Компании ▶ 11

“Виваком”
вече предлага
сателитен
интернет

Петък

30 септември 2011, брой 184 (5244)

Тема на деня ▶ 8-9

Нови идеи за
по-малко боклуци
Организации от Западна Европа са против
системата all inclusive и промоциите от
типа “плащаш 2 - получаваш 3”

USD/BGN: 1.43653

EUR/USD: 1.36150

Sofix: 353.77

BG40: 118.83

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

+0.12%

-0.12%

+0.79%

+1.43%

цена 1.50 лева

Новини ▶ 4

Борислав Богоев, зам.-председател на КФН:

Парламентът
отхвърли
забрана на
даренията за
МВР

Некоректни условия
спират ръста на
застраховките
“Живот”

Компании ▶ 14

“Еврохолд
България” ще
се търгува и
във Варшава

▶Асен Христов,
председател на надзорния
съвет на “Еврохолд
България”

Отношението
на застрахователните
компании към хората
е доста лошо и това е
основен проблем
в сектора

▶ 12-13

Weekend ▶ 20-21

Десет
технологични
тенденции,
които ще
променят
света през
следващите
десет години
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Мнения

Печеливш
Цонко Цонев

Губещ
Стивън Елоп

Туристическите посещения в Каварненско са се
увеличили с 20% през този летен сезон, отчита
кметът на общината Цонко Цонев. Най-много
туристи са дошли от Русия и съседна Румъния, засилен
е и интересът на българските туристи, които
предпочитат по-незастроеното Северно Черноморие,
твърди кметът.

Финландският гигант Nokia, чийто изпълнителен
директор е Стивън Елоп, обяви, че ще закрие
3500 работни места като част от плана си за
преструктуриране на бизнеса и намаляване на
разходите. Компанията съкращава служителите
в дейностите, свързани с продажби, маркетинг и
фирмено управление.

Коментар

▶ По темата “Парламентът не спря даренията
за МВР”
▶ Борисов и Цветанов не
обещаха ли, че даренията
ще спрат, защото от ЕС
така искат, или съм останал с грешни впечатления?
~Коки

▶ ГЕРБ е мафия! И действа
като мафия! ПРИМЕР: Мутра дарява на община, а тя
- на МВР-ЦвЦв Валентин
ЗЛАТЕВ дарява на община
Бургас, а тя го дарява на
МВР!

Неадекватност
в предизборно време
Елина Пулчева
elina.pulcheva@pari.bg

~СССРейчо
Тема на деня ▶ 4-5

Законно бягство
от отговорност

След случката в Катуница обществените
настроения са опънати до предреволюционна
степен, но Столичната община
демонстрира “толерантно” отношение към
националистическите партии

Четвъртък

29 септември 2011, брой 183 (5243)

Регионален бизнес ▶ 15-31

Старозагорска област води
в усвояването
на европейските фондове
Йордан Николов, областен управител на Стара Загора

USD/BGN: 1.43484

EUR/USD: 1.36310

Sofix: 350.98

BG40: 117.15

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

-0.38%

+0.38%

+0.75%

+1.49%

Брюксел отвори
очи за пролема
„Газпром“

цена 1.50 лева

Новини ▶ 6

Делото между
“Лукойл”
и митниците
е отложено
Новини ▶ 7

Европейската комисия започна
проверки в офисите на фирми, които
имат търговски отношения с руския
газов гигант „Газпром“.
Съмненията са за злоупотреба с
монополно положение.
Сред проверените са и Българският
енергиен холдинг, „Булгаргаз“,
„Булгартрансгаз“ и „Овергаз“ ▶ 10-11

ОССЕ ще
наблюдава
прозрачността
на изборите
Компании ▶ 9

Райфайзенбанк
ще купува
златни изделия
от частни лица

pari.bg Топ 3
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Сидеров направи
скандал в сутрешния
блок на bTV. Лидерът
на “Атака” обвини водещите, че не са го поканили на дебата в студиото.
Законно бягство от
отговорност. След
случката в Катуница обществените
настроения са обтегнати
до предреволюционна степен, но Столичната община
демонстрира “толерантно”
отношение към националистическите партии.

3

Петте мита около
случая в Катуница.
За няколко дни и
политици, и анализатори изрекоха редица
неистини, а медиите ги
подхванаха, развиха, организираха дневния си ред
около тях и дори започнаха
да диктуват събитията.

Медиите
трябва да
търсят
нечия позиция,
нека бъде с
цел намиране
на отговор на
горещата тема.
Безплатната
реклама на един
неуправляем
субект в
предизборно
време е просто
недопустима

когато има напрежение, медиите нарочват няколко основни
фигури. С най-голям приоритет
е особата на Волен Сидеров.
Скандалното му поведение не е
от вчера, през годините той успя
да натрупа слава на подбудител
към протести срещу етнически
различните. Само си припомнете
боевете около софийската джамия
“Баня башъ” в разгара на това лято - агресията на Сидеров не беше
просто срещу мюсюлманите, тя
беше срещу полицаите, срещу
медиите. За беда на последните освен лидер на политическа
партия в настоящия момент той е
и кандидат-президент. Сега всяка
негова поява в тях преди всичко е
своеобразна предизборна трибуна. В последно време агресията
му се пренесе в bТV. Сега тя
обира гнева му заради “провалена победа на предишни избори”,
заради цензурата и откровените
лъжи, които според Сидеров се
говорели по негов адрес от ефира
на телевизията.

Може би заради предстоящите
избори напоследък поведението
на висши политически фигури и
медии създава усещане в обществото за тотална обърканост и
неадекватност. Или това е техният
поведенчески модел по принцип, но сега възприятията ни са
особено обострени в светлината
на предстоящите избори. Събития
като тези в Катуница и последвалите “размирици” в различни
градове на страната повдигнаха
въпроса за етническата търпимост
и толерантност в обществото. А

И като заговорихме за медии тяхното поведение също засилва
усещането за замъглено съзнание в настоящата предизборна
картина. За вчерашния скандал
между Волен Сидеров и водещите
на bTV безспорно ще се говори
дълго, което ще е добър PR за телевизията. Но вместо да дава поле
за параноичното представление
на един кандидат-президент, може
би трябва наистина да се обърне
внимание на проблема - онзи с
етническото напрежение. Защото
тази тема вчера даде повод на
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снимка боби тошев

Сидеров да си направи абсолютно
безплатна предизборна реклама.
И изведнъж всички забравиха защо са се събрали... Представителите на различните политически
партии, поканени уж да нищят
темата, напуснаха студиото под
звучния акомпанимент на Сидеровите обвинения.
Това поставя и друг въпрос
- интересува ли се някой изобщо
от конкретната тема? Излезе ли
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стандартни реплики? Медиите
имат тази първостепенна функция
- да дават трибуна на различните
позиции. Точно затова трябва да
правят тънката разлика - търсят
нечия позиция, нека бъде с цел
намиране на отговор на горещата
тема. Безплатната реклама на
един неуправляем субект в пред
изборно време е просто недопустима.
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Не им вярвайте, че в
бъдеще ще се слуша
някой си Пешо или
Велина, а не Бетовен

