атлетика в Южна Корея. Тя финишира с време
11.27 секунди. Световен шампион стана американката Кармелита Джетър, която финишира за 10.90 секунди
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Трудната Витоша

Или как наличието на планина в
непосредствена близост до столицата се
оказва повече проблем, отколкото радост
за жителите на града

снимки авторът

София има късмет, на който
завиждат жителите на която
и да е друга европейска столица - да бъде разположена
в полите на планина. Това
означава ски през зимата
и пешеходен туризъм през
лятото, без дори да трябва
да пътуваме и да плащаме
за хотел. Да, но в България
нищо не е толкова просто и
лесно, колкото звучи.
От доста време насам високите части на планината
са недостъпни с обществен
транспорт. За това и една
неекологична и неустойчива
практика - с автомобил в природния парк, е единствената
алтернатива за мнозина.
Не е толкова завидно и
положението през зимата.
Безкрайните спорове между
инвеститора “Витоша ски”
АД, администрацията и
екосдруженията не водят до
нищо друго освен запазване
на статуквото - тоест липса
на модерни условия за ски,
допотопни лифтове, опашки. Но дори тяхното бъдеще
е под въпрос, тъй като от
“Витоша ски” АД твърдят,
че административни пречки
ще спънат функционирането им през ски сезона.
Проблем 1.
Модернизацията
невъзможна

Ако попитате софиянци

Ани Коджаиванова
ani.kodzhaivanova@pari.bg

какво биха искали от Витоша, ще отговорят така:
модерна ски зона, нови и
бързи съоръжения, поддържани ски писти, но не
за сметка на природата.
Този иначе хубав баланс
вече години се оказва непосилен. Собственикът на
съоръженията “Витоша
ски” АД - компанията, която официално е собственост на офшорна фирма,
но мнозина неофициално
свързват с концесионера
на ски зоната в Банско
- фирма “Юлен”, а оттам
и с Първа инвестиционна
банка и нейния най-голям
акционер Цеко Минев, има
план за модернизация. Той
обаче няма да се осъществи. Не и скоро. След близо
две години съдебни спорове преди две седмици
екоминистерството сложи
край на драмата и отхвърли
окончателно положителната оценка на плана. Дали

той е бил във вреда на
природата, както твърдят
редица екоорганизации,
дали е влизал в правни
противоречия с други документи - като плана за
управление на природен
парк “Витоша”, както твърди ръководството му, или
пък всичко това са “лъжи и
спекулации на противници
на модернизацията”, каквато е гледната точка на
ръководството на компанията инвеститор, вече няма
значение. Оттук нататък
решенията са две - или нещата остават без промяна,
или планът ще се преработи и ще мине през всички
процедури наново.
Проблем 2.
Лифтовете са под
въпрос

По думите на Петър Петров
от “Витоша ски” обаче ръководството още не е взело окончателно решение
по този въпрос, тъй като в
момента имали по-спешен
проблем - дали лифтовете
ще работят въобще.
За опасността лифтовете
да спрат сме чували и предишни години. И отново
проблемът е в почистването на просеките на лифтовете. Тъй като “Витоша
ски” е собственик само
на съоръженията, но не и

на земята под тях, според
новия закон за горите дружеството трябва да поиска
промяна на предназначението на земята и да започне
да плаща наем за нея. Едва
тогава ще получи право
да прави каквото и да е по
трасето, включително и
почистване на просеките.
Това обаче никак не се нрави на компанията. “Ние сме
купили нещо преди време
с ясни параметри, а после
ни казват, че трябва да доплащаме и доучредяваме.
А и самата процедура ще
отнеме адски много време”, казва Петър Петров от
ръководството на “Витоша
ски” АД. Не така вижда
нещата шефът на ПП “Витоша” Тома Белев. “Законът казва, че инвеститорът
трябва да заплати наем за
един държавен имот, който
ползва. Да, струва пари,
но такова е правилото и не
може да се прави компромис. Дали той ще направи
това или не, е негов избор.
Ако не го направи, може и
да не работят лифтовете”,
казва той.
Проблем 3. Как да
стигнем догоре

Най-реалистичният отговор
е един: с автомобил. Автобусните линии на градския
транспорт до високите час-

ти на планината бяха спирани поетапно през годините,
а в началото на 2010 г. бяха
закрити и последните три.
Причината - те са на загуба.
Така към сегашния момент през делничните дни
публичен транспорт няма.
Никакъв. През почивните дни пък възможностите, освен с лифт, са три
- една-единствена линия на
столичния градски транспорт до “Алеко”, една частна маршрутна линия до
“Златните мостове”, чийто
договор обаче изтича и
собственикът й не желае
да го поднови, както и
един безплатен автобус,
който се поддържа от веригата магазини “Лидл”
като част от политиката им
на корпоративна социална
отговорност. Всички те са
с ограничени капацитети и
пътуват на твърде големи
интервали. В резултат на
това, ако опитате да използвате някоя от тези възможности, ще станете съучастник в грозна картина
- скандали, саморазправи,
блъскане, опашки, списъци
за ред...
Какво правим

Въпросите за лифтовете и
модернизирането на ски
зоната на Витоша може да

бъдат решени само с компромиси и диалог от всички
страни. Сложният правен
възел от безброй закони и
промени в тях и десетки административни процедури
обаче се е затегнал толкова,
че поне засега лесно решение не се вижда, а сякаш
липсва и воля за такова.
Достъпът до планината
пък опира до конкретни
решения и схеми.(Вижте и
интервюто със столичния
зам.-кмет по транспорта
Любомир Христов на стр.
5). Фактът, че линиите на
градския транспорт са на
загуба, е възможно да се
промени чрез нови и модерни автобуси, редовно
разписание и удобни локации. Както и ако достъпът с личен автомобил до
природния парк бъде регламентиран. Съществува
и вариант самата община
да подпомогне поддръжката на тези линии, за да
отговори на нуждите на
жителите. Поне през почивните дни.
Всичко това обаче е все
още далече от фазите “решение” и “изпълнение”.
И красивите реплики като
“зелен град”, “екологична
отговорност” и “устойчив
транспорт” сякаш увисват
в зоната на празното политическо говорене.
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тема на деня Новини 5
Любомир Христов, зам.-кмет по транспорта на София

Линиите до планината са спрени,
защото носят загуби на превозвачите
Общината търси начини да съфинансира
общинското дружество “Автотранспорт”
за поддръжката поне
на един маршрут, без
това да се сметне за
непозволена помощ

За
съжаление
има натрупване
на проблеми,
които не
позволяват
реално решение
в кратък срок

▶Господин Христов, има
проблем с достъпа до
планината чрез обществен транспорт - общо
взето, такъв липсва. Как
се стигна дотук?

- Проблемите основно са
два. Първо, лифтовете бяха
продадени, сега тези компании срещат затруднения
с модернизирането им и
икономическата им ефективност е много ниска. Заради това и не работят през
цялото време.
От друга страна, още през
1996 г. общинският съвет на
София е взел решение да
извади линиите към високите части на планината от
схемата на масовия градски транспорт. Съответно
общинското дружество
“Автотранспорт” е започнало да оперира с тях като
с междуградски линии и със
съответното доплащане.
Преди близо 2 години
пък ръководството на това
дружество констатира, че
тези линии им носят загуби. Няма достатъчно път-

ници, останалите не искат
да доплащат и т. н. И така
всъщност се появи този неприятен проблем, особено
през лятото, но предстои
зимният сезон и проблемът
ни притиска още повече.
▶Какво може да се направи?

- За съжаление има проблеми, които не позволяват
реално решение в кратък
срок. От една страна са
проблемите на лифтовете,
в които ние не сме страна,
а от друга - недостатъчният
пътникопоток за автобусите. Ако имаше достатъчно
пътници, нито едно транспортно дружество нямаше

да се откаже.
▶Не смятате ли, че има
и противоположната
гледна точка - няма
достатъчно пътници,
защото предлаганите
автобуси са много стари
и амортизирани, нередовни и тръгват от
труднодостъпни места?

- Много пъти сме обсъждали въпроса за началната
точка, но тя трябва да е в
близки до планината квартали, макар да е неудобно
за много хора, защото иначе генерират допълнителен
трафик в града. Що се отнася до старите автобуси
- по-новите налични коли

просто не са пригодени за
такива стръмни участъци и
наклони, понякога заледени
дори.
▶Все пак вие в общината
мислите ли за някакво
решение на тези проблеми? Не всеки е длъжен да
има личен автомобил.

- Последното не е и нужно. Не е редно планината
да е пълна с автомобили.
Но хората трябва да имат
алтернатива. Една модерна
линия с по-голям капацитет
би била облекчение за трафика към планината. Другият въпрос вече е с градския
транспорт. Не искам да се
оправдавам с предишни

решения на общината, но е
факт, че ограничаването им
е започнало отдавна.
▶Да, но какво обмисляте
да направите вие?

- За частните превозвачи
и линии нищо не може да
направим. Те преценяват
дали да спрат дадена линия,
ако са на загуба. Относно общинското предприятие - може би има вариант
общината да компенсира
или да съфинансира една
или няколко линии, за да
се постигне икономическа
рентабилност за оператора
и да се отговори на нуждите
на хората.
▶Ще го направите ли?

- Обмисляме го, но в бюджета за тази година няма
възможност. Може би ще
се намери някакво перо в
бюджета за следващата.
Трябва да намерим и правилната формула, за да не се
сметне това за непозволена
общинска помощ. Много
е деликатен моментът как
ще бъде мотивирано доплащането на такава линия.
Не искам да звучи обаче
така, сякаш търся някаква
бюрократична причина това
да не се случи, защото не е
така. Търсим начин да излезем от този правен казус
и с помощта на юристи от
министерството на транспорта. 

Мнения

Опасността лифтовете Не може компромис
да спрат е реална
заради една фирма
Решението на екоминистерството за отхвърляне
на екооценката на плана за
ски зоната към момента не
може да бъде обжалвано.
Дали ще бъде преработен
планът, е въпрос на виждане и решение. Ние сме
купили тези съоръжения
с идеята да ги обновим,
но някои от тях трябва да
се преместят, защото са
изграждани хаотично.
Драгалевският лифт
например започва от нищото и свършва в нищото.
А “Романски” е в най-ветровитата част на трасето и
през половината от годината е затворен заради това.
Реално на Витоша в момента има само една регламентирана ски писта със
статут и това е “Витошко
лале”. Всичко останало са
снежни полета, на които се
кара ски. Искаме просто да
регламентираме като писти
тези терени. Приказките за
незаконно разширяване са
лъжи и инсинуации.
Но към момента това не е
най-болният въпрос пред
нас. Заради измененията в
Закона за горите ние сме
пред спиране на съоръженията след месец-два.
Купихме ги с ясни параметри, а сега ни казват, че
трябва да доплащаме и

Петър Петров,
член на ръководството
на “Витоша ски” АД

Приказките
за
незаконно
разширяване
са лъжи и
инсинуации
доучредяваме, да променяме предназначението на
земята. Това не може да
стане в близките две-три
години.
В същото време ние
имаме предписание от
държавния технически
контрол да почистим просеките, а ни се отказва от
агенцията по горите. Ако
не получим разрешение да
прочистим просеките, ние
няма да пуснем лифтовете и няма да рискуваме
живота на хората. Това е
Параграф 22. Обърнали
сме се към всички възможни отговорни институции да намерят изход от
ситуацията. Така че първо
ще видим въобще дали ще
се използва тази ски зона, а
после ще мислим какво ще
правим с нея.

