Новини ▶ 4

Историята с
Плевнелиев и
подкупа изнерви
общинари от ГЕРБ

Сряда

14 септември 2011, брой 174 (5234)

Тема на деня ▶ 8-9

Походът на Ердоган
към регионално
лидерство

USD/BGN: 1.4337

EUR/USD: 1.36450

Sofix: 363.04

BG40: 118.02

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

+0.08%

-0.08%

-0.87%

И кабинетът
стана
заложник
в авиоспора

цена 1.50 лева

-0.85%

Свят ▶ 10

Ангела Меркел:

Излизането
на Гърция от
еврозоната
трябва да се
избегне
Компании ▶ 11

България взе
първите 20
млн. EUR за
“Булгартабак”
Компании ▶ 14

Икономическият министър заплаши със санкции трите фирми в скандала - “Алма
Тур”, “Алма Тур Флай” и “България Ер”. Решение обаче няма, а още 700 туристи
не знаят как ще напуснат България ▶ 6-7

“Луфтханза
Техник София”
влага 20
млн. EUR за
разширение на
авиоремонтната
база
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Мнения

Печеливш
Лазар Лазаров

Губещ
Ференц Дюрчани

Досегашният член на борда на Агенция „Пътна инфраструктура” инж. Лазар Лазаров e новият шеф на агенцията, след като
договорът на досегашния председател инж. Сергей Михалев е
бил прекратен по взаимно съгласие заради приоритизиране на
дейностите. Михалев бе четвъртият шеф на АПИ за последните две години. Той наследи поста от инж. Божидар Йотов,
който подаде оставка през февруари тази година.

Унгарският парламент отне имунитета на бившия премиер
Ференц Дюрчани, който сега е депутат. Той ще трябва да
отговаря пред съда по обвинение в злоупотреба с власт.
Обвиненията са, че е съдействал в сделка за замяна на терен.
Според данните той и министрите му са фалшифицирали
търг за обществена поръчка за построяване на казино в гр.
Шукоро близо до Будапеща.

Коментар

▶ По темата: „Барак
Обама: Страните от ЕС
трябва да координират
фискалните си политики”
▶ А бе, този оправи собствената си разбъркана
държава и тръгна да дава
нареждания и на европейците. Това се казва американска наглост. След като си
докарал целия свят до ръба
на фалита и милиони хора
на планетата са потърпевши от собствената
ти алчност и глупост, да
даваш акъл как нещата да
се оправят, но все на гърба
на тези, засегнатите от
твоята тъпанарщина.

И на сухо, и на тъмно

Бърдоквата
Пазари ▶ 11

Гърция
предупреди, че
има пари само до
края на октомври

Компании и пазари ▶ 12-13

Колите с десен волан завзеха
10% от вноса
на употребявани
автомобили

Вторник

13 септември 2011, брой 173 (5233)

USD/BGN: 1.43221

EUR/USD: 1.36560

Sofix: 366.23

BG40: 119.03

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

+1.18%

-1.18%

-1.21%

цена 1.50 лева

-0.50%

Тема на деня
▶ 2, 8, 9

С малко
помощ
отвън

Българският бизнес намалява
лошите си вземания. Това се
дължи основно на експортно
ориентираната промишленост,
докато при зависещите от
вътрешния пазар търговия
и услуги събираемостта
продължава да се влошава
▶4

Да разлаем
кучетата

Историята с общинарите,
поискали подкуп от Росен
Плевнелиев, вече е в
прокуратурата, но големи
очаквания няма. Все пак
случката е шанс за атака
от страна на опозицията

Новини ▶ 6-7

Случаят с
“Алма Тур”
все повече се
заплита

Вече и криминална
полиция се зае с
проверката на казуса с
търговския спор между
“България Ер” и “Алма
Тур”

Недвижими имоти
▶ 22-23

Южното
Черноморие
печели в битката
за купувачи на
имоти
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АПИ отново е с нов
директор. Договорът на досегашния
председател на
управителния съвет
инж. Сергей Михалев е бил
прекратен по взаимно
съгласие, съобщиха късно
вчера от строителното
ведомство.

2

Стефан Данаилов
е кандидатът за
вицепрезидент на
БСП. Кандидатурата му беше подкрепена от
102 членове на националния
съвет на партията, като
само един беше против.

3

Да разлаем кучетата. Историята
с общинарите,
поискали подкуп от
Росен Плевнелиев, вече е в
прокуратурата, но големи очаквания няма.

снимка Емилия Костадинова

Два дни няколко столични квартала и част от центъра на София
бяха без топла вода. Никой от
ръководството на „ТоплофикацияСофия” и от Столичната община,
чиято собственост е дружеството,
не обяви каква е точната причина
неколкостотин хиляди души да
са без топла вода. Единственото
обяснение, което беше дадено, е,
че има авария на съоръжение в
ТЕЦ „София”. И толкова. Каква точно авария - остана пълна
мистерия.
Кметът на София Йорданка
Фандъкова също не пожела да
внесе яснота. Тя обясни, че е нужно време да се направят инвестиции и да се подобри състоянието
на мрежата. „Усилията тази година
бяха насочени към максимално
намаляване на задълженията и с
това да гарантираме отоплителния
сезон. Сега задачата е да се справим и с предстоящия отоплителен
сезон”, обяви Йорданка Фандъкова при откриване на нова детска

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

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

Мениджър Реклама
Станислава АТАНАСОВА
4395851
stanislava.atanasova@pari.bg

редакционен екип
Зам. главен редактор
Иван БЕДРОВ - 4395838
ivan.bedrov@pari.bg

градина в „Младост 3”. Предвид
вчерашната температура на въздуха в София - 30 градуса, едва
ли някой софиянец се е вълнувал
от гарантирането на предстоящия
отоплителен сезон, макар това да
е изключително важно.

Красимира Янева
krasimira.yaneva@pari.bg

Информационното
затъмнение
по случая
не помага на
„Топлофикация”
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Хората просто искаха да
знаят защо нямат топла вода.
И толкова. Информационното
затъмнение по случая не помага
на „Топлофикация”. Нейната
събираемост от граждани е около
50%. Дружеството трябва да се
стреми да спечели доверието
на абонатите си и те да станат
по-изрядни платци. Само така то
може да намали загубите си. Доверие обаче не се печели с липса
на адекватна информация какво,
кога, как и защо се е случило, а
с пълна прозрачност. На ръководството нямаше да е трудно
да даде ясно обяснение на тези
въпроси, но явно за него прозрачността не е от особено значение.
Прозрачността и доверието в
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дружеството са изключително
важни. Всички си спомнят как
след скандалите около бившия
шеф на дружеството Валентин
Димитров - по-известен като
Вальо Топлото, столичани буквално бойкотираха дружеството,
като спряха да плащат за парно
и топла вода. Преди 4 години
бившият изпълнителен директор на „Топлофикация-София”
Георги Рогачев предупреди, че
дружеството върви към фалит.
Тогава той обяви, че една от
възможните причини е липсата
на доверие в дружеството от
страна на абонатите, които са
спрели да си плащат сметките.
„Онова, от което тя има нужда,
е спокойствие, силно ръководство и солидна общинска
и държавна подкрепа”, обяви
тогава Рогачев. Сега общинското дружество има подкрепата на
кметството и образно казано, е
оставено на спокойствие. Остава само и ръководството да си
върши работата добре.
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Число на деня

Трябва да се направи всичко
възможно еврозоната да запази
политическата си цялост и Гърция
да не излиза от нея, защото много бързо
ще се стигне до ефекта на доминото

170

Канцлерът Ангела Меркел по повод изказвания на германски
▶ Подробности на стр. 10
политици за излизане на Гърция от еврозоната

▶ хил. лв. приходи са донесли пясъчните фигури в Бургас.
През миналата година те са били 70 хил. лв.

Принципен сблъсък

Правителството пак ще призове
Първанов да отзове посланиците агенти
„Предпочитам България да бъде
представяна от дипломати, които
нямат опит, но ще го придобият,
отколкото от такива, подготвени в
СССР“

каза по темата през пролетта външният
министър Николай Младенов

Министерството на
външните работи
отново пробва да
реши казуса, по
който тече тълкуване
в Конституционния
съд

снимка марина ангелова

Министерството на външните работи е подготвило предложение за Министерския съвет, с което
правителството отново да
поиска от президента Георги Първанов да отзове
дипломатите в чужбина,
които са били съпричастни към Държавна сигурност. По данни на агенция
Mediapool мотивите са основани на политически и
морални принципи. Президентът обаче вече обясни,

Предизборни неволи

СДС съди ЦИК, а БСП издигна
във Варна бившата “медуза” Гуцанов
Месец и половина
преди изборите
СДС внесе жалба по
случая в Плевен
Съюзът на демократичните
сили е внесъл жалба във
Върховния административен съд срещу Централната избирателна комисия.
Поводът е отказът на ЦИК
да регистрира дясната коалиция в Плевен с кандидат
досегашния кмет Найден
Зеленогорски. Според мотивите в жалбата по този
начин ЦИК грубо е нарушила изборния закон. Междувременно и след дълго
чудене БСП във Варна издигна за кандидат за кмет

бившия председател на общинския съвет Борислав
Гуцанов, който нашумя покрай операция “Медузите”,
когато и временно беше
арестуван.
Плевенският казус

Преди една седмица ЦИК
отмени направената от областната комисия регистрация на “Заедно за община
Плевен”, чийто кандидат е
Зеленогорски. Причината е
бюрократично съвпадение
на инициали на членуващи
в нея партии, които после
са били поправени, но според централната комисия не в срок. Междувременно
стана известно, че Зеленогорски все пак ще участва

в изборите като кандидат
на друга коалиция, за да
заобиколи забраната. В събота привържениците му
ще проведат протест в негова защита. “Очакваме,
ако има справедлив процес в България, въпреки че
ГЕРБ сами са си написали,
че няма обжалване по тези
процедури, съдът поне да
се произнесе по същество
и да каже, че ЦИК е нарушила закона”, коментира
председателят на СДС Мартин Димитров.
Трудно решение

Историята с кандидата на
БСП във Варна започна,
когато настоящият кмет,
който вече има три ман-

дата зад гърба си, Кирил
Йорданов се кандидатира
като номинация на ГЕРБ.
Още тогава се заговори, че
левицата може да издигне
бившия председател на общинския съвет в града Борислав Гуцанов. Той обаче
беше компрометиран, когато в началото на миналата
година беше задържан по
време на операция “Медузите”. Той беше обвинен
в източване на градския
транспорт, а по-късно в
негов склад бяха открити и
контрабандни цигари. Впоследствие обаче Гуцанов
беше освободен, а местните
структури на БСП дълго
обмисляха дали точно той
да бъде номинацията им. 

че няма намерение да го
прави.
Стара история

Темата с изчистването на
българските представителства по света от агенти
стана актуална още в началото на мандата на ГЕРБ,
след като Комисията по
досиетата ги освети. Тогава
стана известно, че почти
половината от дипломатите са били съпричастни
към ДС. Каузата започна
външният министър Николай Младенов, а част от
консулите бяха отзовани от
външното министерство. С
посланиците обаче случаят
е по-сложен, защото не може да бъдат отзовани без
съгласието на президента.
Първанов обаче отказа да
го направи.

Нормативни игри

Въпреки това през лятото
парламентът прие лустрационни текстове в Закона за
дипломатическата служба,
според които посланиците
трябваше да бъдат отзовани. Нормативният акт
получи вето от държавния
глава, но при повторното
гласуване отново беше приет. След което БСП и ДПС
сезираха Конституционния
съд, който все още не се е
произнесъл по случая. При
всички положения обаче
няма как дипломатите да
бъдат върнати в България,
ако президентът не подпише съответните укази. Законът все пак предвижда след
изтичането на мандата им
агентите повече да не бъдат
назначавани на работа в
чужбина. 

В броя четете още

Компании и пазари ▶ 12-13
Над 1/3 от водещите фирми в
класацията на БТПП са в търговията

Прогноза ▶ 22-23
Очакванията за заетостта
до края на годината са оптимистични
В седем от десет сектора има
положителни прогнози за последното
тримесечие
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Сериал

Историята с Плевнелиев и подкупа
изнерви общинари от ГЕРБ
Общинският съветник Радослав Тошев призова Цветанов да разкрие
имена, а за Цецка Цачева едновременно има и няма престъпление
Историята с подкупа, който
трима общински съветници
през 2007 г. са поискали от
Росен Плевнелиев, разказана от вицепремиера Цветан Цветанов, е на път да
изостри отношенията между общински съветници на
ГЕРБ и представители на
управляващите и в частност
с Цветан Цветанов. Общинарят Радослав Тошев във
вторник го призова да каже
имена и добави, че изказването на Цветанов е нанесло
удар както срещу кампанията на Плевнелиев, така и
срещу тази на Фандъкова, и
срещу групата на общинските съветници от ГЕРБ. Той
изненадващо коментира, че

доколкото познава вътрешния министър, няма нищо
случайно в действията му.
Междувременно по казуса
коментира и председателят
на парламента Цецка Цачева, която обаче се обърка
в твърденията си има или
няма престъпление. От своя
страна пък главният прокурор потвърди, че вече е
постъпил сигнал по случая,
но отказа да коментира всякакви сигнали в предизборния период.
Контраатаката от
общината

Част от групата на управляващите в общината се оказа
особено засегната от исто-

Радослав Тошев, общински съветник от ГЕРБ

Аз поисках среща, просто
цялата група да се съберем и да минем този казус. Ако
трябва, ще поискам среща и с
вътрешния министър - да каже
кои са тези хора, ако знае кои
са. Аз просто съм удивен от
цялата тази работа и не знам...
Това е удар както срещу кампанията на Плевнелиев, така
и срещу тази на Фандъкова, и
срещу групата на общинските
съветници от ГЕРБ. Дано да
е случайно цялото това нещо.
Доколкото познавам Цветан
Цветанов, няма нищо случайно
в неговите действия

рията, след като левият кандидат за кмет Георги Кадиев
обяви, че един или двама
от подкупните общинари в
момента са в групата на управляващата партия, а преди
това са били част от десни
формации. За да защитят
името си докрай, някои отговарящи на това описание,
като например съветниците
Радослав Тошев и Орлин
Иванов, поискаха среща със
самия министър Плевнелиев
и дори заявиха готовност
да се подложат на детектор
на лъжата. После обаче се
отказаха от срещата (или пък
им е била отказана).
Във вторник обаче Тошев
- в продължаващ опит да

защити името си - призова Цветанов "да си каже,
ако знае кои са. Ако пък
е случайно, да се извини.
Доколкото познавам Цветан Цветанов, няма нищо
случайно в неговите действия", заяви той.
Така е, ама не е така

Междувременно председателят на парламента Цецка
Цачева коментира казусa
доста противоречиво в сутрешния блок на bTV. Тя
заяви, че ако й се случи да
изпадне в ситуация, в която
някой й иска подкуп, не би
скрила информацията от
разследващите органи и
би подала сигнал, защото

Борис Велчев, главен прокурор на България

В прокуратурата вчера постъпи сигнал за предлагания подкуп на Росен Плевнелиев,
но преди да изясним фактите,
нека да не приписваме вяра или
недоверие на г-н Плевнелиев. Не
очаквайте прокуратурата да стане
фактор в решаването на изборите.
Много ми се иска тези избори да
бъдат спечелени от по-добрия политик, а не от този, който е подал
повече сигнали срещу опонентите
си. Всички сигнали, които постъпват, ще бъдат работени, но информация за тях ще се дава пестеливо. Аз няма да правя изявления
по никакви теми в следващите 40
дни, считано от днес

това е "нейният прочит"
на закона. На последващ
въпрос обаче дали в този
случай укриването на информация е престъпление,
тя заяви: "Не съм казала
такова нещо! Не познавам
фактите и не желая да коментирам в ролята си на
председател на Народното
събрание други институции."
Предизборно мълчание от прокурора

Хладнокръвно главният
прокурор Борис Велчев
от своя страна потвърди,
че сигналът по казуса е
постъпил при него. Както
вече съобщи в. "Пари",

той е подаден от двама
граждани - Атанас Чобанов от независимия сайт
за разследваща журналистика bivol.bg и Петър
Пенчев от Асоциацията
за свободно слово "Анна
Политковская". Велчев
обаче беше категоричен,
че няма да позволи прокуратурата да стане фактор
в решаването на изборите. "Всички сигнали, които постъпват, ще бъдат
работени, но информация
за тях ще се дава пестеливо", каза той и добави, че
отсега до края на изборите няма да коментира
нищо повече.
Ани Коджаиванова