Проф. Иван Илчев

Число на деня

50

▶ млн. EUR от оперативна програма
„Конкурентоспособност” ще бъдат инвестирани в
изграждането на технологичен парк край София

Главният прокурор:

Над Кирил Рашков няма политически чадър
Директорът на
полицията в
Асеновград е
проверяван заради
съмнения за
пренебрегвани жалби
на граждани срещу
Цар Киро
Няма данни за политически или прокурорски чадър над Кирил Рашков,
известен като Цар Киро,
обясни главният прокурор
Борис Велчев. По думите
му във всеки български
град има местен феодал,
който създава впечатление със съмнителните си
контакти и с високия си
стандарт на живот, а покъсно научаваме, че той
не плаща данъци. Над 20
такива хора в момента са
обект на прокурорска проверка, каза още главният
прокурор.
Охраняван, защото е
застрашен

Обвиненият в закана за
убийство Кирил Рашков е
бил охраняван от полицията няколко дни, защото
е бил застрашен, обясни
Велчев. По негова информация преписките срещу

Рашков са малко. По някои
от тях има и осъдителни
решения, а само една е
прекратена.
Има ли
пренебрегвани жалби

Заради съмнения за пренебрегнати жалби от граждани срещу Кирил Рашков
инспекторатът на МВР
е започнал проверка на
директора на полицията
в Асеновград гл. инспектор Запрян Стоянов, съобщи и.д. министър на вътрешните работи Веселин
Вучков. Едната част от
проверката засяга жалбите
срещу Цар Киро, а другата
е за цялото полицейско
управление. Според Вучков по случая Катуница
има много противоречива
информация и тя трябва да
бъде проверена.
Катуница по
футболните
трибуни

По случая „Катуница” взеха
отношение и футболните
фенове на руския „Зенит”.
По време на мач от Шампионската лига с отбора
на „Порто” те издигнаха
транспарант с надпис „България за българите, а не за
мръсотията”.

снимки марина ангелова

Във всеки български град има местен феодал, който създава
впечатление със съмнителните си контакти и с високия си
стандарт на живот, а по-късно научаваме, че той не плаща данъци

Трудна задача

Борис Велчев, главен прокурор

В броя четете още

Новини ▶ 6
Ernst&Young:
През 2011 г.
България ще
отчете само 2.2%
ръст на БВП
Свят ▶ 10

▶ Ангела Меркел

Висшият съдебен съвет отново не успя да избере председател на Апелативния специализиран наказателен съд, станал популярен като съда
Антимафия. Той беше създаден, за да разглежда само знакови дела, а работата му трябва да започне от 1 януари. Нито един от четиримата
кандидати не получи достатъчно гласове. На снимката от ляво на дясно: Асен Христов от Софийската районна прокуратура, Румяна Илиева
от Окръжния съд в Сливен , зам.-председателят на Софийския районен съд Георги Ушев и Десислав Любомиров от Софийския градски съд

Бундестагът
одобри
разширяването
на европейския
спасителен фонд
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ЕК поиска информация за
енергийния пазар в България
Писмото на Брюксел е първа фаза от предприемане
на наказателна процедура срещу страната
комисията започна наказателни процедури срещу
17 страни членки в сферата на електроенергията
и срещу 18 - в газовата
сфера. Става дума за задължението на държавите
от ЕС да разделят собствеността на производството и доставката на
енергия от собствеността
на преносните мрежи. В
България този процес все
още не е приключил.
Денят на писмата

▶Екипът на комисаря по енергетика Гюнтер Йотингер очаква отговорите на
българското правителство за либерализацията на енергийния пазар
Снимка емилия костадинова

Ден след като започна
проверки на фирми, които имат отношения с
“Газпром”, Европейската
комисия (ЕК) обяви началото на наказателни процедури срещу 18 държави

заради допускането на
монополи в енергетиката.
Комисията е изпратила
и писмо до българското правителство, с което
настоява да получи информация как страната

прилага европейските
директиви в енергийния
и газовия сектор, съобщи
БТА. Агенцията цитира
говорител на еврокомис аря по енергетикат а
Гюнтер Йотингер. Вчера

Вчера комисията обяви
отварянето на наказателните процедури срещу
общо 18 държави от общността. Всички страни от
ЕС имаха срок до началото на март да приложат
в законодателството си
наредби за разделяне на
производството от преноса. Най-вероятно писмото
до българското правителство е по същата тема, въпреки че официално това
не е съобщено от офиса
на комисаря по енергетика. Сега правителството
трябва да отговори на

поставените въпроси и
ако комисията не остане
удовлетворена, следващата стъпка е започване
на наказателна процедура
срещу страната.
Къде сме ние

Реформите на енергийния пазар в Европа са
уредени в т. нар. Трети
либерализационен пакет,
който България още не е
приложила докрай. Така например ситуацията
в газовия сектор е напреднала и компанията
доставчик “Булгаргаз” и
фирмата оператор и собственик на тръбите “Булгартрансгаз” са отделни.
Не така стоят нещата при
електроенергията, където инфраструктурата все
още е в Националната
електрическа компания.
Според европейските директиви Електроенергийният системен оператор
(ЕСО) трябва да излезе
от НЕК. Обяснението на
правителството е, че така на практика НЕК ще
изгуби активите си, което

може да е проблем пред
институциите, които са
кредитор на държавната
компания. Въпреки това
има уверения, че отделянето ще стане до края на
годината.
Седмица на
енергетиката

Ден по-рано представители на Европейската комисия провериха офисите на
търговски партньори на
руския газов гигант “Газпром” на територията на
ЕС. Сред проверените
фирми бяха и Българският
енергиен холдинг, “Булгаргаз”, “Булгартрансгаз”
и “Овергаз”. Съмненията
на комисията са за злоупотреба с монополно положение. Активизирането
на Брюксел по тази тема
не е случайно, защото
още в началото на своето
председателство полското правителство обяви
за приоритет либерализацията на енергийния
пазар и намаляването на
зависимостта от руските
доставки. 

