Новини ▶ 7

Компании ▶ 11

Синята коалиция ИКЕА очаква 10% пазарен
за президентските дял и 1.5 млн. посетители
избори
още първата година
се разпада
Апостолос Петалас,
гл. изп. директор на “Фурлис груп”

Петък

2 септември 2011, брой 168 (5228)

USD/BGN: 1.36915

EUR/USD: 1.42850

Sofix: 377.55

BG40: 121.37

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

+1.15%

-1.14%

-0.16%

+0.10%

цена 1.50 лева

Време за измъкване
След като почти година политиците се дистанцираха
от приватизацията на “Булгартабак холдинг”, изведнъж
министър Трайчо Трайков и депутати от ГЕРБ
се изненадаха неприятно от постигнатия резултат.
И за пореден път прехвърлиха отговорността изцяло
на агенцията за приватизация
▶ 2, 12, 13

Тема на деня ▶ 8-9

Пазари ▶ 14

Weekend ▶ 20-21

Облагайте ни
повече

“Витоша”
слезе
до 52-ро
място сред
най-скъпите
търговски
улици

Азбучникът
на ураганите

Богати американци и
европейци поискаха
да плащат по-високи
данъци, за да може
страните им да намалят
дефицита си

Официалното
кръщаване на
ураганите датира от
средата на миналия
век - първоначално
само с женски имена,
впоследствие и с
мъжки
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Мнения

Печеливш
Алекс Фъргюсън

Губещ
Стив Балмър

Английският клуб Манчестър Юнайтед, воден от сър Алекс
Фъргюсън, обяви годишна оперативна печалба от 110.9 млн.
GBP. Общите приходи са нараснали до 334,1 млн. GBP през 12те месеца до края на юни 2011 г., което е с 45 млн. GBP повече
от предходния аналогичен период. Търговските приходи са се
повишили до 103.4 млн. GBP.

След скандала с iPhone за нерегламентирано съхранение
на данни сега на прицел са и Microsoft, ръководени от
Стив Балмър. Първият иск вече е подаден в Сиатъл
с твърдение, че операционната система Windows
Phone пази информация за местонахождението на
собствениците на апаратите дори и след изключване
на съответната функция. Очакват се още искове.

Коментар

Трайков, къде ни е
приватизацията?

▶ По темата: Нищо няма
да се промени Хвърлят
се луди пари за кастрация
и резултатът е видим
- нищо.
▶ Факт е, че г-жа Фандъкова
говори винаги в бъдеще
време. Някой замисляли се
откога е тя в Столичната
община?!?
Геле

Мирослав Иванов

▶ Ще постигнат успех!
Убедена съм, след като Фандъкова се е заела с проекта,
няма как по друг начин да е!

miroslav.ivanov@pari.bg

Нина

Компании ▶ 9

Компании ▶ 8

Агенцията за
приватизация одобри “БТ
Инвест” за купувач
на “Булгартабак”

Четвъртък

ГЕРБ сменя посоката
за приватизацията
на пощите
Дружеството нямало да се приватизира,
търсели се дискусия и реформи

USD/BGN: 1.35352

EUR/USD: 1.44500

Sofix: 378.15

BG40: 121.25

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

-0.33%

1 септември 2011, брой 167 (5227)

+0.33%

+0.46%

Министърът
на икономиката имаше
всичкото време на
света да предизвика
дискусия за
критериите, по
които се продава
"Булгартабак",
много преди да се
избере купувач

цена 1.50 лева

-0.21%

Новини ▶ 6

Един човек или е много
сърдит, или се прави
на такъв в последните
дни. А може би е загрижен. Какъвто и да е,
министърът на икономиката Трайчо Трайков не
е прав. А не е прав, защото можеше да отправи
много по-рано всичките
си критики по процедурата за приватизация на
"Булгартабак", цената,
методиката и критериите.
Много по-рано. Не сега,
когато сделката е вече на
един подпис от влизането
в сила. Не сега, когато
- добър или лош - има
купувач.

Епизод пореден
и неуспешен за
контрола върху
Общинска
банка
Компании ▶ 10

Турска
компания се
отказа от кораб
на “Булярд”
Технологии ▶ 14

▶ 2, 4, 5
МВР  Мнсс нА
псъ щ пОлу
спшн
22 Млн. л.
ДъРж с кАзА
н с
“щ сОфя”, кОй щ ъ
нсн  “лф лщ”  БАлк

▶ 2, 4, 5

Sony, Toshiba
и Hitachi
обединяват
производствата
си за малки
LCD панели
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"Голф летището" в
Балчик ще бъде строено с държавни пари.
Пренасочването на
дивидента от летището в
София към Балчик позволява
да се избегне санкция от
Брюксел заради непозволена
държавна помощ

Не, не сега, министър
Трайков. Не звучи сериозно от устата на един
министър да излиза
извинението, че такава
знакова сделка е отговорност на политически
орган като надзорния
съвет на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол.
Министър Трайков
наистина подмяташе,
още докато течеше конкурсът, че "агенцията е
отговорна за избрания
вариант на приватизация". Но ако министърът
имаше каквито и да било

2

Време за инвестиции
и дарения. Какво
стана с обещанията на финансовия
министър Симеон Дянков,
че до края на годината няма
да се правят необосновани
разходи и ще се води строга
фискална политика

3

От днес минималната работна заплата
е 270 лв. С вдигането
на минималното
заплащане се променя и размерът на други 54 плащания

конкретни забележки и
предложения, трябваше
да намери начин или
да ги реализира, или
да спре да говори за
тях. Защото да всяваш
брожение в една знакова
приватизационна сделка точно преди нейния
край, очакван вече 20
години, говори, че или
си имал друга визия за
нея (разбирай купувач),
или едва сега си вникнал
какво и как се продава.
А и в двата случая това
е, меко казано, недопустимо за министър. Министър, който впрочем
нееднократно е обявявал
срокове и сметки по
приватизационни сделки. Засега обаче приватизацията си остава на
етап "идеен проект" с
изключение на няколко
десетки хиляди лева,
получени от продажбата
на остатъчни държавни
дялове през борсата. Така че е време министър
Трайков да се запита къде отиде приватизацията.
А предполагам, той сам
ще си намери отговора,
като разгледа действията
си от последните дни.
Защото такова поведение
отблъсква инвеститори, а
не ги привлича.

Снимка боби тошев
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Число на деня

По принцип аз смятам,
че такава експертиза не е
нужна. Затова мисля, че
това е просто технически ход за
отсъствие и проточване на делото

270

▶ лв. стана минималната работна заплата от вчера.
С вдигането й се променя и размерът на 54 плащания,
регламентирани в нормативни документи

Ваньо Танов, директор на Агенция "Митници", за назначената
от съда експертиза по казуса "Лукойл"

За делфините и хората
След безхаберието
на редица ведомства,
включително полиция
и прокуратура, единствено земеделският
министър нареди проверка за разстреляния
делфин на къмпинг
"Корал"
Министърът на земеделието Мирослав Найденов е
разпоредил да се извърши
проверка за разстреляния
делфин, който изплува на
къмпинг "Корал" преди
три дни. Случката нашумя
в социалните мрежи, където потребители споделяха не само възмущението си от грозната случка,
но и от демонстрираното
безхаберие от страна на
полиция, прокуратура
и други държавни и общински ведомства. Само
преди месец в България
влезе в сила промяна в
Наказателния кодекс, която криминализира насилието над животни. Въпреки това разследващите
органи не смятат, че да
убиеш делфин с автоматично оръжие е случай,
за който си заслужава да
бъде образувано производство.
Не който трябва,
но поне някой

Изпълнителнат а аген-

Делфините в
Черно море са
защитен вид и ще се
търси наказателна
отговорност
Мирослав Найденов,
министър на земеделието

Дойдоха двама
полицаи,
постояха
малко в
очакване
началството
им да каже
какво да
правят. След
малко казаха,
че според
началника
и прокурора
няма
извършено
престъпление.
И си тръгнаха
Атанас Русев,
концесионер на плажа на
къмпинг "Корал"

Снимка емилия костадинова

ция по рибарство и аквакултури (ИАРА) ще
извърши проверката по
случая с разстреляния
делфин, който изплува
на къмпинг "Корал", по
заръка на министерството
на земеделието. Вече е
изпратен екип на място.
"Делфините в Черно море
са защитен вид и ще се

търси наказателна отговорност", заяви министър
Найденов.
Само два дни преди това обаче експертите от
Държавния ветеринарно-санитарен контрол са
отказали да се отзоват
на сигнала и да отнесат
мъртвия делфин, тъй като разполагали само с

една кола, която се намирала в Котел. "Казаха, че
може на следващия ден
да дойдат, да констатират
и да напишат протокол,
но всичко друго да си го
направим ние", разказва
концесионерът на плажа
в "Корал" Атанас Русев.
По-късно му се обадили
от общината - пак за да

му кажат, че е негово задължение "да си почиства
плажа".
Без обяснение

След бурен разговор по телефона служител на община
Царево все пак се е появил с
багер, който отнесъл делфина. Той най-вероятно е убит
с автоматично оръжие, тъй

като от публикуваните
снимки ясно личат следите от автоматичен откос.
Остава висящ въпросът
защо полицията и прокуратурата обаче са отказали
да извършат следствени
действия, при положение
че насилието над животни
вече е криминализирано.
Ани Коджаиванова

Sony влезе в битката на таблетите
Sony показа своите
претенденти в оспорваната битка за пазара
на таблети. Японската
корпорация влиза в тази
област с голямо закъснение - повече от година и
половина след появата
на първия iPad и почти
година след дебюта на
втория по популярност
таблет Samsung Galaxy
Tab. Въпреки това компанията си е поставила
амбициозната цел да
стане вторият по-големина играч в това поле след
Apple до 2012 г.

Снимка bloomberg

От Sony, зашеметени
от три поредни години
на загуби и липса на
хитов продукт, пускат
двата модела на цени,

сходни с тези на iPad. И
двата модела работят с
разработваната от Google
операционна система
Android. Единият може
да се използва и като
универсално дистанционно за други електронни уреди, докато вторият
е направен по специален
дизайн с два екрана. Една от силните страни на
новите таблети е свързана с компанията, която
ги произвежда - от Sony
имат големи възможности да ги захранят със
съдържание чрез своите
подразделения за игри,
филми и музика.
Въпреки това новите
устройства не успяха
да разпалят ентусиазма

на експертите в областта.
Според анализатори
таблетите трябва да бъдат
значително по-добри от
iPad, ако Sony очаква да
ги продават на тази цена.
Остава отворен въпросът
дали Sony ще успее да
направи своите услуги за
доставка на съдържание
толкова лесни за използване, както iTunes на
Apple. Очаква се световните продажби на таблети
да достигнат до обем
от 30.6 млрд. USD тази
година според прогнозите
на Strategy Analytics. Експертите на компанията
очакват пазарът отново да
е доминиран от Apple със
73%, сравнени с 88% през
2010 г.


Пламен Димитров
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Николай Младенов:

До края
на годината няма
да има посланици агенти

Външният министър
обеща изчистване
на дипломацията от
кадри на ДС, след като
парламентът отхвърли
президентското вето
върху лустрационния
закон

Ветото на президента Георги Първанов на Закона за дипломатическата
служба очаквано падна
при обсъждането му в
парламента. Законът ограничава назначаването на
агенти на бившата Държавна сигурност (ДС) да
могат да заемат ръководни
постове в Министерството на външните работи и
зад граница. Това ядоса
Първанов, който също е
свързан със структурите
на ДС, и доведе до налагането на вето. Законът
беше подготвен, след като
в края на миналата годи-

През двата си мандата
президентът Първанов беше
разпънал политически чадър
над всички ченгета в България. Той
реабилитира ДС и навреди на интересите
на България. Ще отхвърлим всеки
опит представители на репресивния
комунистически апарат да заемат постове в
демократична България

Част от законовите промени
Не може да подкрепим ветото на
водят до “монополизиране”
Първанов, защото става въпрос
на правомощия от министъра
за конфликт на интереси. Агент
на
външните
работи и навлизане в
Гоце брани своите колеги от Държавна
компетентността
на други държавни
сигурност, които е назначил със свои укази
институции.
Законът
отстъпва от
на дипломатическа служба
установената ефективна регулация
на дипломатическата служба и
създава извънреден равен режим за
противоконституционно и дискриминационно
ограничение на права на български граждани

на стана ясно, че 192-ма
от висшите дипломати
са агенти. Против закона
беше само опозицията
на БСП и ДПС. Всички
други политически сили
подкрепиха искането на
външния министър, което
беше прието със 129 гласа
“за”.
Върнатият закон

Президентът наложи вето
на закона в края на юли с
мотив, че по този начин
се създават условия за монополизиране на функции
на външния министър и
се създават дискримина-

ционни условия. Текстовете в закона пък били
лустрационни. Още тогава външният министър
беше убеден, че ветото
ще падне. Мнението му
е, че законът не създава
монополизирана политика и не дискриминира.
Дори напротив - той щял
да даде възможност на
младите и способни кадри
да заемат високи постове.
След като ветото падна,
външният министър обясни, че всеки, който иска,
може да оспорва закона
в Конституционния съд.
Ако това бъде направено

обаче, трябвало да не се
забравя, че по този начин
се лепва петно върху името на България.
Обещаният срок

До края на годината България ще бъде представена от дипломати, които не
са членове на ДС, а посланиците с принадлежност с
агентурно минало ще бъдат изтеглени. Това обеща
в парламента външният
министър. Външният министър отказа да каже
имената на новите дипломати с аргумента, че все
още не е дошло времето

Асен Агов,

Венцислав Лаков,

Георги Първанов,

депутат от Синята коалиция

депутат от “Атака”

президент на Република България
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Депутатите отхвърлиха
предложението за
разрешаване на евтаназията
Мнението на по-голямата
част от народните представители беше, че ако евтаназията бъде позволена, няма
смисъл да се развива медицината
Парламентът отхвърли на първо
четене Закона за евтаназията, който
беше предложен от депутата от Коалиция за България Любен Корнезов.
Дебатите по искането на Корнезов
да бъде разрешена евтаназията на
неизлечимо болни хора продължиха
повече от два часа, а мнозинството
от депутатите бяха против. След
като направиха аналог с Божиите
заповеди и конституцията, те отхвърлиха искането с 59 гласа “против”. В
подкрепа бяха гласовете само на 13
депутати от Коалиция за България,
ДПС и няколко независими.
Искането за доброволна
смърт

снимка емилия костадинова

за това.
Стана ясно обаче, че по
времето на тройната коалиция и Ивайло Калфин
като външен министър са
били назначени 222 служители и 100 технически
сътрудници без конкурс.
Според депутатите от
“Атака” точно заради това
зад ветото на президента
стои конфликт на интереси. Според Венцислав
Лаков, депутат от “Атака”, президентът брани
своите назначения в дипломатическите служби.
Сините дори обясниха
как Първанов през двата

си мандата е разгръщал
политически чадър над
всички ченгета.
Обвинения

Обсъждането на ветото
беше извънредна точка,
предложена от председателя на парламента
Цецка Цачева. Това разгневи опозицията, която
защитава президента, и
предизвика още по-голямо недоволство. Червените депутати разчетоха
в действието на Цачева “гузност” и “лицемерие”.
Радослава Димитрова

Бързането с разглеждането на
ветото издава в известна степен
гузност и желание колкото може
по-бързо да се реши въпросът с отзоваването
на посланиците с агентурно минало. Всичко
това е израз на огромно лицемерие

Ангел Найденов,
зам.-председател на Коалиция за България

Предложението на Любен Корнезов
беше неизлечимо болните да могат
да изберат дали да продължат да
живеят, или да им бъде направена
евтаназия. В идеята е заложено органите след евтаназията да се ползват
за трансплантация. Искането трябваше да се заявява пред нотариус, а ако
здравословното състояние на болния
е прекалено тежко, евтаназията може
да се заявява от съпруг, пълнолетни
деца или родители. Корнезов предложи още желанието за евтаназия да
се разглежда от петчленна комисия,
която е съставена от трима лекари,
като единият от тях да е психиатър,
и двама юристи. В законопроекта е
записано още, че техните решения
може да се обжалват.
Остри реакции

Когато представи идеите си, Корнезов заяви, че човек трябва да
има право да избира между живота
и смъртта, ако страданията му са
прекалено тежки. Той допълни, че
в момента в България има 500 души
в будна кома, които живеят в мъки.
Това обаче беше прието остро, а
някои депутати дори обясниха, че
законопроектът не трябва да бъде
отхвърлен, а захвърлен по тези, които
гласуват в негова полза. Според вносителя на законопроекта евтаназията
е била позната още по времето на
траките, практикува се навсякъде и
ще продължава да се практикува. Важно било това да се уреди със закон,
както е в Белгия, Холандия, Италия,
Австралия, Албания, Китай и много
други държави. Някои депутати
дори изпаднаха във философски
размишления за живота. “Животът е
изпит и след него за тези, които наймного страдат, има голяма награда,
че смъртта не е край и нещата не
са толкова прости и лесни”, обясни
Корман Исмаилов. Според “Атака”
пък този закон е опит да се скандализира обществото. Депутатите от
ГЕРБ на свой ред се усъмниха дали
ще се намери лекар, който да се
съгласи да извърши евтаназията. А
общото мнение на всички беше, че
е по-добре предложенията на Любен
Корнезов да бъдат отхвърлени. Това
било и предпоставка медицината да
продължи да се развива, защото, ако
евтаназията бъде позволена, нямало
смисъл нещата да се обновяват и да
се търсят пътища за подобрение.
Радослава Димитрова