Цецка Цачева, председател на Народното събрание, пред bTV

Водещ: Ако някой на Вас
ви предложи рушвет като
председател на парламента, Вие,
ако не уведомите прокуратурата
и полицията писмено, със сигнал,
укривате ли престъпление?
Цачева: Да! За мен е, след като аз
разполагам с такива данни, макар
и те да не носят... Това е моят прочит на нещата...
Водещ: Има прочит на закон, не
мой, Ваш, на г-н Цветанов. Той
не е ли един? Вашето мнение е, че
има престъпление, ако не се обяви?
Цачева: Не съм казала такова
нещо! Повтарям! Не познавам
фактите и не желая да коментирам в ролята си на председател на
Народното събрание други институции. Не е коректно това нещо.
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Държавата стана заложник на
Изпълнителният директор на "България Ер" Янко
Георгиев напусна преговорите в министерството
на икономиката само час след като започнаха

Санкции за "Алма Тур", "Алма Тур
какви ще бъдат те, зависи от действията
Държавата стана заложник на търговския спор
между компаниите "Алма
Тур", "Алма Тур Флай" и
"България Ер", който доведе до блокирането на
стотици туристи в страната от петък и дори към
момента. След като пет
дни не бяха достатъчни,
за да решат търговския
спор помежду си, след
намесата на няколко министри и премиера вчера
министърът на икономиката Трайчо Трайков
бе принуден да извика
в министерството представителите и на трите
компании. Целта бе да се
започнат конструктивни
преговори какво може
да се направи. Към 18.00
часа разговорите обаче
все още продължаваха и
нито туристическата група, нито авиопревозвачът
бяха готови с конкретно
предложение как да бъдат извозени останалите
в страната близо 100 туристи заради отменените полети през уикенда,
както и останалите около
600, които предстои да
заминат с 3 полета до
края на септември.
"Поведението на ком-

паниите е изключително
безотговорно на фона на
усилията, които държавата прави за популяризирането на българския
туризъм", коментира министър Трайков. На няколко пъти той каза и че
компаниите са действали
"нерационално", въпреки
че са лидери в своите
сектори. "Безумно е това, което са допуснали
да се случи", коментира
още министърът. Според
него фирмите ще понесат санкции, но какви
ще бъдат те, зависи от
действията им през следващите часове и дни.
Кой какво прави
в името на туризма

Заради дълг от близо 7
млн. лв. "България Ер"
още в петък спря да извършва полетите на туроператора "Алма Тур",
които се договарят през
дъщерната фирма "Алма Тур Флай". Отменени
бяха 5 полета - до Санкт
П е т е р бу р г, М о с к в а ,
Финландия и Латвия.
Впоследствие руските
и скандинавските туроператори, с които работи
"Алма Тур", заплатиха

цените на билетите на
туристите повторно, за
да може все пак да се
приберат вкъщи, макар и
със закъснения от близо
30 часа. Премиерът пък
разпореди правителственият самолет да извози извънредно деца и
възрастни. Хотелиерите
предложиха на блокираните туристи безплатни нощувки, което им
струваше по около 45
лв. на човек само и само
да потушат скандала с
туристическия имидж на
страната в чужбина. Така
всички - чуждестранни
туроператори, правителство, хотелиери - се
опитваха да работят за
потушаването на скандала.
А двете страни в спора
не можаха да се разберат
помежду си. "България
Ер" обяви, че повече няма да превозва туристи
на "Алма Тур", въпреки че според министър
Трайков европейските
регламенти изискват пътниците задължително да
бъдат върнати в страната. И въпреки че дългът е
сериозен и се е трупал в
продължение на месеци,

"Алма Тур БГ" е заложена
в ЦКБ и УниКредит
Булбанк за 13.9 млн. EUR
Дъщерното дружество "Алма Тур Флай",
което е отговорно за
транспорта на туристите, пък е заложено
в полза на "България
Ер"
Водещото дружество от
групата - "Алма Тур БГ" е заложено в полза на ЦКБ
и УниКредит Булбанк срещу заем за 13.905 млн.
EUR, показват данните
от досието на компанията
в Търговския регистър.
По-голямата тежест от
синдикирания заем поема
УниКредит Булбанк, която е отпуснала 10.9 млн.
EUR ЦКБ, която е част
от същата икономическа
група, както и "България
Ер", е осигурила 3 млн.
EUR, показва справката.
Залогът е направен на 10
август 2010 г.
Рефинансиране

Основната част от осигурения ресурс е за рефинансиране в пълен размер
на оборотни и инвестиционни кредити, сключени
от дружествата от групата
"Алма Тур" с ОББ. Два от
тях са задължения на "Ал-

ма Тур Хотел Тамплиер",
а един е на компанията
майка "Алма Тур БГ".
Други 4 млн. EUR са
отишли за предсрочно
погасяване на емисията
корпоративни облигации,
издадени от дружеството.
Още 2 млн. EUR е получила "Алма Тур БГ" за
финансирането на до 57%
от стойността на строително-монтажни работи
по инвестиционната програма за изграждането
на хотелския комплекс
"Тамплиер" в Банско.
Банковият кредит е отпуснат при 8.5% годишна
лихва, но е доста любопитно разпределението на
наказателната лихва между банките. Докато при
просрочие към УниКредит Булбанк "Алма тур
БГ" дължи 6% годишно,
наказанието от ЦКБ е три
пъти повече - 20.5% годишно.
Според условията на
договора "Алма Тур БГ"
се задължава да държи
активите през целия срок
на договора на ниво минимум 29 млн. лв., което
условие не е изпълнено
още към момента на договора, показва приложе-

ният баланс.
Още заложени

"Алма Тур Флай" пък е заложено в полза на "България Ер" за 5.88 млн. EUR
и 21.3 млн. USD. Данните
в Търговския регистър
показват, че предмет на
залога са задължения по
изпълнение на чартърни
полети от летния сезон.
Договорът за залога е от
май 2010 г.
Мирослав Иванов

Дългове
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▶ млн. лв. е размерът на
дълга на "Алма Тур Флай"
към "България Ер"
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три компании
Флай" и "България Ер" ще има, но
им в следващите дни
не е поискала обявяване в
несъстоятелност на "Алма Тур Флай", а дори е
продължила да превозва
нови туристи към България. Вчера от "България
Ер" дори се заканиха да
си търсят дълговете по
съдебен ред.
От "Алма Тур" повтаряха - дълговете са на
"Алма Тур Флай", нищо, че това е дъщерна
компания, и призоваваха
за преговори, нищо че
според "България Ер"
и преди се е стигало до
споразумения и планове
за разсрочено погасяване
на дълговете, които обаче не са спазвани.
"Алма Тур" имат много
сериозна вина, те очевидно имат затруднения с плащанията и са
натрупали дългове към
авиопревозвача. В същото време е необяснимо
защо от "България Ер"
са спрели полетите, коментира Трайков.
В историята се появи
и нова нишка - "Алма
Тур Флай" е заложена в
полза не на кого да е, а
на "България Ер" (виж
втория текст). В крайна

сметка авиопревозвачът
може и да има полза от
скандала и неизплащането на дълга.
Държавна
(без)отговорност

За да видят кой е крив и
кой е прав, вече се намесиха и Комисията за защита на потребителите,
прокуратурата и Криминална полиция. Но може
би държавата не е само
заложник, а има и своята
вина? Ако България имаше гаранционен фонд,
от който да се покриват
ситуации като тези, в
които чуждестранни туристи не могат да бъдат
извозени от България
или български туристи
не могат да бъдат извозени в страната, нямаше
да се стига до казуса с
блокираните туристи, коментираха експерти през
последните няколко дни.
Министър Трайков обаче
бе категоричен, че това
не е пропуск и че всяка държава има различни схеми - гаранционен
фонд, специална застраховка за професионална
отговорност или банкова

гаранция. Още през 2005
г. България е избрала
варианта с използването на туристическа застраховка, който според
Трайков е добър. Такъв
подход имат и руските
туроператори - туристът
си плаща извънредно билета, после се обръща
към туроператора си, за
да му възстанови сумата,
туроператорът на свой
ред се обръща към застрахователя, а той към
виновната страна, в случая българската "Алма
Тур Флай", и парите се
възстановяват. Финландия пък има гаранционен
фонд, който превежда
нужните пари и впоследствие ще си ги търси от
българската туристическа фирма. Експертите обаче отбелязват, че
българската застраховка
"Професионална отговорност" се задейства
при фалит на туроператора, а такъв все още не
е обявен. Tрайков каза,
че "въпросът се обсъжда". Така че кой на кого,
кога и колко ще плати,
май все още не е ясно.
Дарина Черкезова

Поведението
на компаниите
е изключително
безотговорно на фона
на усилията, които
държавата прави за
популяризирането на
българския туризъм
Трайчо Трайков,
министър на икономиката,
енергетикaта и туризма

У НАС Новини 7

Природният газ може да
поскъпне до 9%
Председателят
на ДКЕВР Ангел
Семерджиев
коментира, че синьото
гориво трудно би
поскъпнало под 5%
До 9% ще е поскъпването на
природния газ от началото
на октомври. Това прогнозира вчера председателят на
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
(ДКЕВР) Ангел Семерджиев.
По думите му още миналия
петък регулаторът е започнал
да анализира по елементи
предложеното ново поскъпване на синьото гориво от
"Булгаргаз". Общественият
доставчик поиска първоначално увеличение от 19.98%
за четвъртото тримесечие.
Впоследствие компанията
обяви, че ще поиска по-малко
увеличение - 13.86%. Според официалното съобщение
на доставчика ревизирането
е станало възможно благодарение на постигнатите с
доставчиците на природен
газ допълнителни договорености, които позволяват на
"Булгаргаз" да оптимизира
разходите си за четвъртото
тримесечие.

В търсене
на варианти

Шефът на ДКЕВР не пожела
да коментира с колко точно
може да поскъпне газът от
следващия месец, преди да е
приключил анализът, но коментира, че комисията е намерила резерви в дружеството, с
които поскъпването да бъде
сведено до по-малък процент
от искания. По думите на
председателя на енергийния
регулатор такива може да
се търсят в разликите във
валутата - "Булгаргаз" купува
гориво в долари, а го продава
в левове и именно там според
Семерджиев може да се търси
начин за намаляване. Освен
това ДКЕВР може да използва и механизма за отчитане
на взетия и недовзетия приход на държавната компания.
По-късно обаче той уточни,
че дружеството има недовзет
приход, но не коментира в
какъв размер е той. Според
Семерджиев обаче, каквито
и мерки да се вземат, увеличението трудно би паднало под
5%, като се изхожда от някои
основни фактори, влияещи
върху цената на газа. Такива
са цените на алтернативните
горива на международните
пазари и курсът на долара.

Председателят на енергийната комисия припомни, че
цените, по които "Булгаргаз"
се договаря с доставчиците,
се определят от цените на петрола на средиземноморския
пазар, които през последните
месеци се повишаваха.
Крушката
си има опашка

Увеличението на природния
газ над 5% ще доведе до
поскъпване на парното в
началото на отоплителния
сезон при различните топлофикации, коментира Ангел
Семерджиев. При отделните топлофикационни дружества поскъпването ще е
между 3 и 4%, коментира
Семерджиев. Въпреки че
отново не пожела да се ангажира с конкретни проценти
за различните градове, шефът на ДКЕВР увери, че ще
направи всичко възможно
парното да поскъпне само
веднъж за целия отоплителен сезон. Той коментира
и опасенията за фалити на
някои топлофикации, като заяви, че не очаква да
има такива, защото много
от дружествата са успели да
намалят загубите си.
Елина Пулчева
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Походът на Ердоган
към регионално
лидерство
Турският премиер се стреми да превърне
икономическите и политическите успехи
на Анкара в лидерство на променящия се
регион на Близкия изток
Близкият изток ври и кипи от десетилетия насам,
но арабските революции и
ескалиращото противопоставяне между Анкара и Тел
Авив разместиха драматично политическата шахматна
дъска в размирния регион. От бързо променящата
се ситуация най-активно
се опитва да се възползва
турският премиер Реджеп
Тайип Ердоган, който очевидно се стреми да реализира икономическите
успехи и политическата
стабилност на страната си
и да я затвърди като лидер
на мюсюлманските държави в региона.
Турция се затвърди като една от най-бързо развиващите се икономики
не само в регионален, но
и в световен мащаб, като по темпове на годишен
растеж я изпреварва само
Китай. През юни Партията на справедливостта и
развитието (ПСР) спечели
парламентарните избори и
осигури трети пореден мандат на Ердоган. Впоследствие той успя окончателно
да се наложи над основния
съперник вътре в страната
- военните, които виждат в
ПСР опасност за светския
характер на страната.

Ясна позиция
Турция ще
помага на
Палестина за
членство в ООН

▶ Палестинската автономия ще поиска официално да бъде приета за пъл-

Филип Буров
filip.burov@pari.bg

Пример за
ислямистите

Ислямистите в региона
виждат в Ердоган и партията му пример за успешно
интегриране на религиозно движение в политиката
- нещо, което ще им бъде
много полезно в процеса на
вътрешните политически
промени след Арабската
пролет.
Вероятно с цел да провери точно колко е популярен
сред арабската общественост, Ердоган започна поредица посещения в огнищата
на арабската революция
- Египет, Тунис и Либия.
Ердоган ще бъде първият
държавник, който прави
официално посещение в
Либия след завземането на
Триполи от бунтовниците.
С тази визита Турция трябва да затвърди политическите и икономическите си
ноправен член на ООН по
време на предстоящото
Общо събрание на организацията въпреки опозицията на Израел и САЩ. Предвижда се на 20 септември
палестинският президент Махмуд Абас лично да
връчи на Бан Ки-мун искането на Палестинската

позиции в страната, след
като в началото на гражданската война в Либия се
въздържаше да се обяви
срещу режима на Муамар
Кадафи, с когото имаше
добри отношения.
Инвестициите на турски
фирми в Либия при предишния режим надхвърлят
15 млрд. USD, но очевидно Анкара иска да запази
присъствието си в богатата
на петрол страна, порди
което вече е предоставила
над 300 млн. USD заеми
и помощи на Преходния
национален съвет.
Вероятността това да се
случи се увеличава предвид
пътя, който новото управление на Либия обяви, че ще
поеме. “Ислямът ще бъде
основният източник за новото либийско законодателство в ерата след управлението на Муамар Кадафи.
Няма да приемем екстремистка идеология. Ние сме
мюсюлмани, подкрепяме
умерения ислям и ще останем на този път”, заяви ръководителят на Преходния
национален съвет Мустафа
Абдел Джалил.
Фронт срещу Израел

Първата спирка на Ердоган е Кайро, където е
автономия.
▶ Палестинските лидери
подчертаха, че ще искат
статут на пълноправен
член в ООН, а не както
предложиха някои европейски страни, статут, подобен на този на Ватикана тоест на страна, която не
е членка на организацията,

седалището на 22-членната Арабска лига. При
пристигането си той беше
посрещнат от радостна
тълпа, определяща го като “спасител на исляма”
и “герой на втората си
родина Египет”. Посещението му беше предшествано от кърваво нападение над израелското
посолство в египетската
столица миналия петък,
при което загинаха трима души, а стотици бяха
ранени. Антиизраелските
протести бяха предизвикани от инцидент от
миналия месец, когато
израелски части убиха
петима египетски граничари при преследване на
палестински бойци.
“Визитата на Ердоган
е много важна. Трябва
да заздравим отношенията си с Турция и всички
страни, които искат да помогнат на арабския свят,
така че да създадем силен
политически фронт, който
да отстоява позицията на
арабските страни срещу
Израел”, коментира пред
Reuters Мохамед Адел от
активисткото движение “6
април”, изиграло важна
роля при свалянето на
Хосни Мубарак. 
но има статут на наблюдател.
▶ До края на годината ще
видим Палестина в много
различна ситуация, заяви
турският премиер Ердоган пред Арабската лига
при посещението си в
Кайро. “Време е да издигнем знамето на Палестина пред ООН. Това знаме
ще е символ на мира и
справедливостта в Близкия изток. Трябва да работим ръка за ръка с нашите палестински братя,
защото тяхната кауза
е каузата на човешкото достойнство”, заяви
Ердоган.
▶ До приемане на Палестина в ООН обаче е малко
вероятно да се стигне,
тъй като Вашингтон
обяви, че ако палестинците игнорират опозицията на Израел и САЩ, искането им ще бъде посрещнато с вето в Съвета за
сигурност.
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▶ млрд. USD са инвестициите на турски
фирми в Либия по време на режима на Муамар
Кадафи
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Израел и Турция един скъп развод
Изострянето на
отношенията между
Турция и Израел
дава нови измерения
на нестихващия
близкоизточен
конфликт. Дали
обаче само
накърнената чест
стои зад поведението
на Анкара
Твърдата антиизраелска
позиция се използва от
Ердоган като основен коз,
с който да спечели сърцата
на арабската общност. Турция загуби много от влиянието си в мюсюлманския
свят, след като през 1996
г. сключи споразумение
за военно сътрудничество с Израел. Благодарение
на сделката израелската
военна индустрия спечели множество договори за
продажба и модернизация
на въоръжение за турската
армия. Благодарение на
Израел Анкара се сдоби и с
първия си военен сателит.
През 2009 г. стокообменът между двете държави
достигна 2.5 млрд. USD
основно благодарение на
военните поръчки. Освен
договори за милиарди бяха
провеждани и съвместни
военни маневри, като израелските ВВС получиха
достъп до турското въздушно пространство, което
им даваше стратегическо
преимущество в противопоставянето с Иран.
Краят
на приказката