Парламентът отхвърли забрана на даренията за МВР
Засега нямало данни
силовото ведомство
да е получавало
дарения от Кирил
Рашков или фирми,
свързани с него,
но все пак тече
проверка
Народните представители
не подкрепиха предложението на Христо Бисеров
от ДПС за промяна в закона за МВР, с която изцяло
се забранява на силовото
ведомство да получава
дарения. То беше отхвърлено с 59 гласа “против”,
17 “за” и 13 въздържали
се. Така полицията все
пак ще може да разчита на
дарения от общини и изцяло държавни предприятия. Даренията от частни
и юридически лица бяха
забранени от първи септември тази година, след
като медийните разкрития, че системата на МВР
получава милиони годишно под формата на парични и материални дарения,
предизвика скандал.
Неприемливо

Бисеров опита да защити
предложението си, изтъквайки, че МВР има нужда
от средствата, които идват

от външни програми, но
това може да се уреди
със специална уредба в
закона.
Само за първото полугодие на настоящата
година МВР е получило
3.6 млн. лв. под формата
на материални дарения и
247 000 лв. кеш. Отделно
ведомството е взело още
над 9 млн. лв. по различни
програми от Европейския
съюз, които обаче също
са осчетоводени като дарения.
От друга страна обаче,
по думите на депутата
на ДПС не е правилно общини и държавни
предприятия да даряват
от бюджетите си на МВР.
“Неприемливо е фирма,
чиято собственост е 100%
на МВР, да дари 2 млн. лв.
Какви са тези счетоводни
правила и може ли държавата да издържа фирма,
чиято единствена цел е да
дарява на МВР”, попита
Бисеров, визирайки предприятието “Безмоторни
мултиплексорни вериги”
ООД, което е собственост
на МВР и е сред най-големите дарители на силовото министерство.
Рашков не бил
дарявал за МВР

В същото време зам.-ми-

нистърът на МВР Димитър Георгиев съобщи, че
тече проверка дали МВР
е получавало дарения от
Кирил Рашков, по-известен като Цар Киро, или
от фирми, свързани с
него.”Няма информация
ведомството да е субсидирано от фирми, свързани
с Кирил Рашков, или от
хора от неговото обкръжение. Но се прави проверка”, заяви Георгиев. В
последните дни в медиите
се появи информация, че
т. нар. ромски барони са
сред дарителите на МВР.
Информацията е неофициална, тъй като списъкът
с фирмите и частните лица, дарявали на МВР, все
още не е факт. В началото
на септември вътрешният
министър Цветан Цветанов заяви от парламентарната трибуна, че от 1
октомври трябва да заработи интернет страница,
на която ще бъдат публикувани всички договори
за дарения към МВР от
началото на годината.Очаква се обаче списъкът
да не е пълен, тъй като
според ръководството на
МВР фирмите имали законовото право да поискат
да останат анонимни за
обществеността.
Ани Коджаиванова

Снимка боби тошев

Гражданско
наблюдение
МВР работи
малко по-добре
▶ По-малко сигнали за злоупотреба от страна на
полицията отчита гражданското наблюдение
над работата на МВР,
осъществено от институт “Отворено общество” за периода август
2010 - май 2011 г. в сравнение с периода от 2007 до
2008 г. Също така все почесто отношението на

полицаите спрямо арестуваните и гражданите, които ползват административните услуги
на системата, се определя като сравнително
“любезно” и “професионално”. Това обаче според
института не означава,
че случаите на полицейско насилие и злоупотреби със сила са изчезнали,
тъй като наблюдателите нямат достъп до
всички помещения, в
които се провеждат разпити, както и до всички
задържани.

▶ Частични подобрения са
констатирани относно
материално-битовите
условия в полицейските
управления, но въпреки
това от общо 80 наблюдавани такива едва 19 се
доближават до нормативните изисквания.
▶ В същото време обаче
напредъкът по повечето
показатели е минимален.
Така например в много
районни полицейски управления в страната полицаите не разясняват
докрай правата на задържаните.
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Ernst&Young:

През 2011 г. България ще отчете
само 2.2% ръст на БВП
Ако не бъдат предприети спешни действия, има 35% шанс
еврозоната да се върне към рецесия, изчисляват експертите
от консултантската компания
В края на 2011 г. България
ще отчете 2.2% ръст на БВП,
прогнозират експертите на
световния лидер в сферата на одита, данъчните и
финансовите консултации
Ernst&Young. Прогнозата
им е сравнително ниска,
тъй като отчита негативното
влиянието на няколко фактора - рязкото влошаване
на перспективите за Европейския съюз (ЕС), който е
основен експортен пазар на
България, продължаващата
слабост на потребителските
разходи и високото ниво на
несигурност пред бизнеса.
За сравнение правителството бе заложило 3.6% ръст
на БВП.
Фактори и ефекти

Износът показа много добри
резултати през 2010 г., но
очакванията са за забавяне
на темпото до под 10% тази
година и до 5.5% през 2012
г., под растежа на вноса, коментират от Ernst&Young.
На вътрешния пазар възстановяването е слабо основно
поради високата инфлация
в началото на годината и
притиснатите домакински
бюджети. В резултат на това
очакванията за потребителските разходи са да нараснат
само с 1.2% през 2011 г.
Ефектът от рецесията

продължава да тежи върху
домакинските разходи и доверието на потребителите не
е на по-добри нива от тези от
средата на 2010 г., и доста надолу в сравнение с тези, наблюдавани преди глобалната
криза, казват анализаторите.
Високата инфлация, която
достигна 5.6% през март, а
през август все още беше
на нива от 4.1%, поставя
допълнителен натиск върху
потребителските разходи.
Само ако външната среда
не спре да се влошава, заетостта трябва скоро да започне да се покачва, а инфлацията да продължи да намалява постепенно, коментират
експертите на Ernst&Young.
В резултат на това се очаква
разходите на домакинствата
да нараснат с над 3% през
2012 г. след очакваното повишаване на малко под 1% тази
година. Заедно с повишените
инфраструктурни разходи
това би могло да доведе
до ръст на БВП от 2.6%
през 2012 г.
Лоши очаквания и
за еврозоната

Според есенната прогноза на Ernst&Young за
еврозоната към момента
има страх от нова вълна
държавни дългове, а заплахата от рецесия се по-

вишава с всеки изминал
ден. В комбинация с почти блокирания растеж от
лятото и по-малко благоприятната международна
среда очакванията са растежът на БВП в еврозоната
да падне до "анемичните"
1.1% през 2012 г. Прогнозата за 2011 г. бе намалена
от 2 до 1.6%. И всичко това
при условие, че се направи
цялостно преструктуриране на гръцкия дълг, а останалите проблемни страни
бъдат подкрепени, акцентират анализаторите.
Ако не бъдат предприети спешни действия, има
35% шанс еврозоната да
се върне към рецесия,
изчисляват експертите от
консултантската компания. Оттам отбелязват
още, че за да се предотврати нарастващата криза, основните държави
членки трябва да поемат
ангажимент за силен
фискален съюз. Прогнозата вече алармира, че
повишаването на лихвените проценти през април
и юли беше грешка. Сега,
за да насърчи растежа в
региона, ЕЦБ трябва да
подходи агресивно и да
намали лихвените проценти, препоръчват още
от Ernst&Young.

3.6 2.2


▶ процента е прогнозата
на българското
правителство

▶ процента e растеж
е прогнозата на
Ernst&Young

Граждани искат мораториум върху проучването
и добива на шистов газ
Гражданите, които
ядосаха премиера Бойко
Борисов, се оплакаха, че
никой не дава информация относно алтернативната технология за добив
на газ
Налагане на мораториум
върху използването на технологията за хидравлично
разбиване за проучване и
добиване на шистов газ у нас,
оттегляне на предложението
на България за сключване на
концесионен договор с "Шеврон" и забрана за използването на тази технология на
цялата територия на страната
със закон. Това поиска вчера
сдружение на свободни граждани, което ще протестира
за пореден път в началото
на октомври. Сдружението е
изготвило и декларация с исканията си, която ще изпрати
до министър-председателя
Бойко Борисов и председателя на парламента Цецка
Цачева.