Не приемам
евтаназията. Въпросът е
тежък и за живите хора, които
обслужват страдащите. Не
ми се иска да вярвам, че този
закон е повече за здравите.
Животът е изпит и след него
за тези, които най-много
страдат, има голяма награда, че
смъртта не е край, нещата не
са толкова прости и лесни
Корман Исмаилов,
независим депутат

Аз съм категорично
и абсолютно против
законопроекта за евтаназията.
Този закон не трябва да бъде
отхвърлен, а да бъде захвърлен
по този, който гласува в негова
подкрепа. След като бъде
приет, трябва да има палач,
който да изпълни присъдата.
Този закон превръща лекарите
в палачи
Ваньо Шарков,
депутат от Синята коалиция

Проблемът с
евтаназията не е нито
син, нито червен. Евтаназия
е имало от древността. Всеки
я е познавал, дори и траките.
Има я и сега, ще я има в
бъдеще. Реших да поставя
въпроса пред вас, без да си
правя илюзии. Със стиснати
зъби и свито сърце казвам “да”
на евтаназията. Това е висша
форма на хуманизъм
Любен Корнезов,
депутат от Коалиция за България

Ако гласуваме този
законопроект, ние
ще отнемем възможността
един човек да вярва, че може
да бъде излекуван. Ако ние
имахме такъв законопроект,
всичко щеше да става много
по-лесно - на конвейер. Защо
тогава трябва да развиваме
медицината. Да, този
законопроект изигра ролята
си, предизвика дебат и всеки от
нас ще го отнесе в мислите си
Лъчезар Иванов,
депутат от ГЕРБ
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КРС ще свали цените за
разговори между операторите
Таксите за терминиране трябва да спаднат
тройно до средата на следващата година,
каза шефът на КРС Веселин Божков
Комисията за регулиране
на съобщенията (КРС) е
взела решение да свали два
пъти таксите, които плащат мобилните оператори
за разговори помежду си
- така нареченото “терминиране”. В момента цената
за терминиране е 13 ст. за
минута, като от 1 януари
трябва да спадне до 6.65
ст. От средата на 2012 г.
цената трябва да спадне
до 3 ст. на минута. Председателят на комисията
Веселин Божков коментира пред Агенция “Фокус”,
че намалението в цената
се прави на базата на пазарни анализи. “В Европа
пазарните анализи се правят от 6 до 24 месеца. Ние
работим по европейските
практики и излизаме днес
в изключително съкратени

срокове”, заяви Божков.
Необходим
акт

Намаляването на цените
по терминирането е едно
положително решение,
заяви Иван Вълков, председател на Комисията по
транспорт и съобщения.
Намаляването на цените на мобилните услуги
е крайно необходим акт,
който трябваше да се случи, заяви народният представител Иван Иванов,
заместник-председател на
Комисията по транспорт и
съобщения в НС.
Премиерът Бойко Борисов също коментира и според него това е “поредната
демонстрация на изпълнена политическа воля, на
последователна работа и

на спазено предварително
поето обещание в интерес
на хората”.
Предистория

На 11 август Божков заяви пред БНТ, че цената
на мобилните разговори ще намалее с 25%
още от януари догодина,
след като КРС изпрати
предложение до ЕК за
намаление на цената за
терминиране през септември. Тогава Божков
отрече информация, че
ЕС готви санкции срещу
България заради високите цени. Той припомни
също, че от началото на
неговия мандат досега
цените за терминиране
са намалели три пъти - от
38 на 13 стотинки.
Филип Буров

снимка емилия костадинова

Към края на юли дефицитът
в държавния бюджет е 1% от БВП
Инвестициите
намаляват
за сметка на
текущите разходи
Дефицитът в държавния
бюджет се равнява на 720.5
млн. лв., или 1% от брутния
вътрешен продукт (БВП).
Това показват данните на
Министерството на финансите за периода от началото на годината до края на
юли.
Само за миналия месец
дефицитът в държавния
бюджет е бил 70.8 млн. лв.
Въпреки това недостигът
за първото шестмесечие на
тази година е в по-малки
размери в сравнение със
същия период на миналата
година. Тогава разходите
по държавния бюджет са
надвишавали приходите с
1230.9 млн. лв. Това означава, че дефицитът е бил
1.7% от БВП.
Стремежът на правителството тази година е да
задържи дефицита под 3%,
като за тази цел министърът на финансите Симеон

Дянков заяви неведнъж, че
няма да се правят излишни
разходи. В името на строгата фискална политика
бюджетите на някои министерства бяха орязани.
Тя обаче не попречи на
правителството да отпусне
преди два дни 15 млн. лв.
от резерва за неотложни
разходи на единственото
ведомство - МВР, чийто
бюджет не беше намален.
Полицията е структурата,
която разполага с най-много държавни пари през
годината - 1 млрд. лв. Допълнителните средства ще
бъдат използвани за изплащането на просрочени
задължения.
Още 7 млн. лв. бяха отпуснати на Министерството на правосъдието също
за покриването на стари
задължения.
Приходи

Общият размер на приходите и помощите по
републиканския бюджет
към юли тази година е 14
118.8 млн. лв., или 53.9%
от годишните разчети. До

720,5 4,9

▶ млн. лв. е
дефицитът в
бюджета към края на
юли

▶ млрд. лв. има
във фискалния
резерв към края
на юли

края на годината приходите трябва да надхвърлят
25 млрд. лв., за да бъде изпълнен планът на правителството. Въпреки това
постъпленията за първите
седем месеца на годината
бележат ръст от 4.5%, или
са повече с 604.9 млн. лв.
спрямо отчетените за същия период на миналата
година. Това се дължи в
най-голяма степен на повисоките постъпления от
косвени данъци, които са
нараснали с 664.8 млн.
лв., или с 13.5%, казват
от финансовото министерство. Що се отнася до
събираемостта на данъци,
управляващите не могат
да се похвалят с данни,
различни от миналата година, като дял от общите приходи. Единствено
събираемостта от ДДС
е скочила с 1% и в момента данъкът формира
30% от приходите на държавата. Общата сума на
данъчните постъпления,
включително приходите
от осигурителни вноски,
към края на юли възлиза

4,5%

▶ е увеличението на
приходите за седемте
месеца спрямо същия
период на миналата
година

Приходи в държавния бюджет по видове акцизи към 31.07.2011 г.
Видове акцизи

Приходи 2010 (в млн. лв.)

Приходи 2011 (в млн. лв.)

Ръст в %

Горива

922.4

984.5

6,7

Тютюневи изделия

725.3

920.8

27

Алкохолни напитки и пиво

109.0

143.7

32

Други акцизни стоки

23,5

7,5

-68

на 11 519.7 млн. лв.
Разходи

Разходите по бюджета обаче също нарастват с 0.5%
на годишна база. От януари
досега държавата е изхарчила 14.83 млрд. лв. Има
обаче промяна в структурата на разходите. Инвестициите са намалели със 17%
до 1.217 млрд. лв. за сметка
на текущите разходи, които
са се увеличили с 2.4% до
12.76 млрд. лв. Жертването
на инвестиционните разходи, за да се финансират
текущи плащания, е едно от
най-критикуваните действия на това правителство.
Според експертите така се
пречи и на възстановяването на икономиката, защото,
вместо средствата да се
насочат към дейности, които ще създадат растеж, те
се изразходват за закърпването на нереформирани
сектори.
Елена Петкова

НАП предупреди:
Фалшиви
данъчни
документи
▶ Проверка на столичните инспектори на Националната агенция за приходите (НАП) е установила
използването на фалшиви
данъчни удостоверения за
теглене на кредити, участие в обществени поръчки и получаване на разрешителни за определени
дейности. Физически лица
и фирми със значителни
задължения са представили фалшиви данъчни
удостоверения. За повечето от засечените фалшификати не са постъпвали искания от лицата
за издаването им. В други
случаи искания са подадени
и издадените удостоверения са фалшифицирани
впоследствие. Върху някои

от нелегалните документи са поставени дори подправени подписи на служители на дирекцията.
▶ От НАП са уведомили
прокуратурата за всички регистрирани случаи с
фалшиви документи. От
агенцията съобщиха, че
не само ще бъде търсена
наказателна отговорност на нарушителите,
а и ще се погрижат те да
бъдат обект на постоянен контрол в бъдеще.
▶ В България удостоверения за платени данъци и
осигуровки се изискват при
повече 50 различни повода. Такова удостоверение
изисква подаване на искане
по постоянно местоживеене за физическите лица и
едноличните търговци и
по регистрация за всички
останали. Удостоверението се издава в 7-дневен срок
и само след обстойна проверка на задълженията.
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Синята коалиция стана Съюз на десните сили
за президентските избори. Без ДСБ

Съюзът не демократичните
сили на практика развали Синята коалиция с “Демократи
за силна България”, като се
регистрира без досегашния
си партньор за президентските избори. С внесените
в Централната избирателна
комисия документи се регистрира нова коалиция от
общо седем партии под името
Съюз на десните сили.
Ние се учудваме
защо Иван Костов
разделя десницата за
пореден път и не спазва
това споразумение. Ние
сме много учудени и му
казваме следното нещо пътят е един и той е към
обединение, към общи
действия, това е пътят
към успеха
Мартин Димитров,
председател на СДС

Детска градина

Споровете в Синята коалиция
започнаха още при подготовката за изборите, но стигнаха
до размерите на скандал при
дебатите за конкретните параметри в последните седмици.
СДС и ДСБ спориха по съотношението на съветниците в
листата за София, при решението на синята партия да попише предизборно споразумение с отцепилите се преди
време формации на Евгений
Бакърджиев, на бившия кмет
Стефан Софиянски и Любен
Дилов-син. Вторият също
е кандидат за кмет и ДСБ
постави условието той да се
оттегли, за да се съгласят за
подкрепата му за президентските избори. Всички тези
спорове на централно ниво са
съпровождани от конкретни
случаи на караници между

местните организации в различни райони на страната.
След поредицата размяна на
реплики в четвъртък изненадващо се оказа, че СДС вече са
се регистрирали. Лидерът на
партията Мартин Димитров
обвини втория съпредседател
на Синята коалиция Иван
Костов, че разделя дясното.
Отговорът на ДСБ беше, че
няма да влязат в съществуващата коалиция и очакват
СДС да се откаже от тази
регистрация.
Ти не си ми приятел

Доскоро двете десни партии
запазваха сравнително добър
тон дори при разногласия.
Поводът за ескалация беше
споразумението с т. нар. ОДС
(Общност на демократичните
сили), обединила отцепили
се през годините кадри на
СДС. Според ДСБ такова
обединение е безпринципно,
а сините обявиха, че гледат
на него като на консолидация на дясното пространство. Рефренът се повтори
и в четвъртък, когато председателят на предизборния
щаб на СДС Борис Марков
обяви новорегистрираната
коалиция за “безпрецедентно
обединение на десницата,
но за съжаление без ДСБ”.
Заместник-председателят на
партията на Костов - Екатерина Михайлова - пък отговори,
че се надява регистрацията
да бъде изтеглена до края на
срока за регистрация, който
изтича днес. Тогава двете
партии биха могли да се регистрират като Синята коалиция, но условието на ДСБ е
това да стане без участието на
другите формации. Ако това
не стане, Михайлова обясни, че няма да издигат свой
кандидат и ще подкрепят
кандидата Румен Христов,
който спечели номинацията
на вътрешните избори в двете
партии. В противен случай
СДС и ДСБ ще бъдат заедно
само на местните избори.
Филипа Радионова

▶Лидерът на СДС Мартин Димитров и кандидат-президентът Румен Христов след регистрацията на
Съюз на десните сили в ЦИК
СНИМКА МАРИНА АНГЕЛОВА

В момента не мога да
дам отговор дали Синята
коалиция приключва. Това, че
няма да правим самостоятелна
регистрация, е подкрепа за
спечелилия предварителните
избори кандидат. А дали ще има
кандидат за вицепрезидент, зависи
от това дали ще има Синя коалиция
и спазване на споразумението,
така както е подписано. Ако до
утрешния ден имаме резултат, всички
договорености ще бъдат изпълнени.
Ние в тази коалиция, в този състав не
бихме могли да участваме по много
причини и едната е, че те играят
срещу нас на изборите
Екатерина Михайлова,
зам.-председател на ДСБ

СНИМКА ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА

СДС регистрира
новата коалиция за
президентските избори
и обвини досегашния
си най-близък
партньор

“Заслужен отдих”

▶11 дни преди крайния срок
започна ваденето на т.нар.
къртица, която копаеше
тунела за метрото от
надлез “Надежда” до бул.
“Патриарх Евтимий”.
Работата ще продължи
около два месеца. За
малко повече от година
машината прокопа тунел
с дължина от 3.8 км, на
места на дълбочина от 23
метра под земята
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ОБЛАГАЙТЕ
НИ ПОВЕЧЕ

Богатите американци и някои европейци
поискаха да плащат по-високи данъци, за да
може страните им да намалят дефицита си
Данък солидарност, данък
лукс или просто данък
за богати е най-новата
формула за справяне с
големите бюджетни дефицити в страни като
САЩ, Германия, Франция, Испания и др. Това,
което прави тази мярка за
справяне с кризата много
по-различна от всички
останали, които правителствата предприеха
досега, е инициирането
й. Автори на идеята са
самите богати, а апелът
им "облагайте ни повече"
беше посрещнат по-скоро негативно като лицемерен блъф.
Неудобно ниски
данъци

Вълната от призиви за
по-големи данъци поведе американският милиардер Уорън Бъфет,
който в своя статия във
в. New York Times заяви, че се чувства зле
от факта, че за миналата
година е платил само 6.9
млн. USD данъци. Това
прави 17.4% от данъчно
облагаемия му доход, докато неговите служители
са платили средно 36%
данъци върху доходите

Мария Веромирова

maria.veromirova@pari.bg

си. Много хора приеха с
насмешка изказванията
му. Други го нарекоха лицемер, който се опитва да
привлече гласове в полза на президента Барак
Обама, който превърна
критиките към богатите в
своя основна предизборна платформа. Идеята на
Бъфет богатите да плащат по-високи данъци
бързо намери последователи зад граница.
Богати пенсионери

Най-голямата европейска
икономика - германската,
също е изправена пред
проблема как да намали
бюджетния си дефицит
и богатите германци подобно на американските
си колеги приеха присърце проблема и възможността да помогнат за
решаването му. "Богатите

за данък върху капитала"
е името на групата, към
която се присъединиха
50 германци, самоопределящи се като богати.
Въпреки че не са от ранга
на Бъфет, те смятат, че
притежават повече пари,
отколкото са им нужни.
Сред тях са пенсионирани учители, лекари,
предприемачи, а по-голямата част от богатството си са натрупали от
наследство. Те предлагат
правителството да въведе
5% допълнителен данък
за най-богатите хора в
Германия през следващите 2 години.
Франция в ход,
Италия се отказа

Френското правителството вече предприема
първи стъпки за изпълнение на идеята на своите
богати граждани, като
обяви въвеждане на 3%
допълнителен данък за
хората с доходи над 500
хил. EUR на година. Но още
преди да е прието окончателно, предложението беше
определено като параван,
зад който президентът Никола Саркози прикрива опростяваните години наред

милиарди евро на богатите
под формата на данъчни
облекчения, докато с тази
мярка в бюджета ще влязат
само 200 млн. EUR.
Правителството на Силвио Берлускони обаче се
отказа от въвеждането на
"данък солидарност" за заможните италианци. Вместо
това то ще търси начини да
се справи с укриването на
данъци.
Българският
"данък колиба"

Българският вариант на
данък за богатите беше обсъждан миналата година.
Т. нар. данък лукс обаче
претърпя няколко промени
и постепенно премина в
"данък колиба". Първият
вариант на новия налог обхващаше само имотите с
данъчна оценка над 300
хил. лв. и колите над 70 хил.
лв. За тях данъкът трябваше
да бъде двоен. Тъй като тези недвижимости са твърде
малко, предложението беше
променено и за жилищата с
данъчна оценка над средната за съответното населено
място трябваше да се плаща
с 30% по-висок данък. Това
също отпадна и в крайна
сметка от 2011 г. беше въве-

ден
налог
за имотите с оценка
под 1680 лв.
По
балкански

Милионери не
липсват и в балканските страни,
например Сърбия.
Те обаче са много
по-различни от
своите западноевропейски
и американски
колеги по състояние. Заможните
сърби не смятат, че
трябва да плащат по-големи данъци, за да помогнат
на страната да се справи
с финансовите проблеми.
Според тях тази мярка е
приложима в добре уредени страни, в които има
дисциплина и отговорност.
Едва когато бъдат осигурени условия за бизнес като
на Бъфет, ще помислим и
ние за по-високи данъци,
коментира сръбският бизнесмен Зоран Дракулич,
който притежава най-големия частен флот.
По-големи данъци са
готови да плащат и бри-

Франция планира 3%
допълнително облагане

Италия се отказа
от данък за богати
Италия може да
намали
дефицита си,
като се увеличи
приносът в бюджета на
хората с годишни доходи
между 5 и 10 млн. EUR
Лука ди Монтедземоло,
президент на Ferrari

Италия се отказа от
плановете си да въведе
данък за най-богатите хора в страната.
Първоначалната идея
на правителството
на Силвио Берлускони
беше да обложи с "данък
солидарност" италианските граждани, които
печелят над 90 хил. EUR
на година. Планът обаче

претърпя провал след
среща на министрите
и премиера. Вместо да
вдига данъците за богатите, правителството
реши да се фокусира върху укриването на данъци,
което е сериозен проблем
заради голямата корупция в страната.
Един от най-богатите
италианци, президен-

танските, финландските
и испанските милионери.
Оказва се, че - за разлика
от много други мерки на
правителствата в Европа за
съкращаване на разходите
и увеличаване на приходите в бюджета - тази не
води след себе си бурни
протести и недоволство.
Лицемерно или не, но богатите в развитите икономики показват готовност
да помогнат на страните си
за справяне с финансовите
проблеми.