снимка марина ангелова

Атаката на Мави Мармара бе в международни води и беше основание
за война. Въпреки това, както подобава на величието на Турция, решихме да
действаме спокойно
Реджеп Тайип Ердоган

Отношенията между двете
страни обаче започнаха да
охладняват, особено след
поредната военна интервенция на Израел в Ивицата Газа през 2008 г. До пълен разрив се стигна след
31 май 2010 г., когато деветима турски граждани бяха
убити от израелски командоси при нападението над
хуманитарната “Флотилия
на свободата”, която се
опита да пробие блокадата
на Ивицата Газа.
Като условия за възстановяване на нормалните
отношения между двете
страни турските власти
поставиха официални извинения от Израел за атаката на конвоя, за изплащане на компенсации на
семействата на загиналите
и пострадалите, както и за
премахването на блокадата
на Газа. Тел Авив от своя
страна изрази съжаление за
инцидента, но категорично
отказа да се извини.
Повече от година след
това отношенията между
двете страни достигнаха критично ниска точка,
след като Анкара изгони
израелския посланик и
обяви, че прекратява всякакво военно и търговско
сътрудничество с израелската държава. Острата
реакция на Турция дойде
като отговор на доклад

▶Израелският външен министър Авигдор
Либерман е сред най-твърдолинейните
противници на всякакви компромиси по
отношение на Турция и Палестина
снимка bloomberg

на комисия на ООН за
нападението, който, макар
да осъжда прекомерната
употреба на сила от страна
на Израел, признава легитимността на блокадата.
Ескалация

През последните седмици
изказванията на турския
премиер Ердоган по отношение на Израел станаха
все по-войнствени. Той
определи нападението над
флотилията като “варварство” и обвини Израел,
че действа като “разглезеното дете на региона”.
В свое интервю за “Ал
Джазира” той дори заяви, че инцидентът с “Флотилията на свободата” е
бил достатъчен повод за
война с Израел - “Атаката
в международни води не
отговаряше на международното право. Всъщност
това беше основание за
война. Въпреки това, както
подобава на величието на
Турция, решихме да действаме спокойно.”
Основната заплаха, която се повтаря от турска
страна, е, че Анкара ще
увеличи военноморското
си присъствие в Източното
Средиземноморие и ще
осигури ескорт на евентуален нов хуманитарен конвой, който би се опитал да
пробие блокадата на Газа.
Много анализатори обаче виждат в тези заплахи
реакцията на Турция по
друг проблем - решението
на Кипър да започне съвместно с Израел проучвателни сондажи за газ в
своята зона в Средиземно
море. Турция предупреди,

че няма да се поколебае да
изпрати военни кораби, ако
Кипър продължи със своя
план и навлезе в турски
териториални води.
Ответна
реакция

Израел от своя страна заяви, че ще подсигури новите газови платформи в
Средиземно море и има
намерение да ги доразвива,
тъй като гледа на тях като
възможност за енергийна
независимост.
Израелската държава започна да подготвя и дипломатическа контраофанзива
срещу турската агресия.
Според израелската преса
тя ще включва засилване
на контактите с арменското
лоби в Конгреса на САЩ
с цел да бъде признат арменският геноцид, както и
установяване на контакти
с Кюрдската работническа
партия.
На пръв поглед Израел
губи повече от противопоставянето, защото остава политически и икономически изолиран в региона. Подрънкването на
саби от страна на Турция
обаче също може да доведе
до влошаване на отношенията й с много съседни
държави. Отношенията й
със Сирия вече охладняха
заради критиките на Анкара към режима на Башар
Асад, Иран недоволства от
поставянето на американски радар на турска територия, а противоречията с
Кипър може да подновят
традиционния конфликт с
Гърция.
Филип Буров
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Ангела Меркел:
Излизането на Гърция
от еврозоната трябва
да се избегне
Германия ще направи всичко
възможно, за да се избегне
фалитът на Атина

миката на Германия Филип Рьослер
обяви, че за да се стабилизира еврото,
“повече не трябва да има никакви
табута”.

Германският канцлер Ангела Меркел обяви, че Европа прави всичко
по силите си да предпази Гърция
от фалит. В интервю за германското
RBB inforadio Меркел предупреди, че
излизане от еврозоната би сложило
началото на “ефекта на доминото” и
трябва да се избегне на всяка цена.

Меркел е категорична, че всеки трябва да внимава какво говори, за да се
избегне допълнително изнервяне на
пазарите. Тя добави, че Германия се
чувства “напълно ангажирана” с еврото, тъй като страната е спечелила
много от него.

Опасностите пред еврото

Меркел смята, че Европа няма да
успее да избегне изменения в Лисабонския договор в средносрочен
план, с което изрази ясно позицията
си, че правилата на съюза трябва да
бъдат променени, за да се осигури
наказание за страните, нарушили
фискалната политика на съюза. “В
момента, ако страна наруши Пакта
за стабилност и растеж, тя не може
да бъде изправена пред Европейския
съд”, напомни Меркел.

На въпрос дали евентуален фалит на
Гърция би обрекъл еврото Меркел
отговаря, че се използват всички налични инструменти, за да се избегне
подобно нещо. “Трябва да избягваме
всякакви хаотични процеси по отношение на еврото”, предупреждава
Меркел. Като нарече изпитанието
пред Европа “историческо”, тя добави, че трябва да се направи всичко
възможно еврозоната да се запази
цяла, “защото ще видим “ефекта на
доминото” много бързо”.
Не на хаоса

“Във валутен съюз със 17 членки
можем да имаме стабилно евро само
ако предотвратяваме хаотичните процеси. Затова наш основен приоритет
е да избегнем неконтролиран фалит,
тъй като това ще навреди не само на
Гърция. Опасността за други страни
също е много голяма”, каза германският канцлер. Коментарите й идват
ден след като министърът на иконо-

Германия
се чувства
напълно
ангажирана
с еврото, тъй
като страната е
спечелила много
от него
Ангела Меркел,
канцлер на Германия

Строг контрол

Германия в ЕЦБ

Меркел изрази увереност в стабилността на Германия в Европейската
централна банка. Според нея няма
да има промяна за страната след напускането на Юрген Щарк от борда
на ЕЦБ, който ще бъде заменен от
германския финансов зам.-министър Йорг Асмусен. Вижданията на
Асмусен, който е част от партията на
социалдемократите, за монетарната
политика обаче са неясни, отбелязва
Reuters.

Италия разчита на Китай да изкупи част от дълга й
Европейската централна банка не успя
да успокои пазарите
с покупката на италиански облигации
Италианският министър
на икономиката Джулио
Тремонти е разговарял с
китайските си колеги миналата седмица относно
изкупуване на значителна
част от държавния дълг на
страната, пише Reuters. Китай е страната с най-бързо
развиваща се икономика и
притежател на най-големия
валутен резерв. Това провокира Италия - още една
страна, която е на път да поиска спасителна финансова
помощ, да потърси Китай,
за да избегне срив в доверието на инвеститорите,
предаде Bloomberg. Италия
се присъединява към Испания, Гърция и Португалия
- държави в затруднено финансово положение, които
се обърнаха към Китай за
подкрепа.
Дестинация за инвестиции

Говорителят на външния
министър на Китай Цзян
Ю обяви, че Европа е една
от основните дестинации
на страната за инвестиции,

но не спомена конкретно
Италия. Тя подчерта увереността на Китай, че Европа
е способна да се справи с
дълговата криза.
Италия организира търг
във вторник, на който предложи облигации за 7 млрд.
EUR. Фактът, че Пекин
ще изкупува облигации на
страни от периферията на
еврозоната, не се оказа достатъчен, за да успокои пазарите. Причината е, че преди време Китай инвестира
в португалски облигации и
загуби маса пари, след като
те поевтиняха.

▶ Италианският
министър на
икономиката
Джулио Тремонти
е разговарял с
китайските си
колеги за евентуално
изкупуване на
значителна част от
държавния дълг на
страната

Валутните резерви
на Китай

Европейските активи съставляват около една четвърт от валутните резерви
на Китай и възлизат на
3.2 трлн. USD. Същевременно китайските власти
многократно са заявявали
подкрепата си за затруднената от дълговете единна
валута. Все пак по-рано
този месец премиерът Вън
Дзябао обяви, че Китай запазва доверието си в еврото
и европейската икономика,
но уточни, че правителствата от региона трябва
да гарантират сигурността
на китайските инвестиции
в Европа.

Потъването
на Италия

Италия се оказа в центъра
на дълговата криза в еврозоната след появилите се
опасения, че тя може да е
поредната държава, която
се нуждае от финансова
подкрепа. През последните

седмици намесата на Европейската централна банка,
която изкупи италиански
облигации, беше решаваща
за стабилизирането на цените им. През последните
дни доходността по италианските облигации рязко
се качи. Това означава, че

намесата на ЕЦБ не е успяла
да повлияе значително върху
настроенията на пазарите.
Предишният търг на дългосрочни облигации в края
на август беше посрещнат
с нисък интерес към 10годишните облигации, което поднови напрежението

върху облигациите на страната на вторичния пазар.
Представител на Китайската
народна банка обяви, че “паниката” около европейската
дългова криза е излишна
и Китай има готовност да
работи и с други страни
от ЕС.
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3.46%

Компании
и пазари

▶ поевтиняха акциите на все още държавния цигарен
холдинг “Булгартабак” по време на вчерашната сесия
на БФБ

България взе първите 20
млн. EUR за “Булгартабак”
Агенцията за
приватизация и
регистрираното в
Австрия BT Invest
подписаха договора за
продажбата на 79.83%
от цигарения холдинг
България си осигури първите 20 млн. EUR за “Булгартабак”. Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) и одобреното за купувач австрийско дружество
BT Invest подписаха вчера
договора за приватизация
на 79.83% от капитала на
“Булгартабак холдинг” АД.
Цената по договора е 100.1
млн. EUR и се заплаща чрез
банков превод по сметка на
АПСК по следния начин:
20% в деня на подписване
на приватизационния договор, а останалата част от
80% - преди приключване
на сделката.
Окончателното прехвърляне на правото на собственост върху продаваните акции ще стане при осъществяване на приключването,
след заплащането на остатъка от покупна цена и след
разрешение на Комисията
за защита на конкуренцията, която трябва да се произнесе за концентрация на
стопанска дейност.
Скоростно одобрение

Сделката за “Булгартабак”
беше одобрена от надзорния съвет на АПСК на 2
септември, след като преди
това беше разписана и от
изпълнителния съвет. Сега
последната спирка, преди
цигареният холдинг да премине напълно в частни ръце, е КЗК. След одобрението на договора от надзорниците в агенцията се разбира, че държавата в лицето
на АПСК е отстъпила по
най-важния критерий при
сделката за “Булгартабак”,
а преговорите с купувача
са продължили буквално до
последния момент.
България се е съгласила
с условието на одобрения

купувач BT Invest да се
намалят санкциите от 3.40
на 1.70 лв. за килограм при
неизкупуване на тютюн в
рамките на договорените
5000 т годишно. “Може
би най-големият компромис, който направихме, е
с размера на неустойката
за тютюн”, казва изпълнителният директор на АПСК
Емил Караниколов в интервю за в. “Труд”
Критериите са
важни, може би

Решението за намаляването
на неустойки провокира
интерес и беше определено като странно от някои анализатори на фона
на разпределението на
тежестта при формиране
на критериите за избор на
купувач. Изкупуването на
тютюн имаше най-голямо
значение при определяне
на купувача на “Булгартабак”. Тежестта на критерия
в общата оценка беше 60%.
Останалите 35% бяха за
цената на холдинга, а 5% за
бъдещите инвестиции.
Именно условието за задължителен обем изкупен
тютюн се сочи като причина
за отпадането на заявилите
интерес на по-ранен етап
стратегически инвеститори.
Наличието на това условие
донесе и по-ниска цена на
цигарения холдинг.
Спекулации все още има
и на тема кой е купувачът.
Според Караниколов всичките документи в агенцията
показват, че купувач е руският инвеститор, банката
ВTБ. По думите му не е толкова важно кой ще е новият
собственик и дали ще има
прехвърляне на собствеността, защото държавата е
обезпечила всички ангажименти по договора. 

▶ Синдикатите протестираха срещу подписването на договора за продажаба заради липсата според тях на
гаранции, че в компанията няма да има съкращения
Снимка марина ангелова

Компанията
Кои са
BT Invest
▶ Този въпрос продължава да стои с пълна сила.
Компанията е едно от
дружествата, което
предизвика интерес още
на първия етап на конкурса, когато се явиха 10
кандидата за държавния
холдинг. Заради регистрацията си в Австрия се
появиха спекулации, че зад
“БТ инвест” стои български инвеститор, който не
желае да се афишира.
▶ На следващия етап от
конкурса, когато компаниите трябваше да
докажат, че изпълняват
критериите за стратегически или финансов
инвеститор, зад BT Invest
официално застана руската ВТБ.
▶ Прессекретарят по
управлението на делата
на президента на Русия
Виктор Хреков потвърди в края на юли инте-

реса към “Булгартабак”,
но отказа да каже в чий
интерес действа ВТБ. Затова в руските медии се
появиха публикации, че
банката действа за свой
клиент и няма никакво
намерение да се задържа
в инвестицията си в
“Булгартабак”.
▶ Австрийската компания
има доста сложна собственост. BT Invest GmbH,
както е пълното име на
дружеството победител
в конкурса за “Булгартабак”, е 100% собственост
на кипърската VTB Capital
Pe Investment Holding Ltd.
То пък е собственост на
регистрирана в швейцарския кантон Цуг компания.
▶ Заради регулаторния
режим в областта крайният акционер в дружеството няма как да бъде
проследен. Дългият “акционерен” път до крайния
собственик кара някои
анализатори да прогнозират, че ако има промяна в
собственика, той ще е на
ниво именно BT Invest.