Публичността

За пореден път обезпокоените граждани от София и
районите, в които има планове за сондажи, изразиха
притесненията си относно
безопасността на технологията за проучване и добив.
Те прогнозираха сериозните
рискове от замърсяване на

водни басейни в Североизточна България, която е и
ключов за земеделието район. Повод за общественото
недоволство е и фактът, че
както американската компания "Шеврон", която предстои да проучва залежите на
шистов газ в района на Нови
пазар, но и други фирми,

които вече имат концесии за
добив на газ и нефт, отказват
достъп до информация какви
рискове крият използваните
технологии.
Онези, които ядосаха
Борисов

Гражданите припомниха срещата си с премиера Бойко
Борисов, на която той е дал

обещание да забрани проучванията, ако има 1% риск при
тях, защото после щели да го
"сочат с пръст и да казват, че
е разрешил да се отрови водата". Това са същите граждани, към които преди седмица
премиерът отправи закани
да подпише на инат, ако го
провокират. "Нищо няма да

Заплахи
Турция ще спре
доставки на газ
от Русия, ако не
бъдат намалени
цените

▶Една на всеки 20 сонди за добив на шистов газ имала дефект,
алармираха гражданите

снимка bloomberg

▶ Ако "Газпром" не намали цените, по които Турция купува газ, южната
ни съседка предупреди, че
ще прекрати договорните си отношения с Русия.
Това обяви вчера лично
министърът на енергетиката на Турция Танер
Йълдъз. Страната отдавна настоява да бъде нама-

се случи, ако не ме дразните",
се обърна към тях в Добрич
Борисов. След като сдружението положило усилия да
събере информация относно
използваната технология, се
оказало, че рисковете са много над 1%. Само при сондите
се оказвало, че една на всеки
20 имала дефект.
лена цената на руското
гориво. Двете страни
преговарят за нови договори с по-изгодни цени,
но до момента няма развитие по въпроса. През
2010 г. руският монополист е доставил в Турция
18 млрд. куб. м.
▶ Докато Турция чака
по-ниски цени, Русия от
своя страна се надява
да получи от южната ни
съседка разрешение за
преминаване на газопровода "Южен поток" през
изключителната икономическа зона на Турция в
Черно море.
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Нови идеи
за по-малко
боклуци

Организации от Западна
Европа са против системата
all inclusive и промоциите от
типа „плащаш 2 - получаваш 3”
Неправителствени организации от Западна Европа
предлагат на ЕК да забрани
системата all inclusive, както и промоции в супермаркетите от типа „плащаш 2
- получаваш 3”. Мотивите
на организациите от Англия, Германия и Франция
са, че заради пакетните
почивки и промоциите в
магазините се изхвърля
твърде много храна, а това
трябва да се промени. Първо, има държави по света,
където хората гладуват и
неизползваните храни може
да се насочат натам, стига
да са годни за употреба.
Второ, за производството
на изхвърлената храна е
похабена енергия, а при
производството на енергия се произвеждат тонове
въглероден диоксид, който
замърсява природата.
Проблемът - културата на гостите

От българското екоминистерство отрекоха да са
обявили, че ЕК обмисля
да забрани системата all
inclusive. Те обясниха, че
предложения за това има от
различни организации, и то
не у нас. Хотелиерите обаче
са на различни мнения дали
тези туристически пакети
водят до прекомерно изхвърляне на храна. Според
Стефан Шарлопов, собственик на „Шарлопов хотелс”,
се изхвърля нормалното
количество - 3-4% от храната. На противоположно
мнение обаче е Елена Иванова - председател на УС на
Съюза на собствениците в
„Слънчев бряг”. Според нея
по-голямата част от гостите
на хотелите обикалят всички блок-маси, пълнят по 3

Красимира Янева
krasimira.yaneva@pari.bg

чинии с храна и после не
могат да я изконсумират.
Затова тя се изхвърля. „Този
проблем не може да се реши с една забрана, а трябва
да се промени културата на
хранене”, обясни Иванова.
Минусите
на системата

През тази година вече българите разбраха, че да се
ползва пакет all inclusive
може да е и много рисково.
Просто защото хотелиерите не изхвърлят храната с
изтекъл срок на годност, а
я предлагат на туристите,
почиващи по тази система.
Така туристите, които си
мислеха, че почивката ще
им излезе изгодно, всъщност се оказаха пациенти
в болници по Черноморието.
В Турция тази система
е много разпространена,
защото хотелите и туристическите комплекси са далеч
от всякакви забавления за
туристите. Така че хотелиерите са принудени да
им намират забавления на
място. Това обаче е първата
държава, в която започна

В България
биологичните
отпадъци са от 30 до над
50% от общото количество
в зависимост от сезона.
През лятото биологичните
отпадъци са повече

спорът за ползите и вредите от системата. В Гърция
собственици на заведения
също се изправиха срещу
системата all inclusive, защото така гостите не консумират почти нищо извън
комплексите, в които са
настанени. Освен това се
предвижда Гърция законодателно да ограничи предлагането на all inclusive в
новите хотели.
Втората идея на екоорганизациите да се намали
изхвърлянето на храна е
да се забранят промоциите
„плащаш 2 - получаваш 3”,
защото така хората реално
не изяждат купената стока,
а част от нея отива на боклука. Според управителя
на „Лидл България” Милена Драгийска-Денчева
справедливото разпределение на храни и блага
трябва да става с други
средства, а не с ограничаване на търговските практики, които са от полза за
потребителите. „Ако има
тенденция към презапасяване, едва ли промоциите
са виновни за това”, каза
управителят на дискаунт
веригата.
У нас - цел е разделното събиране

Засега в българското екоминистерство не се работи
по специална програма за
намаляване на биоразградимите отпадъци. Те са от 30
до над 50% през различните
сезони.
През лятото, когато се
продават повече плодове
и зеленчуци, количеството на тези отпадъци е на
горната граница. Целта в
България е да се разшири
разделното събиране и да
се увеличи оползотворяването. Част от системата
за третиране на отпадъци
в София обаче включва и
съвременна компостираща
инсталация. Столичната
община вече е раздала и
3000 домашни компостера в
някои крайградски райони.
През следващите години в
страната трябва да се направят съвременни компостиращи инсталации. Те
трябва да оползотворяват
зелените отпадъци от парковете и градините, както
и от храните.
Красимира Янева

Проблемът е културата
на хранене на гостите
При all inclusive се
изхвърля храна. Това
обаче не се свързва с
разрешение или забрана за тази услуга, а е
свързано с културата на
хранене на туристите.
Част от тях се хранят
икономично и пестеливо. Други гости обаче, и
то по-голямата част, за
съжаление минават
покрай всички
блок-маси, пълнят по 3 чинии с
храна, после не
могат да я изядат и тя остава
по масите.
Този проблем
не може да се
реши с една забрана, а трябва
да се промени
културата
на хранене.
Моите наблюдения са, че
когато хората
не са с пакет
all inclusive,
храна почти не се
хвърля.
Те си поръчват
порции, в които
количеството е
определено, и си
плащат цена, която не е малка.