тът на Ferrari Лука ди
Монтедземоло предложи
на правителството да
въведе нови по-високи
данъци за богатите.
Според него огромният
бюджетен дефицит на
страната може да бъде
намален, като се увеличи
приносът на хората с
годишни доходи между 5
и 10 млн. EUR.

Най-богатата жена във Франция, наследницата на
империята L'Oreal Лилиан Бетанкур, е една от 16те подписали петицията за по-високи данъци
Френското правителство смята да въведе 3%
допълнителен данък върху доходите на хората,
които на година изкарват повече от 500 хил.
EUR. Мярката е част от
действията на кабинета
за намаляване на бюджетния дефицит с 12 млрд.
EUR през следващите

две години. Новият налог
ще бъде в сила, докато
дефицитът се свие под
определената от ЕС граница - 3% от БВП, което
може да бъде постигнато през 2013 г. Очаква се
постъпленията от новия
данък да бъдат близо 200
млн. EUR годишно.
Идеята за новия данък се

е родила, след като някои
от най-богатите хора в
страната отправиха призив към правителството
да увеличи данъците за
богатите, за да намали
дупката в бюджета. 16 от
най-заможните французи
са подписали петиция
до правителството, с
която искат да увеличат
приноса си за приходите
в бюджета, като призовават правителството
да въведе нов данък за
богати. В петицията са
се включили най-богатата жена във Франция, наследницата на империята
L'Oreal Лилиан Бетанкур,
директорът на петролната компания Total Кристоф дьо Маржери, Фредерик Удеа от банка Societe
Generalе и Жан-Сирил
Спинета от авиопревозвача Air France. До момента
максималната данъчна
ставка във Франция е 40%.
Има и допълнителен данък
- 0.5 до 1.8% - за хората с
активи над 760 хил. EUR.
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Испания може да върне
данък богатство
Социалистическото
правителство в Испания
също обмисля връщането на данък богатство,
който беше премахнат
преди три години. Според експерти облагане-

то на богатството, без
да се включва първото
придобито жилище, ще
увеличи приходите с 1
млрд. EUR само от 50
хил. богати испанци.
Кандидатът за преми-

ерския пост на социалистическата партия
Алфредо Перес Рубалкаба
обяви, че ще подкрепи
въвеждането на данък за
богатите, ако спечели
изборите през ноември.

Бъфет предлага по-високи данъци
за милионерите в САЩ
Чувствам се
зле, че миналата
година платих
само 6.9 млн. USD данъци
Уорън Бъфет,

американски милиардер

Преди седмица американският милиардер
Уорън Бъфет заяви
пред в. New York Times,
че се чувства зле заради това, че миналата
година е платил само
6.9 млн. USD данъци.
Това представлява
17.4% от данъчно облагаемия му доход. В
същото време неговите служители са
платили средно 36%
данъци върху доходите
си. Много хора приеха
с насмешка изявленията му. Въпреки това
Бъфет предлага данъкът върху доходите и

върху инвестициите
да бъдат увеличени за
хората, чийто данъчно облагаем доход
надхвърля 1 млн. USD
годишно. Броят на
тези хора е около 0.2%
от подалите данъчни
декларации за връщане
на данъци през 2009 г.
Статията във вестника, чийто автор е
самият Бъфет, беше
силно разкритикувана.
"Уорън Бъфет лицемер"
беше заглавието в друга публикация във в.
New York Post. Според
изданието целта на
Бъфет е по-скоро да

привлече гласове в полза на президента Барак
Обама, който превърна критикуването на
богатите в основна
тема на кампанията за
преизбирането си.
"Преди да поискате
повече пари от данъци от мен и другите,
помислете как да
увеличите по справедлив начин събираните
всяка година 2.2 трлн.
USD и как да ги харчите по-разумно", смята
бившият изпълнителен директор на
American Express Харви
Голуб.

Снимка shutterstock

Сръбските милионери не искат
по-големи данъци

Богатите германци искат
да плащат 5% повече
Никой от нас
не е от ранга
на американеца
Бъфет или
французойката Бетанкур,
но ние имаме повече
пари, отколкото са ни
нужни
Дитер Лемкул,

пенсиониран лекар и основател на групата "Богатите
за данък върху капитала"

Още миналата година
50 германци, самоопределящи се като богати,
създадоха група на име
"Богатите за данък върху
капитала". В отворено
писмо до германския
канцлер Ангела Меркел те
предлагат да помогнат
за справянето с проблема.
Според тях е възможно
свободните пари, които
имат в банковите си
сметки, ако не да решат

проблема с кризата, поне
да помогнат за излизането от нея. "Никой от нас
не е от ранга на американеца Бъфет или французойката Бетанкур", казва
основателят на групата
Дитер Лемкул, който
е пенсиониран лекар,
притежаващ 1.5 млн. EUR.
Ние сме широк кръг от
хора - учители, лекари,
предприемачи, обяснява
той. По-голямата част

от нашето богатство е
от наследство, но имаме
повече пари, отколкото
са ни нужни, казва Лемкул. Според членуващите в групата приходите
в германския бюджет
може да се увеличат със
100 млрд. EUR, ако хората с доходи над 500 хил.
EUR на година плащат
5% данък богатство през
следващите 2 години.
След това може да се намали на 1% или повече.
В момента най-богатите германци внасят
максимум 42%, след
като бившият канцлер
Герхард Шрьодер понижи
тавана от 53%. "Бих казал на Меркел, че решението на финансовите
проблеми на Германия
не е в съкращаването
на разходите, което
неминуемо ще засегне
най-бедните хора, а във
вдигането на данъците
за богатите", обяснява
Лемкул.

Когато имам
условия за
работа като
тези на Уорън
Бъфет в САЩ, мога да
се замисля да предложа
вдигане на данъците

Зоран Дракулич,

собственик на най-големия
частен флот в Сърбия

Богатите хора в Сърбия обаче не смятат,
че трябва да плащат
по-големи данъци, за да
помогнат на страната
да се справи с финансовите проблеми. Според
Миролюб Алексич, собственик на фабриката
за шоколад Pionir, на
хотела Izvor Hotel и още
десетина други предприятия, въвеждането на

по-високи данъци е възможно само в страни,
които са по-добре уредени. В Сърбия подобна
мярка може да бъде обсъждана само след като
се въведат дисциплина и
отговорност.
Друг сръбски бизнесмен Зоран Дракулич, който е
собственик на най-големия частен флот, дори
не определя себе си като

богат. "Ако се занимаваш с производство,
което изисква постоянни инвестиции и вземаш
кредити, за да работиш,
не си богат", обяснява
той. Когато имам условия за работа като тези
на Уорън Бъфет в САЩ,
тогава мога да се замисля
да предложа на правителството да увеличи
данъците за богатите,
казва Дракулич.
Общото мнение на успелите хора в Сърбия е, че
въвеждането на допълнителни данъци може
да бъде само лош сигнал
за инвеститорите.
Богатите в страната
финансират партиите,
така че е логично да очакват благодарност от
политиците и респективно да не бъдат притеснявани с допълнителни и високи данъци,
обяснява професорът
по икономика Любомир
Савич.
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Световните сили се събраха в Париж,
за да решават бъдещето на Либия
Муамар Кадафи е в град
Бани Уалид, който се намира
на 150 км на югоизток от
столицата, и планира
ответен удар, коментира
либийски военен, цитиран
от Reuters

Преходният съвет
официално заяви
присъствието си пред
международната
общност
Париж стана домакин на
конференцията “Приятели
на Либия”. Тема на дискусиите бяха както политическите измерения на прехода,
така и икономическите последици за страната.
Френският президент Никола Саркози и британският министър-председател
Дейвид Камерън събраха
представители на 60 държави и световни организации.
Сред присъстващите бяха
представители и на Русия
и Китай, които отказаха да
подкрепят военните действия в Либия. Тричасовата

Промяна
в курса
И Русия призна
новата власт
▶ В четвъртък Русия
призна властта на
преходния съвет след
дълго въздържане.
Външният министър
уточни, че русколибийските отношения датират от
4 септември 1995 г. и
ще продължат, независимо какво прави-

програма на събирането
беше фокусирана върху политическото и икономическото преструктуриране на
Либия, като движеща сила в
дискусията беше стремежът
на световната общност да
избегне грешките, направени в Ирак.
Новата власт

Срещата се проведе в деня, когато се навършват 42
години от завземането на
властта от Муамар Кадафи.
Събирането беше по-скоро
символично, но даде шанс
на Националния преходен
съвет да заяви присъствието
си и да обяви началото на
изграждането на либийската
демокрация, което ще върне
страната на световната карта. По време на първото си
официално изказване пред
телство е на власт.
▶ От Алжир, строго
критикуван от преходния съвет заради
предоставянето на
убежище на четирима членове на семейството на Кадафи,
обявиха, че никога
не са обмисляли да
подкрепят бившия
либийски лидер. Очаква се страната да
признае властта на
съвета, когато новото правителство
бъде избрано.

световния елит лидерът на
Националния преходен съвет Мустафа Абдел Джалил
очерта плановете на съвета
за нова конституция, организиране на избори до 18
месеца и евентуалните методи за избягване на бъдещи
размирици.
Съветът представи доклад
за сигурността, управлението и възстановяването на
либийската държава. Найналeжащо се оказа възстановяването на услугите в
основните градове, доставките на храна и осигуряване
на заплати за работниците.
Пари за възраждане

Европейският съюз (ЕС)
е изпратил 150 млрд. EUR
за хуманитарна помощ за
Либия и подготвя мерки за
съдействие на преходния

Ултиматум
Защитниците
на режима
трябва да се
предадат до
събота
▶ Националният преходен съвет все още
среща съпротива в
няколко региона, сред
които родният град на
Кадафи - Сирт. Преходният съвет е поставил
ултиматум на послед-

съвет във възстановяването
на реда, образованието и
управлението на държавните финанси. Британските
военновъздушни сили доставиха нови банкноти от
либийската валута на стойност 226 млн. USD. Сумата
е част от либийските финанси в задгранични сметки
и ще бъде използвана за
най-наложителните нужди
на следвоенния период в
страната.
По време на финалните
дни от конфликта либийски говорители на няколко
пъти подчертаха, че Либия
не се нуждае от финансова
помощ, а е нужно единствено да бъдат размразени блокираните либийски
авоари в чуждестранните
банки. Към настоящия момент ООН е позволила на
ните защитници на
бившия режим да се предадат до събота. В противен случай ще бъдат
предприети военни
действия. Огънят беше
прекратен в сряда, за да
се отбележи краят на
свещения месец Рамадан, но войските на бунтовниците продължиха
движението си, за да
обградят Сирт и останалите територии,
които са все още под
контрола на последователите на Кадафи.

САЩ и Великобритания
да освободят по 1.5 млрд.
USD от блокираните либийски средства. Франция
също размрази 1.5 от общо
7.6 млрд. EUR. Другите
държави също ще трябва
да последват примера, за да
осигурят достъп до “завещаните” от Кадафи либийски средства (вж. карето).
Още проблеми

Освен социалните и политическите проблеми новото
правителство на Либия ще
наследи от Кадафи една
доста ощетена бизнес среда. Най-коментирани бяха
възможностите за възстановяване и бъдещо развитие
на нефтената индустрия.
Освен нея след установяването на новия режим в
Либия ще се отворят много

Факти
Държави, които трябва
да признаят управлението на Националния преходен съвет:
▶ Алжир
▶ Бразилия
▶ Китай
▶ Индия
▶ Иран
▶ Кения
▶ Пакистан
▶ Саудитска Арабия
▶ Южна Африка
▶ Венецуела
▶ Зимбабве

възможности за подобряване на местната инфраструктура и строителство,
на телекомуникациите, туризма и т. н. Според анализаторите международните
телекомуникационни, строителни и енергийни компании първи ще навлязат
на новия либийски пазар,
за да разрушат монопола
на италианските фирми,
осигурен от управлението
на Кадафи. Според преходния съвет държавите,
които са подкрепили бунтовниците в шестмесечния
конфликт, ще се ползват с
привилегии. Франция вече
изпрати представители на
свои компании в страната,
но Великобритания изчаква
окончателния край на конфликта.
Ангел Симитчиев

Освободени авоари (USD):
▶ САЩ - 1.5 млрд.
▶ Великобритания - 1.5
млрд.
▶ Франция - 2.16 млрд.
Основни сметки, които
все още са замразени
(USD):
▶ Канада - 2.4 млрд.
▶ Франция - 11 млрд.
▶ Германия - 7 млрд.
▶ Италия - 8 млрд.
▶ Великобритания - 19
млрд.
▶ САЩ - 34 млрд.
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699
▶ млн. клиенти са посетили магазините на ИКЕА по света през 2010 г.

ИКЕА очаква 10% дял и 1.5 млн.
посетители още първата година
Магазинът в София ще е 326-ят за веригата и ще отвори на 20 септември
Пазарен дял от 10% и над
1.5 млн. лв. посетители
са целите за българския
магазин ИКЕА, който ще
отвори врати на 20 септември от 10 ч. След това
магазинът ще се стреми да
стане лидер по продажби
на обзавеждане за дома.
Брой клиенти,
а не обороти

“Нашата цел е през първата година да имаме 1.5 млн.
посетители. Това ще се
счита за успех. Ако имаме
голям оборот, но без този
брой посетители - няма да
считаме, че сме постигнали успех, обяви Апостолос
Петалас, главен изпълнителен директор на гръцката “Фурлис груп”, която
е франчайзополучател на
ИКЕА. Част от групата е
“Хаус маркет” С. А., която
притежава гръцките магазини на шведската мебелна
компания. В страната ни
ИКЕА стъпва през “Хаус
маркет България”.
“Пазарът в България има
много възможности и мисля, че това е перфектно
време за старт на магазина ни в България”, каза
неговият управител Тео
Муратидис. Бизнес идеята
на ИКЕА е да предложи
добре проектирани мебели и аксесоари за дома
на толкова ниски цени,
че възможно най-много
хора да си ги позволят.
Ниските цени се постигат,
като магазините са в покрайнините и са построени
върху по-евтина земя, поръчките към доставчиците
са големи, защото се снабдяват всички магазини на
веригата по света. Освен
това стоките са опаковани
в правоъгълни кашони,
така че клиентите сами да
ги превозват до домовете
си и да спестяват допълнителни транспортни разходи, както и разходи за
сглобяване.
Как 326-ят е и първи

Магазинът в София ще бъде 326-ят в света. Неговата
площ е 30 000 кв. м. Инвестицията е в размер на
над 50 млн. EUR. Той ще
предлага над 7500 продукта. В него ще има 55 обзаведени стаи и 3 различни
по размер апартамента.
Шведската компания ра-

▶Успехът ще се мери
с броя посетители, а
не с оборота, обяви
Апостолос Петалас, главен
изпълнителен директор на
“Фурлис груп”

СНИМКА ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА

боти и с над 20 български
производители на дървени
и метални изделия. Те обаче ще имат стандартните
етикети без по-специално
обозначаване. ИКЕА в София ще има и ресторант
за 600 посетители, кафе,
магазини за шведски хранителни продукти, безплатен детски кът и паркинг
с 1200 места, от които 850
ще са закрити. Над 330 ще
са служителите в първия
магазин в София.
От врата до врата

Каталогът от над 370 страници вече се разпространява. “Той няма да се слага
в пощите, защото е прекалено голям, а ще бъде в
пластмасова торбичка, която ще се закача на дръжките на входните врати”,
обясни Нана Серкеджиева,
маркетинг мениджър на
ИКЕА София. Каталогът
ще се разпространява от
врата до врата в София,
Пловдив, Пазарджик, Кюстендил и Перник, ще може
да се разглежда и в магазина. В него има 3500

продукта. Цените в него
са максималните, на които
артикулите се продават.
Онлайн вариантът му е
безплатен, а има и 36 мо-

			

324

билни версии.

газин на ИКЕА. Дали там
има закупена земя, все още
не е ясно. Вероятно е обаче
от компанията да изчакат,
за да видят как се приема

Инвестиция

Варна е вторият град, в
който се очаква да има ма-

ИКЕА е основана през 1943 г. от

магазинът в София, преди
да се пристъпи към активизиране на инвестицията
във Варна.

Красимира Янева

17

-годишния Ингвар Кампрад

са магазините на ИКЕА сега. След броени дни ще отвори 325-ят в Мелбърн, а този в
София ще е с номер 326.

7500

						Общата площ на магазините по света е

Всеки магазин предлага

23.8

8

млн. кв. м

продукта, обновявани през годината.