Задължения на купувача според
приватизационния договор:
срок от 10 години да запази основния
на дейност на дружеството и
 запредмет
да не допуска ликвидация и обявяване в
несъстоятелност;

срок от 5 години да не намалява
 заакционерното
си участие в дружеството и
дъщерните му дружества;
срок от 5 години да не осъществява
 заструктурни
промени или преобразувания в
групата;
срок от 5 години да изкупува минимални
 заколичества
български тютюн в размер на
5000 тона за всяка от 5-те години;
срок от 3 години да поддържа
 засредногодишна
численост на персонала в
дружеството и дъщерните му дружества
на нивата от 2010 г.;

срок от 3 години да поддържа разходите
 зазадружества
труд в дружеството и дъщерните
на равнищата от 2010 г.;
срок от 2 години да извърши
 запредложените
в офертата си инвестиции в
размер на 7 млн. лв.
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Над 1/3 от водещите фирм
класацията на БТПП са в тъ
Класираните дружества
формират 81.5% от БВП на
страната през 2010 г., твърдят
от браншовата организация
Компаниите от сектор „Търговия” и „Промишленост”
преобладават в тазгодишната класация на Българската
търговско-промишлена палата (БТПП) „Топ 100 на водещите фирми в българската икономика”. Търговските
дружества представляват
около 36% от включените в
трите категории на листата,
а индустриалните - 26%.
Всички компании, участващи в класацията, формират
над три четвърти от БВП на
страната. Те са класирани
по критерии, показващи
успешен мениджмънт, рентабилност на продажбите и
на вложения капитал.
Победителите

В категорията по изменението на приходите от продажби първите три места
заемат „Трейшън клифс
голф енд спа резорт” ЕАД,
„Българска енергетика”
АД и „Динамо Севлиево”
ООД.
В класирането по печалба
на 100 лв. собствен капитал първите три места заемат „Орифлейм България”
ЕООД, „Силвър дей” ЕООД

и „Унивег България” ЕООД.
И в последното класиране
по критерия печалба на 100
лв. приходи от продажби
на първите три позиции се
нареждат „БГ Агро” АД,
„Агрия груп холдинг” АД и
„Ванто трейд ауто” ЕООД.
Класациите на БТПП обхващат фирмите от всички отрасли на национално
ниво, като с всяка година
се повишава тяхната представителност в национален план. Фирмите, които участват в класацията,
формират 81.5% от БВП
на страната през 2010 г.,
който за миналата година
беше близо 70.5 млрд. лв.
В класацията на БТПП за
2010 г. най-големите фирми
са представлявали 76.4%
от БВП.
Отрасли и региони

В тазгодишната „Топ 100”
се забелязват някои значителни разлики спрямо
отрасловата структура на
миналогодишното издание. В класацията от 2011
г. увеличение има в относителния дял на фирмите от
секторите „Промишленост”

и „Търговия”, а спад има в
броя на компаниите от сектор „Строителство”.
Също така в първите три
класации попадат фирми
от всички национални региони за планиране, като най-много са от Югозападния регион - 55%,
Североизточния - 15%, и
Югоизточния - 11%. Спрямо изданието от 2010 г.
няма съществена промяна
в относителните дялове на
фирмите по райони, Югозападният регион традиционно запазва водещата си
роля в класациите.
Методология

Критериите, които са използвани за класациите на
фирмите, са класически,
прилагани и в световните класации на „Форбс”,
„Форчън” и др., обясниха
от БТПП.
В класацията участват
фирмите, предали своите
финансови отчети в БТПП
или публикували своите
резултати в Агенцията по
вписванията, в специализирани икономически издания
и интернет страници до

края на юли 2010 г. Методологията на класацията
включва само фирми, приключили 2010 г. с печалба
и реализирали приходи от

продажби над 100 хил.лв.
през 2009 г.
Също така всяка фирма
може да провери самостоятелно своето място в класа-

Топ 100 – Класиране по изменението на приходите от продажби
име на фирмата

Изменение на нетните приходи
Нетни приходи от
Отрасъл
от продажби за 2010/2009 г. (%) продажби за 2010 г. (хил. лв.)

"ТРЕЙШЪН КЛИФС ГОЛФ ЕНД СПА РЕЗОРТ" ЕАД

7 699

20 121

услуги

"БЪЛГАРСКА ЕНЕРГЕТИКА" АД		

2 222		

33 620		

управление

"ДИНАМО СЕВЛИЕВО" ООД		

2 011		

2364

промишленост

Топ 100 – Класиране по печалбата на 100 лв. собствен капитал		
име на фирмата

Печалба на 100 лв. 		
собствен капитал за 2010 г. (лв.)

Отрасъл

"ОРИФЛЕЙМ БЪЛГАРИЯ" ЕООД		

15400				

търговия

"СИЛВЪР ДЕЙ" ЕООД		

2200				

"УНИВЕГ БЪЛГАРИЯ" ЕООД		

2117,86					

промишленост
услуги

Топ 100 – Класиране по печалбата на 100 лв. приходи от продажби
име на фирмата

Печалба на 100 лв. 		
приходи от продажби за 2010 г. (лв.)

Отрасъл

"БГ АГРО" АД		

1927,4			

търговия

"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД		

2670,77			

управление

"ВАНТО ТРЕЙД АУТО" ЕООД		

1897,16			

търговия

цията „Топ 1500” на сайта на
БТПП и да остане трайно в
класацията, ако представи
своя отчет за 2010 г.
Кина Драгнева

Търговия

36%

▶ от включените в
трите категории
на листата фирми
са търговски
дружества

БВП

81.5%

▶ от БВП формират
фирмите, които
участват в
класацията на БТПП

Регионално

55%

▶ от фирмите в класацията на БТПП „Топ 100”
развиват дейност в Югозападния регион, който
традиционно запазва
водещата си роля
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Застрахователите са
увеличили вложенията си в
облигации с близо 20%
Компаниите за
застраховане,
презастраховане и
здравно осигуряване
управляват с 5.3%
повече средства към
края на юни
Средствата, които застрахователните, презастрахователните и здравноосигурителните дружества в
България управляват, са
нараснали с 5.3% на годишна база и към края на юни
2011 г. са в размер на 4.718
млрд. лв. В сравнение с
края на първото тримесечие
на годината сумата се е увеличила само 0.7%, показват
последните статистически
данни на БНБ.
Активи

Снимка Марина Ангелова

Разпределение на фирмите по отрасли в първите три класирания
в „Топ 100” за водещите фирми в
българската икономика
Отрасъл

2011 г.

Дружествата за общо застраховане държат 75.8% от общите активи, като делът им
се увеличава от 74.8% година
по-рано и 74.6% към края
на март 2011 г. Средствата,
които управляват, нарастват
с 226.2 млн. лв., или 6.8%
за последната година, и достигат 3.575 млрд. лв. При
животозастрахователните
компании се отчита ръст от
0.5% в активите до 1.058
млрд. лв. към края на юни.
Спрямо март 2011 г. обаче
сумата намалява с 4.4%. Делът им в общия размер на
активите намалява до 22.4
от 23.5% година по-рано и
23.6% в края на първото тримесечие.
Разпределение

2010 г.

ТЪРГОВИЯ

36%

33%

ПРОМИШЛЕНОСТ

26%

17%

УСЛУГИ

20%

21%

СТРОИТЕЛСТВО

9%

19%

УПРАВЛЕНИЕ

6%

5%

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

4%

5%

ДДС

Противници
▶ „Ако Националната агенция за приходите (НАП)
увеличи прага за регистрация по ДДС на фирмите
двойно или дори тройно, това ще бъде минус за малките и средните предприятия”, коментира шефът на
Българската търговско-промишлена палата (БТПП)
Цветан Симеонов идеята на приходната агенция да
увеличи прага за регистрация по ДДС.
▶ Освен че не трябва да се увеличава, границата за
регистрация за тези предприятия би трябвало да се
намали чувствително, каза още той. По неговите
думи през последите четири години ръстът на заплатите е по-висок от ръста на производителността
на труда и инфлацията.
▶ Симеонов цитира и данни на Евростат, според
които разходите за труд у нас нарастват със 7.8%,
докато средният ръст за ЕС е 2.7%. „Отношението
минимална към средна заплата в България е 40%. При
такава малка разлика хората предпочитат да стоят
по кафетата и да получават всеки месец помощите
си за безработица”, заключи той.

Най-голям дял от активите
си дружествата държат в
ценни книжа, различни от
акции (облигации). В такива книжа са концентрирани 38.5% от активите на
компаниите. В сравнение
със същия период на миналата година инвестициите
в облигации са нараснали
с 19.7% и са достигнали
1.816 млрд. лв. Спад от
3.4% се отчита спрямо края

на първото тримесечие на
2011 г., когато сумата е
била 1.879 млрд. лв.
В депозити са концентрирани 23.7% от активите на
застрахователните, презастрахователните и здравноосигурителните дружества,
или общо 1.117 млрд. лв.
Сумата се увеличава близо
2% на годишна база, но в
сравнение с първото тримесечие на годината се отчита
ръст от 10.7%.
Вземанията формират
12.2% от активите на компаниите и са в размер на
577.3 млн. лв., като намаляват с 24.9% на годишна база.
В акции и дялови участия
фирмите държат 10.8% от
активите си, или общо 508.7
млн. лв. Най-малки суми
дружествата държат във финансови деривати (0.02%)
и парични средства в каса
(0.31%).

Структура на активите по инструменти
към ��.��.���� г. в %
Акции в други форми
на собственост

��.��

източник: НСИ

Пасиви

От общите средства, които компаниите управляват, собственият капитал
представлява 1.455 млрд.
лв. към края на юни, като

�.��

Вземания

��.��
Депозити

Парични средства
в каса

�.��

��.��

Предоставени
кредити

Нефинансови архиви

�.��

�.��

Други активи

�.��
Инвестиционни
имоти

�.��

Ценни книжа,
различни от акции

��.��

Географска структура на активите
към ��.��.���� г. в %

Структура

Близо половината от активите на застрахователните, презастрахователните и животозастрахователните
компании
Метали
сав %деноминирани в левове,
Сребро
като се забелязва
�.�� съвсем леко намаление спрямо юни
2010 г. Делът на активите в
евро спада доПлатина
22.5 от 21.3%
��.��
година по-рано,
Платина докато този
��.��
в щатски долари нараства от
4.9 на 5.3%.
Общо 54.4% от инвестициите на дружествата към
края на юни са в България
при 55.1% преди година.
Общият размер на вложенията в страната е 2.567
млрд. лв. В страните от
Европейския съюз компаниите държат 41.4% от активите си (1.952 млрд. лв.),
което е ръст спрямо 40.2% в
края на юни 2010 г. Без промяна (2.3%) остава делът на
инвестициите в САЩ.

Финансови деривати

САЩ

ДРУГИ

�.��

�.��

Европейски съюз
България

��.��

нараства с 10.3% на годишна база. Той формира
30.8% от размера на пасивите спрямо 29.5% година
по-рано. Към средата на
годината застрахователните технически резерви
се увеличават с 10.7% и
достигат 2.756 млрд. лв.
От тях задълженията към
резиденти представляват
65.4%, или 1.803 млрд. лв.,
а тези към нерезиденти са

��.��

в размер на 952.8 млн. лв.
(34.6%).
Пазар

Към средата на годината в
сектора работят общо 65
дружества. Най-много - 26,
са застрахователните компании за общо застраховане, 19
са животозастрахователните
дружества, а 20 фирми предлагат здравно осигуряване.
Иглика Филипова

„Неохим” и „М+С Хидравлик”се завръщат
в Sofix след промените в индексите
„Българска фондова
борса” АД влиза в
състава на широкия
индекс BG40
Производителят на изкуствени торове „Неохим” и
казанлъшкото машиностроително предприятие „М+С
хидравлик” се завръщат в
Sofix, а от индекса отпадат
„Доверие - обединен холдинг” и инженеринговата
компания „Енемона”. Това
стана ясно след заседание
на съвета на директорите
на БФБ. На него шефовете

в БФБ са взели решения във
връзка с емисиите, участващи в базата на борсовите
индекси.
Борсата
влиза в BG40

Освен във водещия индекс
Sofix промени ще има и в
останалите измерители. От
BG40 отпадат рекламната
компания „Билборд” АД,
ЗД „Евро инс” АД, „СофияБТ” АД, „Тодоров” АД и
„Унифарм” АД. На тяхно
място влизат „Българска
фондова борса” АД, „ЕМКА” АД, „Хидравлични

елементи и системи” АД,
„Свилоза” АД и „Благоевград-БТ” АД.
От групата, която съставя BGТR30, отпадат „Агро
Финанс” АДСИЦ, „Елхим
Искра” АД, „Холдинг Варна” АД и „Каучук” АД. На
тяхно място влизат „Индустриален Капитал Холдинг”
АД, „Албена Инвест Холдинг” АД, „Оловно-цинков
комплекс” АД и „Булленд
инвестмънтс” АДСИЦ.
Изменение при
недвижимите имоти

Промени има и в индекса

на компаниите от сектора
на инвестициите в недвижими имоти BGREIT.
От базата му отпадат
„Интеркапитал Пропърти
Дивелопмънт” АДСИЦ,
„Агро Финанс” АДСИЦ
и „Болкан енд Сий Пропъртис” АДСИЦ. На тяхно
място влизат „ФеърПлей
Пропъртис” АДСИЦ, „Актив Пропъртис” АДСИЦ
и „И Ар Джи Капитал - 2”
АДСИЦ.
Решенията за промяна в
базата на индексите влизат в сила от 19 септември. 		
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„Луфтханза Техник” влага 20 млн.
EUR за разширение на базата си
Над 500 души ще работят за българо-германската компания
на летищата в София, Варна и Бургас
„Луфтханза Техник София”
ще вложи 20 млн. EUR за
разширение на авиоремонтната база в България. Около
10 години ще са необходими, за да се възстанови инвестицията на компанията
по разширяването на ремонтно-техническото съоръжение на летище София,
в което мажоритарен собственик с 80% е дъщерната
компания на германската
„Луфтханза Техник”, а
20% са притежание на варненската „Бългериан Авиейшън Груп”. Това обяви
вчера изпълнителният директор на „Луфтханза Техник София” Бернд Фрекман
след подписването на договорите за разширение на
авиобазата.
Какво ново
за 20 млн. EUR

Две допълнителни линии
за базово обслужване на
самолети ще бъдат изградени при разширението на
ремонтно-техническото съоръжение. С тях производствените линии стават пет.
„Луфтханза Техник София”
ще може да обслужва паралелно 5 самолета”, коментира Фрекман. Проектът е
на обща стойност 20 млн.
EUR. Освен допълнителните линии се предвижда да
бъде изграден и хангар за
обслужване на самолетите
на „България Ер”. „Луфтханза Техник София” ще
поеме цялостното техническо обслужване на самолетите на българския национален превозвач.
Изпълнителният дирек-

▶Нови две допълнителни линии за базово обслужване на самолети ще бъдат изградени по време на разширението на авиоремонтната
база, каза изпълнителният директор на „Луфтханза Техник София” Бернд Фрекман (вторият отдясно)
Снимка марина ангелова

тор на българо-германското
дружество коментира, че
авиоремонтната база ще
обслужва самолети от Европейския съюз, Близкия
изток, Азия, Африка, както
и от страните от бившия социалистически блок. След
подписването Бернд Фрекман коментира, че компани-

ята има звена и на летищата
във Варна и Бургас, където
също ще се извършват ремонти. Българо-германското смесено дружество ще
обучи и впоследствие ще
наеме още 200 български
специалисти. С това служителите на компанията ще
станат около 500 души.

Българският принос
в проекта

„По всякакъв начин и винаги можете да разчитате
на нашата подкрепа. Дружеството се развива много
добре в последните няколко
години и е една от найсериозните инвестиции в
този план”, коментира след

подписването транспортният министър Ивайло Московски.
Другият акционер в компанията - „Бългериан Авиейшън Груп”, участва в
проекта, като предоставя
земята, върху която ще
бъде разширена авиобазата, друга инфраструктура

и специалисти, които ще
участват в работата. Ремонтно-техническото съоръжение на „Луфтханза
Техник София” беше открито през 2008 г. Оттогава досега компанията е инвестирала 25 млн. EUR, за
което получи сертификат
за инвеститор клас А.