▶Елена Иванова,
председател на
УС на Съюза на
собствениците в
„Слънчев бряг”
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В ЕС всеки изхвърля
179 кг храни годишно
Повече от една четвърт от купените продукти
не се използват в САЩ и Великобритания
▶Според доклад на ЕК страните от ЕС изхвърлят годишно 89 млн. т храни, т.е.
по 179 кг на човек. Като се прибавят и количествата храни и хранителни отпадъци, според европейската статистика на човек се падат по 543 кг отпадъци
годишно. По данни на ЕК най-много храна се изхвърля от веригите за хранителни стоки и търговците на плодове и зеленчуци. Холандия е на първо място по
изхвърляне на храна, Гърция - на последно, а България не е включена в статистиката.

На боклука заради презапасяване
▶По данни на компанията „Нестле” в развитите държави загубите по веригата производство, дистрибуция и потребление на храната достигат понякога
до 40-50%. На ниво индивидуален потребител между 14 и 26% от закупените
в САЩ хранителни продукти и почти 27% от тези във Великобритания не се
използват, а се изхвърлят недокоснати и все още годни за употреба. Причините за изхвърлянето са козметични повреди или натрупани прекомерни запаси в
хладилника.

Храните - най-голям дял сред отпадъците
▶През 2009 г. в САЩ на бунището е изхвърлена 30 млн. т храна. Това означава 100
кг на всеки жител. Храните държат най-голям дял от отпадъците в Щатите.
Гниещата на сметищата храна води до отделяне на значително количество
метан - парников газ с 20 пъти по-висок затоплящ потенциал от въглеродния
диоксид. За сравнение в САЩ се рециклират 62% от ненужната хартия, но само
2% от хранителните отпадъци се компостират. За последните 20 години компостирането на градински отпадъци е нараснало с 10% - но процентът на компостиране на хранителни отпадъци е намалял.

Снимка Shutterstock

Не мисля, че може да
забранят този пакет
При all
inclusive
се изхвърля
нормалното
количество
храна - 3-4%
При all inclusive се
изхвърля нормалното количество
храна - 3-4%. Просто никога не може
да се изяде всичката
храна и винаги има
фира. Няма някакви
драматично големи
числа. Тази схема
е разпространена
в целия свят. Аз не
съм привърженик на
all inclusive, защото
според мен той не е
подходящ за туризма. Не мисля обаче,
че някой може да
забрани тези пакети.
Стефан Шарлопов,
собственик на верига
„Шарлопов хотелс”

Задачи на комитета*
за ограничаване на
изхвърлянето на храна

1
2
3
4

Да направи мащабно изследване за причините за изхвърлянето на продуктите.
Ненужните храни да се
насочват към хранителни
банки.

Ще търси нови технологии и
индустриални практики.
Има предложение да се
създадат хранителни
клъстъри, така че произ-

водителите, търговците и ресторантите да се разполагат
географски близо един до друг.
Така ще се намалят транспортните разходи и компостирането ще е по-изгодно.

*

В комитета влизат производители и търговци на храни
като General Mills и Publix,
както и мрежата от хранителни
банки. Комитетът работи от
юни т. г.

Промоциите са от полза
за потребителите
Хората пазаруват това,
което мислят, че им е
необходимо, особено когато
бюджетът им е ограничен.
Ако има тенденция към
презапасяване, едва ли
промоциите са виновни за
това.
Похвални са желанията за
солидарност и изхранване
на Африка, но е съществено кой какво върши на
практика: Фирма „Лидл” от
години доста последователно оптимизира процесите
на работа и се включва
в редица инициативи за
редуциране на генерирания отпадък, за защита на

Милена
Драгийска-Денчева,
управител на „Лидл България”

екологията и т. н.
Старо е възмущението
от свръхзадоволеното
консуматорско нехайство
на развитите държави, т.
е. дискусията не е нова, но
според нас устойчивото
решаване на проблемите за
справедливо разпределение на храна и други блага
(в Африка например) е с
други средства, а не с изолираното от други мерки
ограничаване на търговските практики, които са
в полза на потребителите.
Нереализирани промени в
директиви или закони не
можем да коментираме.

pari.bg Петък 30 септември 2011

10 Новини свят

Бундестагът одобри разширяването
на европейския спасителен фонд
Берлин вече ще
трябва да предоставя
гаранции за 211 млрд.
EUR
Германският парламент
одобри новите правомощия на кризисния фонд на
еврозоната в четвъртък. До
последния момент обаче
имаше съмнения дали Ангела Меркел ще събере достатъчно гласове, за да преодолее противниците на тази
мярка, които са притеснени
от евентуална поредица от
финансови спасявания на
страни като Гърция.
Долната камара на парламента - Бундестага, одобри
засилването на Европейския фонд за финансова
стабилност (ЕФФС), като само 85 от депутатите
гласуваха “против”, 523
го одобриха, а трима се
въздържаха. Промените в
EFSF бяха подкрепени от
управляващите и от основните опозиционни партии.
Декларация
на доверие

От коалицията на управляващите “за” са гласували
315 депутати, което сочи,
че не се е наложило канцлерът да разчита на гласове
от опозицията. По-рано
около 20 от проправителствените депутати заплашиха да гласуват срещу
проекта. Подкрепата на
опозицията показва, че вече без съмнение Берлин
ще подкрепи разширените
правомощия на фонда, които вече са ратифицирани
в страни като Финландия,
но в други все още са обект
на диспут.
“За Меркел това без съмнение е голям успех и ще
донесе успокоение в партията й”, коментира гер-

▶ Вчерашното гласуване в Бундестага бе ключов успех за канцлера Ангела Меркел 

манският политолог Герд
Лангут, цитиран от Reuters.
“Това е силна декларация за
подкрепа на Ангела Меркел. Днес е отличен ден”,
заяви лидерът на парламентарната група на християндемократите Питър
Алмайер, чиято задача бе
да убеди колебаещите се
членове на управляващата
партия да подкрепят закона.
Ако предложението бе
минало благодарение на
социалдемократите и зелените, това щеше сериозно
да подкопае авторитета на
Меркел и възможността й
да въведе нови мерки в борбата с дълговата криза.

Накратко

▶ Ръководителят на фонда за финансова стабилност
Клаус Реглинг ще се сдобие с повече отговорности
след одобряването на промените

Няма да е
достатъчно

Канцлерът успя да убеди депутатите, че парите
на данъкоплатците няма
да бъдат пропилени чрез
подкрепата за спасителните мерки. Тя обаче не
успя да отрече опасенията, че средствата ще бъдат
загубени, ако - както пазарите все повече се опасяват - Гърция фалира.
С приетия законопроект
се увеличават гаранциите,
предоставени от Германия
за ЕФФС, от 123 млрд.
EUR на 211 млрд. EUR.
Критиците на тази мярка
в Бундестага обаче изтъкват, че вече е ясно, че това

няма да е достатъчно и от
данъкоплатците ще бъде
искано още.
Това впечатление беше
подсилено от скорошни
разговори в Международния валутен фонд за
необходимостта ЕФФС
да бъде засилен още повече - чрез повишаване
на капитала и ускоряване
изграждането на постоянната схема, която трябва
да го замени в средата
на 2013 г. “Вземаме пари
назаем от нашите деца
- и то пари, които нямаме”, коментира един от
противниците на идеята
от партията на Меркел Клаус-Питър Вилш.