За съжаление при повечето частни инициативи, както и при тази със ски зоната
на Витоша, по-нататъшното
развитие на ситуацията
зависи само от инвеститора и никой не може да го
задължи. Ако той иска да
спази предписанията и да
препроектира съответните
дейности, така че да не
нарушава плана за управление на парка и режима
на “Натура 2000”, тогава
ще го направи. Ако не иска
- тогава този проект отива
в небитието. Противното
би довело до санкции от
страна на Европейската
комисия.
Планът за управление на
ПП “Витоша” казва, че
всички съоръжения може
да бъдат подменени, но
без да се разширяват трасето, площта на застрояване и т. н. Няма проблем за
тази дейност, но никой не
може да задължи собственика да направи това, ако
той иска друго. Дали лифтовете ще спрат или не,
също зависи от “Витоша
ски”. Всеки, който ползва
държавен имот, трябва да
си плати за това и не може
да се прави изключение.
Относно транспорта до
природния парк - да, проблем е. Паркът на практика е затворен за достъп

Тома Белев,
директор на Природен парк
“Витоша”

Дали ще
работят
лифтовете,
зависи само от
инвеститора

с обществен транспорт.
И в резултат на това е
пълен с автомобили. Но
проблемът трябва да се
реши по-комплексно. Не
само качествен обществен
транспорт в планината,
но да се регламентира и
движението на моторни
превозни средства по
пътищата догоре.
Собствениците на автомобили нямат нищо
против да плащат поносима такса, стига да получават насреща качествена
услуга. Въпрос на сметки
- дали общината ще може
да поеме този контрол, или
ще се търси съдействие от
собственика на държавните
горски имоти в лицето на
предприятието, което ще
се формира сега съгласно
новия закон за горите.
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Производството на твърди горива
продължава да се увеличава
НСИ отчeтe спад при
производството на нефтени
продукти през май 2011 г.
спрямо същия период на
миналата година

Производство и доставки на енергийни продукти, май ���� г.

Производство на енергийни продукти
Със 76.9% нараства производството на твърди
горива през май 2011 г.
спрямо същия период на
миналата година, показват
данните на Националния
статистически институт
(НСИ) за производството и доставката на енергийни продукти през май.
Статистиката посочва, че
миналата година са били
произведени 1905 хил. т
твърди горива, докато през
тази произведените въглища и твърди горива от тях
достигат 3370 хил. т. На
месечна база също има
увеличение - през април
тази година са били произведени 3032 хил. т, което
прави ръст на месечна база
през май от 11.1%.
Увеличение има и при
производството на електроенергия на годишна
база - от 3000 гигаватчаса
през май 2010 г. на 3661
гигаватчаса, което е ръст
от 22.0%. Спрямо април
2011 г., когато към мрежата са били подадени 3850
гВтч електричество, производството намалява.

им на концесия у нас през
май тази година са били
произведени 39 млн. куб.
м синьо гориво, което е
съществено увеличение
на фона на 0.4 млн. куб. м
през миналата година.
През май спрямо април
намалява производството
на безоловен бензин (с
6.1% до 124 хил. т) и на
дизелово гориво (с 13.6%
до 140 хил. т).

По-малко нефтени
продукти

Най-силен ръст на доставките на месечна база
има при пропан-бутана - с
60.9%, или от 28 хил. на
37 хил. т. Следва безоловният бензин, който бележи
увеличение от април до
май 2011 г. с 58.3% до 38
хил. т. Ръстът при доставките на всички видове
въглища и твърди горива
от тях е 14.1% до 3674 хил.
т. Увеличението при доставките на дизела е 4.3%
- от 115 хил. през април до
120 хил. т през май 2011 г.
Поради сезонен характер
намаляват доставките на
природен газ - с 13.5%
през май до 217 млн. куб.
на фона на 251 млн. куб.
м през април. Понижение
има и при доставките на
електрическа енергия - с
8.5% до 2380 гВтч през
май спрямо 2601 през предходния месец.

През май 2011 в сравнение с миналата година у
нас са произведени помалко нефтени продукти
- пропан-бутан, безоловен
бензин и дизелово гориво,
показва националната статистика. Понижението при
пропан-бутана е 16.7% - от
12 хил. т за предходната
година на 10 хил. т през
тази. Същият процент е
понижението в производството и на месечна база,
тъй като данните показват,
че през април 2011 г. у
нас са били произведени
12 хил. т пропан-бутан.
През май т. г. спрямо май
2010 г. производството на
безоловен бензин бележи
понижение от 13.9%, а на
дизелово гориво - с 9.7 на
сто. Вследствие на новооткритите находища на
природен газ и отдаването

С цели 90.5% се увеличават доставките на дизелово гориво през май
2011 спрямо същия период на 2010 г. Доставките
на твърди горива бележат
ръст от 79.3%, увеличението при пропан-бутана
е с 32.1%, при природния
газ - с 50.7%, а при електроенергията - с 0.7%.
Единствено са намалели
доставките на безоловен
бензин с 61.2% - от 98
хил. през май 2010 г. на
38 хил. т.

Май ���� г.

Дизелово гориво, хил.т

����

���
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���
Природен газ, хил.т

Пропан�бутан, хил.т

Дизелът първенец
по доставки

��

�
��

��
Безоловен бензин, хил.т

Електроенергия, куб. м

����

���
���

����

Сезонният характер
на природния газ

Доставка на енергийни продукти
Твърди горива, хил.т

▶е увеличението при
производството на
електроенергия			
през мах 2011 г. на годишна база

Май ���� г.

Май ���� г.

Дизелово гориво, хил.т

����

��
����

���
Природен газ, хил.т

Пропан�бутан, хил.т

��

���
���

��

Елина Пулчева

90.5% 22%

▶е ръстът на доставки		
на дизел през май 2011 г.		
спрямо май 2010 г.

Твърди горива, хил.т

Май ���� г.

Безоловен бензин, хил.т

Електроенергия, куб. м

��
��

����
����
Източник: НСИ
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Резултати
Холдингът
отчете печалба
за полугодието
Данните от междинния консолидиран
финансов отчет на
групата “Булгартабак”
за полугодието на
2011 г. сочат, че нетната печалба от дей-

ността на дружествата
достига 3.21 млн. лв.
Това показват резултатите на компанията,
обявени вчера.
Консолидираните
приходи от продажба
на цигари за отчетния
период бележат ръст
с над 30% спрямо
съпоставимия междинен период от предходната година, като

делът на обемите за
износ продължава да
бъде на високо ниво
- около 80% в общия
обем на продадените
цигарени изделия.
За периода януариюни тази година групата е реализирала с
30% по-голям обем
цигарена продукция
за експорт, отколкото
през 2010 г.

Компании
и пазари

“БТ инвест” предлага
100.1 млн. EUR за “Булгартабак”
Компанията ще изкупува по 5 хил. т тютюн годишно и се
задължава да инвестира 2 млн. лв. през първата година след
приватизацията
Останалият единствен
кандидат за “Булгартабак
холдинг” “БТ инвест” предлага 100.1 млн. EUR за държавния дял в цигарения
холдинг. Това обявиха от
Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол (АПСПК). Вчера
изтече срокът, в който австрийската компания, зад
която стои руската външнотърговска банка ВТБ, трябваше да отправи ангажираща оферта за 79.83% от
“Булгартабак холдинг”.
Според официалното съобщение на АПСПК “БТ
инвест” се ангажира да
изкупува по 5 хил. т тютюн годишно за всяка от
следващите 5 години, през
които няма да има правото
да прехвърля придобитите акции от държавния
цигарен холдинг. Компанията се ангажира и да
инвестира 2 млн. лв. през
първата и 5 млн. лв. през
втората година след приватизацията. Условията за
изкупуване на тютюн и
планираните инвестиции
са останалите задължителни параметри в офертата
според критериите, които
АПСПК обяви в началото
на конкурсната процедура
(виж карето).
Сега, след като е ясно
предложението на “БТ инвест”, предстои конкурсната комисия на АПСПК
заедно с консултанта “Ситигруп” да разгледат по
същество предложението
на участника. Според изпълнителния директор на
агенцията Емил Караниколов решение за сделката ще
има до няколко дни.

Критерии
Оценка на
предложението
▶ В критериите за оценка
с 35 точки участва покупната цена. С 60 точки от
общо сто е изкупуването
на тютюн. Изкупуването
на минимални количества
на български тютюн за
период от 5 години е с 25

Цената

Дали обявената цена е над
минималната, която са очак
вали от агенцията, отказаха
да обявят. АПСПК на няколко пъти отклоняваше
обявяването на минимална
цена в конкурса с обяснението, че така кандидатите
ще “завъртят” цената около
нея. Неофициално обаче в
инвестиционната общност
се коментира, че оценката,
дадена от консултанта “Ситибанк”, е за цена от 100
млн. EUR. Впоследствие
заради подобрените резултати на холдинга някои анализатори изказаха предположение, че за компанията
може да се търсят и малко
над тази цена - около 120
млн. EUR. В крайна сметка единственият кандидат
предложи само 100 хил.
EUR над “психологическата цена” от 100 млн. EUR.
“Цената е достатъчно сериозна оферта. Това не е
обидна оферта, макар че
кандидатът остана само
един и можеше да предложи каквато цена реши”,
коментира за в. “Пари” бившият министър на икономиката Николай Василев,
който има един неуспешен
опит за приватизация на
“Булгартабак”. “Aко някой
реши да не приеме тази
оферта, няма да е лошо да
обясни какво точно очаква
от сделката, каква цена и
кога да я получи”, добави
Василев.
Кои са “БТ инвест”

Този въпрос продължава
да стои с пълна сила. Компанията е едно от дружеточки. С 15 точки ще бъде
оценено предложение за
изкупуването на тютюн
за срок над 5-годишния
задължителен. Също с 15
точки е изкупуването на
минимално количество
за срока над пет години. 5
точки са за минимален размер на авансово плащане
за изкупуване на български
тютюн. Също 5 точки са
за инвестиции до 2 години.

снимка боби тошев

ствата, което предизвика
интерес още на първия
етап на конкурса, когато
се явиха 10 кандидата за
държавния холдинг. Заради регистрацията си в
Австрия се появиха спекулации, че зад “БТ инвест”
стои български инвеститор, който не желае да се
афишира. На следващия
етап от конкурса, когато
компаниите трябваше да
докажат, че изпълняват
критериите за стратегически или финансов инвеститор, зад “БТ инвест”
официално застана руската ВТБ. Прессекретарят
по управлението на делата
на президента на Русия
Виктор Хреков потвърди
в края на юли интереса
към “Булгартабак”, но отказа да каже в чий интерес
действа ВТБ. За това в
руските медии се появиха
публикации, че банката
действа за свой за клиент
и няма никакво намерение
да се задържа в инвестици-

ята си в “Булгартабак”. От
АПСПК обясниха вчера за
в. “Пари”, че “БТ инвест”
няма да има право да продава дела си в “Булгартабак” през следващите
5 години. Австрийската
компания обаче има доста
сложна собственост. BT
Invest GmbH, както е пълното име на дружеството победител в конкурса
за “Булгартабак”, е 100%
собственост на кипърската
VTB Capital Pe Investment
Holding Ltd. То пък е собственост на регистрирана
в швейцарския кантон Цуг
компания. Заради регулаторния режим в областта
крайният акционер в дружеството няма как да бъде
проследен.
Дългият “акционерен”
път до крайния собственик
кара някои анализатори да
прогнозират, че ако има
промяна в собственика,
той ще е на ниво именно
“БТ инвест”.
Мирослав Иванов

Това е достатъчно
сериозна оферта
Цена от 100 млн. EUR
е достатъчно сериозна
оферта. Това не е обидна
оферта, макар че кандидатът остана само един
и можеше да предложи
каквато цена реши. Aко
някой реши да не приеме тази оферта, няма да
е лошо да обясни какво
точно очаква от сделката, каква цена и кога да
я получи. Зашото това е
5-а процедура за приватизация, вече сме 2011
г., а компанията все още
си е държавна. Сега, ако
подходим “учебникарски”, мога да кажа, че
ако имаше 10 кандидата,
цената сигурно щеше
да е много по-голяма,
но при положение, че
е един, тази оферта
трябва да се приеме
сериозно.