млрд. EUR е оборотът на магазините ИКЕА през 2010 г.

Каталогът на ИКЕА се разпространява всеки септември и в него има около

продукта. Най-новият - за 2012 г., ще бъде издаден на

31

3500

езика и ще се разпространява в 39 държави.

	Общото тегло на всички копия на каталога ИКЕА е равно на

375

натоварени самолета Airbus 380.
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Заплахата от провал на сде
отново надвисна над “Булг
Министърът на икономиката Трайчо
Трайков афишира несъгласие с
критериите за избор на купувач и
инициира спешна среща с премиера
точно преди подписването нa
договора с “БТ Инвест”
Заплахата от провал на приватизацията отново надвисна над “Булгартабак”.
Сценарият за пропадане на
сделката стана особено актуален, след като министърът на икономиката Трайчо
Трайков открито афишира
несъгласието си с критериите, които са довели до
получаване на офертата от
избрания купувач “БТ Инвест” в сегашния й вид.
“Надзорният съвет на
АПСПК, който е избран от
Народното събрание, определи в сделката за “Булгартабак” критерии, които дават приоритет не на цената,
а на социални ангажименти
и изкупуване на количества
тютюн. И преди съм казвал,
че като министър на икономиката бих предпочел поголяма тежест на пазарните
критерии”, обяви вчера в
прессъобщение министър
Трайков.
“Днес свиквам спешно заседание и ще обсъдим дали
да одобрим продажбата”,
коментира пред в. “Пари”

Днес свиквам спешно
заседание и ще обсъдим
дали да одобрим продажбата. Не
съм политик и сделката е твърде
сериозна, за да коментирам дали
има политическо решение в казуса.
Мисля, че този път ще успеем да
продадем “Булгартабак” и аз ще
гласувам “ЗА”

Юлия Ненкова,

председател на надзорния съвет на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол

председателят на надзорния съвет на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол Юлия
Ненкова.
“Не съм политик и сделката е твърде сериозна, за
да коментирам дали има
политическо решение в казуса. Мисля, че този път ще
успеем да продадем “Бул-

гартабак”, и аз ще гласувам
“ЗА”, каза Ненкова.
Бързи, смели, спешни

Ден по-рано, след като
АПСПК обяви, че единственият останал в процедурата купувач “БТ Инвест” печели конкурса за
близо 80% в държавния
тютюнев холдинг, Трайков свика спешна среща с
изпълнителния директор
на Агенцията за приватизация Емил Караниколов,
председателя на надзорния
съвет на ведомството Юлия

Ненкова и изпълнителния
директор на “Булгартабак”
Иван Биларев. На нея според информация на в. “24

Надзорният съвет
на Агенцията
за приватизация и
следприватизационен контрол,
който е избран от НС, определи
в сделката за “Булгартабак”
критерии, които дават
приоритет не на цената, а
на социални ангажименти
и изкупуване на
количества тютюн. И
преди съм казвал, че
като министър на
икономиката бих
предпочел по-голяма
тежест на пазарните
критерии
Трайчо Трайков,
министър на икономиката,
енергетиката и туризма

часа” министърът е казал,
че очаква от шефовете на
агенцията да не одобряват
сделката. Като основен проблем се очертала постигнатата цена.
“В хода на процедурата на
сделката аз имах известни
резерви по отношение на
критериите, но в крайна
сметка бяха предпочетени
такива, които дават приоритет не на цената непременно, а на други аспекти,
свързани със социални клаузи, изкупуване на тютюни
и т. н.”, обясни по-късно
критиките си Трайков.
Малко по-меко

В съобщението си вчера
министър Трайков смекчи
позицията си и обясни, че
за повишаване на финансовия ефект за държавата
са изтеглени 100 млн. лв.
под формата на извънредни
дивиденти от резерва. “Така
надвишихме оценката от
119 млн. EUR, изготвена
от предишното правителство при несравнимо подобра конюнктура тогава,
и значително надхвърлихме
борсовата капитализация
на дружеството.”
С приближаване на крайния акт по сделката - подписването на договора, отговорността за продажбата

на “Булгартабак” започна
да се подмята като горещ
картоф. Сделката е в ръцете
на Агенцията за приватизация и на надзорния й съвет,
каза Трайков. По думите му,
след като е започнала процедурата, въпреки че той е
принципал на държавното
участие в “Булгартабак”,
по закон не участва във
вземането на решения. “Отговорността на агенцията
е голяма, тъй като трябва
да уточни ангажиментите
на инвеститора в договора. Заедно с вицепремиера
Дянков и премиера Борисов
ще следим много внимателно този процес.”
Критериите не са найточно подбрани, коментира
пред в. “Пари” и депутатът
от ГЕРБ Валентин Николов.
“Социалните приоритети
са повече, а цената трябваше да е водеща”, каза
Николов.
Пазарлъкът започна

Междувременно спечелилата конкурса “БТ Инвест”
вече започна пазарене по
параметрите на договора.
Изпълнителният директор
на агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол Емил Караниколов
коментира, че одобреният
кандидат настоява да бъдат
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“Булгартабак” трябва да
се продаде. Не може 20
години преход и 20 години
да не се продава това
дружество. Социалните
приоритети обаче
са повече, а цената
трябваше да е
водещо условие и
задължително
дружеството
трябва да работи

Валентин Николов,
депутат от ГЕРБ

снимка боби тошев

предоговорени неустойките
при неизкупуване на тютюна, евентуалните спорове
между държавата и него да
се водят не в български съдилища, а в международния
арбитраж във Виена. Против сделката открито засега
се обявяват опозицията и
синдикатите. От КТ “Подкрепа” ще организират протест срещу продажбата на
цигарения холдинг в петък
пред сградата на агенцията
за приватизация на столичната улица “Аксаков”.
“Зад приватизацията стоят икономически кръгове в
България”, заяви бившият
министър на икономиката
Румен Овчаров и отбеляза,
че всички чуждестранни
стратегически инвеститори
са били умишлено изгонени
от участие в приватизацията. Овчаров има един неуспешен опит за раздържавяване на цигарения холдинг.
Според бившия министър
приватизацията не отговаря на интересите нито на
тютюнопроизводителите,
нито на работещите в компанията. “Тютюнопроизводителите няма на какво
да се радват, защото петте
хиляди тона тютюн, които
се предвижда да бъдат изкупувани, са по-малко от
количествата тютюн, които

изкупува “Булгартабак”. И
през тази година те са над
6000 тона”, обясни депутатът.
“Това е една от най-грубите измами в българската
икономика за последните
20 години”, коментира Овчаров. Корнелия Нинова от
БСП напомни, че консултантът по сделката официално е изразил несъгласие с
параметрите на сделката.

“БТ Инвест”
настоява да
бъдат предоговорени
неустойките при
неизкупуване на тютюна
и евентуалните
спорове между
държавата и
него да се водят
не в български
съдилища, а в
международния
арбитраж във
Виена

Емил Караниколов,
изп. директор на Агенцията
за приватизация и
следприватизационен контрол

А сега накъде

“Във всяка ситуация има
различни начини да се отстоява държавният интерес,
такъв е случаят и сега. В
този случай цената, която е
предложил инвеститорът,
е по-добра от тази, която е била предложена при
предишното правителство.
Важни са условията, които допълнително ще бъдат
договорени”, обясни министър Трайков. По думите
му държавата в момента
продава “Булгартабак” за
150 млн. EUR зaради извънредния дивидент от 100
млн. лв. Според Трайков
предишното правителство
е определило цената на
холдинга на 119 млн. EUR,
когато конюнктурата на пазара е била по-добра.
Кашата с края на сделката
стана съвсем пълна заради

заведено дело за запор на
45% от акциите на “Булгартабак” В Софийския
градски съд. Руската федерация е подала молба за
обезпечение на бъдещ иск
срещу “Булгартабак”, но
Софийският градски съд я
е оставил без разглеждане.
Така към края на деня сделката за “Булгартабак” все
пак изглежда по-вероятна.
“Има реален шанс и сериозни предпоставки да се
стигне до успешен край на
преговорите и до подписване на договор, но в случая
единственият, който взима
решение, е надзорният съвет на агенцията”, обясни
министър Трайков.

ПРСР финансира сдружаването на земеделските производители
Ако са обединени в организации, земеделците могат да получат до 400 хил. евро безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз. Финансирането е предвидено по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. То се отпуска
като годишно плащане за пет последователни години, считано от датата на признаване на съответната организация.
Размерът на помощта се изчислява на година според стойността на годишната пазарна продукция. Схемата се прилага в
България от две години, но все още интересът към нея от страна на производителите е нисък. Обединението на стопаните
е шанс да станат по-конкурентни на пазара.
Целта на Европейската комисия е да насърчи създаването на по-мащабни и ефективни организации в земеделския сектор,
които да произвеждат висококачествени продукти, отговарящи на европейските стандарти и пазарните изисквания.
По схемата ще се подпомагат организации на земеделски производители, официално признати до края на 2013 г.
Секторите, които се финансират, обхващат производството на следните култури - зърнени, медицински и етерично –
маслени, бобови и технически култури, слънчоглед, рапица, памук, лен, тютюн, картофи, мляко, месо, мед, винено грозде,
биологично чисти продукти и други.
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“Витошка” слезе до 52-ро място
сред най-скъпите търговски улици
Снимка емилия костадинова

Пазарът на търговски площи у нас остава все още притиснат
от ниското потребление, което рефлектира негативно върху
търсенето и води до увеличаване на процента свободни площи
Софийският бул. “Витоша” заема 52-рото
място в класацията на
Cushman&Wakefield за
най-скъпите търговски
улици в света. Класацията
е представена в България
от стратегическия партньор на световната компания за страната ни Forton
International.
Година по-рано софийската търговска локация е
заемала 51-вата позиция.

▶ Мястото на
бул. “Витоша”
в класацията
за най-скъпите
търговски улици
от 2005 г. до днес
Година
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Място
22
28
32
35
49
51
52

А през 2005 г., когато България за първи е включена в
класацията, бул. “Витоша”
е бил на 22-ро място. Към
момента средните наеми в
българската столица са около 50 EUR на кв. м месечно.
В класацията участват 63
страни с над 250 търговски
улици.
Пазарът на
търговски площи

Според данните на
Cushman&Wakefield пазарът на търговски площи у нас остава без съществена промяна през
последната година. Той
все още е притиснат от
ниското потребление, което рефлектира негативно
върху търсенето и води до
увеличаване на процента
свободни площи.
Определени търговци се
възползваха от ниските
наемни нива и предприеха
релокация, но най-активни остават хранителните
и дискаунт вериги, които
търсят добри локации за
продажба на бързооборотни стоки. Наемите на търговските улици в страната

са паднали с 10 до 25%
през 2010 г. От началото на
2011 г. се наблюдава стабилизиране на достигнатите
нива, сочи още докладът на
Cushman&Wakefield.
Моловете и
ремонтите пречат

“Булевард “Витоша” в момента не е атрактивен за
търговците заради активните ремонтни работи, които
водят до проблеми с инфраструктурата и пряко влияят
върху комфорта на потребителите”, сочат данните
на Cushman&Wakefield. В
резултат се отчита значителен спад в потреблението
на фона на увеличеното
предлагане на атрактивни
търговски площи в столичните молове.
Друга причина за високия
процент свободни площи
на основната ни търговска
улица са високите цени на
добрите локации, които
не отговарят на приходите
на търговците, коментира
Димитър Киферов, мениджър “Търговски площи”
във Forton International.
“Очаквам в дългосрочен

план бул. “Витоша” да остане предпочитано място
за т. нар. flagship (ключови)
магазини както на българските, така и на международните търговци, тъй като
по данни на Столичната
община след приключването на работата по метростанцията ще спре и
движението на трамваите и
улицата ще стане напълно
пешеходна. Това неизбежно ще се отрази положително на броя на посетителите и ще промени коренно
нейния имидж”, добави
Киферов.

EUR на кв. м. С 1.9% са се
покачили средните наеми в
Европа, сочи още анализът
на Cushman&Wakefield.

В световен мащаб наемните нива на основните
търговски улици отчитат
стабилен ръст, сочи докла-

дът на Cushman&Wakefield.
Те са се повишили с над
5% за година. Над 80% от
страните в изследването
отчитат ръст или задържане
на наемите на основните си
улици, докато по-малко от
20% отбелязват спад. Това
е значително подобрение
спрямо миналата година,
когато близо 35% от страните са били с понижение
в наемните нива.
Пето авеню в Ню Йорк
и тази година остава найскъпата търговска улица
в света със средни наеми
1392 EUR на кв. м месечно.
Втората позиция се заема
от “Козуей Бей” в Хонконг
с наем 1202 EUR на кв. м
на месец. На трето място
се нарежда “Гинза” в Токио със среден наем 645

“Пето Авеню”
и през тази
година остава
най-скъпата
търговска улица
в света

Над 5% е
ръстът на
наемните нива
на търговските
улици в световен
мащаб

“Шан-з-Елизе”
е най-скъпата
търговска улица в
Европа

По света

Прогнози

Прогнозата за бъдещото
развитие на пазара на търговски площи в Европа
на Cushman&Wakefield е
за продължаващо покачване на наемите, предизвикано от недостига на
първокласни площи, което ще накара търговците
да плащат повече въпреки свитото потребление.
Същевременно нивата на
второкачествените площи
по всяка вероятност ще
претърпят допълнителен
спад, сочат още данните на
компанията.
Кина Драгнева

Райфайзенбанк отчита 65% ръст в печалбата до 54.8 млн. лв.
Банката има ръст в
клиентите до
747 630 и капиталова
адекватност от 18.3%
Райфайзенбанк отчита
65% ръст в печалбата си
след данъци до 54.8 млн.
лв. за първото полугодие
на годината. Според разпространеното до медиите
съобщение от банката печалбата за същия период
на 2010 г. е била 33.3 млн.

лв. Положителни резултати
се отчитат и в клиентската
им база, която към 30 юни е
747 630 физически лица и
фирми спрямо 715 359 година по-рано. Увеличението е
с 4.5%, или 32 200 клиенти
на годишна база. Момчил
Андреев, изпълнителен директор на Райфайзенбанк,
коментира в прессъобщението, че увеличената печалба
след данъци се дължи на
подобреното управление на
проблемните експозиции.

Оперативни
приходи

Оперативните приходи на
Райфайзенбанк са 189.9
млн. лв. към 30 юни 2011
г. През същия период на
миналата година са били
188.7 млн. лв. Оперативните разходи отчитат също
покачване до 91.9 млн. лв.,
сравнено с 88.9 млн. лв.
до 30 юни 2010 г. Така
оперативният резултат на
банката е 98 млн. лв. за
отчетния период спрямо

99.8 млн. лв., регистрирани през първото полугодие
на 2010 г.
Депозитите за полугодието са с лек спад в сравнение със същия период на
миналата година. Към 30
юни 2011 са 4.18 млрд. лв. в
сравнение с 4.31 млрд. лв.
Активи
и провизии

Към края на юни т. г. активите на Райфайзенбанк
възлизат на 6.53 млрд. лв. в

сравнение с 6.59 млрд. лв.
година по-рано. Кредитният портфейл е 4.84 млрд.
лв. спрямо 4.66 млрд. лв. в
края на първото полугодие
на 2010 г. Банката е заделила 37.9 млн. лв. провизии,
което представлява спад
от 40% спрямо същия период на миналата година,
когато сумата е била 63.6
млн. лв. Така общите провизии са 284.6 млн. лв.
спрямо 221.6 млн. лв. към
30 юни 2010 г. Общият

размер на привлеченото
от Райфайзенбанк външно
финансиране е 601 млн.
EUR в края на полугодието на тази година, а от тях
294 млн. EUR са кредитни
линии и споразумения за
гаранции с Европейската
банка за възстановяване
и развитие, Европейската
инвестиционна банка, Европейския инвестиционен
фонд, КфВ, Европейския
фонд за Югоизточна Европа и др. 
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Фирмите масово свиват производството,
а страховете от нова рецесия растат
Доверието на
потребителите и
бизнеса спада и е
трудно да се види
начин за подобрение,
твърдят експерти
През август компаниите рязко са намалили производството си, а поръчките им за
външни пазари са се свили.
Това е изводът от факта, че в
почти всички страни по света
през август индексът PMI
(Purchasing Managers' Index),
който проследява продажбите, заетостта, материалните
запаси и цените на фирмите,
отчита спад. Като единствено
изключение от негативната
тенденция се очертава само
Китай (вж. материала по-долу). Така новите данни отново подхраниха страховете на
анализаторите, че се задава
втора рецесия.
Нови рекорди

В световен мащаб търсенето
се е повишило до рекордни
нива през декември, но през
август достига и рекордни
спадове. За първи път такова
свиване се отбелязва и в еврозоната. Появи се информация
и че новите поръчки за износ
от Южна Корея и Тайван рязко са намалели. Растежът в
сектора на производството в
Германия също е на път да
прекъсне, въпреки че страната
е сочена за основен двигател
на европейската икономика.
Само във Великобритания
индексът PMI спада за пръв
път от май 2009 г., а новите
поръчки се свиват до най-ниското си ниво за последните
почти 2.5 години.
Страховете
на анализаторите

"Като цяло проучването подчертава увеличаващия се риск
за индустриалния сектор и
вероятно за цялата икономика. Това може да е начало на

двоен спад", каза Самюъл
Томс, икономист от Capital
Economics. По думите му
резултатите показват, че секторът на производството също е повлиян от забавянето
на икономиката в световен
мащаб.
Доверието на потребителите и бизнеса спада и е трудно
да се види начин за подобрение, твърдят експерти.
Производството се считаше
за начин да се възстанови
икономическият растеж, но
явно не може да се разчита
на това.
Производителите са фокусирали вниманието си върху
създаването на стоки за крайния потребител. Това обаче е
свързано с възстановяването
на стоковите запаси и не може да бъде поддържано.
Великобритания

През август производството
във Великобритания отбеляза значителен спад, след като
поръчките за износ спаднаха драстично. Наблюдава се
понижаване и в нивата на
заетост, тъй като производителите се стремят да намалят
разходите си.
Неочакваният спад в новите поръчки за износ е особено тревожен, защото Великобритания също е засегната от
несигурността в световната
икономика. Мерките за икономии в страната стават все
по-строги.
Позитивна забележка в изследването е забавянето на
производствените разходи до
най-ниското им ниво от 20
месеца. Това може да увеличи
натиска върху централната
банка на Великобритания
да предприеме политика на
парична експанзия.