снимки bloomberg

Решение за Гърция

По време на дебатите финансовият министър Волфганг Шойбле съобщи, че решението за отпускането на
шестия транш от помощта
за Гърция вероятно ще бъде
взето на 13 октомври на
планирана среща на финансовите министри от еврозоната. Мисията от експерти
на т.нар. “тройка” кредитори
- Международния валутен
фонд (МВФ), Европейската
централна банка (ЕЦБ) и на
Европейската комисия, “ще
анализира сега дали условията са изпълнени, за да
бъде отпуснат следващият
транш”, каза Шойбле.
Филип Буров

Какво се променя
 Разширяването в правомощията на Европейския фонд за финансова
стабилност (ЕФФС) беше
договорено на среща на
европейските лидери на 21
юли тази година и трябва
да бъде ратифицирано от
всички страни от еврозоната.
 ЕФФС бе създаден на
10 май 2010 г. на среща
на европейските лидери
в Лисабон като временен
механизъм.
 В средата на 2013 г. той
трябва да бъде заменен от
постоянния Европейски
стабилизационен механизъм (ЕСМ), който ще има
същите правомощия.
 ЕФФС се ръководи от
германеца Клаус Реглинг.
 Механизмът се задейства
само ако поискалата помощ
страна изпълнява поетите
задължения.
 Срещу получаването на

кредити от ЕФФС или изкупуване на нейни облигации съответната държава
се задължава да приложи
мащабна програма от реформи. Средствата, които
фондът предоставя, са обложени с лихва, а помощта
трябва да бъде одобрена
единодушно от правителствата на еврозоната.
 През юли европейските
лидери решиха да увеличат
гаранциите, с които механизмът разполага, и да му
предоставят четири нови
инструмента. Те са купуване на държавни облигации
на първичния пазар, купуване на облигации на вторичния пазар, осигуряване
на предварителни кредитни
линии, които да служат за
успокоение на пазарите,
освен това ЕФФС ще може
да дава на страните специални кредити за рекапитализация на националните

банки.
 Фондът ще може да набира сам средства чрез кредитиране от капиталовия
пазар. За тази цел страните
от еврозоната предоставят
гаранции, които сега са в
размер от 440 млрд. EUR.
На практика обаче засега ЕФФС може да поема
кредити само за 260 млрд.
EUR. За да може механизмът да получи най-високия кредитен рейтинг, по
кредитите трябва да бъдат
предоставяни по-високи от
обичайните гаранции, тъй
като не всички държави от
еврозоната имат кредитен
рейтинг ААА като Германия и Франция. Поради тази причина след промените
гаранциите, предоставени
за ЕФФС, ще се увеличат
до 780 млрд. EUR, като
делът на Германия се повишава от 123 до 211 млрд.
EUR.

Индекс
Икономическото
доверие в
еврозоната
продължава да
пада
▶ Икономическото
доверие в еврозоната
отново се понижи през
септември, давайки
нов сигнал за забавяне
на икономическото
възстановяване
и засилвайки
спекулациите,
че Европейската
централна банка
(ЕЦБ) може да
понижи водещите
си лихви, предадоха
новинарските
агенции. В месечното
си изследване на
икономическите
условия в 17-те страни
от еврозоната
Европейската комисия
посочва, че през
септември доверието
отново се е понижило,
следвайки спада през
август.
▶ Индексът на
икономическото
доверие се е понижил
до 95 пункта спрямо
98.4 през август и е
под средното равнище
в дългосрочен план.
Това е най-ниското
ниво на показателя
от декември 2009 г.
След поредица лоши
икономически данни
ЕЦБ е поставена под
натиск да понижи
водещата си лихва
от сегашните 1.5
процента. Банката
вдигна цената на
кредитирането
през юли въпреки
дълговата криза в
еврозоната.
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Промяна
Нови директори в
“Булгартабак” от
ноември
Нов съвет на директорите ще има “Булгартабак
холдинг” АД от ноември. Това става ясно от
поканата за свикване
на извънредно общо

събрание на акционерите
на 1 ноември. Предложението е за увеличаване
състава на управителния
съвет от 3 на 5 членове.
Акционерите ще трябва
да гласуват оставките на
досегашните директори
Александър Манолев,
Георги Костов и Иван
Биларев. В новия борд
трябва да влязат Александър Юриевич Рома-

нов, Явор Николаев Драганов, Ангел Димитров
Димитров, Венцислав
Златков Чолаков и Миглена Петрова Христова.
Новият собственик на
тютюневия холдинг е
австрийското дружество
“БТ Инвест”, дъщерно на
руската банка ВТБ, което
придоби близо 80% от
държавния дял срещу сумата от 100.1 млн. EUR.

Компании
и пазари

“Виваком” вече предлага
сателитен интернет
От компанията казват, че по този начин имат 100% покритие
на територията на страната
Телекомуникационният
оператор “Виваком” обяви,
че започва предлагането на
сателитен интернет, с което
става първата компания у
нас, която предлага всички видове интернет връзка. Телекомът е подписал
споразумение с мрежовия
оператор Skylogic - дъщерна компания на сателитния
оператор Eutelsat, за доставка на услугата Tooway. Това
ще позволи на “Виваком” да
осигури високоскоростна
връзка със световната мрежа през сателита KA-SAT
за индивидуални и бизнес
потребители дори на места,
където няма възможност
да бъде изградена наземна
инфраструктура или безжична мрежа, казват от компанията.