Николай Василев,
ицпълнителен директор
на “Експат Капитал”, бивш
министър на икономиката

Психологи
ческата
граница от 100
млн. EUR е
премината
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Сделката между EFG Eurobank и
отвори вратите за още сливания
Обединението ще създаде третата по активи банка у нас
и най-голяма финансова институция в Гърция
Сделката между две от
н а й - гол е м и т е г р ъ ц к и
банки - EFG Eurobank
(собственик на Пощенска банка у нас) и Alpha
Bank - отваря вратата за
нови преструктурирания
във финансовия сектор в
южната ни съседка. Сливането беше официално
потвърдено вчера и получи одобрение от повечето инвеститори. В интервю пред “Файненшъл
таймс” един ръководител
на английски хедж фонд
е определил сделката като “първата добра новина
за гръцката икономика от
година насам”. Представители на кредитните институции са коментирали,
че “консолидацията на две
силно допълващи се банки
от частния сектор със значителна синергия и ясна

стратегия ще играе жизненоважна роля в икономическото възстановяване на
Гърция”.
Най-голямата банка в
Гърция

Сливането между двете институции ще се реализира
чрез размяна на акции и
емитиране на права за 1.25
млрд. EUR и конвертируеми облигации на стойност
500 млн. EUR. Сделката ще
получи финансова инжекция в размер на 500 млн.
EUR от суверенния фонд
на Катар. На ниво централи
на банките обединението
ще създаде най-голямата
банка в Гърция. Активите ще бъдат на стойност
150 млрд. EUR и по този
начин се създава 25-ата
по големина финансова
институция в еврозоната.

Депозитите на новата
банка ще бъдат около
80 млрд. EUR. Новото
дружество ще разполага
с 8 млн. клиенти и ще
оперира с 2000 клона
в над десет страни от
региона. EFG Eurobank
е представена в България, Румъния, Турция,
Украйна, Кипър, Сърбия,
Люксембург и има клон в
Лондон. Alpha Bank пък
оперира в Сърбия, Украйна, Албания, Кипър,
Великобритания, Румъния и България.
Очаква се президент на
новата банка да бъде президентът на Alpha Bank
- Янис Костопулос. Ще има
двама изпълнителни директори - Николас Нанопулос,
който в момента е на този
пост в EFG Eurobank, и
Димитрис Манцунис, който

сега е изпълнителен директор на Alpha Bank.
Какво значи това
за нас

Пощенска банка съвместно
с Alpha Bank-клон София,
ще създаде нова кредитна
институция с активи на
стойност 7.9 млрд. лв. По
този начин ще се образува
третата по големина банка
у нас по критерия “размер
на активите”. Сега трета е
гръцката ОББ, която е собственост на Националната
банка на Гърция. Според
Ивайло Пенев, портфолио
мениджър в “ЕЛАНА Фонд
Мениджмънт”, консолидацията едва ли ще промени
особено пейзажа у нас.
“Банките в страната и без
това са прекалено много,
но в челото по активи ще
има ново име. На ниво ев-

розона ефектът трябва да
е положителен - от досега
известните параметри по
сделката най-важният е, че
новата институция ще бъде
по-добре капитализирана и
трябва да върне поразклатеното доверие на инвеститорите в гръцката банкова
система и в европейската
банкова система като цяло”, коментира той.
Представители на банковите институции у нас отказаха коментар по сделката
до излизане на официалните им прессъобщения.
Прогнози

Специалисти в сектора коментират, че може да се очак
ват още такива сливания.
Според Ивайло Пенев тази
сделка показва желание за
реформи от гръцка страна
и ще окаже натиск върху

NBG да предприеме подобни стъпки, една от които е
да се слее с Пиреос. “Подобни сливания в Гърция, а
може би и в други държави
са по-скоро задължителни.
Такава консолидация цели
заздравяване на балансите
на участващите институции,
съответно и на банковата
система на регионално и
паневропейско ниво. Самото гръцко правителство
преди доста време призова
за подобни стъпки и макар
позакъснели, те са добре
дошли”, изясни той.
Очаква се сделката да бъде
финализирана през декември. Според Bloomberg, когато процедурата приключи,
досегашните акционери на
Alpha Bank ще имат 57.5% от
новата група, а тези на EFG
Eurobank - 42.5%.
Ивана Петрова

снимки емилия костадинова

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ
активи

АЛФА БАНКА-клон БЪЛГАРИЯ

балансова
стойност

активи

балансова
стойност

Кредити и вземания
(включително финансов лизинг)

4.99 млрд. лв.

Кредити и вземания
(включително финансов лизинг)

1.67 млрд. лв.

общо активи

5.86 млрд. лв.

общо активи

2.1 млрд. лв.

Приход от лихви

246 млн. лв.
28 млн. лв.

Приход от лихви

60 млн. лв.
5.4 млн. лв.

4.4 млн. лв.

ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА СЛЕД ДАНЪЦИ
И ПРЕУСТАНОВЕНИ ДЕЙНОСТИ

Приходи от такси и комисиони
ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА СЛЕД ДАНЪЦИ
И ПРЕУСТАНОВЕНИ ДЕЙНОСТИ

Приходи от такси и комисиони

-25.5 млн. лв.

Вторник 30 август 2011 pari.bg

и Alpha Bank
я в Гърция

Компании и пазари 9

"Би Джи Ай Проджектс" е новият
най-голям акционер в "Ломско пиво"

Новата банка ще цели да
допринесе за възстановяването
на растежа на страната и
свързаността със съседните пазари
в Югоизточна Европа. Сливането е
решителна стъпка в укрепването на
частния сектор
Янис Костопулос,
президент на Alpha Bank и вероятен изпълнителен директор на
новата банка

Мнение

Консолидацията
едва ли ще промени
пейзажа особено у нас
През призмата на
местния банков сектор
консолидацията едва ли
променя пейзажа особено
- банките в страната и без
това са прекалено много,
но в челото по активи ще
има ново име. На ниво еврозона ефектът трябва да
е положителен - от досега
известните параметри по
сделката най-важният е,
че новата институция ще
бъде по-добре капитализирана и трябва да върне
поразклатеното доверие
на инвеститорите в
гръцката банкова система
и в европейската банкова
система като цяло.
Подобни сливания в
Гърция, а може би и в
други държави са по-скоро задължителни. Такава
консолидация цели заздравяване на балансите на
участващите институции,
съответно и на банковата
система на регионално и
паневропейско ниво.
Самото гръцко правителство преди доста
време призова за подобни стъпки и макар
позакъснели, те са добре
дошли. Инвестицията на

Ивайло Пенев,
портфолио мениджър на “ЕЛАНА
Фонд Мениджмънт”

Подкрепата
на Катар
показва доверие
в гръцкия
банков сектор
Катар ще бъде 17% от
новосъздадената институция, а първоначалната
информация е, че това
ще стане чрез покупка на
привилегированите акции
на гръцкото правителство,
което от своя страна ще
влее пари в хазната в момент, в който те са много
необходими. Подкрепата
на външен инвеститор
като Катар също е положителен сигнал, тъй като
показва някаква форма на
доверие в гръцкия банков
сектор.

Банки по активи
банка
Уникредит
дск
обб
райфайзен
Eurobank efg
пиб
банка пиреос
ктб
SG
цкб
алфабанк
*Активи на
Eurobank+Alphabank

в млрд. лв

11.49
8.5
7.01
6.53
5.86
5.48
3.81
3.23
2.91
2.59
2.1

7.94

Източник: БНБ
Данните са
към 30.06.2011 г.

Досегашният
мажоритарен
собственик "Агро
Инвест Инженеринг"
АД вече има помалко от 10% дял
"Би Джи Ай Проджектс" е
новият най-голям акционер в "Ломско пиво", като
притежава 40.44%. Това
стана ясно от бюлетина
на Централния депозитар.

Продавач на акциите е досегашният мажоритарен
собственик "Агро Инвест
Инженеринг" АД, което
беше придобито от вносителя на "Пежо" в България "София Франс Ауто".
Делът си в "Ломско пиво"
е увеличило и "БТ Томи"
ЕООД, което вече държи
9.01%.
С по 25% от капитала на
"Би Джи Ай Проджектс" са
Мая Николаева Спасова-

Чукарска, Димитър Александров Димитров, Петър
Иванов Петров и Вера Николаева Кабзева. Доскоро
обаче компанията е била
еднолично дружество.
Близо 54% от "Ломско
пиво" АД на стойност 1.9
млн. лв. бяха изтъргувани
на 18 август на нерегулирания пазар на БФБ. При
4 от сделките цената беше
по 1.043 лв. за акция, което
е над два пъти повече от

последната цена за акции
на дружеството на регулирания пазар.
Най-голямата сделка на
извънрегулирания пазар
беше за 1 819 794 акции
при цена от 0.70 лв. Досегашният най-голям акционер "Агро Инвест Инженеринг" АД беше придобит през април от "София
Франс Ауто" в сделка с
"Енемона" за сумата от
18.42 млн. лв. 
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“Каменица” продаде фабриките
си за малц на Malteries Soufflet
Френската компания става собственик на завода в Плевен,
а този в Хасково взима дългосрочно под наем
Производителят на бира “Каменица” АД продава производството си на малц на
Malteries Soufflet. Фабриката
в Плевен става собственост
на френската компания, а
тази в Хасково е отдадена
дългосрочно под наем. От
“Каменица” обявиха, че засега нямат планове за нейната
продажба. Заради повишените производствени нужди
на компанията малцовите
фабрики работят в нормален
режим и с пълна мощност и
обем и не се предвижда спиране на работата на предприятията, свързано със сделката, обясни Антон Карлов,
директор “Правни и корпоративни въпроси” в “Каменица”. Malteries Soufflet е
водеща международна компания в сектора. Тя има 21
завода във Франция, Европейския съюз, Общността на
независимите държави и Казахстан, които произвеждат

Това е
стратегическата сделка
за нас и чрез
нея ще бъдат
оптимизирани
оперативните
разходи на
“Каменица”
Антон Карлов,
директор “Правни и корпоративни
въпроси”, “Каменица” АД

1.832 млн. тона малц годишно. Malteries Soufflet е част от
Soufflet Group, най-големия
производител на малц в Европа и един от световните
лидери в сектора с 38 завода
във Франция и Европа.
Сделката е
стратегическа