„Литекс Моторс” започва да продава
китайските коли до месец
Заводът на
компанията трябва
да бъде напълно
завършен и да започне
производство до края
на 2011 г.
В средата на октомври ще
бъдат официално открити
дванадесет представителства на Great Wall в различни градове на България, съобщиха от „Литекс
Моторс”. Първоначално в
тях ще се продават произведени в Китай автомобили, а
по-късно и коли, сглобени
в завода до ловешкото село
Баховица.
Съвсем близо
▶Илия Терзиев, изп. директор на "Литекс Моторс"

Снимка Емилия Костадинова

Така дългоочакваният
старт на продажбите на
ловешките автомобили с

марка Great Wall е съвсем
близо, твърдят от „Литекс
Моторс”. Строежът на завода на компанията е в напреднал стадий и се очаква
първият етап на фабриката
да бъде напълно завършен
и да започне производство
до края на 2011 г. Заводът
ще стартира с производството на малък пътнически автомобил Voleex, SUV
Hover и пикап с единична
и двойна кабина Steed. Капацитетът на фабриката ще
бъде 50 000 автомобила
годишно при две работни
смени. По по-ранни данни
заводът трябваше да започне да функционира още
през септември.
Изложение

Автомобилите с марка
Great Wall, които ще слизат

от поточната линия у нас,
ще бъдат изложени на Автомобилен салон Пловдив
2011 по времето на Есенния технически панаир.
Това ще е втората премиера за колите след Автосалон София 2011. По повод
началото на продажбите
„Литекс Мотор” стартира
и рекламната кампания на
марката.
Договор

„Литекс Моторс” и найголемият частен китайски
автомобилостроител Great
Wall Motors подписаха през
2009 г. договор за сътрудничество. Като част от него
ловешката компания започна изграждането на завод за
производство на автомобили Great Wall с площ близо
500 декара.
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HP удължи крайния срок за
придобиване на Autonomy
В момента цената,
на която се оценява
компанията, е 11.2
млрд. USD
Hewlett Packard отложи
крайния срок за закупуване
на британската софтуерна
компания Autonomy за 3
октомври, предаде Reuters.
Причината е, че продажбата
е получила само 41.6% одобрение от акционерите на
компанията. HP трябва да
получи подкрепата на още
33.4% от инвеститорите в
Autonomy, за да делистне
акциите й от Лондонската
фондова борса. “Много съм
изненадан, че въобще трябваше да удължават срока”,
заяви пред Reuters Джеймс
Кроушоу, анализатор в S&P.
“Очаквах акционерите в
Autonomy да са доста доволни от цената.”
Цена на
предложението

Въпреки че такива сделки
рядко печелят много гласове при първи преговори,
някои анализатори очакват
повече инвеститори да приемат предложението, защото HP предлага сериозен
бонус от 79%. През август
от компанията предложиха
цена 2.550 пенса за дял в
Аutonomy. В момента це-
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▶ октомври е крайният
срок, който HP даде на
акционерите на Autonomy
да одобрят офертата за
придобиване

41.6%

▶ от акционерите на
Autonomy одобриха
предложената от HP цена

▶Анализатори и банкери са скептични, че ще се появи по-добро предложение за британската софтуерна
компания Autonomy
Снимки bloomberg

ната, на която се оценява
компанията, е 11.2 млрд.
USD. Предстои офертата
да получи одобрението на
регулаторните власти в
страната.
Песимизъм за
по-добра оферта

Според Джордж О’Конър,
анализатор от Panmure
Gordon, инвеститорите,
които не приемат оферта-

та, ще изчакат до последния момент за по-добра
сделка. “Имат доста добра птичка в ръката, но
мислят, че има още две в
храста. Моето лично мнение е, че храстът е празен.
HP плаща много прилична
цена. Не виждам откъде
ще дойде конкурентната
оферта”, каза пред Reuters
О’Конър.
Анализаторите и банке-

рите са скептични, че ще
се появи по-добро предложение, което да създаде
конкурентно напрежение и
да повиши цената. “Не мисля, че някой има по-голяма
нужда да купи Autonomy
от HP”, заяви Том ГидлиКичин от Charles Stanley
пред Reuters. “Смятам, че
много професионални инвеститори държат акциите си, защото вярват и в

най-малката вероятност, че
ще се появи нова по-добра
оферта”, поясни той. По
думите на Гидли-Кичин
настроенията в технологичния сектор, хардуерния
и дори софтуерния, са леко
отрицателни. Инвеститорите може да задържат решението, защото в момента
нямат къде другаде да вложат парите си.
Един от главните 50 ак-

ционери в Autonomy изрази
задоволство oт офертата
пред Reuters. “Да ви кажа,
бих бил доста изненадан,
ако се появи друга оферта, не бих казал, че сме
особено нещастни”, каза
акционерът.
Акциите на Autonomy са
стабилни и увеличиха цената си с 0.32% до 2525
по време на вчерашната
търговия. 

Bank of America съкращава 30 хил. души
Намаляването на
работни места се
пренася и в Европа,
където над 70 хил.
души в банковия
сектор може да
загубят работата си

Bank of America планира
да съкрати 30 000 души в
следващите няколко години
като част от плана за пренасочване на бизнеса към
международното и корпоративното кредитиране.
Предварителната информация е, че съкращенията ще

засегнат предимно служителите в САЩ. От финансовата институция обаче
не са посочили конкретно
дали плановете им са за
намаляване на персонала и
в световен план. Съкращенията ще бъдат основно в
потребителското банкиране
и банкирането, свързано с
малкия бизнес, кредитните
карти, жилищните заеми,
глобалните операции и съпорта.
Планът за реорганизация
на дейността на банката до
2014 г. предвижда намаляване на разходите с 5 млрд.
USD годишно. По думите
на изпълнителния директор
на Bank of America Брайън
Мойнихан през последните
пет години банката е придобила 200 000 служители
в шест сделки. Именно това налага съкращаването на
персонала.

то банката натрупа дългове
за милиарди долари.

Проблемни
сделки

Съкращения и в
Европа

Планираните съкращения
ще засегнат повече от 10%
от персонала, въпреки това според анализаторите
проблемите на банката са
много по-дълбоки. Bank
of America е изградена от
множество неправилни
и неконтролирани придобивания. Една от найпроблемните сделки е купуването на Countrywide
Financial през 2008 г., с кое-

Връщане на
инвеститорското
доверие

Банката се стреми да възстанови поевтинелите с
близо 50% акции, както
и да си върне доверието
на инвеститорите, които
не останаха много очаровани от плана и липсата
на яснотата как той ще
бъде осъществен. Банката
трябва да увеличи капитала
си с около 50 млрд. USD
през следващите години
и инвеститорите не са сигурни дали това ще бъде
възможно само от печалба
и продажба на активи. Една от най-важните мерки
за предотвратяване на бъдещи загуби за банката е
обявяването на банкрут за
Countrywide Financial.

След Bank of America и
европейските кредитни институции обявиха планове
за намаляване на работни
места. Заплатите на инвестиционните банкери се
повишиха почти със 100%,
което неимоверно повиши разходите на банките в
особено критичен период
на ниски приходи. Европейските банки, сред които
UBS, Barclays, HSBC, Royal

Bank of Scotland и Credit
Suisse, обявиха намеренията си да съкратят персонала си общо със 70 хил.
работни места до средата
на годината. Разходите за
заплати на двадесетте найголеми инвестиционни банки на Стария континент са
скочили от 55% през 2009
г. до 65% за 2011 г. При
базираните в Цюрих UBS и
Credit Suisse разходите достигнаха рекордните 80%.
Спадащи приходи

На фона на растящите разходи банките са принудени
да се борят със значително
по-бавния икономически
растеж и разпространение-

то на дълговата криза в Европа. Общите приходи на
двадесетте световни инвестиционни банки спаднаха с
8% през първата половина
на годината и с 23% през
същия период на 2010 г.
Варианти за спасение

Не са много вариантите за
спасение. Намаляването на
заплатите в повечето европейски страни е свързано
с дълги и тежки законови
процедури. Освен това спадът на възнаграждението в
кризисния период може да
доведе до много по-сериозни проблеми за банките и
да ги лиши от най-талантливите им банкери. 
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Райфайзен-Европлюс-Облигации
Райфайзен-Глобални-Облигации
Райфайзен-Глобален-Балансиран
Райфайзен-Европейски-SmallCap-Kомпании
Райфайзен-Глобален-Акции
Райфайзен-Източноeвропейски-Акции
Райфайзен-Евразия-Aкции
Райфайзен-НововъзникващиПазари в Акции
Райфайзен-Русия-Акции

консервативен
консервативен
балансиран
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен

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

високодоходен
високодоходен
високодоходен
консервативен

USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

��.��

��,�

Валута
��.��
Currency
��,�
АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ
КАНАДСКИ ДОЛАР
��,�
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН
ЧЕШКА КРОНА
��,�
ДАТСКА КРОНА
БРИТАНСКА ЛИРА
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР
��,�
ХЪРВАТСКА КУНА
��.��.��
��.��.��
��.��.���� г.
��.��.��
��.��.���� г.
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 12.09.2011 г.
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ
МЕКСИКАНСКО ПЕСО
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ
12,37
12,31
12,25
12,22
12,07
12,07			
НОРВЕЖКА КРОНА
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР
88,20
87,77
87,34
86,91
85,63
85,63			
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
759,37
755,68
752,00
748,31
737,25
737,25			
ПОЛСКА ЗЛОТА
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ
146,52
145,82
145,12
144,42
139,54
139,54			
РУСКА
РУБЛА
149,91
149,18
148,46
147,74
144,14
144,14			
ШВЕДСКА КРОНА
275,00 273,69
272,38
271,07
261,90
261,90			
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР
ТАЙЛАНДСКИ БАТ
177,07
176,23
175,39
174,54
168,64
168,64			
ТУРСКА ЛИРА
220,91
219,86
218,81
217,75
210,39
210,39			
ЩАТСКИ ДОЛАР
79,71
79,33
78,95
78,57
75,91
75,91			
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД
ЕВРО
157,83
157,07
156,32
155,57
150,31
150,31			

EUR
EUR
EUR 109,92
EUR 118,29
EUR 127,32

109,39
117,73
126,70

108,86
117,17
126,08

108,33
116,60
125,46

105,69
112,66
123,61

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки
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
1,6228
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

105,69			
Валутният курс за митнически цели е курсът
на БНБ определен в предпоследната сряда от
112,66			
месеца и публикуван този или на следващия ден,
123,61			
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 14 до 20.09.2011 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.

Начало на публ.
предлагане

Смесен - балансиран
4.7602
4.7840
4.9506		 4.7602
4.6650			
-3.91%
10.17%
-0.03%
-18.42%
фонд в акции
7.4401
7.4773
7.7377		 7.4401
7.2913			
-1.58%
11.10%
8.93%
-7.80%
фонд в акции
10.2683
10.4223
10.6790		 0.0000
0.0000			
0.86%
0.11%
1.21%
1.35%
													
фонд в акции
2.1778				 2.1778				
-2.70%
29.18%
-4.97%
-48.64%
Смесен - балансиран
2.5258				 2.5258				
-3.65%
25.93%
-7.31%
-42.56%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

фонд в акции
0.6096					
0.6036			
-1.25%
11.94%
1.68%
-8.82%
фонд в акции
0.5372				 до 1 месец		
над 1 месец		
0.81%
11.94%
-0.96%
-11.55%
					 0.5346		
0.5225						
фонд в акции
0.4004				
0.3925				
-2.77%
-21.18%
7.18%
11.33%
Фонд на паричен пазар 1105.9152				до 180 дни		 над 180 дни		
3.43%
11.94%
5.03%
4.95%
					1104.2563		
1072.7377						

17.04.2006
16.08.2006

Фонд на паричен пазар 11.8278		
11.8219		 11.8042
11.8160
11.8160
11.8219
3.05%
0.72%
5.01%
5.88%
Смесен - балансиран 10.6468		
10.5938		 10.4879
10.5408		
0.0000
-1.84%
11.12%
-1.48%
2.00%
фонд в акции
9.6094		
9.5616		 9.4182
9.4660		
0.0000
-4.84%
13.08%
-3.95%
-1.53%
													
Смесен - балансиран
13.7234				 13.5875				
0.28%
7.64%
0.36%
5.47%
фонд в акции
7.7372				 7.6606				
-4.03%
12.16%
-2.41%
-4.24%
фонд в акции
3.5661				 3.5308				
-18.53%
13.35%
-25.96%
-18.03%
фонд в акции
7.4527				 7.2356				
-7.29%
16.52%
-4.85%
-8.58%
фонд в акции
9.9091				 9.6205				
-12.08%
15.53%
-12.23%
-1.07%
Фонд на паричен пазар 12.7282				 12.7282				
3.75%
0.24%
5.87%
7.63%
					 до 2 г.		
над 2 г.						
Смесен - балансиран
81.2853				 81.0008		
81.2853		
-1.71%
0.68%
-0.27%
-3.89%
фонд в акции
46.4815				 46.2491		
46.4815		
-4.77%
1.58%
-1.71%
-11.12%
фонд в акции
60.9339				 60.6292		
60.9339		
-5.68%
1.06%
-3.56%
-9.90%
													
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
1.36246				 1.35974				
2.83%
0.77%
4.02%
5.47%
Смесен - балансиран 1.09194				 1.08540				
-0.53%
4.33%
1.62%
1.48%
фонд в акции
0.73397				 0.72307				
-4.89%
8.94%
-1.58%
-5.60%
Смесен - консервативен 0.77980				 0.77514				
3.27%
2.49%
4.63%
-6.89%
Смесен - консервативен 1.08516				 1.08191				
2.69%
0.32%
3.53%
3.44%
Смесен - балансиран
97.3413				 96.3727				
Смесен - балансиран
99.3670				 98.3782				
фонд в акции
80.9552				 79.7500				
Фонд на паричен пазар 130.3871				 130.3871				
Смесен - консервативен 95.9071				 95.5239				
Смесен - консервативен 112.4606		
112.3483		 112.0113		
112.3483		
фонд в акции
101.4902		
100.4853		 99.4804		
100.2341		

-2.52%
-4.62%
-4.34%
4.55%
1.14%
4.05%
-0.02%

6.16%
5.93%
8.63%
0.29%
1.81%
0.26%
N/A

-3.32%
-6.80%
-5.64%
6.99%
2.19%
5.74%
N/A

-0.55%
-0.20%
-2.28%
7.09%
-1.18%
5.42%
0.58%

фонд в акции

4.7580 				 4.7296 				
-2.19%
8.80%
1.49%***
4.40%
до 100 000 лв от 100 001 до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.
фонд в акции
0.9392
0.9345
0.9322 		 0.9276 				
-0.84%
13.40%
-0.19%***
-3.13%
													
Смесен - консервативен 10.0850				 10.0648				
0.65%
0.56%
0.65%
0.58%
Смесен - балансиран
17.4937 				 17.3717 				
-0.82%
7.56%
-1.92%
8.39%
фонд в акции
10.5531				 10.4063 				
-2.37%
9.61%
-4.59%
0.83%
													
фонд в акции
1.0175 				 1.0025 				
-10.58%
13.61%
-14.67%
-0.63%
фонд в акции
0.7189 				 0.7083				
-14.48%
16.16%
-6.84%
-6.74%
фонд в акции
0.9077 				 0.8943				
-16.41%
19.27%
-8.53%
-2.89%
до 100 000 лв.		
над 100 000 лв.										
фонд в облигаци
134.1739		
133.9733		 133.7059				
1.56%
2.99%
2.80%
5.56%
Смесен - балансиран
13.7204		
13.7204		 13.5846				
-4.19%
7.94%
-3.96%
1.10%
фонд в акции
0.6508		
0.6444		 0.6380				
-15.43%
15.18%
-12.53%
-8.04%
													
Смесен - балансиран 862.2720				 855.8211				
5.07%
4.23%
8.68%
-4.40%
фонд в акции
756.0037				 750.3478				
2.68%
4.76%
6.31%
-8.08%
													
фонд в облигаци
12.0020				 12.0020				
3.99%
1.03%
6.06%
3.30%
Смесен - балансиран 128.5124				 128.5124				
3.08%
6.27%
8.78%
2.93%
фонд в акции
7.5119				 7.5119				
3.99%
11.47%
13.78%
-4.96%
фонд в акции
10.9391				 10.9391				
5.13%
3.79%
8.87%
3.49%
											
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
0.5023		
0.4998		 0.4973				
-11.19%
12.71%
2.43%
-16.63%
Смесен - балансиран
0.7194		
0.7169		 0.7144				
-5.61%
6.36%
-3.06%
-8.36%
Смесен - консервативен 1.0284		
1.0269		 1.0254				
1.95%
1.40%
3.36%
0.70%
до 50 000 лв / 40000 USD		
над 50 000 лв / 40000 USD										
Фонд на паричен пазар 1.3329		
1.3309
1.3289				
3.76%
0.12%
5.59%
5.34%
фонд в облигаци
1.3443		
1.3403
1.3363				
2.96%
0.36%
4.51%
5.47%
Смесен - балансиран
0.8007		
0.7975
0.7943				
-8.04%
6.09%
-7.58%
-4.03%
фонд в акции
0.5338		
0.5311
0.5284				
-16.40%
10.58%
-15.90%
-10.88%
Смесен - балансиран
0.6850		
0.6823
0.6796				
-5.03%
7.09%
-5.55%
-10.11%
Фонд на паричен пазар												
1.0848		
1.0837
1.0826				
3.44%
0.19%
5.17%
5.00%
0.0000		
0.0000
0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
Фонд на паричен пазар 1.2135			
1.2135				
1.87%
0.17%
2.93%
3.66%
Смесен - балансиран
1.0109			
до 90 дни		
над 90 дни		
-3.20%
3.74%
-1.59%
0.01%
				
0.9958		
1.0059						
							
Смесен - балансиран
7.5077			
7.5077				
-2.92%
8.58%
-1.53%
-5.04%
фонд в акции
6.1794			
6.1794				
-6.24%
10.48%
-6.22%
-8.32%
фонд в акции
2.3832			
2.3832				
-20.47%
13.51%
-20.20%
-27.58%
Смесен - консервативен 9.5258			
9.5258				
-9.77%
6.05%
1.51%
-1.75%
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
0.6631
0.6598
0.6582
0.6533
0.6533
0.6566		
0.6402
-13.78%
11.45%
-12.30%
-7.70%
фонд в акции
0.3253
0.3237
0.6582
0.3205
0.3205
0.3221		
0.3141
-23.22%
14.90%
-22.15%
-22.92%
за поръчки до 250 000 евро		
за поръчки над 250 000 евро
Цена
					