▶ Симеон Донев,
директор “Продукти
и услуги” във
“Виваком”, Алесандро
Чиреней, директор
“Продажби” на
Skylogic за Южна
Европа, и Анастасиос
Никоянис, регионален
мениджър на
компанията за
Балканите(от ляво
на дясно), по време
на представянето
на новата услуга
Tooway

Покритие

Със скорости до 10 Mbps
сателитната услуга Tooway
предоставя интернет достъп
за потребителите в райони с
ограничен или никакъв достъп до обхвата на наземни и
безжични мрежи. Чрез нея
компанията се позиционира като интернет доставчик със 100% покритие на
територията на България,
каза Симеон Донев, директор “Продукти и услуги”
на “Виваком”. По думите

35

▶ пъти по-голям
капацитет има новият
сателит в сравнение с
традиционните

799

▶ лв. струва
оборудването за
изграждане на връзка

18

▶ пъти по-скъпо излиза
прокарването на
кабелен интернет в
отдалечените райони

Снимка марина ангелова

му телекомът прави тази
инвестиция, за да запълни
портфолиото си от услуги
за осигуряване на интернет връзка. Досега услугата
Vivacom Net на компанията
има покритие на 81.5% от
страната с ASDL свързаност, а оптичното предложение Fiber Net в момента
се ползва от 90 хил. домакинства. До края на 2014
г. операторът предвижда
това решение да се използва от 1 млн. домакинства.
Същевременно 3G мрежата
за пренос на данни отчита
94% покритие.
Цени

“Виваком” ще предоставя
услугата на цени от 39 до
169 лв. на месец, при скорости от 6 до 10 Mbps. Трафикът ще е неограничен,
но по примера на мобилния
интернет след достигане на
определен таван на обменените данни скоростта драстично ще се забавя. Този
лимит варира от 4 до 25 GB.
Донев признава, че това не е
нито най-бързият, нито найевтиният начин за свързване
с интернет, но според него

тази услуга е предназначена
за места, където друга връзка няма и не се предвижда
скоро да бъде изградена,
като планински хижи, селски вили и т.н. Освен това
според него предимство е и
възможността за бърза доставка на решението - за него
е необходимо единствено
оборудване, което може да
бъде доставено за часове,
докато изграждането на кабелна връзка може да отнеме седмици и дори месеци.
Цената на оборудването е

799 лв., а инсталационната
такса - 260 лв.
Дигиталната
пропаст

От Skylogic допълват, че
те не искат да се конкурират с наземните мрежи, а
искат да ги допълнят като
възможности. Те посочват
желанието на Европейския
съюз да преодолее т. нар.
дигитално разделение, при
което 30 млн. европейски
домакинства имат интернет
със скорост под 2 Mbps, а 13

млн. разполагат само с Dial
Up достъп през стационарния си телефон. Освен това
според тях някои райони не
може да бъдат достигнати
по друг начин, защото, ако
разходите за създаване на
наземна мрежа в предградията на голяма урбанизирана
зона са само 1.5 по-големи от
тези за изграждане на мрежа
в града, в селските райони
това е десет пъти по-скъпо,
а в най-отдалечените райони
кабелите излизат осемнадесет пъти по-скъпо.

Това не
е найбързата или
най-евтината
опция, но на
много места е
единствената
Симеон Донев,
директор “Продукти и услуги” на
“Виваком”

Технология

Услугата ще бъде доставена
през сателита от последно
поколение KA-SAT, който е
съвсем нов и е бил изстрелян
в орбита миналия декември.
Със своя общ капацитет повече от 70 Gbps KA-SAT се
нарежда сред най-мощните
световни космически устройства. Той освен това е
първият за Европа спътник
с висока производителност
(High-Throughput Satellite
(HTS)), с 35 пъти по-голям
капацитет от стандартните
сателити. Той поставя началото на нова ера на услугите,
предоставяни през сателит в
Европа и Средиземноморието, казват от фирмата собственик Eutelsat. Сателитите
формират опорните точки
на новата сателитна инфраструктура, която включва
осем основни сателитни
портала в Европа, свързани
посредством оптична магистрала към интернет връзка.
Eutelsat разполагат с 27 сателита и са един от трите
световни водещи сателитни
оператора по отношение на
приходите.
Пламен Димитров
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“Трикове” на застраховател
правели полицата “Живот” н

Делът на животозастраховането е едва 15% от премийния приход в
Животозастраховането в
България е много слабо развито и делът му от общия
премиен приход в сектора
е едва 15%. Това заяви Борислав Богоев, заместникпредседател на Комисията
за финансов надзор, направление “Застрахователен надзор”, по време на
дискусия за състоянието на
сектора, организирана от
в. “Пари”. Той изнесе
презентация, която показва ситуацията в бранша в
момента, и даде старт на
дискусиите за проблемите и
решенията, които обуславят
секторът да е с изключително ниско проникване.
Като основен проблем
той дефинира некоректното
отношение на компаниите
към хората. “Имам жалба за застраховка “Живот”
по банкова карта, в която
полицата започва да важи
на стотния километър от
София, мястото, където живее лицето. В конкретната
ситуация в радиус от 100
км от София застраховката
не важи, на 101-вия започва
да важи”, даде пример Богоев за неетично отношение на компания към неин
клиент.
Финансовата
далавера

“В света около 70% от премийните приходи в сектора
са по полици “Живот”. Това
слага България на едно от
последните места не само в Европа, но и в целия
свят. Дори и една Гърция с
изключителни финансови
проблеми в момента има
дял от 54%. Цифрите показват, че застрахователната
пирамида у нас е наопаки”,
обясни Богоев. По думите
му не само ниските доходи
на българина лишават сектора от ресурс и приток на
капитали. Той даде пример
с дела на пазара през 1992
г., когато е бил 10% от премийния приход. Десет години по-късно той скача на
24%, тъй като през 2002 г.

Ивана Петрова
ivana.petrova@pari.bg

е имало текстове, които освобождават всички платени
премии по животозастраховане от данъци. “Българинът очаква далавера във
всяко едно дело, свързано
с финансите му. Хората
предпочитат да сключат
застраховка “Живот” само
ако могат да избегнат по
някакъв начин данъците,
които дължат на държавата.
Явно мотивацията у хората
е свързана с всичко друго,
но не и с това да се помисли
за живота им”, категоричен
беше Богоев.
Изкривената логика

Борислав Богоев уточни,
че в момента на пазара се
наблюдава подход, при който застраховката “Живот”
върви заедно с пакет от
финансови услуги, които
се предлагат на пазара. “Тя
се приплъзва, прикрива от
потребителя и той дори
често не разбира, че има
такава застраховка. Имаме
над 50 жалби по този повод”, разказва той. Пример
за това е при издаване на
банкови карти при ипотечни и потребителски кредити застраховката “Живот”
да минава прикрито покрай
суматохата. Според него това е много изкривена логика
и животозастрахователният продукт не бива да бъде
измежду всичко останало.
Според Николай Логофетов, генерален директор
на “Граве България”, този
подход е и причината секторът да отчита ръст според
данните на КФН. “Това,
което според мен влияе на
пазара, е раздвижването в

банковото застраховане, в
продукти, свързани с банкови карти или кредити. Това
не е бизнес, който е свързан
с израстването на сектора
на животозастраховането
и с директни продажби от
брокери и застрахователни
агенти. Това е друг канал за
продажба”, коментира той.
Загуба на мотивация

Светла Несторова, председател на Комисията по
животозастраховане в Асоциацията на българските
застрахователи и изпълнителен директор и председател на управителния
съвет на ЗАД “Булстрад
Живот Виена Иншурънс
Груп”, разказа пред участниците в дискусията за
доминиращите проблеми
при застраховките “Живот”
и добрите практики в корпоративната социална политика, които този продукт
може да бъде. Тезата, която
тя застъпи, беше, че застраховката “Живот” е уникален инструмент, чрез който един служител може да
бъде задържан, мотивиран
и привлечен в конкретната
фирма. “Пазарът обаче е
доминиран от задължителните застраховки и драмата
ни е, че начините за генериране на премиен приход
са само от тях”, обясни тя.
По този начин се открои и
другият казус в този объркан сектор. Компаниите на
пазара губят мотивация да
предлагат, развиват и мотивират търсене у потребителите, защото задължението
е единственото, което може
да предизвика застрахователен интерес.