Продажбата на малцовите
операции е резултат от оценка на дейността на “Каменица”. Производството на
малц не е част от основната
дейност на българската пивоварна компания и прехвърлянето на въпросните операции
ще позволи на фирмата да
концентрира повече ресурсите и да бъде по-ефективна
в основните си функции производство, маркетинг и
продажба на бира. “Това е
стратегическата сделка за нас
и чрез нея ще бъдат оптимизирани оперативните разходи на “Каменица”, ще бъде
постигната още по-голяма
гъвкавост на производствените ни дейности, както и
ще повишим конкурентоспособността си в условията на
изострена конкуренция”, каза
още Карлов. Той допълни, че
“Каменица” е последната от
големите български пивоварни, която продава малцовите си операции, защото при
конкурентите им този процес
отдавна е приключил.
Бъдещи планове

Финализирането на сделката и обявяването на окончателната й цена се очаква до

няколко месеца. Всички 38
служители на двете фабрики
ще бъдат запазени на работа
и прехвърлени към българското дъщерно дружество
на Malteries Soufflet. До момента въпросните фабрики
са обслужвали само нуждите
на “Каменица” и не са имали
други клиенти. Все още не е
ясно какви са плановете на
новите собственици. За да
гарантира производствените
нужди на пивоварните си
в Пловдив и Хасково, “Ка-

меница” ще сключи дългосрочен договор с Malteries
Soufflet за купуване на малц
от бившите си фабрики. Българската пивоварна компания
е част от StarBev Group, контролирани от фонда за частни инвестиции CVC Capital
Partners.
“Каменица” АД произвежда както българските
марки “Каменица”, “Астика”, “Бургаско пиво” и “Славена”, така и чуждестранните Stella Artois, Beck’s и

Опит за саботаж на
болкоуспокояващо лекарство
Nurofen Plus не се
продава в българската
аптечна мрежа
Саботаж от страна на природозащитни организации.
Това е една от версиите за
мистериозното попадане на
психотропни таблетки в опаковките на болкоуспокояващото лекарство Nurofen Plus
във Великобритания и Северна Ирландия, съобщават
европейските медии. Предполага се, че организации за
защита на животните на Острова са “скроили шапка” на
компанията производител
- Reckitt Benckiser, тъй като
тя е известна с това, че тества медикаментите си върху
животни. Засега обаче това
е само една от версиите, по
които работи полицията във
Великобритания. Говорител
на Reckitt Benckiser съобщи,
че попадането на психо-

тропни таблетки е саботаж
и компанията няма нищо
общо.
Проблемът

Преди няколко дни бяха
открити таблетки от психотропното лекарство
Seroquel XL в опаковки на
Nurofen Plus. Seroquel XL
се използва за лечение на
шизофрения, мания, биполярна депресия. Ако
попадне в организма на
здрав човек, лекарството
би могло да предизвика
сънливост и замаяност. Медикаментът е бил открит в
три партиди с Nurofen Plus,
затова се предполага, че у
клиентите има около 250
хил. опаковки, съдържащи таблетки Seroquel XL.
Компанията производител
обяви, че изтегля лекарството от пазара, и прикани
всички купувачи да върнат
опаковките в аптеката.

В Северна Ирландия

Потребител от Северна Ирландия пък се оплака, че е
намерил таблетки от друг
психотропен медикамент
Neurontin в опаковки от
Nurofen Plus.
“Странното в случая е как
тези лекарства са попаднали в опаковките на Nurofen
Plus, тъй като не се предлагат на свободен достъп и
обикновено се съхраняват
зад гърба на фармацевта в
аптеката”, коментира пред
в. “Пари” председателят
на Асоциацията на собствениците на аптеки у
нас Николай Костов. Той
обясни, че медикаментът
може да бъде закупен само
с рецепта от лекар. Nurofen
Plus не е регистриран в
България и не се продава
в аптечната мрежа, така че
няма опасност за българските граждани, каза още
Костов. 

250

▶хиляди опаковки от
Nurofen Plus с таблетки
от психотропни
лекарства са закупили
потребителите във
Великобритания

▶Преди няколко
дни бяха открити
таблетки от
психотропното
лекарство Seroquel XL
в опаковки на Nurofen
Plus

Staropramen. Тази година
българската фирма представи иновативните продукти
“Каменица Пшенично” и
“Каменица Фреш Лимон”.
Фирмата е най-големият
износител на българска
бира и до сключването на
сделката с Malteries Soufflet
е най-големият работодател
в родната бирена индустрия
със 780 заети лица.
Ефекти от сделката

Сътрудничеството с един

от лидерите в сектора ще
се отрази положително не
само на качеството на продукцията на “Каменица”.
Присъствието на Malteries
Soufflet на българския пазар
ще увеличи дългосрочните
инвестиции в страната, което
ще бъде благоприятно не само за повишаване нивото на
производствените процеси в
сектора, но и за състоянието
на родната икономика като
цяло.
Ангел Симитчиев
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Почти нормален понеделник за
Уолстрийт въпреки мириса на Айрийн
Основните
американски
индекси тръгнаха
нагоре след началото
на търговията в
Ню Йорк, въпреки
че много брокери
не бяха на работа
Бизнес центърът на мегаполиса Ню Йорк остана
сравнително незасегнат
при преминаването на
урагана Айрийн и много
финансови институции на
Уолстрийт, включително
Goldman Sachs Group и
Citigroup, решиха да отворят в понеделник офисите
си, намиращи се в евакуационната зона. Въпреки
това много от служителите
им бяха изправени пред
сериозното предизвикателство да стигнат до работните си места предвид все
още блокирания транспорт
в града. Всичко това обаче
не попречи на Уолстрийт
да започне седмицата оптимистично. В началото на
търговията в понеделник
основните американски
индекси отчетоха повишение, като Dow Jones
отчете повишение с 1.45%,
Nasdaq се качи с 1.52%, а
S&P 500 - с 1.62%
Значението на
Уолстрийт

Почти една четвърт от
финансовите компании,
в к л юч е н и в и н д е кс а
Standard&Poor’s 500, са
базирани в Ню Йорк, по-

437

▶ хил. души работят в
банки, брокерски къщи
и застрахователни
дружества

казват изчисленията на
Bloomberg. Във финансовите фирми в града, включително банки, брокерски
къщи и застрахователни
дружества, са заети общо
437 хил. души.
Делник
или празник

Чували с пясък остават
струпани около входа на
централата на Goldman
Sachs, но сградите на фирмата функционират нормално, коментира пред
Bloomberg говорителят на
компанията Стивън Коен.
Същевременно централата
на American Express, която
се намира на отсрещната
страна на същата улица,
остана затворена. Компанията, която е най-големият емитент на кредитни
карти, посъветва служителите си от Ню Йорк
да работят от домовете
си. “Предвид продължаващите ремонти на системите за масов транспорт,
уличните наводнения и
почистването в околните райони, сградата на
American Express ще остане затворена”, съобщи
говорителката на фирмата

Снимки никола пенев

Джоана Ламбърт. Тя обаче
увери, че обслужването на
клиентите няма да бъде
засегнато.
Обикновен
понеделник

Citigroup също обяви, че
ще работи нормално. Още

в неделя компанията започна да организира варианти за придвижване на
служителите си. Финансовата група има общо над
263 хил. служители. От
Bank of America и Morgan
Stanley също обявиха, че
ще работят както обик-

новено.
NYSE Euronext, Nasdaq
OMX Group, Bats Global
Markets и Direct Edge
Holdings - четирите найголеми финансови оператора в най-големия
капиталов пазар в света
- излязоха със съобщения

още в неделя, че планират
нормални борсови сесии
в понеделник. Това стана
след препоръката на Асоциацията на финансовите
пазари и търговията с ценни книжа - да не се правят
промени в графиците на
фондовата борса. 

“Меркатор Груп” отбелязва
5% ръст на печалбата
Приходите на
словенската
компания за първите
шест месеца
надхвърлят
1.4 млрд. EUR

Ню Йорк
се рестартира
Щетите от
урагана са между
7 и 20 млрд. USD
▶ Нюйоркчани посрещнаха новата седмица с
неработещ транспорт и
комунални услуги, а жилищата на милиони американци по Източното
крайбрежие на САЩ бяха
наводнени и останаха без
ток след преминаването
на урагана Айрийн. Макар
и отслабнал до тропическа буря, Айрийн достигна Източна Канада

с дъждове и ветрове със
скорост 80 км/ч. Общо
жертвите на урагана в
САЩ засега са 20 души,
но в самия Ню Йорк няма
пострадали, съобщи кметът на града Майкъл
Блумбърг.
▶ Метрото и въздушният трафик на основните летища в мегаполиса
започнаха частично да се
възстановяват към 6 ч
сутринта местно време,
но с големи забавяния
и невъзможност да се
обслужат всички пътници. Повечето жп връзки,
обслужващи града, няма
да работят за неопределено време.

▶ Най-тежко бяха засегнати предградията на Ню
Джърси и провинциалните области на Върмонт,
където бурята причини
сериозни наводнения.
▶ Първоначалните оценки
за стойността на щетите от урагана Айрийн
варират между 7 и 20
млрд. USD, съобщи ДПА.
Ако се прибави и загубата на икономическа
активност най-малко за
два дни, стойността на
щетите може да достигне 45 млрд. USD, посочва
икономистът и преподавател в университета в
Мериленд Пирът Моричи,
цитиран от агенцията.

Нетният финансов резултат
на словенската компания
“Меркатор Груп” за първото полугодие на 2011 г.
е нараснал с 4.9% в сравнение със същия период
на миналата година. Това
показват данните от отчета
на компанията за първите
шест месеца на годината.
Така “Меркатор Груп”, която присъства в България
с мегамаркетите “Рода”,
отбелязва солидна печалба
от над 18.5 млн. EUR.
Приходи

Приходите на компанията
също са нараснали с 6.1%,
показва още отчетът. Само
за първите шест месеца
на годината приходите от
продажби на компанията
са надхвърлили 1.4 млрд.
EUR. Плановете й са до

края на годината те да достигнат 2.9 млрд. EUR.
За първата половина на
2011 г. “Меркатор Груп”
е направила и големи инвестиции, показва отчетът
за дейността й през първата половина на 2011 г.
За този период са инвестирани близо 68 млн. EUR
- основно за развитие на
търговската мрежа. Компанията придоби над 31 хил.
кв. м допълнителна брутна
търговска площ, като 50%
от тях са в Сърбия. Тези
резултати са сумарни за
цялата група.

стратегия на компанията до
2015 г. включва инвестиции от 700 млн. EUR, като
значителна част от тях ще
бъдат в България.
“Меркатор Груп” е на пазара на дребно от 60 години. В момента тя присъства
в 7 държави в Централна
и Източна Европа, където притежава близо 1500
магазина с обща площ 1.6
млн. кв. м.

В България

▶ млн. EUR е печалбата
на “Меркатор Груп” за
първите шест месеца на
2011 г.