фонд в акции
101.2669		
100.0228			
99.2764		
-12.77%
16.19%
-5.18%
-0.35%
								
фонд в облигаци
315.2730				 314.3286				
0.43%
3.54%
-1.93%
5.91%
13.4589				 13.1937				
1.64%
3.13%
-0.06%
5.06%
Смесен - балансиран
12.0367				 11.6827				
-0.09%
5.59%
-2.64%
2.94%
фонд в акции
8.5977				 8.3448				
-2.25%
8.52%
-0.83%
-2.84%
Смесен - балансиран 20.9686				 20.9686				
0.54%
5.50%
0.57%
1.21%
													
фонд в акции
6.7285				 6.6949				
-2.26%
8.53%
5.46%
-8.89%
Смесен - балансиран
8.1648				 8.1240				
-2.59%
8.56%
4.94%
-4.66%
фонд в облигаци
12.4467				 12.4157				
4.71%
1.85%
8.23%
5.66%
													
фонд в акции
1.1700				 1.1466				
-4.33%
7.02%
-1.43%
3.20%
Смесен - балансиран
1.1040				 1.0930				
1.41%
5.71%
5.97%
3.08%

12.11.2007
12.11.2007

10.10.2007
05.08.2009
06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008
14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008
20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007
04.01.2007
25.06.2007
01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009

Валута

Код

За

Евро	

EUR

1

Стойност
1,96

Разлика
0

Австралийски долар	

AUD

1

1,48

0,00123

Бразилски реал	

BRL

10

8,37

-0,11508

Канадски долар	

CAD

1

1,44

0,01299

Швейцарски франк	

CHF

1

1,62

0,00243

Китайски ренминби юан	

CNY

10

2,24

0,00325

Чешка крона	

CZK

100

7,97

-0,00942

Датска крона	

DKK

10

2,63

-0,00014

Британска лира	

GBP

1

2,27

-0,00790

Хонконгски долар	

HKD

10

1,84

0,00117

Хърватска куна	

HRK

10

2,61

-0,00185

Унгарски форинт	

HUF

1000

6,9

-0,02539

Индонезийска рупия	

IDR

10000

1,65

-0,01511

Израелски шекел

ILS

10

3,86

0,01780

Индийска рупия	

INR

100

3,01

-0,02083

Исландска крона	

ISK			

0,00000

Японска йена	

JPY

100

1,86

0,00548

KRW

1000

1,3

-0,03039

Литовски литаc	

LTL

10

5,66

0,00000

Латвийски лат	

LVL

1

2,76

-0,00078
-0,00651

Южнокорейски вон	

Мексиканско песо	

MXN

10

1,12

Малайзийски рингит	

MYR

10

4,67

-0,04387

Норвежка крона	

NOK

10

2,53

-0,04568

Новозеландски долар	

NZD

1

1,18

0,00716

Филипинско песо	

PHP

100

3,33

-0,01048

Полска злота	

PLN

10

4,51

-0,01117

Нова румънска лея	

RON

10

4,57

0,00214

Руска рубла	

RUB

100

4,74

0,01189

Шведска крона	

SEK

10

2,14

-0,03230

Сингапурски долар	

SGD

1

1,15

-0,00896

Тайландски бат	

THB

100

4,74

-0,00726

Нова турска лира	

TRY

10

8,06

0,06744

Щатски долар	

USD

1

1,43

0,00116

Южноафрикански ранд	

ZAR

10

1,95

0,00399

Злато (1 трой унция)

XAU

1

2594,18

-55,87000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 14.09.2011 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
ВАЛУТА
Currency
ЩАТСКИ ДОЛАР
БРИТАНСКА ЛИРА
ЯПОНСКА ЙЕНА
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК
НОРВЕЖКА КРОНА
ШВЕДСКА КРОНА
КАНАДСКИ ДОЛАР
АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР
УНГАРСКИ ФОРИНТ
ЧЕШКА КРОНА
РУСКА РУБЛА
ПОЛСКА ЗЛОТА

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

Купува
Buy
1,37
0,87
105,27
1,2
7,72
9,13
1,36
1,32
282,83
24,54
41,33
4,33

Продава
Sell
1,37
0,87
105,28
1,2
7,72
9,13
1,36
1,32
283,05
24,55
41,36
4,33

Hай-висока
High
1,37
0,87
105,64
1,21
7,77
9,18
1,36
1,33
285,06
24,63
41,41
4,37

Hай-ниска
Low
1,36
0,86
104,41
1,2
7,68
9,1
1,35
1,32
281,38
24,51
41,11
4,32

Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 13.09.2011 г.

07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010
08.07.1999
01.06.2009
01.06.2010
28.09.2004
05.01.2006
10.05.2004
04.10.2006
23.11.2007
04.05.2006
17.12.2004
04.05.2006
09.05.2008
09.05.2008
30.01.2006
30.01.2005
30.01.2006
30.01.2009

Нетна стойност
Емисионна
Цена при
на активите на
стойност
обратно
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 14/09/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 0,960881
€ 0,980099
€ 0,956077
ОТП Омега Фонд на Фондовете в акции на
€ 0,787921
€ 0,803679
€ 0,783981
развитите пазари
ОТП Планета Фонд на фондовете в акции
€ 0,741826
€ 0,745554
€ 0,760465
на развиващите се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 9/09/2011 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 14/09/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,173029 лв.
1,173029 лв.
1,173029 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 14/09/2011 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

25.06.2009

www.sentinel-am.bg

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

тел. 02/ 980 14 26

Стойност за един дял 13.09.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0109 лв.

Сентинел - Рапид

1,2135 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

0.9958 лв.

1.0059 лв.

1,2135 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
-3,20 %

- 1,59 %

1,87 %

2,93 %

За ДФ „Сентинел – Принсипал” разходите по емитирането в размер на 0,5 % и по обратното изкупуване в размер на
1 % от НСА на един дял са включени в емисионната стойност, респективно в цената на обратно изкупуване за дялове,
държани по-малко от 90 дни. За ДФ „Сентинел – Рапид” емисионната стойност и цената на обратно изкупуване са
равни на НСА на един дял.
Цените са валидни за поръчки, подадени на 12 септември 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 14.09.2011 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
13.4390
12.0190
8.5850
315.9026
N/A
11.9777
8.5555
Ти Би Ай Комфорт
317.4766
13.3263
N/A
8.5134
Ти Би Ай Хармония
317.4766
13.3263
11.9187
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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Регионални
индекси

Бенчмаркът на БФБ се оцвети в червено

Sofix: 363.04

-0.87%

Основният македонски индекс се понижи

MBI10: 2249.12

-1.07%

Основният индекс в Сърбия отчете спад

BELEX15: 589.27

-2.02%

Число на деня

Световни индекси Повишение
Американските акции започнаха търговиDeutsche Bank
ята със спад

Обем

142 994
▶акции на “Централна кооперативна банка” АД бяха
изтъргувани на БФБ, като цената на книжата се понижи с
0.70%

Понижение
Lufthansa

Dow Jones: 11 055.52

-0.05%

Германският индекс регистрира
повишение

DAX: 5183.04

+2.18%

Японският измерител се оцвети
в зелено

Nikkei 225: 8616.55

+0.95%

8.46% 1.63%
▶ до 23.21 EUR поскъпнаха
акциите на германската
банка

▶ до 10.26 EUR поевтиняха
акциите на германския
авиопревозвач

Рекорден износ от Австралия може
да понижи цената на пшеницата
Страната очаква да
измести Европейския
съюз от второто място
по доставки на зърно
Австралия може да изнесе
рекордно количество пшеница през следващата година и така да измести Европейския съюз от второто
място по доставка на зърно
в света. Това ще помогне
за ограничаване ръста в
цената на стоката, съобщи
Bloomberg.
Прогноза

За 12-те месеца след октомври страната може да
изнесе 20.4 млн. т, което е с
9.4% повече, отколкото през
миналата година, съобщиха
от австралийското бюро по
земеделие. Производството
се прогнозира да бъде 26.2
млн. т, което е малко под
миналогодишния рекорд от
26.3 млн. т. Това се дължи
на благоприятното време
и дъждовете в районите,
произвеждащи жито, което
дава основания да се очаква
добра реколта.
Понижаване
на цените

Увеличаването на световните доставки вероятно

ще понижи цените, които
рязко се покачиха заради
сушата в САЩ, въпреки че на 1 юли Русия
поднови износа на зърно
след близо едногодишно
прекъсване. Преди ден
министерството на земеделието на САЩ прогнозира, че световните запаси може да достигнат
194.59 млн. т до края на
май, което е с 3% повече,
отколкото се очакваше
преди месец.
Второ място

Износът на пшеница от
страните от Европейския
съюз може да намалее с
29% до 16 млн. т през 20112012 г., показват прогнозите на американското министерство на земеделието. По
този начин Австралия ще
се изкачи на второ място
по износ на зърно в света
след САЩ.
Търговия

Пшеницата за доставка
през декември поскъпна с
0.7% на борсата в Чикаго,
като цената достигна 7.32
USD за бушел. В късния
следобед в Мелбърн зърното се търгуваше по 7.29
USD. Миналата седмица
фючърсите поевтиняха

Снимки bloomberg

с 5.9%, след като през
август отчетоха ръст от
11%.
Зимни сортове

Общото производство на
зимни сортове пшеница,
ечемик и рапица в Австра-

лия може да достигне 41
млн. т през 2011-2012 г.,
прогнозират от бюрото
по земеделие. Очакваното
производство за изминалата година беше 42 млн.
т. За следващата година
продукцията на рапица

се прогнозира да е 2.29
млн. т. Производството на
ечемик ще бъде 8.3 млн.
т, което е повече от очакваните по-рано 8.09 млн.
т, но по-малко, отколкото
ожънатите 9.3 млн. т пред
ходната година.

При летните сортове, които се засаждат през следващите няколко месеца и се
жънат догодина, се очаква
ръст на производството до
4.8 млн. т. През 2010-2011 г.
продукцията беше в размер
на 4.7 млн. т.

Етиопия ще строи 10 нови фабрики за захар
Страната търси
инвеститори, за да
се превърне в един
от 10-те най-големи
износители на
суровината в света

Етиопската държавна компания за производство
на захар Sugar Corp. търси частни инвеститори за
строежа на 10 нови фабрики. Това е част от плановете
на африканската държава
да стане един от 10-те найголеми износители на суровината в света, съобщи
Bloomberg.
Проектът

Проектът е на стойност
около 80 млрд. бира (4.6
млрд. USD) и предвижда
строителството на заводи
и създаването на ферми в
четири региона на страната. Решението на пра-

вителството да се заеме с
реализацията на идеята е
провокирано от факта, че
частните предприятия в
страната нямат финансова
и техническа готовност за
такъв голям проект, коментира директорът на Sugar
Corp. пред Bloomberg. По
думите му развитието на
захарната индустрия е приоритет за страната, която
се надява до 15 години да
стане един от десетте найголеми износители на захар
в света.
От внос към износ

Миналата година Етиопия
внесе 150 хил. т захар. До
края на 2013 г. обаче правителството се надява, че
страната ще задоволява
собствените си нужди от
суровината, а до средата на
2015 г. ще увеличи производството осем пъти, така че
да достигне 2.3 млн. т. Това
означава, че Етиопия ще мо-

же да изнася 1.25 млн. т.
План за растеж

В края на миналата година
Етиопия обяви петгодишен план за увеличаване на
икономическия растеж до
14.9% годишно чрез развитие на селското стопанство
и засилване на инвестициите. Според програмата до
средата на 2015 г. страната
ще прехвърли на инвеститори 3.3 млн. ха земя. Етиопия е най-големият производител на кафе на Черния
континент. Правителството
търси чуждестранни инвестиции за развитие и на
други проекти върху 5 млн.
ха, които са предназначени
за производство на захар.
Според ръководителя на
Sugar Corp. има интерес от
страна на инвеститорите,
тъй като страната се отличава с благоприятен климат,
плодородна почва и евтина
земя.
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Трудов лагер по унгарски
Предпоставки на
проблема

Без съмнение на Унгария
са й необходими работни
места. Само 54.6% от хората в трудоспособна възраст
работят, което нарежда Унгария на последно място по
заетост в ЕС, сочат данни на
европейските институции.
Част от проблема са анемичната икономика и прогнозите
за едва 2% ръст през 2011-а.
Основният проблем обаче е
това, че след падането на комунизма Унгария е превърната в социална държава.
За да помогне на работниците, които губят работата
си в държавните предприятия, правителството създава
условия за ранно пенсиониране, социални политики
за хората с увреждания и
програми за родителски отпуски. Тези привилегии са
все още в действие. Според
Eurostat през 2008 г. Унгария е похарчила 5200 USD
за глава от населението за
социална защита. За сравнение в Словакия тези пари
за 4088 USD, а в Полша 3706 USD. Кметът на селцето Грьонгьошпата е убеден,
че много хора, участващи в
тази програма, никога не са
имали нормална работа през
живота си.
Новите правила

Според новия закон привилегиите за безработни ще се
ограничат до 90 дни, а преди
този срок беше 9 месеца.
По-малко хора ще отговарят
на изискванията за подобни
помощи. На хората, които
останат без работа, ще им
бъде предлагано да се трудят
за 303 USD на месец - два
пъти повече от размера на
помощите, но под минималната работна заплата от 415
USD на месец. Тези, които
откажат, няма да получават
държавна помощ.
Присмял се хърбел на
щърбел

▶Унгария е на последно място по заетост в ЕС. Според икономисти програмата не е е икономически изгодна.
Тя създава заетост за неквалифициран труд 						
Снимка Bloomberg

За да ограничат
привлекателните
обезщетения за безработица, властите в
Будапеща планират
социална реформа,
при която хората без
работа да изработват
помощите си
С вили и коси около 30 мъже
и жени събират къпини на
склона на унгарското североизточно селце Грьонгьошпата. За да ползват тоалетна
или да починат, те залягат в
храсталаците - единственото
скривалище в 36-градусовата жега. „Унизително е да
работиш в тези условия”,
разказва Карой Лакатош,
баща на три деца, загубил
работата си като оператор
на мотокар във фабрика за
авточасти. Щом помощите
му като безработен изтекли,
той е назначен в бригада за

прочистване на общинска
земя около селото, разказва
Bloomberg Businessweek.
Aко министър-председателят Виктор Орбан
продължи с трудовата си
програма, скоро стотици
хиляди унгарци ще се присъединят към „трудовите
лагери”. Според план, гласуван в парламента през
юли, около 300 хил. души
трябва да започнат работа
в сферата на всякакви обществени услуги - от събиране на боклук до строене
на стадиони. Унгария няма
повече „да отпуска социални помощи на онези, които
могат да работят, докато
има толкова много работа
за вършене”, смята премиерът Орбан. Мярката е част
от предизборната заявка
на управляващата партия
Фидес да създаде повече
от един милион работни
места през следващото десетилетие.