през последния месец. Индексът PMI пада за четвърти
пореден месец и достига найниските си нива от септември 2009 г. насам. Сега той е
на границата между растеж и
свиване. Причина за явлението отново са несигурността
за световната икономика,
както и задълбочаващата се
дългова криза в еврозоната.
Икономиката на Германия
бележи дори по-слаб растеж
от тази на Великобритания.
През второто тримесечие тя
е нараснала с 0.1%, докато
британската - с 0.2%.

Германия

Франция

Германското производство
отбелязва най-бавния си растеж от две години насам заради рязък спад в поръчките

Втората най-силна икономика в еврозоната е френската.
Там картината е дори посложна. Производството се

свива за първи път от юли
2009 г. насам. Индексът на
производството отбелязва
спад от над 1 пункт. Това
затруднява още повече опитите на страната да се справи с високата безработица,
спада в заплатите и ниските
потребителски разходи.
На опашката

В Италия и Испания също
се наблюдава свиване. Проблемът се отнася не само
за страните от южната периферия на еврозоната и
Ирландия, но и за страните
със стабилна икономика, които поддържат еврозоната. В
САЩ също се очаква спад в
производството за август за
първи път от две години.

Златина Димитрова

индекс
август
Държава
Великобритания
Еврозона
Германия
Франция
Италия
Испания
Китай
Япония

49
49
50,9
49,1
47
45.3
49.9
51.9

юли (преразгледан)

49.4
50.4
52.0
50.4
50.1
45.6
49.3
52.1

След 4-месечен спад Китай отчита ръст
на производството
Икономиката на
страната обаче е
заплашена от помалко поръчки за
износ и повишаване
на цените на
материалите
Производството в Китай
отново отбеляза ръст след
четиримесечен спад на основните си пазари. Индексът
PMI (Purchasing Managers'
Index), който проследява
продажбите, заетостта, материалните запаси и цените на
фирмите, се е повишил през
август на фона на по-ниските
резултати в Европа.
Въпреки повишението
обаче Китай все още среща трудности. Китайската
федерация за логистика и

снабдяване отбелязва, че от
гледна точка на търсенето
страната е изправена пред
голяма несигурност.
Спад на износа

Успехът в производството на
Китай се дължи на износа.
Това превърна страната във
втората по размери световна
икономика. Все пак търсенето на основни пазари като
САЩ и Европа спада през
август заради забавянето на
икономическия им растеж.
Поради тази причина и индексът на износа за този месец
е намалял с 2.1%. Според
Федерацията това ще даде
отражение и в бъдеще.
Повишаване
на цените

Докато новите поръчки за
производителите в Китай

намаляват, страната среща
трудности и заради по-високите цени на материалите.
Подиндексът на цените на
ресурсите се е повишил с
около 1 пункт през август
спрямо юли. Той е индикатор
за средствата, които компаниите плащат за материали.
Изкупните цени продължават
да се повишават през август,
което говори за увеличаващия се натиск по отношение
на корпоративните разходи, твърдят анализатори. Те
считат, че повишените цени
на суровините са причина
за увеличаване на разходите на производителите.
Това оказва натиск върху
компаниите, които не са
способни да повишат своята
продуктивност, отбелязват
експертите.
Златина Димитрова
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Райфайзен-Европлюс-Облигации
Райфайзен-Глобални-Облигации
Райфайзен-Глобален-Балансиран
Райфайзен-Европейски-SmallCap-Kомпании
Райфайзен-Глобален-Акции
Райфайзен-Източноeвропейски-Акции
Райфайзен-Евразия-Aкции
Райфайзен-НововъзникващиПазари в Акции
Райфайзен-Русия-Акции

консервативен
консервативен
балансиран
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен

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

високодоходен
високодоходен
високодоходен
консервативен
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Валута
Currency
АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ
КАНАДСКИ ДОЛАР
��,�
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН
ЧЕШКА КРОНА
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ДАТСКА КРОНА
БРИТАНСКА ЛИРА
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР
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УНГАРСКИ ФОРИНТ
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ
източник: БФБ
източник:
източник:
Bloomberg
БФБ
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ
ИНДИЙСКА РУПИЯ
ЯПОНСКА ЙЕНА
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН
ЛИТОВСКИ ЛИТАС
до 15.00 ч. на 31.08.2011 г.
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ
МЕКСИКАНСКО ПЕСО
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ
12,26
12,20
12,14
12,11
11,96
11,96			
НОРВЕЖКА КРОНА
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР
84,69
84,28
83,86
83,45
82,22
82,22			
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
746,05 742,43
738,81
735,18
724,32
724,32			
ПОЛСКА ЗЛОТА
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ
161,32
160,55
159,79
159,02
153,64
153,64			
РУСКА
РУБЛА
152,70
151,97
151,23
150,50
146,83
146,83			
ШВЕДСКА КРОНА
288,80 287,43
286,05
284,68
275,05
275,05			
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР
ТАЙЛАНДСКИ БАТ
175,09
174,25
173,42
172,59
166,75
166,75			
ТУРСКА ЛИРА
222,22
221,16
220,11
219,05
211,64
211,64			
ЩАТСКИ ДОЛАР
81,97
81,58
81,19
80,80
78,07
78,07			
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД
ЕВРО
161,91
161,14
160,37
159,60
154,20
154,20			
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USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR 113,63
EUR 120,59
EUR 128,18

113,08
120,02
127,56

112,54
119,44
126,94

111,99
118,87
126,32

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки

Петрол

USD/тр. у.

109,26
114,85
124,45

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
1,4207
10
8,4551
1
1,3710
1
1,7152
10
2,1212
100
7,9869
10
2,6253
1
2,2299
10
1,7383
10
2,6199
1000
7,1892
10000 1,5834
10
3,7585
100
2,9456
100
1,7698
1000
1,2521
10
5,6645
1
2,7574
10
1,0901
10
4,5543
10
2,4939
1
1,1239
100
3,1965
10
4,7054
10
4,5944
100 4,6843
10
2,1438
1
1,1240
100
4,5276
10
7,6206
1
1,3551
10
1,8790
1
1,9558

109,26			
Валутният курс за митнически цели е курсът
на БНБ определен в предпоследната сряда от
114,85			
месеца и публикуван този или на следващия ден,
124,45			
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 6.09.2011 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
0.6006				 0.5946				
-2.72%
12.91%
5.42%
-9.12%
фонд в акции
0.5514				 до 1 месец		
над 1 месец		
3.46%
12.91%
2.80%
-11.17%
					 0.5486		
0.5363						
фонд в акции
0.4123				 0.4042				
0.12%
11.29%
10.80%
-20.75%
Фонд на паричен пазар 1104.2152				до 180 дни		 над 180 дни		
3.27%
12.91%
5.03%
4.93%
					1102.5589		
1071.0887						

17.04.2006
16.08.2006

Смесен - балансиран
98.1362				
Смесен - балансиран
100.0401				
фонд в акции
81.4807				
Фонд на паричен пазар 130.1135				
Смесен - консервативен 95.9671				
Смесен - консервативен 112.2485		
112.1364		
фонд в акции
102.1648		
101.1533		

97.1598				
99.0447				
80.2675				
130.1135				
95.5836				
111.8000		
112.1364		
100.1418		
100.9004		

-1.72%
-3.97%
-3.72%
4.33%
1.20%
3.85%
0.64%

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

-2.44%
-6.04%
-4.97%
6.94%
2.64%
5.73%
N/A

-0.41%
-0.08%
-2.19%
7.09%
-1.17%
5.41%
1.45%

фонд в акции

4.8318 				 4.8028 				
-0.68%
8.84%
5.00%***
4.54%
до 100 000 лв от 100 001 до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.
фонд в акции
0.9756
0.9707 		 0.9683
0.9635 				
3.00%
13.40%
5.18%***
-1.53%
													
Смесен - консервативен 10.0887				 10.0685				
0.69%
0.56%
0.69%
0.63%
Смесен - балансиран 17.6989 				 17.5755 				
0.35%
7.59%
0.11%
8.62%
фонд в акции
10.7062				 10.5574 				
-1.12%
9.64%
-2.67%
1.09%
													
фонд в акции
1.0317 				 1.0165 				
-9.33%
13.65%
-13.77%
-0.44%
фонд в акции
0.7238 				 0.7131				
-13.90%
15.59%
-4.70%
-6.66%
фонд в акции
0.9452 				 0.9312				
-12.96%
19.26%
-2.56%
-1.87%
до 100 000 лв.		
над 100 000 лв.										
фонд в облигаци
133.9627		
133.7625		 133.4955				
1.40%
3.00%
2.80%
5.57%
Смесен - балансиран 13.9056		
13.9056		 13.7679				
-2.90%
7.95%
-1.92%
1.31%
фонд в акции
0.6766		
0.6699		 0.6633				
-12.08%
15.14%
-7.41%
-7.41%
													
Смесен - балансиран 866.4340				 859.9519				
5.58%
4.27%
9.73%
-4.30%
фонд в акции
762.3268				 756.6593				
3.54%
4.72%
7.75%
-7.93%
													
фонд в облигаци
11.9712				 11.9712				
3.72%
1.03%
6.27%
3.27%
Смесен - балансиран 129.7926				 129.7926				
4.11%
6.24%
11.01%
3.10%
фонд в акции
7.6654				 7.6654				
6.11%
11.43%
18.07%
-4.65%
фонд в акции
10.9648				 10.9648				
5.38%
3.79%
9.69%
3.63%
											
фонд в акции
7.8919				 0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
за поръчки до 100 000 лв		
за поръчки над 100 000 лв
фонд в акции
0.5144		
0.5118		 0.5092				
-9.05%
12.52%
1.01%
-16.24%
Смесен - балансиран
0.7292		
0.7267		 0.7242				
-4.32%
6.23%
-1.43%
-8.10%
Смесен - консервативен 1.0321		
1.0306		 1.0291				
2.32%
1.34%
3.80%
0.80%
до 50 000 лв / 40000 USD		
над 50 000 лв / 40000 USD										
Фонд на паричен пазар 1.3306		
1.3286
1.3266				
3.58%
0.12%
5.58%
5.34%
фонд в облигаци
1.3416		
1.3376
1.3336				
2.75%
0.36%
4.49%
5.47%
Смесен - балансиран
0.8068		
0.8036
0.8004				
-7.33%
6.09%
-6.29%
-3.92%
фонд в акции
0.5467		
0.5440
0.5413				
-14.37%
10.58%
-12.89%
-10.55%
Смесен - балансиран
0.7033		
0.7005
0.6977				
-2.49%
7.09%
-3.34%
-9.53%
Фонд на паричен пазар												
0.0000		
0.0000
0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
1.0831		
1.0820
1.0279				
3.27%
0.20%
5.16%
5.01%
Фонд на паричен пазар 1.2128			
1.2128				
1.81%
0.17%
3.00%
3.67%
Смесен - балансиран
1.0245			
до 90 дни		
над 90 дни		
-1.90%
3.68%
0.80%
0.24%
				
1.0092		
1.0194						
							
Смесен - балансиран
7.8690			
7.8690				
1.75%
7.96%
6.21%
-4.26%
фонд в акции
6.4472			
6.4472				
-2.18%
10.28%
1.01%
-7.66%
фонд в акции
2.4362			
2.4362				
-18.70%
13.73%
-15.62%
-27.40%
Смесен - консервативен 9.8923			
9.8923				
-6.30%
5.78%
6.15%
-0.40%
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
0.6726
0.6693
0.6677
0.6627
0.6627
0.6660		 0.6494
-12.54%
10.99%
-11.00%
-7.49%
фонд в акции
0.3502
0.3485
0.6677
0.3450
0.3450
0.3467		 0.3381
-17.35%
14.17%
-14.60%
-21.76%
за поръчки до 250 000 евро		
за поръчки над 250 000 евро
Цена
					
фонд в акции
101.2811		
100.0369		
99.2904				
-12.76%
16.08%
-2.33%
-0.35%
								
фонд в облигаци
315.5016				 314.5566				
0.50%
3.55%
-1.57%
5.95%
13.4485				 13.1836				
1.56%
3.16%
0.21%
5.08%
Смесен - балансиран
12.0421				 11.6879				
-0.05%
5.60%
-1.66%
2.96%
фонд в акции
8.6305				 8.3767				
-1.87%
8.69%
1.72%
-2.79%
Смесен - балансиран
21.0672				 21.0672				
1.02%
5.58%
2.52%
1.34%
													
фонд в акции
6.7280				 6.6944				
-2.26%
8.64%
5.46%
-8.89%
Смесен - балансиран
8.1630				 8.1222				
-2.59%
8.68%
4.94%
-4.66%
фонд в облигаци
12.4516				 12.4205				
4.71%
1.83%
8.23%
5.66%
													
фонд в акции
1.1924				 1.1686				
-2.49%
7.02%
0.71%
3.61%
Смесен - балансиран
1.1121				 1.1010				
2.15%
5.70%
6.65%
3.35%

Код
За
Стойност
EUR
1
1,96
AUD
1
1,47
BRL
10
8,54
CAD
1
1,4
CHF
1
1,71
CNY
10
2,15
CZK
100
8,1
DKK
10
2,63
GBP
1
2,22
HKD
10
1,76
HRK
10
2,61
HUF
1000
7,16
IDR
10000
1,61
ILS
10
3,83
INR
100
2,97
ISK			
JPY
100
1,78
KRW
1000
1,29
LTL
10
5,66
LVL
1
2,76
MXN
10
1,11
MYR
10
4,61
NOK
10
2,55
NZD
1
1,16
PHP
100
3,23
PLN
10
4,72
RON
10
4,62
RUB
100
4,72
SEK
10
2,15
SGD
1
1,14
THB
100
4,57
TRY
10
7,96
USD
1
1,37
ZAR
10
1,95
XAU
1
2485,34

Разлика
0
0,01949
0,08862
0,01854
0,03714
0,02318
-0,01478
0,00043
0,01103
0,02207
0,00010
-0,02922
0,02152
0,02354
0,03275
0,00000
0,00756
0,01672
0,00000
0,00000
0,02365
0,05774
0,01792
0,00936
0,02844
0,00444
-0,00099
0,04210
0,01596
0,01118
0,04613
0,09433
0,01563
0,03029
12,79000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 2.09.2011 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
4.8974
4.9219		 5.0933
4.8974
4.7995			
-1.14%
9.99%
3.85%
-17.94%
фонд в акции
7.5622
7.6000		 7.8647
7.5622
7.4110			
0.03%
10.82%
12.76%
-7.46%
фонд в акции
10.2631
10.4170		 10.6736
0.0000
0.0000			
0.81%
0.11%
1.21%
1.35%
													
фонд в акции
2.2157				 2.2157				
-1.01%
29.15%
-1.99%
-48.22%
Смесен - балансиран
2.5613				 2.5613				
-2.30%
25.87%
-4.50%
-42.24%

Фонд на паричен пазар 11.8061		
11.8002		 11.7825
11.7943
11.7943
11.8002
2.86%
0.72%
5.00%
5.88%
Смесен - балансиран 10.7888		
10.7351		 10.6277
10.6814		
0.0000
-0.53%
11.20%
0.77%
2.50%
фонд в акции
9.8881		
9.8389		 9.6913
9.7405		
0.0000
-2.08%
13.29%
0.50%
-0.56%
													
Смесен - балансиран 13.8666				 13.7293				
1.32%
7.64%
2.51%
5.70%
фонд в акции
7.8526				 7.7749				
-2.60%
12.17%
0.76%
-4.00%
фонд в акции
3.5733				 3.5379				
-18.36%
13.31%
-26.10%
-18.10%
фонд в акции
7.5915				 7.3704				
-5.57%
16.56%
-1.29%
-8.18%
фонд в акции
9.9415				 9.6519				
-11.80%
15.55%
-11.46%
-0.99%
Фонд на паричен пазар 12.7214				 12.7214				
3.69%
0.25%
6.06%
7.69%
					 до 2 г.		
над 2 г.						
Смесен - балансиран
81.4742				 81.1890		
81.4742		
-1.48%
0.71%
0.64%
-3.88%
фонд в акции
46.7126				 46.4790		
46.7126		
-4.30%
1.56%
-0.79%
-11.16%
фонд в акции
61.6378				 61.3296		
61.6378		
-4.59%
1.05%
0.80%
-9.82%
													
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
1.36339				 1.36067				
2.91%
0.75%
4.26%
5.51%
Смесен - балансиран
1.10124				 1.09466				
0.32%
4.30%
3.12%
1.64%
фонд в акции
0.74599				 0.73491				
-3.33%
8.92%
1.24%
-5.35%
Смесен - консервативен 0.77325				 0.76863				
2.40%
3.02%
4.66%
-7.18%
Смесен - консервативен 1.08394				 1.08070				
2.58%
0.32%
3.45%
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

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

07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010

Продава
Sell
1,42
0,88
109,74
1,14
7,69
9,09
1,39
1,33
273,68
24,15
41,33
4,15

Hай-висока
High
1,44
0,89
110,95
1,16
7,71
9,14
1,41
1,35
273,83
24,2
41,53
4,15

Hай-ниска
Low
1,42
0,88
109,63
1,14
7,68
9,07
1,39
1,33
271,04
24,08
41,31
4,13

Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 1.09.2011 г.