Компанията присъства на
българския пазар с 4 мегамаркета “Рода” в София,
Варна и Стара Загора. От
стъпването си на нашия
пазар досега “Меркатор
Груп” е инвестирала над
10 млн. EUR. За първите 6
месеца на годината нетните
продажби на компанията у
нас представляват 0.3% от
общия обем на групата. За
сравнение през 2010 г. те са
били 0.1%. Средносрочната

Елена Петкова

18.5

6.1%

▶ е ръстът на приходите
на компанията в седемте
държави в Централна и
Източна Европа, в които
присъства
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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 26.08.2011 г.
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ
МЕКСИКАНСКО ПЕСО
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ
12,13
11,98
11,98			
НОРВЕЖКА КРОНА
НОВОЗЕЛАНДСКИ
83,68
82,44
82,44			ДОЛАР
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
723,30
712,61
712,61			
ПОЛСКА ЗЛОТА
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ
149,93
144,86
144,86			
РУСКА РУБЛА
143,90
140,39
140,39			
ШВЕДСКА КРОНА
267,90
258,84
258,84			
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР
ТАЙЛАНДСКИ БАТ
165,32
159,73
159,73			
ТУРСКА ЛИРА
206,86
199,86
199,86			
ЩАТСКИ ДОЛАР
75,32
72,77
72,77			
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД
ЕВРО
149,43
144,38
144,38			
��.��

�����

��.��.��

�.��.��

��.��.��

източник: БФБ

26.08.2011 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

12,28
84,91
733,99
152,10
146,01
271,78
167,72
209,85
76,41
151,60
108,87
117,97
128,68

12,22
84,50
730,43
151,38
145,30
270,49
166,92
208,85
76,04
150,88
108,34
117,41
128,05

12,16
84,09
726,86
150,65
144,60
269,19
166,12
207,85
75,68
150,16
107,82
116,84
127,43

107,30
116,28
126,80

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки

Петрол

USD/тр. у.

�� ���

���,�
���,�

Злато

USD/т.

104,68
112,35
124,93

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
1,3806
1
1,7153
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
1,1119
10
4,5928
10
2,5062
1
1,1776
100
3,2227
10
4,8997
10
4,6047
100 4,6450
10
2,1326
1
1,1340
100
4,6027
10
7,7702
1
1,3767
10
1,9953
1
1,9558

104,68			
Валутният курс за митнически цели е курсът
на БНБ определен в предпоследната сряда от
112,35			
месеца и публикуван този или на следващия ден,
124,93			
който се използва през следващия календарен
месец, освен ако не бъде заменен от курса
определен по чл. 91 от ППЗМ. валутните курсове
са валидни от 24.08.2011 г. до 30.08.2011 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.

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

фонд в акции
0.5971				 0.5911				
-3.29%
12.91%
4.15%
-9.24%
фонд в акции
0.5471				 до 1 месец		 над 1 месец		
2.65%
12.91%
2.27%
-11.32%
					 0.5443		
0.5321						
фонд в акции
0.4092				 0.4012				
-0.62%
11.29%
10.04%
-20.94%
Фонд на паричен пазар 1103.8594				 до 180 дни		 над 180 дни		
3.24%
12.91%
5.07%
5.01%
					 1102.2036		 1070.7436						

17.04.2006
16.08.2006

Смесен - балансиран
98.1501				
Смесен - балансиран
100.1994				
фонд в акции
81.4479				
Фонд на паричен пазар 130.0665				
Смесен - консервативен 95.8137				
Смесен - консервативен 112.2073		
112.0952		
фонд в акции
102.0505		
101.0401		

97.1735				
99.2024				
80.2353				
130.0665				
95.4308				
111.7589		
112.0952		
100.0297		
100.7875		

-1.71%
-3.82%
-3.76%
4.30%
1.04%
3.81%
0.53%

6.23%
5.97%
8.76%
0.30%
1.82%
0.26%
N/A

-2.06%
-5.70%
-4.26%
6.97%
2.45%
5.73%
N/A

-0.41%
-0.05%
-2.20%
7.10%
-1.22%
5.42%
1.32%

фонд в акции

4.8062 				 4.7774 				
-1.20%
8.82%
4.36%***
4.50%
до 100 000 лв от 100 001 до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.
фонд в акции
0.9656
0.9608 		0.9584
0.9536 				
1.94%
13.40%
4.15%***
-1.99%
													
Смесен - консервативен 10.0772				 10.0570				
0.57%
0.56%
0.57%
0.54%
Смесен - балансиран 17.6560 				 17.5328 				
0.10%
7.59%
-0.06%
8.60%
фонд в акции
10.6704				 10.5220 				
-1.45%
9.64%
-3.08%
1.03%
													
фонд в акции
1.0185 				 1.0034 				
-10.50%
13.78%
-15.02%
-0.62%
фонд в акции
0.7100 				 0.6995				
-15.15%
15.59%
-7.02%
-7.04%
фонд в акции
0.9220 				 0.9084				
-15.09%
19.19%
-4.92%
-2.52%
до 100 000 лв.		
над 100 000 лв.										
фонд в облигаци
133.8082		
133.6082		 133.3415				
1.29%
3.00%
2.71%
5.55%
Смесен - балансиран
13.8370		
13.8370		 13.7000				
-3.37%
7.95%
-1.83%
1.23%
фонд в акции
0.6545		
0.6481		 0.6417				
-14.94%
15.13%
-9.53%
-8.00%
													
Смесен - балансиран 862.9563				 856.5003				
5.16%
4.27%
9.77%
-4.43%
фонд в акции
755.5250				 749.8727				
2.62%
4.72%
7.15%
-8.20%
													
фонд в облигаци
11.9799				 11.9799				
3.79%
1.03%
6.38%
3.29%
Смесен - балансиран 129.6380				 129.6380				
3.99%
6.24%
11.04%
3.08%
фонд в акции
7.6428				 7.6428				
5.80%
11.43%
18.01%
-4.70%
фонд в акции
10.9557				 10.9557				
5.29%
3.79%
9.34%
3.60%
											
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
0.4985		
0.4960		 0.4935				
-11.86%
12.52%
-2.32%
-16.96%
Смесен - балансиран
0.7161		
0.7136		 0.7111				
-6.05%
6.23%
-3.20%
-8.56%
Смесен - консервативен 1.0276		
1.0261		 1.0246				
1.87%
1.34%
3.64%
0.69%
до 50 000 лв / 40000 USD		
над 50 000 лв / 40000 USD										
Фонд на паричен пазар 1.3299		
1.3275
1.3259				
3.52%
0.12%
5.60%
5.34%
фонд в облигаци
1.3406		
1.3366
1.3326				
2.67%
0.36%
4.45%
5.47%
Смесен - балансиран
0.8069		
0.8037
0.8005				
-7.32%
6.09%
-6.46%
-3.93%
фонд в акции
0.5443		
0.5416
0.5389				
-14.75%
10.58%
-13.37%
-10.64%
Смесен - балансиран
0.6933		
0.6905
0.6877				
-3.88%
7.09%
-4.86%
-9.93%
Фонд на паричен пазар												
0.0000		
0.0000
0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
1.0826		
1.0815
1.0274				
3.23%
0.20%
5.17%
5.02%
Фонд на паричен пазар 1.2127			
1.2127				
1.80%
0.17%
3.04%
3.67%
Смесен - балансиран
1.0164			
до 90 дни		
над 90 дни		
-2.68%
3.68%
0.01%
0.11%
				
1.0012		
1.0113						
							
Смесен - балансиран
7.9532			
7.9532				
2.84%
8.08%
8.03%
-4.08%
фонд в акции
6.5064			
6.5064				
-1.28%
10.44%
2.45%
-7.52%
фонд в акции
2.4306			
2.4306				
-18.89%
13.68%
-15.08%
-27.48%
Смесен - консервативен 9.8784			
9.8784				
-6.43%
5.77%
4.75%
-0.45%
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
0.6506
0.6474
0.6458
0.6410
0.6410
0.6442		 0.6282
-15.40%
10.99%
-14.05%
-8.09%
фонд в акции
0.3375
0.3358
0.6458
0.3325
0.3325
0.3342		 0.3259
-20.34%
14.17%
-17.72%
-22.46%
за поръчки до 250 000 евро		
за поръчки над 250 000 евро
Цена
					
фонд в акции
98.3011		
97.0935		
96.3689			
-15.33%
16.08%
-4.48%
-2.58%
								
фонд в облигаци
315.3979				 314.4531				
0.47%
3.55%
-1.67%
5.95%
13.4507				 13.1856				
1.58%
3.16%
0.02%
5.09%
Смесен - балансиран
11.9599				 11.6081				
-0.73%
5.60%
-2.90%
2.85%
фонд в акции
8.5154				 8.2649				
-3.18%
8.69%
0.37%
-3.01%
Смесен - балансиран 21.0029				 21.0029				
0.71%
5.58%
2.25%
1.26%
													
фонд в акции
6.7188				 6.6852				
-2.26%
8.64%
5.46%
-8.89%
Смесен - балансиран
8.1550				 8.1142				
-2.59%
8.68%
4.94%
-4.66%
фонд в облигаци
12.4715				 12.4404				
4.71%
1.72%
8.23%
5.66%
													
фонд в акции
1.1801				 1.1565				
-3.50%
7.02%
-0.29%
3.40%
Смесен - балансиран
1.1089				 1.0978				
1.86%
5.70%
6.53%
3.27%

Код
За
Стойност
EUR
1
1,96
AUD
1
1,43
BRL
10
8,45
CAD
1
1,38
CHF
1
1,65
CNY
10
2,12
CZK
100
8,11
DKK
10
2,62
GBP
1
2,21
HKD
10
1,73
HRK
10
2,62
HUF
1000
7,18
IDR
10000
1,58
ILS
10
3,75
INR
100
2,93
ISK			
JPY
100
1,76
KRW
1000
1,26
LTL
10
5,66
LVL
1
2,76
MXN
10
1,09
MYR
10
4,53
NOK
10
2,52
NZD
1
1,14
PHP
100
3,18
PLN
10
4,71
RON
10
4,61
RUB
100
4,68
SEK
10
2,15
SGD
1
1,12
THB
100
4,5
TRY
10
7,76
USD
1
1,35
ZAR
10
1,91
XAU
1
2430,85

Разлика
0
0,00835
0,01531
0,00815
-0,05284
-0,01044
0,01443
0,00003
0,00262
-0,00968
0,00326
0,00289
-0,00548
-0,01354
-0,01094
0,00000
-0,01020
0,00029
0,00000
0,00117
0,00370
-0,01609
-0,00016
0,00706
-0,02454
0,02130
0,00663
-0,01470
-0,00177
-0,00689
-0,02815
0,01780
-0,00797
0,02547
11,11000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 30.08.2011 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.