Опозиционната Социалистическа партия смята, че
правителствената програма
се основава на страх и сила,
подобно на предишната ера
на терор. Те виждат аналогия
в стотиците хиляди унгарци,
мобилизирани по времето
на нацистите и комунистите
в трудови лагери. С началото на програмата в Грьонгьошпата се наблюдават
сблъсъци между ромското
малцинство и хулигани националисти. Правителството
се старае да задържи ромите
под контрол, споделя член на
Унгарския съюз за граждански свободи.
Ромският етнос представлява 6% от унгарското население, а частта, която те
получават от социалните
помощи, е 12%, сочат данни
на Будапещенския институт.
В Грьонгьошпата около 36
от всеки 40 работещи по
програмата са роми.
От вътрешното министерство, под чиято егида е програмата, казват, че се обръща
специално внимание на ромите, защото те са дискриминирани и неквалифицирани в сравнение с другите
работници. „Вероятността
да си намерят работа в част-

ния сектор без програми за
развитие е минимална”, смятат от министерството.
Икономически
авантюризъм

Съществува проблем и с бюджета на програмата. Правителството, което в момента
изплаща 29 млрд. USD по
спасителен план на МВФ,
още не е уточнило откъде
ще намери средства, за да
изплаща заплатите на стотиците хиляди работници.
„Строежи на диги, чистене
на канавки, изграждане на
резервоари - това не се прави
с технологиите на XXI век”,
казва още министър-председателят.
Икономистът Балаш Варади от Будапещeнския институт, който беше съветник на
предишното социалистическо правителство, смята, че
тези мерки се прилагат, без
да се мисли за икономическата изгода. Работниците
в селцето събират реколта
на площ от над 16 хектара,
което е неоправдано предвид
факта, че същата работа може да бъде свършена много
по-бързо и по-евтино чрез
машини.
Унгарските работници
казват, че искат квалифицирана работа. Общественополезният труд по правило
не предоставя необходимите качества за квалифицирана работа, категоричен е
директорът на Конфедерацията на унгарските работодатели и индустриалци
Адриен Блинт. Автопроизводителят Daimler от своя
страна обяви, че набира
2500 души персонал, като
основно търсените специалисти са инженери и IT
специалисти за нов завод
на Mercedes в град Келемет,
Централна Унгария.
Преди около десетилетие Словакия се опита да
въведе подобен тип общественополезни програми, за
да отучи гражданите си от
държавните помощи. Планът беше прекратен след
5-годишни опити, тъй като
правителството осъзна, че
хората не се преориентират
към високоплатена работа
след работата в „лагерите”.
„Не искам децата ми да правят това, което върша аз в
момента. Искам да ги видя
с вратовръзка пред компютър”, споделя Лакатош от
селската бригада.
Владислав Рашков

300

▶ хил. души трябва да
започнат
работа според
плана на
управляващите

5 200

▶ USD на глава от
населението е похарчила
Унгария за социална
защита през 2008 г.,
сочат данните
на Евростат
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Смартфонът убива Nintendo
Лошите резултати на портативната игрална конзола 3DS
дърпат японския гигант надолу
Президентът на Nintendo
Сатору Ивата представи
вчера безпрецедентен набор от игри, насочени към
широк кръг клиенти, както
и нови функции в преносимата конзола 3DS, които ще бъдат насочени към
жените. Отчаяният опит
за спасяването на конзолата, чиито продажби са
незадоволителни, не разсея
притесненията на пазара и
компанията отчете вчера
спад на акциите си от 5%
на борсите.
Какво ново

Компанията представи 43
нови игрални заглавия за
3DS и други конзоли, като
сред тях има игри, подходящи както за запалените
геймъри, така и за по-широк кръг играчи. Сред другите мерки за спасяване
на конзолата са добавянето на нови функции, като
възможността за запис на
3D видео, както и представянето на розова версия
на преносимата конзола, с
което компанията се цели
в женската част от аудиторията. Освен това Nintendo
анонсира на сайта си и нов
аксесоар, необходим за определени игри, който ще
струва 1500 JPY (19 USD).
Негативни очаквания

Въпреки предприетите мерки анализатори и инвеститори реагираха по-скоро
отрицателно и определиха
колекцията заглавия като

неуместна предвид евтините и безплатните игри, които се предлагат за смартфони и таблети. Японската
компания е критикувана и
за това, че държи на собствения си хардуер, което
спира достъпа й до новото
поколение мобилни устройства.
Мицушиге Акино от
Ichiyoshi Investment коментира, че вероятно новите игри няма да променят
ситуацията. “Успехът на
Nintendo дойде от това, че
привлече хора, които не
бяха геймъри. Но техните
нужди вече не се покриват
от Nintendo. Те са щастливи
да играят игри на мобилните си телефони”, допълни
той.

50%
▶ почти е спадът в цената
на акциите на компанията
от началото на годината

Формулата
на неуспеха

Въпреки че Nintendo планира да пусне Super Mario
3DLand и Mario Kart за портативната конзола до края
на годината, анализаторът
от Deutche Bank Сатору Кикучи коментира, че липсата
на хитови заглавия с найпопулярните персонажи
на компанията подкопават
търсенето на 3DS. Според
него е малко вероятно 3DS
да повтори успеха на предшественика си, тъй като
повечето възрастни хора
предпочитат да играят игри
на смартфоните си.
Японският гигант беше
принуден да намали цените
на продуктите си с до 40%

▶Компанията представи и розова версия на преносимата конзола 3DS, с което се цели в женската част от
аудиторията

през юли в опит да повиши
продажбите на 3DS, но това
даде само временен резултат.
За седмицата до 4 септември
компанията е продала 55 264
конзоли в Япония, или със
74% по-малко, отколкото в
първата седмица след намаляването на цената.

Пазарни пропадания

Не само вчерашният ден е
лош за базираната в Киото
компания. От началото на
годината Nintendo отчита
почти 50% спад в цената на
акциите си до 12 320 JPY.
Основните причини за спада
са провалът на 3DS и съмне-

нията на пазара, че Nintendo
ще повтори успеха на конзолата Wii със следващата
й версия WiiU, която беше
анонсирана на изложението
за игри E3 през юни.
Анализаторът Дейвид Гибсън от Macquarie коментира
за Bloomberg, че за Nintendo

ще бъде трудно 3DS да достигне планираните 16 млн.
продадени бройки до края
на годината, като се имат
предвид слабите продажби
в САЩ. Неговата прогноза
е за 14.5 млн. броя за тази
фискална година.
Илия Темелков

Около съдебния спор с Oracle

SAP ще плати 20 млн. USD за прекратяване
на едно от делата за пиратство
Германската компания
плаща, за да прекрати
наказателното дело
по обвиненията, че е
свалила неправомерно
милиони файлове от
Oracle
Германската компания SAP
се съгласи да плати 20 млн.
USD, за да прекрати наказателно дело по обвиненията,
че е свалила милиони файлове от конкурентната компания Oracle според източници,
запознати с въпроса.
Наказателното дело

СНИМКи bloomberg

Миналата седмица прокурори от министерството на
правосъдието на САЩ повдигнаха обвинения срещу
вече нефункциониращата
компания TomorrowNow,
която е собственост на SAP.
Прокурорите са повдигнали
обвинения по 12 точки срещу
компанията по повод нелегално сваляне на файлове от

софтуера на Oracle според
съдебните документи. Освен
TomorrowNow в обвинението не са посочени други лица.
Миналата седмица SAP се
съгласи на споразумение по
случая, но официална информация за сумата на сделката
така и не беше обявена. Говорителите на SAP и Oracle
отказаха какъвто и да било
коментар.
Големият спор

Наказателното дело е част от
дълъг съдебен спор между
двете компании. Паралелно
се води гражданско дело,
в което Oracle съди SAP и
чиято развръзка предстои да
видим. Миналата година съдебните заседатели решиха,
че SAP трябва да плати 1.3
млрд. USD по него заради
обвиненията в пиратство.
Присъдата беше обявена за
най-голямата в историята на
делата срещу софтуерното
пиратство.
След обжалване нов съдия

по делото обаче реши, че
тази сума е прекалено висока, и намали присъдата на
272 млн. USD. В понеделник
Oracle е поискала разрешение
да обжалва намаляването на
присъдата, съобщава Reuters,
като се позовава на съдебни
документи. 

1.3

▶ млрд. USD трябваше
да плати SAP миналата
година според решението
на съдебните заседатели,
което компанията
обжалва

272

▶ млн. USD е сумата,
която се обсъжда в
момента, след като SAP
обжалва
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Кой ще е следващият
директор на Cisco

Въпросите около процедурата по унаследяване вълнуват
служителите на компанията все по-силно
Когато Джон Чеймбърс се
качи на сцената следващия вторник, много хора
ще се питат дали това не
е последният път, в който
главният изпълнителен директор ще води годишната
финансова конференция на
Cisco Systems Inc., отбелязва Reuters. След повече от
16 години на върха на найголемия производител на
мрежово оборудване в света
въпросът дали Чеймбърс
ще освободи поста си като
изпълнителен директор, вълнува хора както в компанията, така и извън нея.
Докато 62-годишният
Чеймбърс все още се радва
на подкрепата на борда и
официално не се търси нов
изпълнителен директор, тревогите в компанията са поскоро породени от липсата на
ясен план за наследяването на
поста, твърдят пред Reuters
запознати със ситуацията.
Потенциалните кандидати са започнали да лобират
пред акционерите на Cisco
сред общото убеждение, че
заради “емиграцията” на
голяма част от висшия мениджмънт на компанията
през последните години
следващият лидер ще бъде
привлечен отвън.
Заподозрените

Списъкът на възможните
претенденти за поста, който
се върти из Силициевата
долина, включва бившия
изпълнителен директор на
Hewlett-Packard (НР) Марк
Хърд и бившите мениджъри
в Cisco Чарлз Джанкарло,
Майк Волпи, Гари Дайхендт
и Джеймс Ричардсън.
Други водещи фигури в
индустрията, които също се
споменават, са Кевин Джонсън, изпълнителен директор
на Juniper Networks Inc., бившият шеф на McAfee Дейв
Дювалт и вицепрезидентът
на HP Дейвид Донатели.
“Във вътрешността на
Cisco се води ожесточена
война по въпроса за наследника”, твърди приближен
до компанията пред Reuters.
“Има истинско напрежение
по въпроса за приемствеността, защото всеки знае, че
този момент наближава.”
В търсене на
подобаващо
оттегляне

Що се отнася до самия Чей-
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▶ млн. USD годишно печели
Чеймбърс в Cisco

мбърс, той иска да сложи
край на мандата си подобаващо, което означава, че
вероятно няма да напусне
поста си, докато не види
задоволителни тримесечни
резултати, твърди друг запознат пред Reuters.
Чеймбърс има нужда наймалко от едно силно тримесечие, преди да се оттегли,
заявява първият източник.
През февруари Чеймбърс
стресна инвеститорите с опасенията си, че компанията се
е разраснала твърде неразумно, предприемайки няколко
големи придобивания на потребителския пазар.
На фона на страховете,
че Cisco се е отдалечила
от основния си бизнес на
суитчове и рутери, които
позволяват интернет трафик,
компанията се сблъсква и с
вълна от силна конкуренция
в лицето на по-малки компании като Juniper, Check
Point Software Technologies,
F5 Networks Inc и Riverbed
Technology Inc.
През май Cisco обяви корпоративна реорганизация,
след като изгуби някои от
най-добрите си мениджъри.
През юли Cisco заяви, че
ще съкрати служителите си
с 15%, или 11 500 работни
места, припомня Reuters.
Подрязани крила

В навечерието на конференцията на “Уолстрийт”
се прокрадва оптимизмът,
че компанията е прескочила най-тежкия си период.
Последните тримесечни резултати на Cisco през август
показаха известно стабилизиране на бизнеса, но въпросите за дългосрочния растеж
остават. Тъй като компанията се фокусира върху
съкращаване на разходите
на основния си бизнес, тя
е един от малкото технологични гиганти, които пропуснаха играта на сливания
и придобивания за милиарди
тази година.
“Крилете на Джон са подрязани не толкова от борда,
колкото от публичния пазар”, заявява бивш изпълнителен директор на Cisco
пред Reuters.
Все пак търсенето на наследник зависи от готовността на Чеймбърс да подаде оставка. Хората, които
го познават, твърдят, че вероятно би бил по-склонен
да пусне юздите, ако стане
председател на борда, но и
че би могъл да възпрепятства потенциални наследници, които искат автономия.
“Джон много обича да е
изпълнителен директор на
Cisco. Това не само е единственото, което е правил
почти две десетилетия, но

▶Чеймбърс иска да сложи край на мандата си подобаващо, което означава, че вероятно няма да напусне поста
си, докато не види задоволителни тримесечни резултати

мисля, че [тази позиция] е в
основата на политическата
му персона, с която не мисля, че иска да се сбогува”,
твърди бивш служител на
Cisco пред Reuters.
През последните години
Cisco загуби редица ключови
мениджъри, включително
няколко, които в момента се
разглеждат като потенциални
наследници на Чеймбърс.
През 2010-а Cisco претърпя
поредния удар, когато висшият мениджър Тони Бейтс
беше назначен за изпълнителен директор на Skype.
Марк Хърд противоречив избор

Cisco има план за приемственост, но не го оповестява
публично, твърдят двама запознати пред Reuters. Междувременно един от 12-те
членове на борда твърди, че
нов директор не се търси.
Докато Чеймбърс има подкрепата на борда, е трудно
да се предскаже кога той
може да се оттегли. Потенциалните кандидати за
изпълнителен директор се
подготвят за смяната през
следващите 12 до 18 месеца,
твърди Reuters.
Няколко външни кандидати са се свързали директно с
част от акционерите в Cisco,
повечето от които са американски институционални
инвеститори.
Марк Хърд не е един от
кандидатите, лобиращи за
подкрепата на инвеститорите
в Cisco, но източник, запознат

със ситуацията, твърди, че
трети страна предварително
проучват дали той няма интерес да стане изпълнителен
директор на Cisco.
Миналата година Хърд
беше назначен за съпредседател в борда на Oracle, след
като напусна HP поради обвинения в сексуален тормоз
от страна на служителка.
Запознати отбелязват пред
Reuters, че работата му в
Oracle Corp. е достатъчно
добра. Хърд получава над 70
млн. USD годишно, а Чеймбърс печели само 17 млн.
USD годишно в Cisco.
Хърд е човекът, който съживи HP чрез съкращаване
на разходите и разнообразяване на продуктите чрез поредица от високопрофилни
придобивания. Той може да
донесе същата упоритост и
оперативен перфекционизъм
в Cisco, твърдят поддръжници. Други пък се съмняват
дали стратегическата визия
на Хърд може да доведе
Cisco в следващата й фаза
на растеж.
Хърд няма интерес да напусне Oracle, но възможност
да управляваш технологичен
гигант като Cisco си заслужава да бъде разгледана от
всеки висш мениджър, дори ако Чеймбърс остане като
председател на борда, твърдят
запознати с бранша лица.
Както Cisco, така и потенциалните изпълнителни
директори отказват коментар по въпроса, съобщава
Reuters. 

▶Марк Хърд неофициално е спряган за водещ
претендент за поста изпълнителен директор на
Cisco, макар че нищо все още не показва той да има
интерес към него
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Според Аня Фьорстер
и Петер Кройц, за
да направиш нещо
ново, трябва да си
верен на себе си,
но и достатъчно
отворен, за да видиш
промяната
▶С думите “иновация” и
“промяна” се спекулира
прекалено много, какъв е
техният смисъл за вас?

Аня Фьорстер (АФ): Ако
затвориш лабораторна мишка в кутия с четири тунела
и скриеш сирене в един от
тях, тя ще ги провери един
по един, докато го открие.
Всеки следващ път тя очаква да намери храната си в
същия тунел и няма дори да
погледне в останалите, дори
да преместиш сиренето.
Иновациите и промяната
са свързани. Ако си иновативен, имаш по-широка
перспектива, което ти позволява да предвидиш какво
трябва и какво ще се промени. В противен случай ще
останеш сляп за останалите
тунели, ако се върнем към
метафората с мишката.
▶Обикаляте света с идеите си, къде се приемат
най-добре и къде е найтрудно да се преборите с
консерватизма?

АФ: Националността не
е определяща. Иноватори
има във всяка страна, без
значение колко тежки са
условията в нея. Ще намериш хора, които влагат цялата си душа в това, което
правят, и търсят промяната,
и в Германия, и в Непал
например.
Петер Кройц (ПК): Националността не е извинение за нежеланието ти да
се развиваш. По-лесно е
да кажеш: “Хей, аз живея
в България, не мога да постигна нищо. Ако живеех в
САЩ, щях да съм вторият
Бил Гейтс.” Това не е вярно,
може да ти е по-трудно, но
със сигурност не е невъзможно.
▶Кои са най-наложителните проблеми, с които
България трябва да се
справи?

ПК: Не сме експерти по
проблемите на страната,
затова не можем да посочим конкретни проблеми, с
които трябва да се справите
като българи. Не става дума
само за България. Конкуренцията е между Европа и
останалия свят и въпросът
е какво да променим като
европейци. Вие като българи не трябва да се стремите
да станете като германците
или швейцарците например,
а да станете по-добри като
себе си. Иновативността
не е самоцел и не може да
ти осигури бързи, големи
пари. Тя може да осигури
на хората по-достоен живот
и работа, която наистина
ги радва.
АФ: Решението на проблемите е комбинация от
всичко, което сте преживели. Националната иден-

Ако си иновативен,
имаш по-широка
перспектива, което
ти позволява да предвидиш
какво трябва и какво ще се
промени

Нямаш нужда от
огромна революция,
има нужда от
промяна на малките неща в
компанията

Аня Фьорстер

тичност трябва да се открие, запази и използва. В
противен случай поемаш
път без ясна посока. Звучи
почти като парадокс, но за
да направиш нещо ново,
трябва да си верен на себе
си и в същото време да си
достатъчно отворен, за да
видиш промяната.
ПК: Това е най-трудното. Да се променяш и да
оставаш верен на себе си,
като преоткриваш себе си
отново и отново.
▶Как една двучасова
лекция успява да убеди
хората в смисъла на промяната?