УД „Инвест Кепитъл” ЕАД
Нетна стойЦена за
Емисионна
ност на активиобратно
стойност
те на един дял
изкупуване
в лв.
(НСАД) в лв.
в лв.

Договорен Фонд

04.01.2007
25.06.2007
01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009

Купува
Buy
1,42
0,88
109,73
1,14
7,69
9,09
1,39
1,33
273,18
24,14
41,3
4,15

към 29.08.2011 г.
ДФ Инвест Кепитъл Високодоходен

9,7519

9,7519

9,7031

Цените са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на горепосочената
дата. Включените в цените разходи са както следва: при емитиране
няма разходи, при обратно изкупуване - 0,5% от НСАД.

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

Нетна стойност
Емисионна
Цена при
на активите на
стойност
обратно
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 2/09/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,072458
€ 1,093907
€ 1,067096
ОТП Омега Фонд на Фондовете в акции на
€
0,816514
€
0,832844
€ 0,812431
развитите пазари
ОТП Планета Фонд на фондовете в акции
€ 0,756624
€ 0,771756
€ 0,752841
на развиващите се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 30/08/2011 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 2/09/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,172164 лв.
1,172164 лв.
1,172164 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 2/09/2011 г. Няма разходи при емитиране и обратно
изкупуване на дялове на фонда. Информация може да се получи от Call Center на “Банка ДСК” ЕАД на
тел. 0700 10 375 на цената на един градски разговор и на интернет страниците www.dskbank.bg и
www.otpbank.hu
Взаимен фонд

www.sentinel-am.bg
тел. 02/ 980 14 26

Стойност за един дял 1.09.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0245лв.

Сентинел - Рапид

1,2128 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

1.0092 лв.

1.0194 лв.

1,2128 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
-1,90 %

0,80 %

1,81 %

3,00 %

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 31 август 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 2.09.2011 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
13.4287
12.0244
8.6178
316.1317
N/A
11.9831
8.5882
Ти Би Ай Комфорт
317.7068
13.3160
N/A
8.5459
Ти Би Ай Хармония
317.7068
13.3160
11.9241
N/A
Ти Би Ай Динамик
Цените са в лева и са валидни за поръчки, подадени предишния работен ден. Разходите за емитиране на една акция или
един дял са включени в горепосочените цени.
Цената на обратно изкупуване на една акция/един дял на съответния фонд, от който е прехвърлянето е равна на Нетната стойност на активите на една акция или на един дял на този фонд.
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пазари 17
Регионални
индекси

Основният индекс на БФБ отчете
спад

Sofix: 377.55

-0.16%

Лек спад отбеляза македонският бенчмарк

MBI10: 2343.03

-0.20%

Основният сръбски индекс поскъпна

BELEX15: 636.78

+0.61%

Число на деня

Световни индекси Спад
Германският индекс отчете
RWE
понижение

Обем

164 253
▶акции на “Българска роза-Севтополис” АД
смениха собственика си на борсата

DAX: 5695.56

-1.54%

Американските акции поевтиняха в началото на търговията

Dow Jones: 11 593.48

-0.17%

Водещият индекс в Токио се оцвети в
зелено

Nikkei225: 9060.80

+1.18%

Петролът поевтиня заради забавящото
се възстановяване в САЩ
Нови доклади
вероятно ще
покажат спад в
индустриалното
производство и
разкриването на нови
работни места

Цената на суровия петрол
на борсата в Лондон спадна за пръв път от осем дни
поради очакването на доклади, които вероятно ще
покажат забавяне на икономическото възстановяване
на Съединените щати. Фючърсите изгубиха натрупаното по-ранно поскъпване,
спадайки с 1.1%, след като
продължаващите притеснения за европейската дългова
криза доведоха до заздравяване на позициите на долара. Това намали търсенето
на търгувани в USD стоки
като петрола. Освен това
експерти очакват появата на
доклади, които ще покажат,
че производството в САЩ
се е свило през август за
пръв път от две години,
докато ръстът на заетостта
се е забавил.
Спад

Петролът сорт Брент с доставка през октомври поевтиня с 1.24 USD за барел,

достигайки 114.15 USD на
борсата в Лондон, прекъсвайки най-дългия си период
на непрестанен ръст от април насам. По-рано стоката скочи до 115.27 USD за
барел, най-високата цена
от 3 август. Брент, който е
европейският бенчмарк, се
търгуваше на премиум от
25.71 USD над американските фючърси, сравнено с
рекордната разлика от 26.21
USD, достигната на 19 август. Петролът за доставка
през октомври на борсата в
Ню Йорк поевтиня с 37 цента до 88.44 USD за барел,
след като преди това беше
спаднал до 88.21 USD. Фючърсите спаднаха със 7.2%
през август, най-голямото
месечно поевтиняване от
май, и са с 3.2% надолу тази
година.

Златото замръзна на цена
малко над 1800 USD за унция в Ню Йорк, след като
инвеститорите спекулираха дали икономическият
ръст на Съединените щати
се забавя или не. Доклади
отпреди два дни сочат, че
бизнес активността и заводските поръчки в САЩ
са нараснали с по-бързи
от очакваните темпове, но
по-късно тази седмица се
очакват данни, показващи
свиване на американското
производство за пръв път
от две години насам. Вчера ценният метал спадна,
след като щатският долар
се качи до най-високото си
ниво от почти две седмици

спрямо еврото поради притеснения, че европейската
дългова криза може да се
влоши. Златото все пак е с
28% по-скъпо тази година

▶ поевтиняха книжата на
германската енергийна
компания

ОБЩИНА

▶ поскъпнаха
акциите на
германския телеком

ГАБРОВО

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

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

Корпоративни
съобщения и обяви
на държавни институции
СНИМКи bloomberg

клад на министерството
на труда на Съединените
щати, който вероятно ще
покаже, че ръстът на новонаетите служители извън
земеделието е спаднал до
70 хил. от 117 хил. мина-

лия месец. Според данни
на ADP Employer Services
през август компаниите в
САЩ са създали 91 хил.
нови работни места, наймалкият брой за последните три месеца. 

Златото “замръзна”
над 1800 USD за унция
Инвеститорите не
са сигурни дали
икономическото
възстановяване в
САЩ се забавя или не

2.87% 2.01%

„АЛФА БАНК - КЛОН БЪЛГАРИЯ”

Очаквания

Анализатори очакват днес
Американският институт
за управление на предлагането да обяви, че производственият му индекс е
спаднал под разделителната линия между развитие
и свиване от 50 пункта. За
последен път това е станало през юли 2009 г. През
юли тази година индексът
беше 50.9 пункта. Освен
това днес се очаква и до-

Поскъпване
Deutsche Telekom

в сравнение с предишната
и отбелязва единадесета
поредна година на ръст,
най-дългия период от поне
1920 г. в Лондон.

“Участниците на пазара
не могат да намерят правилната посока”, пише в
доклад на UBS от вчера.
“Ако вакуумът от данни и
новини се задържи, златото
вероятно ще остане замразено до края на седмицата.
Смятаме консолидацията
при златото за здравословна и необходима след
скорошните резки ценови
промени”, пишат още експертите на банката. Златото
за доставка през декември
спадна с 5.90 USD, или
0.3%, до 1825.80 USD на
борсата Comex в Ню Йорк.
Металът достигна рекордните 1917.90 USD на 23
август, а за целия месец
поскъпна с 12%, най-добрия месечен резултат от
ноември 2009 г. В сряда на
Comex са били изтъргувани
166 хил. контракта за злато
в сравнение с 440 хил. на 24
август. 

Цена за публикация:
0.66 лв./колон мм/
без ДДС
Срок за подаване на
заявките: до 11 ч. в
деня преди публикация

Търгове, конкурси, Корпоративни
промени, Покани за обществени
поръчки, Търгови предложения
Изменения по наредби, Процедури
по приватизация, Уведомления и
други обяви от частната
и държавната сфера
За допълнителна информация и заявки:
тел.02/4395 853, e-mail: reklama@pari.bg

Цена (НСА) на недистрибутивна единица клас А за 31.08.2011 г.
Pioneer Funds и
Pioneer P.F.
Pioneer Funds и Pioneer P.F.
USD клас EUR клас
Pioneer Funds - Aмерикански Фонд Пайъниър
5,38
3,73
Pioneer Funds - Акции от Средиземноморския регион
23,47
16,3
и Развиваща се Европа
Pioneer Funds - Японски акции
2,43
1,69
Pioneer Funds - Акции на развиващи се пазари
10,36
7,19
Pioneer Funds - Акции Китай
11,24
7,81
Pioneer Funds - Акции от Азия без Япония
8,43
5,85
Pioneer Funds - Европейски потенциален
108,06
75,05
Pioneer Funds - Американски компании със средна капитализация
7,36
5,11
Pioneer Funds - Водещи Европейски Компании
6,49
4,51
Pioneer Funds - Глобален екологичен
198,77
138,05
Pioneer Funds - Облигации на развиващи се пазари
13,31
9,24
Pioneer Funds - Американски Високодоходен
9,27
6,44
Pioneer Funds - Стратегически доход
9,3
6,46
Pioneer Funds - Eвропейски корпоративни облигации
10,38
7,21
Pioneer Funds - Европейски облигации
11,34
7,87
Pioneer Funds - Краткосрочен в щатски долари
6,13
4,26
Pioneer Funds - Краткосрочен в евро
8,87
6,16
Pioneer Funds - Глобален селективен
67,29
46,73
Pioneer P.F. - Eвро ликвидност
51,22
Pioneer P.F. - Глобален дефанзивен 20
8,53
5,92
Pioneer P.F. - Глобален балансиран 50
67,43
46,83
Pioneer P.F. - Глобален промени
44,92
Pioneer Funds - Стоков Алфа
68,1
47,3
Pioneer Funds - Глобални Oблигации Агрегатен
94,17
65,41
Pioneer Funds - Европейски акции стойност
60,05
Pioneer Funds - Американски ръст фундаментален
113,32
78,71
Pioneer Funds - Глобален гъвкав
94,22
65,44
Pioneer Funds - Абсолютна доходност мулти стратегия
52,53
Общо активи от директни продажби на Pioneer Funds и Pioneer
P.F. в България (без продукт Авангард)

€ 77 966 176

С условията за инвестиране в Pioneer Funds (Фондове “Пaйъниър”) и Pioneer P.F. (Пайъниър П.Ф.) можете да се запознаете във всички клонове на УниКредит Булбанк АД или
на адрес www.pioneerinvestments.cz/bg, УниКредит Булбанк АД създаде безплатната
телефонна линия 0 800 14 000 (Телефонната линия е на цената на един градски разговор,
независимо откъде се обаждате.). Предишните резултати от дейността на Фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати от тази дейност. Стойността на
инвестициите и доходът от тях могат да се повишат, но и понижат без гаранция за
печалба и при съществуването на риск за инвеститорите да не си възстановят пълния
размер на вложените от тях средства. Инвестициите във Фонда не са гарантирани от
гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция.
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Американски регулатори опитват да
спрат сливането на AT&T и T-Mobile

▶Някои експерти смятат, че компанията може
да реши, че разходите и несигурността при
евентуално дело не си заслужават
Снимка bloomberg

Сделката ще доведе
до по-високи цени
и намаляване на
конкуренцията,
казват от
правосъдното
министерство на
САЩ
Министерството на правосъдието на САЩ направи
решителна стъпка в опит

да спре изкупуването на
американския телеком TMobile от неговия конкурент AT&T на стойност 39
млрд. USD. Правителството
е завело иск във федерален
съд във Вашингтон, с който
иска да спре сделката, която според регулаторите ще
доведе до по-високи цени
за потребителите и намаляване на конкуренцията
в сектора.
Двете компании са съ-

ответно вторият и четвъртият по големина телеком
в САЩ. АТ&Т заявиха,
че ще се борят в съда, но
някои експерти смятат, че
компанията все пак може
да реши, че разходите и
несигурността при евентуално дело не си заслужават,
пише “Ройтерс”. Всяка съдебна битка по този казус
би била дълга и сложна,
като и двете страни вероятно ще призоват голям брой
свидетели - клиенти, икономисти, дори конкуренти
и щатски регулатори.
Аргументи

В своята жалба правосъдното министерство заявява,
че като един от четирите
основни телекомуникационни оператора в САЩ
AT&T има голямо влияние
върху националния пазар и
подобна сделка би довела
до пазарни концентрации.
AT&T от своя страна вероятно ще настояват, че
сливането ще доведе до
по-голяма ефективност при
формирането на цените,
поддръжката на качеството
и въвеждането на инова-

ции, както и че потенциално ще създаде нови работни места.
Според професора по
право от Университета в
Балтимор Робърт Ланд обаче тези аргументи едва ли
ще дават резултат. “AT&T
дават обещания, че тези
икономии може да се постигнат, но доказването им
в съдебната зала е много
трудно”, казва Ланд, който приветства действията
на министерството. Двама
други адвокати ветерани
от антимонополни дела са
казали пред “Ройтерс”, че
според тях сделката ще бъде спряна след решение
на съда или защото AT&T
сами ще се откажат.
Неустойки

Сделката беше обявена
през март от главния изпълнителен директор на
AT&T Рандъл Стивънсън.
Базираната в Белвю, щата
Вашингтон, T-Mobile е подразделение на германския
оператор Deutsche Telekom.
Ако транзакцията пропадне, AT&T ще трябва да
платят на германците като

обезщетение почти 7 млрд.
USD, което им дава основание да се борят докрай.
Съдията по делото Елън
Хювел в миналото е отсъждала срещу правосъдното
министерство. През 2001 г.
тя е позволила на SunGard
Data Systems да придобие част от компанията
Comdisco за 825 млн. USD,
отхвърляйки опасенията за
намаляване на конкуренцията. В предварителните заседания преди делото обаче
Хювел е разкритикувала
AT&T и T-Mobile за бавенето им при отговарянето
на запитванията на регулаторите.

абоната и 72 млрд. USD
приходи. “Откъдето и да
го погледнете, тази транзакция е антиконкурентна”, каза говорителят на
Министерството на правосъдието Шарис Позън
на пресконференция. Все
пак “вратите на министерството са отворени” за обсъждане на алтернативи
с AT&T, добави тя. От телекома обаче казват, че са
се срещали нееднократно
с правителствените представители, които никога не
са показвали, че обмислят
съдебно дело.
Пламен Димитров

Бъдещи преговори

Ако сделката все пак се осъществи, AT&T ще изместят от първото място при
мобилните комуникации
оператора Verizon Wireless,
който се притежава от
Verizon Communications
и Vodafone Group. Заедно
AT&T и Verizon контролират 80% от приходите
на пазара в САЩ. Обединените AT&T и T-Mobile
ще имат около 132 млн.

7

▶ млрд. USD обезщетение
ще трябва да платят
AT&T на собствениците
на T-Mobile, Deutsche
Telekom, ако
транзакцията пропадне.
Това им дава основание да
се борят докрай

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

За допълнителна информация и заявки:
тел.02/4395 853, e-mail: reklama@pari.bg
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Образец на обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител
По т.I (5) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г.

Образец на обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител
По т.I (5) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г.