▶ Валути спрямо евро
Начало на публ.
предлагане

Смесен - балансиран
4.8212
4.8453		5.0140
4.8212
4.7248			
-2.68%
9.99%
2.14%
-18.32%
фонд в акции
7.4875
7.5249		7.7870
7.4875
7.3378			
-0.96%
10.82%
12.28%
-7.72%
фонд в акции
10.2631
10.4170		10.6736
0.0000
0.0000			
0.81%
0.11%
1.22%
1.35%
													
фонд в акции
2.2076				 2.2076				
-1.37%
29.15%
-2.51%
-48.43%
Смесен - балансиран
2.5542				 2.5542				
-2.57%
25.87%
-5.07%
-42.43%

Фонд на паричен пазар 11.8041		
11.7982		 11.7805
11.7923
11.7923
11.7982
2.85%
0.72%
5.04%
5.89%
Смесен - балансиран
10.7277		
10.6743		 10.5676
10.6209		
0.0000
-1.09%
11.20%
0.34%
2.30%
фонд в акции
9.7698		
9.7212		 9.5754
9.6240		
0.0000
-3.25%
13.29%
-0.47%
-0.98%
													
Смесен - балансиран
13.8591				 13.7219				
1.27%
7.64%
2.59%
5.70%
фонд в акции
7.8233				 7.7458				
-2.96%
12.17%
0.14%
-4.08%
фонд в акции
3.6351				 3.5991				
-16.95%
13.31%
-25.56%
-17.86%
фонд в акции
7.2787				 7.0667				
-9.46%
16.45%
-4.35%
-9.27%
фонд в акции
9.7033				 9.4207				
-13.91%
15.49%
-13.14%
-1.66%
Фонд на паричен пазар 12.7158				 12.7158				
3.65%
0.25%
6.13%
7.69%
					 до 2 г.		
над 2 г.						
Смесен - балансиран 81.4649				 81.0000		
81.4649		
-1.49%
0.71%
0.84%
-3.89%
фонд в акции
46.6715				 46.4381		
46.6715		
-4.38%
1.56%
-1.02%
-11.20%
фонд в акции
61.4854				 61.1780		
61.4854		
-4.83%
1.05%
-1.40%
-9.89%
													
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
1.36243				 1.35971				
2.83%
0.75%
4.30%
5.51%
Смесен - балансиран 1.09754				 1.09098				
-0.02%
4.30%
3.03%
1.58%
фонд в акции
0.74138				 0.73037				
-3.93%
8.92%
1.11%
-5.47%
Смесен - консервативен 0.77354				 0.76892				
2.44%
3.02%
5.99%
-7.19%
Смесен - консервативен 1.08349				 1.08025				
2.54%
0.32%
3.43%
3.44%

Валута
Евро
Австралийски долар	
Бразилски реал	
Канадски долар	
Швейцарски франк	
Китайски ренминби юан	
Чешка крона	
Датска крона	
Британска лира	
Хонконгски долар	
Хърватска куна	
Унгарски форинт	
Индонезийска рупия	
Израелски шекел
Индийска рупия	
Исландска крона	
Японска йена	
Южнокорейски вон	
Литовски литаc	
Латвийски лат	
Мексиканско песо	
Малайзийски рингит	
Норвежка крона	
Новозеландски долар	
Филипинско песо	
Полска злота	
Нова румънска лея	
Руска рубла	
Шведска крона	
Сингапурски долар	
Тайландски бат	
Нова турска лира	
Щатски долар	
Южноафрикански ранд	
Злато (1 трой унция)

12.11.2007
12.11.2007

10.10.2007
05.08.2009
06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008
14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008
20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007
04.01.2007
25.06.2007
01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009
07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010
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

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

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

Купува
Buy
1,45
0,89
111,63
1,19
7,77
9,12
1,42
1,37
271,64
24,09
41,77
4,15

Продава
Sell
1,45
0,89
111,64
1,19
7,78
9,12
1,42
1,37
271,89
24,11
41,8
4,15

Hай-висока
High
1,45
0,89
111,69
1,19
7,79
9,14
1,43
1,37
272,9
24,19
41,85
4,17

Hай-ниска
Low
1,45
0,88
110,55
1,16
7,76
9,1
1,41
1,36
270,35
24,01
41,71
4,15

Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 29.08.2011 г.

„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

Нетна стойност
Емисионна
Цена при
на активите на
стойност
обратно
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 30/08/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,031484
€ 1,052114
€ 1,026327
ОТП Омега Фонд на Фондовете в акции на
€ 0,784689
€ 0,800383
€ 0,780766
развитите пазари
ОТП Планета Фонд на фондовете в акции
€ 0,718004
€ 0,732364
€ 0,714414
на развиващите се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 25/08/2011 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 30/08/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,171930 лв.
1,171930 лв.
1,171930 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 30/08/2011 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

25.06.2009
19.11.2007
19.11.2007
19.11.2007
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
11.02.2008
19.01.2010

15.11.2005
12.09.2005
01.03.2006
01.03.2006
05.04.2007
12.12.2008
22.05.2006
02.05.2007

www.sentinel-am.bg
тел. 02/ 980 14 26

Стойност за един дял 29.08.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0164 лв.

Сентинел - Рапид

1,2127 лв.

01.06.2007
01.06.2007
04.09.2007
18.09.2006
10.06.2008

Източник: БАУД (www.baud.bg)

до 90 дни

над 90 дни

1.0012 лв.

1.0113 лв.

1,2127 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
-2,68 %

0,01 %

1,80 %

3,04 %

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 26 август 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 30.08.2011 г.

03.05.2010
17.11.2003
27.12.2005
27.12.2005
07.09.2005
08.10.2007

Цена на обр. изк.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ ОТ:

Ти Би Ай Евробонд
(Емисионна
ст-ст)

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

Ти Би Ай Динамик
(Емисионна
ст-ст)

Ти Би Ай Евробонд
N/A
13.4308
11.9423
8.5028
316.0277
N/A
11.9013
8.4736
Ти Би Ай Комфорт
317.6024
13.3182
N/A
8.4319
Ти Би Ай Хармония
317.6024
13.3182
11.8427
N/A
Ти Би Ай Динамик
Цените са в лева и са валидни за поръчки, подадени предишния работен ден. Разходите за емитиране на една акция или
един дял са включени в горепосочените цени.
Цената на обратно изкупуване на една акция/един дял на съответния фонд, от който е прехвърлянето е равна на Нетната стойност на активите на една акция или на един дял на този фонд.
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пазари 13
Регионални
индекси

Бенчмаркът на БФБ се оцвети в
червено

Sofix: 372.83

-0.17%

Основният македонски индекс се понижи

MBI10: 2352.52

-0.28%

Основният индекс в Сърбия отчете
лек ръст

BELEX15: 614.48

+0.24%

Число на деня

Световни индекси

Обем

Американските акции започнаха търговията с повишение

155 317
▶ акции на “Химимпорт” бяха изтъргувани на БФБ, като
цената на книжата се понижи с 0.05%

Dow Jones: 11 439.23

+1.37%

Германският индекс регистрира
увеличение

DAX: 5675.23

+2.49%

Японският измерител се оцвети в
зелено

Nikkei 225: 8851.35

+0.61%

Повишение
RWE

Ръст
ThyssenКrupp

4.89% 4.47%
▶ до 25.86 EUR поскъпнаха
акциите на германската
енергийна компания

▶поевтиняха акциите на
машиностроителното
дружество до 22.32 EUR

Оризът поскъпва заради
ограничения износ от Тайланд
Част от запасите на
азиатската страна
ще си останат в
складовете поради
нова политика на
правителството

разряд Б поскъпна с 6%
до 617 USD за тон през
седмицата, завършила на
24 август, най-високата
точка от декември 2009 г.
Цената не е надминавала
750 USD от септември
2008 г.

Цената на ориза може да
скочи с 22% до края на
годината, след като Тайланд, най-големият износител, стартира политика
за изкупуване на стоката от фермери на цени
над пазарните. Цената на
тайландския ориз 100%
разряд Б, регионалния
бенчмарк, може да се повиши до 750 USD за тон
до 31 декември, смятат
анализатори. Тази цифра
е с 50 USD повече от предишните прогнози. Скокът в цените ще усложни
ситуацията за централните банкери и политици в
Азия, които вече изпитват
трудности с овладяването
на цената на ориза. Той е
единствената стока, която
дели света от хранителна
криза, каза старшият икономист в Организацията
по прехрана и земеделие
към ООН Абдулреза Абасиан този февруари, когато
цените на храните достигнаха рекордни стойности.
Тайландският ориз 100%

Нова политика

Земеделци, търговци и
износители в Тайланд се
подготвят да се възползват от нова политика, обещана от избраната през
август за министър-председател на страната Инглик Шинаватра. Според
идеята правителството ще
изкупува неограничени
количества ориз директно
от фермерите при цени
43% над пазарните. Планът цели подобряване на
доходите в селските региони на Тайланд, но ще
направи местното производство по-малко конкурентно. Организацията
по прехрана и земеделие
прогнозира, че световният
добив на ориз ще надмине
търсенето през 2011-2012
г., а запасите ще са на
най-високите си равнища
от 11 години насам. Новата политика вероятно
ще означава, че част от
излишъка на Тайланд ще
си остане в складовете.
Износът от страната може

да спадне с 20% до 8 млн.
т през 2012 г., се казва в
доклад на министерството
на земеделието на САЩ.
Скок на цените

Цената на ориза се повишава, докато глобалният
пазар на храни се подготвя за поредна година
на дефицит от царевица и
жито, която ще източи резервите от зърнени продукти. Глобалната търговия
с ориз ще се увеличи с 1.5
млн. т и ще достигне 32.7
млн. т, преди да спадне
през следващата година.
Търсенето на жито ще
задмине производството
за втора поредна година,
а запасите от царевица ще
спаднат до най-ниското
си равнище от пет години насам, сочат данни на
американското земеделско министерство. Цените
на храните в световен
мащаб са с 33% по-високи спрямо миналата година, казват от Световната
банка. Причината за това
са по-високите цени на
ориза, царевицата, житото и захарта. Постоянно
високите цени и ниски
запаси показват, че “още
сме в опасната зона”, каза
председателят на банката
Робърт Зелик на 15 август. 
Снимки Bloomberg

Суровият петрол продължи да поскъпва заради
увеличение на потребителските разходи в САЩ
Доставките на суров
петрол за октомври в
Ню Йорк повишиха
цената си до 86.92
USD
Петролът увеличи ръста
си в Ню Йорк след доклад,
показващ увеличение на
потребителските разходи
повече от прогнозираното през юли. Това породи и прогнози, че търсенето ще се възстанови в
най-големия потребител
на суров петрол в света.
Фючърсите се изкачиха с
1.8%, след като търговският департамент съобщи,
че придобивките през изминалия месец са имали
най-големият си ръст от
февруари. Председателят

на Федералния резерв Бен
Бернанке заяви на 26 август, че положителният
резултат е “в безопасност”
в дългосрочен план и централната банка все още
може да подкрепи възстановяването. Рафинериите
по Източното крайбрежие
на САЩ работиха на почти нормални нива след
отслабването на урагана
Айрийн.
Доставките на суров петрол за октомври в Ню
Йорк поскъпнаха с 1.55
USD до 86.92 USD.
Потребителските поръчки са се увеличили с 0.8%
след 0.1% спад предишния месец. 74 икономисти
прогнозират нарастване
с 0.5% в проучване на
Bloomberg. 
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Samsung пуска своя услуга
за текстови съобщения
Южнокорейската
компания ще отложи
старта на пазара на
своя таблет Galaxy Tab
10.1 в Австралия
Високотехнологичният гигант Samsung Electronics
съобщи, че скоро ще започне предлагането на услуга за изпращане на незабавни съобщения (Instant
Messaging). Това е поредният опит на южнокорейската
корпорация да привлече
повече потребители към
своите мобилни устройства
и да надделее в конкуренцията със съперници от калибъра на Apple и Research
In Motion.
Новата услуга, наречена
ChatON, ще бъде достъпна
от октомври и ще идва предварително инсталирана на
смартфоните на компанията,
работещи с операционната
система (OС) Android, както
и с разработената от самите
Samsung OС bada. С този
ход компанията навлиза в
един и без това претъпкан
пазар, който е заплаха и за
мобилните оператори и техните приходи от текстови
съобщения.
Битката за
съобщенията