АФ: Лекциите ни са преди всичко обмен на енергия, който в комбинация
с подходящите примери
прави два часа напълно
достатъчни, за да повярват
слушателите ни, че можеш
да превърнеш работата си
в нещо, което наистина харесваш. Можеш да вършиш
работата си като робот всеки ден, но ако не си иновативен, ставаш заменим.
Човек се променя не само
когато е вдъхновен, а когато повярва, че промяната
ще му бъде от полза. А аз
съм убедена, че мога да

постигна нещо по-добро,
отдавам душата си на тази цел и това достига до
хората. Въпреки това ти
трябва сам да откриеш и
промениш това, което не ти
харесва, не защото някой
друг ти е казал, а защото
сам си открил смисъла.
▶Можете ли да дадете
реални примери, за да
илюстрирате положителния ефект от промяната?

АФ: Една средно голяма
ИТ компания в Германия
реши да даде на всичките си

Визитка
Кои са Аня
Фьорстер и Петер
Кройц
▶ Аня Фьорстер е мениджмънт консултант,
завършила е бизнес администрация в Германия
и САЩ и е автор на пет
книги.
▶ Петер Кройц е бивш
консултант в Andersen
Consulting и асистент
във Виенския икономи-

Петер Кройц

служители по един свободен ден, в който да прочетат
някоя книга, след което да
споделят идеи. В резултат
на това навсякъде във фирмата се появиха множество
малки проекти и всеки от
служителите имаше свободата да работи по тях и
да промени това, което не
харесва в компанията.
ПК: В презентацията си
говорим за една австралийска компания, която направи нещо подобно. Всички
служители получават допълнително по четири свободни дни на година. И те-

зи четири свободни дни са
най-големият източник на
свежи идеи във фирмата.
Нямаш нужда от огромна
революция, има нужда от
промяна на малките неща
в компанията.

чески университет.
Понастоящем е писател,
лектор, предприемач и
съветник на топкомпании, сред които BMW,
Microsoft, Siemens. Има
MBA и докторат по бизнес стратегии.
▶ Аня Фьорстер и д-р Петер Кройц със сигурност
не са типичните костюмирани икономисти, но
пък са едни от най-продаваните германски
икономически автори.
Представители на новото европейско бизнес

поколение, те отправят
призив за промяна и нестандартно мислене във
време, в което скучната
и рутинна икономика е
минало.
▶ Двамата определят съветите си като учебник
за успех в съвременната
икономическа реалност.
Ценностите, които
искат да споделят със
слушателите си, са смелостта да си различен,
иновативен и отворен
за промяна. Последната
им книга “Всякакви, но

▶Натрупали сте толкова
знания, защо избрахте
да ги споделяте с бизнес
общността, вместо да
печелите от тях, като
ги прилагате сами в
собствена компания?

ПК: Ако си убеден в
правотата на дадена идея,
искаш да я споделиш със

света, за да го промениш.
Сигурни сме, че всички
могат да спечелят, затова
обикаляме света и споделяме нашето послание
- по-добри хора и по-добри компании са напълно
възможни. Няма значение
къде си и какво работиш,
обвивката е различна, но
идеите са едни и същи.
АФ: Освен това емоционалната награда е незаменима. Не се случва всеки
ден да чуеш, че си променил нечий живот, но едва
ли можеш да получиш поголям комплимент. 
НЕ!СТАНДАРТНИ” е бестселър на Financial Times,
Amazon, Handelsblatt и
Manager Magazin. От техните съвети са се възползвали компании като
BMW, Deutsche Bank, Gore,
IBM, Mars, SAP, Siemens,
Swisscom и Xerox. Вчера по
време на конференцията
“Нестандартно бизнес
мислене”, организирана
от Германско-българската индустриално-търговска камара, дуото
изнесе първата си лекция
в София.
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Противно на песимизма за ръста на икономиката

Очакванията за заетостта
до края на годината са
оптимистични
В седем от десет сектора
има положителни
прогнози за последното
тримесечие
Българските работодатели
са оптимисти по отношение на наемане на работна
ръка, показва проучване на
Manpower. Очаква се през
четвъртото тримесечие на
2011 г. темповете на наемане
на персонал да се запазят
стабилни, като работодателите във всички региони на
страната предвиждат ръст
на общата заетост.
Проучване на Manpower
за прогнозите за наемането
на служители, проведено
сред 752 работодатели, сочи, че 22% от тях очакват
да наемат нов персонал до
края на годината. В седем
от десетте разгледани сектора на икономиката има
положителни прогнози за
заетостта в периода октомври - декември.
На въпроса как си обясняват положителната тенденция при заетостта въпреки
негативната икономическа
ситуация в глобален мащаб,
от Manpower отговориха, че
изследването отразява единствено плановете и очакванията на работодателите за
тримесечието.
Регионална заетост

Във всички региони на страната се очакват по-високи
нива на заетост през четвъртото тримесечие. Найголям ръст се прогнозира в
региона на София. Според
експерти причина за тази
прогноза са инвестициите
на компании, които разширяват дейността си. Новите
компании основно в сферата на услугите и търговията
също оказват влияние.
Предпазливо повишаване
на наетите на работа се
предвижда за регионите
Пловдив и Русе. Там се
очаква ръст от 10% на нетния обзор на заетостта (вж.
карето). Най-ниски темпове
на увеличение се отбелязват
в регионите на Бургас и
Варна - 5%. В тези региони
се наблюдава и най-висок
спад на нетния обзор на
заетостта спрямо предходното тримесечие. Това не
е изненада предвид края
на летния сезон, посочват
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▶процента от
работодателите в
страната предвиждат
да наемат нови
служители

Нетен обзор на заетостта

Златина Димитрова
zlatina.dimitrova@pari.bg

София

експертите.
Прогнози по сектори

Спрямо периода юли - септември работодателите в пет
от индустриалните сектори
са повишили прогнозите си
за наемане. Най-оптимистични прогнози за наемането на персонал през четвъртото тримесечие на годината
се наблюдава в секторите на
строителството, финансите,
застраховането, недвижимите имоти и бизнес услугите. Вероятна причина за
ръста в сектора на строителството са планираните
инфраструктурни проекти.
Високи прогнози за наемане
имат и работодателите от
енергийния, газовия и ВиК
сектора, като очакват повишаване на общата заетост с
18%. В сектора на търговията на едро и дребно също
се очаква висок ръст на заетите с нетен обзор от 16%.
По-високи са очакванията
в сферата на транспорта и
комуникациите.
Най-висок е нетният обзор
на заетостта в сектора на
строителството - 20%. Той
отбелязва ръст от 4% спрямо периода юли - септември. Такива са прогнозите
и за сектора на финансите,
застраховането, недвижимите имоти и бизнес услугите. Спрямо предходното
тримесечие се бележи ръст
от 2%. Очаква се в енергийната и ВиК сферата нетният
обзор на заетостта да бъде
18%, което е нарастване с
16% спрямо предишното
тримесечие. Засилване на
прогнозите с 24% има в
сферата на ресторантьорството и хотелиерството,
като там работодателите
предвиждат “омекване” на
пазара.
Намаляване на персонала
през следващото тримесечие очакват работодателите
в секторите на селското
стопанство, лова, лесовъдството и риболова. С 12%
намалява прогнозата и за
сферата на минното дело.

+19
Пловдив

+10

Определение
Нетен обзор на заетостта
Manpower използва термина, за да дефинира
очакванията на работодателите за заетостта. Цифрата се
получава, като се вземе процентът от работодателите,
които очакват увеличение на общата заетост, и от него се
извади процентът на работодателите, които очакват
намаление на заетостта в организацията си през
следващото тримесечие. Резултатът от изчислението е
нетният обзор на заетостта

Прогнози по региони*
София
+19%
В региона на София се
очаква положително
темпо при наемането на
персонал за периода
октомври � декември.
Нетният обзор на
заетостта бележи ръст от
�% спрямо предходното
тримесечие.
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Работодателите по
света също виждат
добра перспектива
Увеличение

Q� ���� г.
Q� ���� г.
Q� ���� г.
Q� ���� г.

в%

��

Русе

+10

��

В повечето държави
се предвижда ръст на
наетите служители
въпреки несигурната
ситуация в глобалната
икономика
Намаление

Варна

+5
Сравнение по сектори
в%

Бургас

Земеделие

��
Строителство

��
Електричество/газ/вода

+5

��
Финансови и бизнес услуги

��
Производство

��
Минно дело

��
Публичен и социален сектор

��
Ресторанти и хотели

��
Траснпорт/Складове/Комуникации

��
Търговия на едро и дребно

��

Русе
+10%
Пловдив
+10%
На тримесечна база
перспективите са
значително по�слаби
спрямо третото
тримесечие � спад с
��%.

През четвъртото
тримесечие
работодателите в
Русенския регион ще
бъдат предпазливи
при наемането на
персонал. На
тримесечна база
очакванията
отбелязват спад с �%.

Бургас
+5%
В сравнение с
предходното
тримесечие
прогнозите
нарастват с �%

Варна
+5%
Плановете за
наемане на персонал
са значително
по�слаби спрямо
третото тримесечие
заради характерната
за района сезонност.
Нетният обзор
бележи спад от ��%.

- Гърция,
�� Италия и Испания,
както и Словения. Там ниските
�� нетни прогнози за заетост са
последица от месеци спад в
бизнеса. Прогнозите в Гърция
са за нетен обзор на заетостта
минус 13%, а за Италия - минус
11%. Очакванията в двете дърв%
жави са на песимистични нива,
В световен мащаб очакванията а прогнозите на работодателите
за наемане на работна сила продължават да бележат спад.
също са положителни въпреМеждувременно японските ра�
ки несигурната ситуация в ботодатели посочват най-слаглобалната икономика. Данни
бите перспективи за наемане,
��
от тримесечно изследване за въпреки че обзорът продължава
тенденциите на заетостта ��
на да се подобрява постоянно.
Manpower сочат, че работода- Сега оптимизмът на японските
телите в 36 от 41-те най-големи работодатели
е най-силен от
��
пазари на труда в света очакват три години насам, като компада увеличат персонала си до нии от региона на Тохоку, койкрая на годината в различна то земетресението опустоши,
степен.
се завръщат към нормалните
Няма промяна
Обзорното
проучване е про- си графици за производство и
в%
ведено сред 65 000 директори създават работни места, за да
“Човешки ресурси” и мени- подпомогнат възстановяването
джъри от публични и частни на региона.
организации по света. В изслед- ��
ването участват десет страни от Позитивна нагласа
Северна и Южна Америка, ос- ��въпреки условията
ем от Азиатско-Тихоокеанския Германия очаква най-високи
регион и 23 от Европа, Близкия ��темпове на наемане от три годиизток и Африка.
ни насам в сектора на производ��ството. Това се дължи до голяма
Елинор Остром и степен на недостига на умения
Оливър Уилямсън в някои сектори, като например
инженерство. Същевременно
са неочакван
Незнам
обаче се очаква низходящата
избор,
в % но пък съвсем
промяна на БВП на страната да
заслужено получават
доведе до промяна в нагласите
на работодателите относно нанаграда
емането на служители.
�
Ръст и стабилност
В Турция,
която през второто
Най-големи планове за ръст тримесечие от годината дос�
на заетостта
имат Бразилия тигна икономически растеж
(+38%), Тайван (+37%) и Ин- 8.8% на годишна база, също
�
дия (+34%).
Стабилност по се прогнозира спад в 9 от 11
отношение наетите на работа индустриални сектора спря�
се прогнозира
в 32 от 39 страни. мо предходното тримесечие.
Изследването обаче подчерта- Въпреки това нагласата на рава, че при първите признаци ботодателите е положителна
на несигурност работодателите по отношение на наемането
могат да преустановят или да на персонал. Ирландските ранамалят наемането на служи- ботодатели очакват застой на
тели, но могат и да го увеличат пазара на работна сила до края
спрямо нуждите.
на годината, но прогнозите им
За 36 от държавите е възмож- все пак прекъсват серия от 12
но да се направи сравнение последователни тримесечия с
на годишна база. В 22 от тях негативни очаквания.
се очаква възможностите за
търсещите работа да се увеличат или да останат стабилни.
Крайните 5*
Най-положителни са нетните
прогнози на работодателите от
С най-големи
целия Азиатско-Тихоокеански
очаквания
регион. От осемте държави,
които участват в проучването,
за ръст
значителен спад в търсенето
на таланти на база предходното
тримесечие се прогнозира за
+38%
Бразилия
Индия. Една от причините за
това е търсенето на продукти и
услуги от пазара в САЩ.
+37%
Всички десет изследвани
Тайван
страни от Северна и Южна
Америка прогнозират стабилен
пазар на труда с положителни
+34%
очаквания за наемането на раИндия
ботна сила. В Европа, Близкия
изток и Африка прогнозите са
С най-лоши
смесени, като в 12 от 18 държави, за които може да се направи
очаквания
сравнение на годишна база,
за спад
се отбелязва подобрение или
постигане на стабилност. Най-11%
големи планове за заетост се
Италия
наблюдават в Турция, България,
Израел и Норвегия.
Кой е на минус

* За последното
тримесечие
на 2011 г.

Най-ниски очаквания имат работодателите в страните от периферията, на които най-силно
се отразява дълговата криза

-13%
Гърция

*Посочва се
нетният обзор на
заетостта.
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24 тенис

Сега е ред
на Ноле

ИМЕ

Новак Джокович

НА ГАЛЕНО

Ноле

БИО

Възраст: 24 (1987 г.)
Място на раждане:
Белград, Сърбия
Живее: Монте Карло,
Монако
Височина: 188 см
Тегло: 80 кг
Играе: с дясна ръка
Треньор: Мариан Вайда
Сайт:
www.novakdjokovic.rs
Говори: сръбски,
италиански, немски и
английски

ВДХЪНОВЕНИЕ
Идолът му e
Пийт Сампрас

КАРИЕРА

Започва да играе на
4 години.
Става професионалист на 16
години.
През 2011 г.
става № 1

След четиричасов
двубой Новак
Джокович победи
Рафаел Надал и
спечели US Open

БИЗНЕС

През 2009 г. заедно
със семейството
си отваря
ресторант в
Белград “Новак”

СЕМЕЙСТВО

Майка му Дияна и
баща му Срджан имат
пицария и ресторант за
палачинки в Сърбия вече
15 години.
Има двама по-малки
братя Марко и Джордже,
които също играят
тенис.
Баща му е футболист, а
чичо му и леля му са скиори

ЕКИП

През 2009 г. подписва
10-годишен договор със
Sergio Tacchini.
Ракетата му е HEAD
YouТek IG Speed MP
18X20. Маратонки
Adidas № 43

ДРУГИ

Любимата му настилка са твърдите
кортове, но казва, че може да играе
навсякъде.
Най-добрият му удар е бекхендът (играе
го с две ръце), има отлични ретури.
След победата му на Wimbledon тази
година 100 хил. сърби го посрещнаха на
площада в Белград

Снимка shutterstock

Новак Джокович спечели тазгодишния US Open, с което даде заявка да направи кариерен
“Голям шлем” - да завоюва титлите на четирите най-големи турнира в света. Победата на
US Open е третата титла за сръбския тенисист тази година. По-рано той спечели Australian
Open и “Уимбълдън”.
За кариерен “Голям шлем” Джокович остава да спечели следващото издание “Ролан
Гарос”, а намерението си за това той вече сподели пред медиите след вчерашната си
победа.
Епичният финал на US Open, който завърши в малките часове на вчерашния ден в Ню
Йорк, отново изправи един срещу друг Джокович и Рафаел Надал. След четиричасовата
битка на корта сръбският топтенисист записа шестата си поредна победа срещу Надал с
6:2, 6:4, 6:7(3), 6:1 и го детронира. Това беше трети финал и първа титла на Джокович в
Ню Йорк. Сърбинът завърши сезона с 64 победи и само две загуби. Освен престижния
трофей щатският турнир му донесе чек за 2.3 млн. USD.
По повод на последните години, през които Джокович беше винаги трети след Рафаел
Надал и Роджър Федерер, майка му заявява: “През последните четири години ситуацията беше “Роджър, Рафа, Роджър, Рафа”. Сега ще бъде “Новак, Новак, Новак, Новак.”