ОБЯВА

ОБЯВА

за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1  от Постановление № 55 на
МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на
бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна
програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС
от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове
и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма
за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство,
Пластимо АД

СТС Електроникс ООД със седалище в гр.Габрово и адрес на управление:
ул.Станционна , № 14, адрес за кореспонденция (ако е различен от адреса на
управление): гр.Габрово, ул.Индустриална, №41, тел.:066/801 536, факс:066/801 547,
интернет адрес: www.stselectronics.eu, лице за контакт: Красимир Илиев Диков
на длъжност- Управител, тел.: 066/801 536, в качеството си на бенефициент
по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 2ТММ-02-158/18.02.2011 обявява
процедура за определяне на изпълнител – ОТКРИТ ИЗБОР с обект : „Доставка и
инсталиране на оборудване и софтуер по обособени позиции:
Обособена позиция 1 - Струг с ЦПУ – 2 броя;
Обособена позиция 2 - Поялна станция – 2 броя;
Обособена позиция 3 - Винтов компресор – 1 брой;
Обособена позиция 4 - Програмен продукт за проектиране на печатни
платки – 2 броя;“
Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура
могат да се получат на адрес: Гр.Габрово , ул.Индустриална №41, ет.4 всеки
работен ден от 9,00ч. До 16,00ч.  
Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:
1.http://www.ibsme.org - интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2)
2. http://www.eufunds.bg  - интернет адреса на Единния информационен портал
за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния
фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните
разпоредби)
3. http://www.stselectronics.eu - (интернет адреса на възложителя в случай, че има
такъв)
Оферти/Заявления се подават на адрес:гр.Габрово, ул.Индустриална №41
до 10.00 ч. на 20.09.2011г.
„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Цялата отговорност  за съдържанието
на документа се носи от „СТС Електроникс“ ООД и при никакви обстоятелства не може
да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Договарящия орган“

(наименование на бенефициента)

със седалище в гр.Самоков и адрес на управление: ул.Софийско шосе, № 13,
лице за контакт:                        Силвия Викторова Несторова,
(трите имена на лицето за контакт)

на длъжност Изпълнителен директор, тел.: +359 722/ 602 02,
в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ
№ 2ТММ-02-186/08.06.2011г. обявява процедура за определяне на изпълнител открит избор с обект :
Закупуване, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на един
комплект оборудване включващо машина за производство на формувани
изделия от EPS /експандиран полистирен/ и рециклиращо съоръжение за
смилане на технологичния отпадък от производството на формувани
изделия от EPS и автоматично обратно влагане в производството
Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура
могат да се получат на адрес: гр.Самоков, ул.Софийско шосе 13 всеки работен
ден от 08.30 ч. до 17.00 ч.  
Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:
1. http://www.sme.government.bg - интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2)
2. http://www.eufunds.bg  - интернет адреса на Единния информационен портал
за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния
фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните
разпоредби)
3. http://www.plastimo.bg - (интернет адреса на възложителя в случай, че има
такъв)
Оферти/Заявления се подават на адрес: гр. Самоков, ул. Софийско шосе 13
До 17.00 ч. на 30.09.2011г.
                          (ден, месец, година)
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от „Пластимо” АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че
този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на
конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

Този документ е създаден по проект ЗМС-02-220/14.06.2011 „ Сертифициране „Акт Лоджистик” АД съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2008”
Бенефициент: от „Акт Лоджистик” АД
Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието
на документа се носи от от „Акт Лоджистик” АД и при никакви обстоятелства не може
да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Договарящия орган.

Образец на обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител
По т.I (5) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г.

ОБЯВА

за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на
МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на
бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна
програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,
“Акт Лоджистик” АД
със седалище в гр.София и адрес на управление: ул. “Неделчо Бончев” № 6, ет. 3,
адрес за кореспонденция (ако е различен от адреса на управление):
гр.София, ул. “Неделчо Бончев” № 6, ет. 3,
тел.: 02/8074510, факс: 02/8074549, интернет адрес : www.act-logistics.com, лице
за контакт: Ваня Митева Златева, на длъжност Заместник изпълнителен
директор, тел.: 02/8074510, в качеството си на бенефициент по Договор за
безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.08-0259-С0001/ЗМС-02220/14.06.2011г. обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор
с обект : “Доставка и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални и
нематериални активи по обособени позиции както следва:
1. Обособена позиция 1 - Доставка на мобилни компютри – PDA устройства с
прилежащите към тях аксесоари
2. Обособена позиция 2 – Доставка и внедряване на софтуерни приложения”
Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура
могат да се получат на адрес: гр.София, ул. “Неделчо Бончев” № 6, ет. 3 всеки
работен ден от 9,30 ч. до  16,30 ч.  
Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:
1. http://www.ibsme.org- интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2)
2. http://www.eufunds.bg  - интернет адреса на Единния информационен портал
за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния
фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните
разпоредби)
3. www.act-logistics.com - (интернет адреса на възложителя в случай, че има
такъв)
Оферти се подават на адрес: гр.София, ул. “Неделчо Бончев” № 6, ет. 3
до 16,30 ч. на 27.09.2011 г.
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Старт-стоп,
старт-стоп,
Peugeot
Фейслифтът на 308 е
не само оптически, но
и свързан с иновации

Досегашната предница не беше за всеки. Зевзеците дори
измислиха анекдот - с широкия въздушен отвор, прерязан
от защитния елемент на бронята, Peugeot 308 приличало на
усмивката на Джулия Робъртс с брекети. Сега на всичко това
е сложен край и четири години след премиерата си компактният модел на французите получава фейслифт.
Външните промени по автомобила са много сполучливи, като
308 вече е доста по-сдържан в посланието си към другите
участници на пътя. Истинската революция обаче се е случила
под предния капак. Не, двигателите са същите. С променения
308 дебютира старт-стоп системата на концерна PSA.
Принципът “старт-стоп” е относително прост - целта е да
се пести гориво в градска среда чрез изключването на мотора при спиране. Най-честите обстоятелства, които налагат
това, са стоене на светофара в чакане на зелената светлина,
неколкоминутно изчакване пред магазина или просто спиране, например за телефонен разговор. Според проспектите
на компаниите старт-стоп системите може да доведат до
15% редуциране на средния разход в градски условия. В
реалността тяхната ефективност не е чак толкова висока и
въпреки всичко тези системи са много успешни и приети от
индустрията като една от мерките за генерално намаляване
на средната консумация при всякакви модели.
Как работи

Старт-стопът има своите противници, които са недоволни
най-вече от едно - тъй като системата гаси автомобила при
всяко спиране, някои водачи намират за изнервящо разтрисането при повторното запалване. Така или иначе системата
може да бъде изключена с бутон и по този начин недоволните могат да бъдат усмирени. Със старт-стоп механизма в
новото Peugeot 308 обаче французите са създали техническо
решение, което ще допадне на много повече хора.
Докато досегашните системи рестартираха двигателя
почти след секунда, в Peugeot това се случва за 0.4 секунди.
Субективният ефект от това е поразяващ - докато при други
модели след натискането на съединителя чувате познатия
звук на стартера за запалването, при 308 можете дори да
не забележите, че двигателят е бил изгасен. Този комфорт
е постигнат по следния начин - докато при конкуренцията се работи с усилен стартер, който поема по-високото
натоварване на постоянното гасене и палене, при Peugeot
стартерът е свързан чрез ремък с двигателя. В комбинация
с допълнителни мощни кондензатори, които действат като
междинен акумулаторен елемент между стартера и двигателя, се постига гореописаният ефект на “меко” запалване.
По качествата си тази система се конкурира с решението на
Toytota в техния Prius - вероятно Peugeot са я разработили с
оглед на предстоящата през октомври световна премиера на
първия дизелов хибрид в света.

Eco

С настройката Eco във функциите
на бордовия компютър можете да
проследите колко минути автомобилът
ви е бил с работеща старт-стоп
система. При скорости до 20 км/ч
двигателят автоматично се изключва и
така пестите допълнително гориво.

Дизайн

Peugeot 308 1.6e-HDI

причина да се замислите за него обаче е технологичната иновация на старт-стоп системата му. Особено като се има предвид отсъствието на други подобрения, които конкурентите
вече предлагат в компактния сегмент - системи за контрол
на мъртвия ъгъл (при побратимения Citroen C4), темпомат с
поддържане на дистанцията (при Ford Focus) или адаптивни

предни фарове с автоматична функция за дългите светлини
(при Opel Astra). За много хора обаче икономията на гориво е
приоритет номер едно. След преминалия рехабилитационен
курс по разкрасяване и вътрешен фитнес Peugeot 308 отново
изглежда вълнуваща френска алтернатива.

Ще познаете фейслифта на 308 по характерните елементи
в долната част на предната броня, където се намират и
стандартните вече дневни LED светлини.

Двигател редови 4-цилиндров дизел; Работен обем 1560
куб. см; Мощност 112 к. с./82 кВ; Въртящ момент 270 Нм
при 1750 об/мин; Трансмисия шестстепенна ръчна; Тегло
1318 кг; Ускорение 0-100 км/ч 11.4 сек; Максимална скорост
190 км/ч; Среден разход 4.2 л/100 км; Емисии CO2 на км 109
г; Цена на тестовия автомобил 34 153 лв.

Двигателят

Колкото интересна и добре работеща да е старт-стоп механиката, толкова изненадваща е и политиката на концерна
PSA да предложи тази техническа иновация в комплект
само с един двигател - 1.6-литровия HDI дизел с мощност
112 к. с. От друга страна, това е най-популярният мотор
за този модел, като вероятно тенденцията ще се запази
и в следващите години на пазара, които остават на 308
след фейслифта. Качествата на този агрегат са безспорни
- той е много икономичен, относително пъргав и осигурява
достатъчна динамика. Единственият му недостатък е, че
изисква от шофьора постоянна работа със скоростите, за
да бъде държан в оптималните си обороти. Което обаче е
по-скоро забавно - предвид това, че Peugeot са предвидили
шестскоростна кутия (при бензиновите модификации все
още властват петстепенните трансмисии). Когато свикнете
със спецификата на двигателя, ще оцените по достойнство
тягата му и максималния въртящ момент 270 Nm. А най-вече
ще харесате практично ниския му среден разход.
След фейслифта си Peugeot 308 изглежда по-добре и използва по-интересни материали в интериора си. Истинската

Александър Бойчев
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Най�скъпите урагани в Америка от ���� г.
*По размер на нанесените щети в долари по цени за 2011 г.
Айрийн**
Август ����
Жертви: ��
Щети: няма данни

�.
Катрина
Август ���� �Katrina�
Жертви: ����
Щети: ���.� млрд. USD

Скорост
на вятъра
(км/ч)
Категория �

249

5.5

Категория �

210-249

3.9-5.5

Категория �

178-209

2.7-3.7

Категория �

154-177

1.8-2.4

Категория �

118-153

1.2-1.5

65-117

0-0.9

Тропическа буря
Тропическа депресия

�.
Андрю �Andrew�
Август ����
Жертви: ��
Щети: ��.� млрд. USD

�.
Уилма �Wilma�
Октомври ����
Жертви: ��
Щети: ��.� млрд. USD

Височина
на вълните
(метри)

-

0-64

�.
Айк �Ike�
Септември ����
Жертви: ���
Щети: ��.� млрд. USD

�.
Айвън �Ivan�
Септември ����
Жертви: ���
Щети: ��.� млрд. USD

**Приблизителна оценка към �� август.

▶ Ураганите със сила, подобна
на Айрийн, които удрят
Източното крайбрежие на
САЩ, са редки в сравнение
с тези, които застигат
крайбрежието на Мексиканския
залив и Флорида. Въпреки че
ураганът Керъл, който удря
Лонг Айлънд през 1954 г., нанася
значително по-малки щети
от Айрийн, той все пак влиза в
Топ 20 в списъка на ураганите
по засегнато имущество,
припомня The Economist. Малко
след това ураганът Една
почти повтаря маршрута му.
Няма основания тази година
да се очаква подобно развитие,
но сезонът на ураганите е
необичайно наситен и дори не е
преполовен.

Азбучникът на ураганите

Официалното кръщаване на ураганите датира от средата на миналия век първоначално само с женски имена, впоследствие и с мъжки
Хосе, Катя, Лий, Мария,
Нейт, Офелия, Филип,
Рина, Шон, Тами, Винс,
Уитни... Това не е група
приятели, а следващите
имена в списъка за предстоящите тази година тропически бури и урагани в
Атлантическия океан. Те
следват Айрийн - урагана,
който миналата седмица
така изплаши нюйоркчани, както не бяха стряскани от терористичните
атентати през 2001 г.
Хосе и Катя вече са в
действие, но няма да засегнат сушата, така че не
дават повод за паника.
Дали ще стигнем до Уитни, пък е рано да се предвиди, тъй като в океана
може да не се заформят

Елина Пулчева

elina.pulcheva@pari.bg

природна стихия получава име, за да може да бъде
проследявана от метеоролозите.
Как започва
всичко

толкова бури.
През годините ураганите добиха особен вид
душевност. Може би не
само заради човешките
имена, с които ги кръщават, а и заради непредвидимите последици, до
които водят - досущ като
необмислени човешки
действия. Всяка подобна

Кръщаването на урагани с
женски имена официално
започва през далечната
1950 г., като Националната метеорологична служба
на САЩ възприема тази
практика от военноморските сили. Традицията да
се кръщават тропическите бури в Атлантическия
океан обаче датира от XIX
в. Твърди се, че първият,
който започнал да дава човешки имена на стихиите,
е британският метеоролог
Клемент Враг.

През годините възникнала необходимост ураганите да бъдат разпознаваеми както от обществото,
така и от военните. Характерът на бурите бил
също толкова непредсказуем, колкото и женският.
Така възникват първите
азбучни списъци с кратки
и запомнящи се женски
имена.
Те били заимствани от
военноморските сили, които кръщавали корабите
си с женски имена. За
радост на феминистките
през 1979 г. с решение на
Световната метеорологична организация към
ООН ураганите започват
да получават и мъжки
имена.

Всеки си има маниер

Всеки океански регион
има своя система за кръщаване на своите урагани.
За ураганите, които се
раждат в Атлантическия
океан, има шест списъка
с имена, които се повтарят през шест години. С
времето в тях се появявали испански и френски
имена както на жени, така
и на мъже.
Зачеркнатите

Всяка година се използва
по един от списъците, като тази година е валиден
списъкът от 2005 г. С малки изключения - вместо
Денис има Дон, Катрина
е заместена от Катя, Рита
от Рина и Стан от Шон

(на англ. Sean). Всъщност
изключенията са големи.
Kогато даден ураган се
запомня от обществото
заради нанасянето на сериозни щети, неговото
име отпада от списъка и

Kогато един
ураган се
запомни заради
нанасянето
на сериозни
щети, неговото
име отпада от
списъка и се
заменя с друго
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Катрина
Рекордният разрушител
▶ Ураганът Катрина от август 2005 г. е найунищожителният ураган, застигнал САЩ
в последните 50 години. Той достигна найвисоката категория - 5.
▶ Най-засегнат беше американският град
Ню Орлиънс, Луизиана, който беше почти
напълно опустошен. Човешките жертви
бяха много (вж. картата), а подготовката
на правителството да се справи с кризата
- слаба.
▶ Това доведе до сериозно спадане в
доверието в предишния държавен глава на
САЩ Джордж Буш-младши. Обществото
прехвърли отговорността върху
администрацията заради липсата на
адекватни реакции при спасителните
операции.
▶ След утихването на урагана Конгресът на
САЩ спешно отпусна от бюджета над 144
млрд. USD за преодоляване на последствията
от него. Десетки държави и фондове
изпратиха парични помощи в бедстващия
Ню Орлиънс, където преобладаващата част
от жилищата в най-бедните квартали
бяха напълно заличени, а освен това
безработицата месеци след урагана беше
рекордно висока за страната.

Айрийн
Паниката като при атентатите
от 9.11.2001
▶ От категория 3 ураганът Айрийн падна до
категория 1 преди дни. Въпреки че все още не
са изчислени общите щети, които остави,
правителството на САЩ очаква те да бъдат
значителни.
▶ Ураганът остави без ток малко над 3 млн.
живеещи в източната част на САЩ, почти
напълно евакуира Ню Йорк, затвори летища,
спря влакове, с което предизвика сериозен хаос в
транспортната система. Немалко бяха щетите
по сгради в “Голямата ябълка”, засегнати бяха
и петте квартала - Бронкс, Бруклин, Куинс,
Манхатън и Стейтън Айланд.
▶ Пазейки горчивия спомен от Катрина,
властите бяха мобилизирани и организираха
евакуацията на почти 400 хил. души от Ню
Йорк и други градове. Паниката на хората беше
сравнявана с тази по време на атентатите от
11 септември 2001 г. Магазините бяха напълно
изпразнени, а жителите на Ню Йорк бяха изкупили
всички налични фенери на цени, в пъти по-високи
от стандартните, ужасени от предстоящото
спиране на тока.
▶ До момента данните посочват, че
общият брой на жертвите на Айрийн
достига 40. Първоначалните очаквания на
застрахователните компании са да изплатят
около 3 млрд. USD.

Мич
Кошмарът на Централна Америка
през 1998 г.
се заменя с друго, започващо със същата буква.
Решението за премахване
на дадено име от списъка
се взима от Световната
метеорологична организация, която се събира всяка
пролет.
Има три критерия, по
които името на даден ураган може да бъде извадено
от списъците. Първият
е тяхната интензивност,
която се определя при измерването на минималното централно налягане. В
Атлантическия басейн се
използва скалата “СафирСимпсън”, която разделя
ураганите на 5 категории,
разграничавайки ги по
силата на техните постоянни ветрове (вж. карта-

та). Имената на урагани
може да бъдат изведени
от списъка заради още две
причини - общите щети,
които са нанесли след
разразяването си, или човешките жертви, които са
взели. Рядко обаче може
да се случи ураган да бъде
“пенсиониран” и поради
двете причини.
През 2005 г. в кошмарните спомени на света
остана най-вече Катрина (вж. карето и карата),
но Денис мина два пъти
през Куба, а след това и
Северозападна Флорида,
като взе над 90 жертви
и нанесе щети за над 4
млрд. USD. Рита засегна
Мексиканския залив, достигна скорост на вятъра

285 км/ч и стана причина
за смъртта на над 100
души и за поражения за
над 10 млрд. USD, a Стан
мина през южната част на
Мексико, Салвадор и Гватемала и макар да беше
стигнал само категория
1, отне над 1600 човешки
живота.
Как кръщават
на други места

В други региони метеорологичните служби използват различни методи
за измисляне на имена.
Интересна е историята
за възникването на името
на циклона Яси, който
през февруари тази година порази Австралия. Тъй
като циклонът възникна

около остров Фиджи, метеоролозите го кръстиха
на местното сандалово
дърво. Австралийското
метеорологично бюро
приема предложения за
нови имена и от обществото, но предупреждава, че няма да взима под
внимание предложения,
в които бъдещи и видимо
силни и разрушителни
урагани да се кръщават с
имена на политици.
Колкото и невъзможно
да изглежда, ако всички
подходящи човешки имена за урагани се изчерпат, метеоролозите имат
и резервен вариант - ще
започнат да кръщават ураганите с букви от гръцката азбука.