Конкурентите от Apple
планират да пуснат свое
предложение, наречено
iMessage. То ще позволи
на милионите притежатели

на смартфоните iPhone и
таблетите iPad да си изпращат кратки съобщения през
интернет, без да плащат
нищо.
Канадската Research
In Motion отдавна предлага услугата BlackBerry
Messenger, а скоро ще се
опитат да се възползват от
нейната популярност и за
създаването на музикално
приложение. Инструментите за чат на Samsung ще
работят с всички основни
платформи за смартфони и
ще позволяват на потребителите да изпращат текст,
снимки и написани на ръка
бележки, както и да участват в групови разговори и
да споделят видеоклипове. Приложението ще бъде
достъпно и за телефони на
други производители.
Временно отлагане

Междувременно южнокорейската корпорация реши
да отложи дебюта на своя
най-нов модел таблет в Австралия до края на следващия месец. Това е второто
забавяне за един месец, а
причината за него са патентни спорове с Apple.
Двете компании, най-големите производители на
таблети в света, водят съдебни битки и в други пазари, включително САЩ,
Германия и Южна Корея.
От Apple твърдят, че таблетът Galaxy Tab 10.1 нарушава 10 от техните патен-

▶Новата услуга, наречена ChatON, ще бъде достъпна от октомври и ще идва предварително инсталирана
на смартфоните на компанията, работещи с операционните системи Android и bada 
Снимка Bloomberg

ти, включително такъв за
“външния вид и усещането”
на iPad. От Samsung казват,
че оплакването се основава на американския модел
на устройството, макар че
предназначената за Австралия версия е различна.
Патентна война

След съдебно решение адвокатският екип на Apple

е разгледал три мостри на
Galaxy Tab 10.1, които са
били предназначени за продажба в Австралия. Стивън
Бърли, представителят на
Apple, е казал пред федералния съдия по делото,
че въпреки “намалената
функционалност” на модела той все пак нарушава
поне два патента. Дейвид
Кетърнс, представителят

на Samsung, е отговорил,
че моделът няма намалена
функционалност, а различни възможности. Временният запор върху рекламирането и продажбата на този
модел таблет на Samsung не
се отнася до други модели
таблети и смартфони, нито
за други държави, казаха от
компанията. Подобна временна забрана беше нало-

жена и от германски съдия
за целия Европейски съюз,
но впоследствие по-висша
инстанция я ограничи само
до границите на Германия.
В САЩ Samsung претендира, че Apple са взели идеята за своя iPad от киното,
конкретно от филма “2001:
Одисея в Космоса” на Стенли Кубрик от 1969 г.
Пламен Димитров

Корпоративни съобщения и обяви на държавни институции
На основание чл. 144, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване,
ПОК “Съгласие” АД уведомява осигурените лица, че с Решение № 536-УПФ от
23.08.2011 г. заместник-председателя, ръководещ Управление “Осигурителен
надзор” на Комисията за финансов надзор, одобри изменения и допълнения
в Правилника за организацията и дейността на УПФ “Съгласие” в
следните текстове: чл. 22а, ал. 5, т. 2 и т.7 – 16 и ал. 6 – 8; чл. 23; § 1, т. 10 и т. 25 –
30 от Допълнителните разпоредби и § 14 от Заключителните разпоредби.
Промените в Правилника на УПФ “Съгласие” произтичат от промени в
нормативната уредба и са приети, съгласно чл. 143, ал. 1 от Кодекса за социално
осигуряване с решения на Съвета на директорите на дружеството на заседания,
проведени на 25.05.2011 г. и 25.07.2011 г.
На основание чл. 144, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, ПОК
“Съгласие” АД уведомява осигурените лица, че с Решение № 537- ППФ от
23.08.2011 г. заместник-председателя, ръководещ Управление “Осигурителен
надзор” на Комисията за финансов надзор, одобри изменения и допълнения
в Правилника за организацията и дейността на ППФ “Съгласие” в следните
текстове: чл. 23а, ал. 5, т. 2 и т. 7 – 16 и ал. 6 – 8; чл. 24; § 1, т. 9 и т. 24 – 29 от
Допълнителните разпоредби и §14 от Заключителните разпоредби. Промените
в Правилника на ППФ “Съгласие” произтичат от промени в нормативната
уредба и са приети, съгласно чл. 143, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване с
решения на Съвета на директорите на дружеството на заседания, проведени на
25.05.2011 г. и 25.07.2011 г.
На основание чл. 229, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, ПОК
“Съгласие” АД уведомява осигурените лица, че с Решение № 538-ДПФ от
23.08.2011 г. заместник-председателя, ръководещ Управление “Осигурителен
надзор” на Комисията за финансов надзор, одобри изменения и допълнения
в Правилника за организацията и дейността на ДПФ “Съгласие” в следните
текстове: чл. 29а, ал. 1, т. 2, т. 7 – 16 и ал. 2; чл. 29в, ал. 1, т. 1 и т. 4 – 7; чл. 29г,
ал. 1; §1, т.26 – 31 от Допълнителните разпоредби и § 25 от Заключителните
разпоредби. Промените в Правилника на ДПФ “Съгласие” произтичат от
промени в нормативната уредба и са приети, съгласно чл. 228, ал. 1 от Кодекса
за социално осигуряване с решения на Съвета на директорите на дружеството
на заседания, проведени на 25.05.2011 г. и 25.07.2011 г.
Повече информация и екземпляри от Правилниците за организацията и
дейността на УПФ „Съгласие”, ППФ „Съгласие” и ДПФ „Съгласие” могат да се
получат на адрес гр. София, ул. “Фр. Жолио Кюри” № 20, ет. 9, всеки работен
ден от 8.30 до 17 ч., на тел. 02/8164565, както и на интернет страницата на
Компанията www.saglasie.bg.

О Б Я ВА
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО (МРРБ),
на основание чл. 44 от Правилника за прилагане на закона за държавната
собственост и Заповед № РД – 02 – 14 – 1763/26.08.2011 г. на министъра на
регионалното развитие и благоустройството,
ОБЯВЯВА ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на части
от недвижим имот - публична държавна собственост, на обща площ от
6,00 (шест) кв. метра, разпределена съответно по 2,00 (два) кв.метра на
I (първи) и ІІ (втори) етаж и по 1,00 (един) кв. метър на ІV (четвърти) и VI
(шести) етаж в сградата на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, находяща се в гр. София, СО – Район „Оборище”, ул.
„Св.Св. Кирил и Методий” № 17 – 19, за инсталиране и експлоатация на 2
(два) броя вендинг автомати за продажба на топли напитки и 2 (два) броя
комбинирани вендинг автомати за продажба на топли напитки, студени
напитки и пакетирани изделия.
Срок на наемното правоотношение – три години.
Начална месечна наемна цена - 364,80 (триста шестдесет и четири лева и
осемдесет стотинки) лева, без включен ДДС, определена съгласно чл. 41
от ППЗДС.
Депозитът за участие в търга е в размер на 40 (четиридесет) лв. и се
превежда по следната банкова сметка на МРРР в Българската народна
банка: BG24BNBG96613300166301.
Тръжната документация може да бъде изтеглена от интернет
страницата на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството – www.mrrb.government.bg, или да бъде получи в
ст. 502, ет. 5, в сградата на МРРБ, от датата на публикуване на обявата
за търга, до изтичане срока за подаване на заявления за участие, срещу
представен документ за платен депозит за участие.
Заявления за участие се приемат всеки работен ден в интервалите от
10,00 до 12,00 ч. и от 14,00 до16,30 ч., в срок до 30.09.2011 г., в стая № 225 на
МРРБ, ет. 2 – ри.
Оглед на площите – всеки работен ден след предварително записване
на тел. 02/94 05 340, или на тел. 02/94 05 446.
Търгът ще се проведе на 03.10.2011 г., от 13,30 ч., в сградата на МРРБ.

Корпоративни съобщения и обяви
на държавни институции
Цена за публикация:
0.66 лв./колон мм/ без ДДС

Търгове, конкурси, Корпоративни промени, Покани
за обществени поръчки, Търгови предложения Изменения
по наредби, Процедури по приватизация, Уведомления и други
обяви от частната и държавната сфера

За допълнителна информация и заявки: тел.02/4395 822, e-mail: reklama@pari.bg

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Покана
за подаване на проектно предложение по схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ, чрез процедура за директно предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1
„Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.2. „Жилищна политика”,
по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.202/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване
на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в
неравностойно положение”
Настоящата схема цели:
Да допринесе за социалното включване на хора в неравностойно и уязвимо
положение чрез повишаване техния жизнен стандарт и общо подобряване
качеството на жилищния фонд на градските общности.
Да се осигурят съвременни социални жилища за настаняване на уязвими,
малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в
неравностойно положение;
Да се осигури социално включване, пространствена интеграция и равен достъп
до адекватни жилищни условия за хора в неравностойно и уязвимо положение;
Схемата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез
Европейския фонд за регионално развитие.
Конкретни бенефициенти по настоящата схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ са. Община Бургас, Община Видин, Община Девня
и Община Дупница.
Дейностите, които ще получат подкрепа в рамките на проекта са:
Изграждане на нов сграден фонд, предназначен за социални жилища върху терени
100% общинска собственост, в който да бъдат настанени представители на
целевата група
Ремонт, реконструкция и обновяване на съществуващ сграден фонд, 100%
общинска собственост, предназначен за социални жилища.
Доставка на подходящо оборудване и обзавеждане за горепосочените сгради/
помещения, свързано с осигуряване на основни битови условия;
Подобряване достъпа за хора с увреждания до гореспоменатите сгради/
помещения.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на
15 659 106,46 лева.
Проектното предложение се подава на адрес:
гр. София, п. к. 1202, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”
Отдел „Изпълнение на програмните приоритети”
Краен срок за подаване на проектното предложение: 01 март 2012 г, 16:00 ч.
местно време.
Пълният комплект от документи и Изискванията за кандидатстване са
публикувани на интернет адреси: www.mrrb.government.bg, www.bgregio.
eu и www.eufunds.bg.
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Журналистите на бъдещето
Новите технологии раждат множество нови професии.
Журналистиката не може да остава назад
Печатните медии залязват. Вече никой не чете
дълги статии. Хората не
задържат вниманието си
на един текст повече от
няколко минути. Всички
сме чували тези вопли, но
не бързайте да се притеснявате, призовава статия
на Центъра за устойчива
журналистика на Държавния университет в Кенсоу,
САЩ.
Ако се замислите, ще намерите изобилие от признаци, че четвъртата власт още
стои здраво на краката си.
Журналистиката не умира
- тя се променя. “За да оцелеем, трябва да сме по-кре-

ативни и да се адаптираме
към новите технологии и
методи”, коментира Линдзи
Оберст в статия за Центъра за устойчива журналистика. Тя предвижда, че
традиционните длъжности
- репортер, редактор, коректор, фотограф, дизайнер
на страница - може би ще
изчезнат или ще придобият
нов смисъл. Но журналистиката със сигурност няма
да изчезне напълно въпреки
корупцията, натоварването
и ниското заплащане, пише
Оберст.
“Все още се нуждаем от
професионалисти, които
да организират световните

събития в разкази”, пише
Пол Форд в есе за New York
Magazine. Той твърди, че на
потребителя на информация все още му трябват истории, които се открояват в
цялостния информационен
поток. “Мозъкът ни все още
жадува за информация, за
вълнуващи и вледеняващи
първи редове, драматични
кулминации, осмислящи
пресищането с информация, която изхвърлят върху
нас всяка сутрин. Независимо какво ни залива от
потока, каналите и стените,
все още ще имаме нужда от
финал”, убеден е той.

Визитка
Център за
устойчива
журналистика
▶ Основан през 2009 г.
в Кенсоу, Джорджия,
Центърът за устойчива
журналистика
към Държавния
университет в Кенсоу
работи на две нива приложно и академично.
На първо място
той е инкубатор,
икономически двигател
и възпитател на нови,

устойчиви модели за
висококачествена,
етична журналистика.
▶ Целта му е
да насърчава,
подхранва, опазва
и разпространява
иновативни идеи,
които произвеждат
изследвания, раждат
нови проекти и
приложения, насочени
към производството на
финансово устойчива,
висококачествена и
етична журналистика.
▶ В академично
отношение
центърът отразява

образователната
мисия на университета
в Кенсоу, което включва
работа със студенти,
разработване на нови
курсове, изграждане
на магистърски
програми и създаване
на изследователски
институти и оценъчни
инструменти за
разработване на
проекти и прилагане
на иновации в медиите
и икономиката като
цяло. Центърът се
финансира с грант
от 1.5 млн. USD oт
фондация Harnisch.

Теодора Мусева

11 нови позиции в медиите
1 Оптимизатор на заглавия

Заглавията не са това, което бяха, особено онлайн. Преди те можеха да бъдат
остроумни, глупави или хитри - в зависимост от историята. Преди нямаше
нужда да се притеснявате за ключови думи. Днес заглавията често са начинът,
по който хората намират статията и решават да кликнат върху линка й. Добрите
заглавия все още са си цяло изкуство, но въпреки това те са отделен стил в
журналистиката.

2 Репортер/агрегатор на социалните медии

Някои медии намират полезни начини за обработване на “шума”, произвеждан
в социалните медии. Storify е инструмент, който журналистите могат да го
използват, за да разказват истории от съдържанието в социалните мрежи.

3 Анализатор на дигитално съдържание

Тази длъжност включва изследване на данни, които се преобръщат в дигитално
съдържание. New York Magazine говори за ролята на такъв изследовател
на данни в сайта Buzzfeed, който използва аналитични инструменти, за да
определи как дадени истории да предизвикват хората да ги споделят повече,
както и да реши кога и как трябва да се споделят тези истории, за да имат успех.

4 Детектив за данни

Разследването, събирането и анализът на данни стават все по-важни за
журналистиката днес.

5 Главен куратор

Всеки ден хората са заливани от всякакъв вид информация. Макар да може да
се твърди, че работата на всички журналисти е до някаква степен да подреждат
информацията, някои организации създават позицията “куратор” - човека,
който отговаря за подредбата на “колекцията” от съдържание и неговата
интерпретация.

6 Поясняващ журналист

Този човек също работи по претоварването на хората с информация. Той
отговаря на въпросите, които кратките новинарски материали оставят без
отговор.

7 Търсач на вирусови теми/ Създател на вирусови
видеоматериали
Да откриеш тема, която се разпространява като вирус онлайн, е нещо, което
всеки иска, дори и журналистите. Да създаваш малки откъси от информация с
висока популярност е цял занаят.
Снимка shutterstock

8 Слайдшоу специалист

Слайдшоутата също са много популярни в интернет. Хората, които правят
слайдшоута, пък се нуждаят от човек, който може да пише и да създава визиите.

9 Нетуъркър

Много журналисти вече прекарват цели часове всеки ден, изграждайки мрежа
от контакти, общувайки и ангажирайки хората в социалните медии. Все повече
организации търсят хора със силно онлайн присъствие, за да запълнят празните
позиции.

10 Създател на e-книги

Електронните книги са една от малкото форми на онлайн информация и медия,
за която хората са готови да платят.

11 Уеб дивелъпър

Много медийни организации търсят добри уебразработчици. Училищата по
журналистика още не преподават този тип умения, но така или иначе повечето
разработчици са самоуки.

Къде сме ние
Вече има добри
примери, които
ще се доразвият
▶ “Някои от тези нови
професии със сигурност
имат място в България”,
коментира Огнян Златев,
управител на Центъра за
развитие на медиите в
София. По думите му вече
дори имаме добри примери
за уебразработчици, “събирачи на данни” и мултиме-

дийни журналисти, които
тепърва ще се доразвият. “За други трябва да
измислим еквиваленти - и
в езика, и в практиката”,
продължава той.
▶ “Например виждам добро
развитие в събирането на
информация”, казва Огнян
Златев и отбелязва, че в
България има разследващи
журналисти, които участват в международни,
трансгранични проекти за
проследяване на информация като собственост на
компании и взаимовръзки

между тях.
▶ “Съгласен съм, че бъдещето на журналистиката не
е мрачно, а по-скоро светло”, заключава Златев.
Според него не може да се
каже, че нашата журналистика изостава от световните тенденции. “Следва
ги, но не със скоростта,
която ни се иска”, казва
той и напомня, че журналистите в най-посещаваните български сайтове
на печатни издания вече се
изявяват в тези нови професии.
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8 700 000 са видовете
16 свободно време

живи организми на Земята
Според канадски учени
86% от всички сухоземни
и 91% от всички морски
видове още не са открити
Oт векове учените размишляват над един въпрос
- колко са видовете живи
същества на Земята? Сега
група изследователи найпосле предложи отговор
- 8.7 млн.
Въпреки че тази бройка
още е приблизителна оценка, тя е резултат от строг
математически анализ на
това, което знаем (и не знаем) за живота на сушата и
в морето, пише Washington
Post (WP). Авторите на изследването, публикувано
в научното списание PLoS
Biology, твърдят, че 86% от
всички сухоземни видове и
91% от всички морски видове все още не са открити,
описани и каталогизирани.
Борис Уърм, съавтор на
документа и морски биолог
от канадския университет в
Далхаузи, сравнява планетата ни с машина от 8.7 млн.
части, всяка от които изпълнява ценна функция.
“Ако приемем планетата за животоподдържаща
система за подпомагане на
нашия вид, трябва да си дадете сметка колко е сложна

тази система”, твърди Уърм
пред WP. “Ние бърникаме из
тази машина и непрекъснато
изхвърляме части от нея”,
смята той.
Според него Международният съюз за защита на природата (IUCN) прави найдобрите оценки за земните
видове, според които една
трета от тях са застрашени от
изчезване. Но проучването
на IUCN е мониторинг на
по-малко от 1% от видовете
в света.
В продължение на повече
от 250 години учените са
класифицирали видовете по
системата на шведския учен
Карл Линей. Той подрежда
формите на живот в пирамида от групи, които се движат
в много широк кръг. В животинското царство например
- към специфични видове,
като, да кажем, пеперудата
“монарх”.
Екстраполация

Според различни досегашни
оценки броят на видовете
на Земята варира от 3 млн.
до 100 млн. Петима преподаватели от университета в

Далхаузи уточниха броя чрез
компилиране на таксономичната информация за около
1.2 млн. познати вида и установяване на числови модели.
Те виждат, че в рамките на
най-известните групи, каквато е тази на бозайниците,
съотношението на видовете
с по-широки категории е
предвидимо.
Изследователите предполагат, че има около 7.77 млн.
вида животни, 298 хил. вида
растения, 611 хил. вида гъби,
36 400 са видовете едноклетъчни и 27 500 са различните
водорасли и водни плесени
(вж. графиката). Идентифицираната част от тези видове
е много малка - познати са
само 12% от животните и 7%
от гъбите, докато при растеният процентът е 72.
“Цифрите са
поразителни”

Това е мнението, изказано
пред WP, на Джеси Осъбел,
вицепрезидент на фондация
Alfred P. Sloan и съосновател
на световните мрежи “Преброяване на морския живот”
и “Енциклопедия на живо-

▶Филипинският
дългопет
(Tarsius syrichta)
е ендемичен вид среща се само на
няколко острова
от Филипините
Снимка shutterstock

та”. “Има 2.2 млн. начина да
съществуваш в океана. Има
половин милион начина да
бъдеш гъба”, споделя той.
Анджелика Бранд, професор към музея по зоология в
Хамбургския университет,
която е открила множество
видове в Антарктида, смята
изследването за “много важно”, добавяйки, че учените
“наистина се опитват да намерят пропуските” в сегашните ни научни познания.
Бранд, която открива ракообразни и други същества
на морското дъно по време
на три експедиции до Антарктида, твърди, че собст-

веният й опит потвърждава
предположението, че 91%
от морските видове все още
са неизвестни. “Дъното на
Южния океан е почти недокосвано... от биологична
гледна точка”, казва тя.
Недостиг на кадри

Една от причините, че
толкова много видове не
са каталогизирани, е, че
описването им в научната
литература е много трудоемък процес, а броят на
професионалистите таксономи (които класифицират
организмите) непрекъснато
намалява.

Приблизителен брой на видовете организми*
Един
квадрат
е равен
на �� ���

СУХОЗЕМНИ

МОРСКИ
ОБЩО
ДЯЛ НА ПОЗНАТИТЕ
ВИДОВЕ ВЪВ ВСЯКО
ОТ ГОЛЕМИТЕ ЦАРСТВА
*Не включва бактерии
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�фотосинтезиращи
водорасли и др.�

5.62 млн.
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20 100
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16 600
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7.77 млн.

611 000

298 000
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12.3%

7.1%

72.4%

22.3%

47.4%

Източник: PLoS Biology, доклад "Колко видове има на Земята и в океана?"/The Washington Post

Тери Ървин, изследовател ентомолог и куратор
от Смитсъновия институт,
твърди, че броят на таксономите намалява заради
недостатъчния финансов
ресурс и увеличаващия се
професионален интерес
към генетичния анализ за
сметка на таксономията. “За
съжаление съвременните
учени не смятат таксономията за важна”, заявява той
пред WP.
Най-сигурният начин

Ървин все още смята, че преброяването на действителните екземпляри е най-добрият
метод за добиване на точна
представа за живота на Земята и че екстраполацията,
която самият той е използвал
в проучванията си, е грешка,
която учените повтарят.
Той и неговите ученици са
установили, че в един хектар
от Амазония има повече от
100 хил. вида насекоми.
“Все повече осъзнаваме,
че това познание е важно за
пълното разбиране на екологичните и еволюционните
процеси, които са създали и
които се борят да поддържат
разнообразните биологични
богатства, чиито наследници
сме ние”, пише в есе към
PLoS Biology Робърт М. Мей,
зоолог в Оксфордския университет. “Забележително
свидетелство за човешкия
нарцисизъм е, че знаем, че на
1 февруари 2011 г. в библиотеката на Конгреса на САЩ
е имало 22 194 656 книги, но
не можем да кажем с колко
растения и животни споделяме своя свят”, отбелязва той.
Теодора Мусева

100

▶ хил. вида членестоноги
на 1 хектар земя в
Амазония са установили
учени от Смитсъновия
институт