▶ Ураганът Мич е най-мощният за 1998 г. Образува се в
западната част на Карибско море в края на октомври.
Достига до най-високата категория 5 според скалата
“Сафир-Симпсън” (ветровете развиват скорост от 285
км/ч) и преминава през целия Карибски регион. Нанася
щети в Хондурас, Гватемала и Никарагуа, Белиз, Салвадор, Коста Рика.
▶ Статистиката след бурята е повече от шокираща.
Евакуираните от Хондурас са 100 хил. души, сериозно
опустошени там са 21 града, над 14 хил. души се смятат
за мъртви.
▶ В Никарагуа 750 хил. души остават без домове, 60% от
населението е без електричество, 3500 души са мъртви.
▶ В Гватемала евакуираните са над 77 хил., а мъртвите около 500. Над 28 моста в Гватемала са напълно разрушени.
▶ В Салвадор 50 хил. души остават без домове.В Мексико
спасените са 20 хил., щетите са сериозни, но и до днес
няма точна представа на каква стойност достигат.
▶ Официалният брой на жертвите на Мич за цяла Централна Америка и южната част на Мексико е 19 325.
Общо без дом са останали около 2.7 млн. души, щетите
по днешни оценки надхвърлят 8 млрд. USD.
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Шах, фул хаус или

Докато за едни мисловните игри са символ на безделни следобеди
се превърнали в начин на живот и източник на сериозни печалби
Филип Буров
filip.burov@pari.bg

до мачовете за световната титла, които се следят
с огромен интерес по цял
свят. Освен милионните
наградни фондове в тези
съревнования е заложена и
националната чест, поради
което често са придружени
с шпионски и политически
скандали.

Едва ли има някой, който
не е играл белот в междучасието или направо в час
като ученик, или който не
е уплътнявал почивните
си дни с приятелски съревнования по шах или табла.
Така наречените мисловни
игри имат почти уникалната способност да обединяват хората - независимо
дали са млади или стари,
мъже или жени, богати или
бедни, атлетични или слабовати - можеш без проблем да играеш на равна
нога с всеки.
Мисловните игри отдавна
са прекрачили и всякакви
национални и културни граници, особено в интернет
пространството, където човек може да пробва уменията си срещу играчи от всяка
точка на земното кълбо.

Новата звезда

Шах с пешка

Не оставаме назад

Безспорно най-популярната и утвърдена мисловна
игра в световен мащаб е
шахматът. Освен че почти
всеки знае как се играе,
шахматът се преподава в
безбройни школи и клубове
по света и отдавна се възприема като равноправен
с останалите спортове. От
1927 г. се провежда Шахматна олимпиада, а през
1999 г. шахматът е признат
официално за член на Международното олимпийско
движение, макар че все още
не присъства в програмата
на олимпийските игри.
Гросмайсторите се възприемат за национални герои, особено ако достигнат

През последните години
обаче шахматът е на път
да бъде изместен от друга
игра - покерът, основно
благодарение на силата на
интернет. Порталите за онлайн покер като Full Tilt,
Pokerstars и Unibet не само
дават възможност на всеки
да практикува любимата си
игра, но и да изпита тръпката от реалните залагания
и ако е достатъчно добър
- да си осигури приличен
доход.
Големите покер турнири
се следят от огромна аудитория, а редовните победители
като Ерик Сайдел, Даниел
Негреану и Фил Айви са
истински звезди, чиито доходи от наградни фондове и
рекламни договори достигат
десетки милиони долари.
Покер вълната не подминава и България. Миналата година беше създадена
Българската федерация по
турнирен покер (БФТП),
появиха се специализирани
сайтове и блогове на български играчи. Българските
покерджии редовно отчитат победи по турнирите,
а един от най-успешните
ни играчи - Атанас Георгиев, втора поредна година
получава спонсорски договор за “Покер посланик на
Unibet”.
През 2010 г. започна и
организирането на редовни
покер турнири в България.
Серията от турнири Balkan
Poker Tour се провежда

от април 2010 г. в София,
Пловдив и Варна, а в момента тече второто издание
на Фестивала на мисловните спортове. В програмата
на събитието централно
място заема Texas Hold’em
покер турнир с награден

фонд от 50 хил. лв., но освен това ще има състезания
по бридж, шахмат и табла.
За в бъдеще организаторите планират да разширят
участието на останалите
игри, включително и на
популярната китайска игра

Го (виж карето).
Подцененият
бридж

“През последните години
имаме големи успехи в европейски и световни първенства. Актуалните светов-

Го
Китайската мания
▶ Го е стратегическа настолна
игра, възникнала в древен Китай
и вероятно е най-старата игра,
запазила първоначалната си
форма. Макар произходът й да
е загадка, общото мнение е, че
играта е на около три хилядолетия.
▶ Играе се с черни и бели камъни,
които се поставят на разграфена дъска с 19 на 19 линии. Играчите, редувайки се, поставят
камъни на пресечните точки на
линиите в стремеж да заградят
повече пространство от противника.
▶ С десетки милиони активни
играчи Го е сред най-популярните
игри в света. Най-разпространена е в Източна Азия сред страни-

ни бронзови медалисти са
представители на български
отбор. Не знам към момента
да сме трети в света в някой
друг спорт”, заявява Кирил
Садонков, изпълнителен
директор на Българската
бридж федерация. За след-

те, попадащи в китайската културна сфера, като през последните години печели все повече привърженици в Европа и Америка.
▶ В Китай, Тайван, Корея и Япония
съществуват професионални
лиги. Топиграчите са известни
личности и се състезават за значителни суми.
▶ Има Го вестници и списания, ТВ
канали, посветени на Го, дори и
аниме за Го. Го е неразделна част
от тези култури, преподава се в
училища, университети и детски градини, играе се в Го салони,
организират се любителски турнири и национални и международни шампионати.
▶ В последно време играта придобива популярност и у нас. От
2004 г. съществува българска
Го асоциация и се организират
редовни турнири.
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всичко коз
в парка, за други са

За да си победител...

Играй покер
Покерът може да ви научи
на ключови умения, които
да приложите в бизнеса
си - от това да различавате добрите възможности
от лошите до това как да
ги оползотворите найдобре, пише в личния си
блог Тревър Лохърбиър,
изпълнителен директор на
консултантската компания
Lab Escape.
Вземай по-добри
решения

Покерът балансира късмета

За да усвоиш
тези умения
така, че да ти
вършат работа, и
в бизнеса е много
важно да играеш
покер с реални
хора, а не онлайн

с уменията, стратегията с
тактиката, математиката с
психологията и вътрешната
дисциплина със социалната
динамика. Покерът те учи
кога да отстъпиш и кога да
заложиш всичко.
Разбирането на динамиката при покер залаганията може да има решаващо
значение при взимането
на решение за бъдещето
на даден проект, служител
или бизнес.
Покерът също така ви
учи, че не всички правилно
взети решения водят до успешни резултати, нито пък
всички успехи произтичат
от добри решения.
Подобри
продажбите си

За да успееш в покера, е
нужно да излъчваш увереност, да “разчиташ” останалите хора и да направляваш
груповата динамика. Блъфирането не означава са-

мо да поддържаш каменна
физиономия, а най-вече да
убедиш другите играчи, че
разполагаш с карти, които
всъщност нямаш. Разбира
се, за да усвоиш тези умения така, че да ти вършат
работа и в бизнеса, е много
важно да играеш покер с
реални хора, а не онлайн.
Контролирай
преговорите

Често чуваме израза “да
държиш силна ръка”. Играта на покер ни учи какво
реално означава тя и как
бихме могли да я изиграем. Умението да различиш
най-добрата възможна ръка, една от най-силните
ръце или ръка с потенциал,
ти помага да избереш момента, в който да играеш
агресивно за голям залог и
кога да си по-умерен и да
се задоволиш с това, което имаш. Способността да
преценяваш потенциалните

сценарии в една покер игра
може да е всичко, което ви
трябва в бизнеса, където
често вероятностите са неизвестни.
Усъвършенствай
представянето си

В покера играчът с най-силни карти невинаги печели.
Повечето ръце така и не
се показват. Поддържането
на печалбата се постига
с усърдно прилагане на
уменията, разбиране на
динамиката на системата,
адаптиране към промените
в околната среда и осъзнаването, че вашите карти са
често без значение.
За да успее, играчът на
покер, както и бизнесменът
трябва да играе рационално, но и да се научи да
се променя курсът, когато
ситуацията се промени, тъй
като нова карта или залог
може коренно да променят
игралното поле.

▶Шахматният бокс или боксовият шахмат (официалното му име е шах-бокс) е
хибриден спорт, при който състезателите редуват четириминутна игра на
шахматната дъска, последвана от двуминутен бокс. През 2005 г. българинът
Тихомир Тичко става първият шампион
на Европа в този спорт. Снимката е от
турнир в Берлин, проведен през януари
тази година
снимка paul prescott / Shutterstock.com

ващото световно първенство, което ще се проведе
през октомври в Холандия,
се е класирал и българският
отбор от играчи над 60 години - т. нар. сеньори. Тази година страната беше домакин
на Европейското първенство по бридж за младежи,
на което българският отбор
зае 4-то място.
Спортните клубове във
федерацията са около 35 от
почти всички големи градове на страната, а регистрираните състезатели са
над 1300.
Спонсорство

“Държавата спонсорира
основно олимпийските
дисциплини, а рекламодателите не се интересуват
особено от спортове, които
не са достатъчно атрактивни, за да се излъчват по
телевизията. Затова разчитаме на самофинансиране
и най-вече на спонсори”,
разяснява Садонков. “У нас
не може да се печелят сериозни пари от бридж, затова
много от по-сериозните ни
бриджьори играят в чужбина”, коментира той.

Игра за всяка
възраст

Основно на спонсори разчита и друга игра, за която може би много хора не
подозират, че се практикува организирано - таблата.
Българската национална федерация по спортна табла
“Бекгемън” съществува от
10 години, като към момента
членовете й наброяват 800
души от всички възрасти
- от 18 до 83 години. Макар
при таблата да няма “професионални” играчи, редовно
се организират местни и
национални шампионати, а
наши играчи са достигали
до четвърт финали на международни турнири.
“Федерациите по табла
са с различна структура
от останалите федерации.
Всички турнири са платени
и разчитат на спонсори”,
обясняват от БНФСТ. Таксите за участие варират от 30
лв. за някой от българските
шампионати до 16 хил. USD
за най-големите турнири в
казината на Лас Вегас. Също като при покера все попопулярни стават и онлайн
турнирите. 

“Звездните” играчи

Част от известните почитатели на
мисловните спортове
Шахмат

▶ Боно
▶ Мадона
▶ Салвадор Дали
▶ Уди Алън
▶ Алберт Айнщайн

Бридж

▶ Бил Гейтс (почитател и
на шаха)
▶ Уорън Бъфет
▶ Дуайт Айзенхауер
▶ Мартина Навратилова
▶ Омар Шариф

Табла

▶ Леонардо ДиКаприо
▶ Хю Хефнър
▶ Глен Клоуз
▶ Дан Акройд
▶ Дж. Едгар Хувър

Покер

▶ Бен Афлек
▶ Мат Деймън
▶ Шанън Елизабет
▶ Евгени Кафелников
▶ Тоби Макгуайър
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Закуска с...

Phuture Shock:

снимка боби тошев

Музиката е отношение
Phuture Shock съществуват
от около 10 години и все
още са една от най-свежите
банди в България. След
няколко телефонни разговори най-накрая се срещам с основните членове
Деси и Филип. И двамата
са усмихнати млади хора,
които правят това, което
най-много обичат - музика. И двамата имат деца
и (принудително) им се
налага да стават рано.
▶ Ставате рано, четете
ли нещо със закуската?

Филип: Аз чета вестник
задължително, това си ми
е ритуал още от... 30-те
години на миналия век.
Много обичам спорта и си
чета сутрин.
▶ Свирите често на живо,
успявате ли да се издържате от музика?

Филип: Успяваме, но засега нямаме вили в Симеоново.
Деси: И аз не мога да се
похваля с нещо такова, но
пък сме щастливи, че правим това, което обичаме.
Което е ключовото със сигурност. Можеш да си пропилееш живота и да не ти
остава време за истинските
неща. А ние се занимаваме
с музика ежедневно. Ако
пък се замогнем неимоверно, ще е чудесно.

Това,
което ни
предстои в найскоро време, е да
направим видео
към последния
ни сингъл,
който предстои
да излезе през
есента

Десислава Андонова

▶ Тази година свирихте
на Exit Festival в Сърбия,
как беше?

Филип: Имахме чувството, че хората не очакваха
да свирим добре. В крайна сметка обаче хората ни
харесаха много и в един
момент мениджърът на
сцената седеше отстрани
и ни викаше “Още, още!”.
Всички се изкефиха и свирихме четири-пет песни
повече. Отношението към
нас тотално се промени
след това.
Деси: Беше много интересно и приятно и най-накрая
гледахме Jamiroquai на живо (бел. ред. - след като концертът му в България беше
отменен)! Беше жестоко,
а самото място е толкова
впечатляващо и красиво.

Филип: Най-много ми
хареса, че нямаше изнервени хора.
▶ Защо хората трудно се
спират на българската
музика?

Филип: Не мисля, че въпросът е в това да избираш между българска и
чужда музика, избираш
къде искаш да отидеш. На
мен доста често ми се е
случвало да се чувствам
по-добре при свои приятели, които не свирят виртуозно, но пък атмосферата,
която създават, е по-готина.
Хората трябва да търсят
атмосферата. Трудно се
избира българското пред
другото, защото българските музиканти имат доста да
работят, за да осъзнаят, че
музиката е и отношение.
▶ Напоследък се връща
култът към класически
формати като винила,
кой е предпочитаният
носител за вас?

Филип: Винаги съм се
кефил на аудиокасетите
заради духа, който носят.
Сега слушам най-много
дискове, но предпочитам
да са оригинални.
Деси: За мен предпочитаният носител е винилът.
Години наред плочите бяха основната инвестиция
в живота ми. Но нещата

се промениха, като станах майка. Ако имам възможност, бих си купувала
всичко на плочи заради
удоволствието и качеството на звука. Иначе си
купувам музика и онлайн,
и на дискове.
▶ “Блуба Лу” възродиха
Ambient Festival, в който
музика и нямо кино си
взаимодействат. Вие
сте работили с лейбъла
за късометражно кино
Future Shots, важно ли е
преплитането на изкуствата?

Филип: Визията отнема от
вниманието към изпълнителите и когато тази тежест
изчезне, музиката сама идва при теб. Визията помага
да поддържаш интереса,
защото час и половина да
задържиш интереса на публиката не е лесно.
▶ Артистите са доста
социално ангажирани.
Какви каузи ви вълнуват?

Деси: Винаги съм готова да
участвам в каузи, в които
вярвам. На представянето
на албума ни бяхме поканили (природозащитната
организация - бел. ред.)
WWF, които имат страхотни кампании както в
България, така и на световно ниво. Хората трябва да
бъдат образовани, защото

Визитка
Десислава
Андонова
▶ 35 г., неомъжена, но
обвързана
▶ Инфо: Завършва
музикалното училище
в София, магистър по
музикална педагогика в
Софийския университет.
▶ Закусва: чаша топла
вода на гладно и кисело
мляко с мюсли.

много от тях просто не обръщат внимание и трябва
да им бъде помогнато да
осъзнаят нещата, до които
не са стигнали. Освен това
аз съм и от нетолерантните
бивши пушачи.
По-младите са много поосъзнати и е достатъчно
дори само да им насочиш
вниманието. Вярвам, че
живеем във време, в което
повечето хора не се нуждаят от глоби, за да бъдат
отговорни.
▶ Какво предстои на
Phuture Shock?

Филип: Работим върху нови идеи, за да можем да
реализираме всички тези

Филип
Александров
▶ 33 г., неженен, но
обвързан
▶ Инфо: Завършва пиано в
Националната музикална
академия “Проф. Панчо
Владигеров”, студиен
музикант, композитор,
живял във Франция и
Холандия.
▶ Закусва: пресен
натурален сок и кроасан
с масло, който допълва с
разни неща.

впечатления, които сме насъбрали през последната
година. Гледахме много яки
концерти и това по някакъв
начин рефлектира върху
теб. Ние сме добри музиканти, но важна е емоцията,
с която правиш музика. Кое
те е впечатлило и откъде си
почерпил идеи.
Деси: Това, което ни предстои в най-скоро време, е
да довършим видеото към
последния ни сингъл Sweet
Lovin, който предстои да
излезе есента, и ще се фокусираме върху нови парчета, освен че, разбира се,
ще продължим да свирим
на живо.
Ангел Симитчиев