70%

Отношението на компаниите към
хората е доста лошо и е основен
проблем в сектора
Мотивацията у хората за
застраховка “Живот” е свързана с
всичко друго, но не и с това да се
помисли за живота им

▶от премийните
приходи в света
са по застраховки
“Живот”

Борислав Богоев,
заместник-председател на Комисията за финансов надзор, направление
“Застрахователен надзор”

Дял на животозастраховането в общия застрахователен бизнес у нас

Дял на животозастраховането в общия застрахователен бизнес в ЕС
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Блиц Светла Несторова, председател на Комисията по животозастраховане в
Асоциацията на българските застрахователи и изпълнителен директор и председател на УС на ЗАД “Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп”

Най-важното е да внимаваме,
като сключваме застраховка,
и да си четем договора
Ръстът от 6.5% на
пазара според мен не
е никакъв ръст
▶ Госпожо Несторова,
каква е сумата, която
човек може да получи?

- Средната застрахователна сума в дружеството,
което управлявам, която
хората получават, ако нещо
се случи, е между 9000 и
15 000 EUR в зависимост
от продукта.
▶ Как ще коментирате
изнесения от господин
Богоев казус, при който
застраховател не е признал документ за настъпило застрахователно
събитие, тъй като той
не е бил издаден от признато от него медицинско лице?

Снимки боби тошев

- Повечето пазарни играчи приемат всички заключения на медицински
заведения в случай на застрахователно събитие.
Всяка болница или поликлиника, която работи
законно, ще бъде разгледана от всеки участник
на пазара. Коментираният
на дискусията казус е поскоро частен случай. Факт
е, че има доста застрахователи, които имат собствени

лекарски комисии, които
преглеждат истинността
на документацията като
мярка срещу измама.
▶ Какви продукти се
предлагат на пазара и за
какво да внимаваме?

- Застраховките “Живот”
са много продукти и общото между тях е да получиш
средства, когато с живота
или трудоспособността на
човек се случи нещо, което
застрашава икономическото му благосъстояние. Застраховките са средства,
когато са ти най-нужни.
Има спестовни - дават
натрупване на средства за
пенсиониране, има рискови - обезщетение, когато
нещо се случи. Най-важното е да внимаваме, като
сключваме застраховка, и
да си четем договора и общите условия. Като всеки
финансов инструмент е
важно, преди да купуваме,
да прочетем.
▶ Какви са причините да
няма потребителски интерес към този продукт?

- Нареждам бедността
на българина като основна
причина за ниските премийни приходи от застраховката. Ситуацията, в която живеем, е основната

причина. Сблъскваме се
ежедневно с хора, които
откупуват полиците си,
защото имат проблеми да
поддържат стандарта си на
живот. Пазарът е нараснал
малко, с 6.5% към юни

2011 г., ако броим активното презастраховане. Ако
броим само директно записания бизнес, ръстът е
5.5%. Според мен това не е
никакъв ръст и тези цифри
са по-скоро тревожни. 

Мнения

Реалното състояние на пазара ще
10% от работната сила в Сърбия
повтори миналогодишните резултати имат застраховка “Живот”
Това, което според мен
влияе на пазара сега и
поражда отчетения от
КФН 6.5% ръст, е раздвижването в банковото
застраховане, в продукти,
свързани с банкови карти
или кредити. Това обаче не
е бизнес, който е свързан
с израстването на сектора
на животозастраховането
и директни продажби от
брокери и застрахователни
агенти. Това е друг канал
за продажба. Втората
причина за ръста е, че има
все още фирми, които се
възползват от данъчните
облекчения и предлагат
схеми за оптимизиране на
разходите на някои работодатели в краткосрочен
план. Реално според мен
няма ръст на пазара. И ако
има такъв, той е нищожен
и символичен.
Предполагам, че статистиката, каквато я виждаме месец по месец, ще се
запази и ще има ръстове
от около 10-12%. Реалното състояние на пазара,

Николай Логофетов,
генерален директор на “Граве България”

Наблюдаваме високи нива на
откупени и прекратени полици
мисля, ще повтори миналогодишните резултати и
дори леко ще спадне под
тях. Резултатите от 2011
г. се движат около тези от
2010 г. заради високите
нива на откупени и прекратени полици. Хората

във времена на несигурност и задаваща се втора
финансова криза повече
се въздържат от нови дългосрочни продукти и тези,
които имат затруднения,
се опитват да прекратят
полиците си.

Проблемите на българския животозастрахователен пазар имат
доста сходства със
Сърбия. Главно говорим
за проблема с доверието. Дали хората имат
доверие на финансовите
институции, които се
занимават със застраховки “Живот”. Този
бизнес е моторът на
устойчивото развитие и
гарант за стабилност на
пазара. Работещите хора
в Сърбия са 2.2 млн.
души - цифра, близка до
българската. В момента
има 250 хил. полици,
което показва, че около
10% от работната сила
на страната имат застраховка “Живот”.
За мен най-важният
фактор е да има обществена и отворена комуникация между медиите,
регулаторните органи и
участниците на пазара.
С тази дискусия давате
добър пример за това
обществено обсъждане.

Кристоф Цетл,
председател на УС на “Граве Иншурънс”, Сърбия

Този бизнес е моторът на
устойчивото развитие и гарант
за стабилност на пазара

Няма смисъл да говорим
какво сме сгрешили, а
трябва да се научим от
грешките на миналото и
да обсъдим позитивно-

то в сектора. Трябва да
бъдат посочени социално-икономическите
ефекти от застраховката
“Живот”.
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“Еврохолд България” ще
се търгува и във Варшава
Управителният
съвет на
дружеството е
одобрил решението
за двойно листване и
проспектът е внесен
в КФН
Финансовият холдинг “Еврохолд България” е внесъл
в Комисията за финансов
надзор (КФН) проспект за
допускане на акциите му
до търговия на Варшавската фондова борса. Решението за двойното листване
е било взето на заседание
на управителния съвет в
понеделник, стана ясно от
съобщение на компанията
до БФБ. Така освен на българската борса книжата на
компанията ще се търгуват
и във Варшава.
Всички акции

“Еврохолд България” планира да предложи всичките
съществуващи 108 643 712
акции от капитала си за
търговия на главния пазар
на акции на борсата във
Варшава, пише в съобщението. Решението е било
взето на базата на анализ на
полския капиталов пазар,
на условията на различните
сегменти и на ползите за

компанията от евентуалното допускане на акциите до
търговия. Намеренията на
дружеството са да излезе
на Варшавската борса до
края на годината.
Увеличение
на капитала

В края на юли управителният съвет на “Еврохолд”
гласува за увеличение на
капитала чрез издаването
на 36.2 млн. нови акции.
Ако всички книжа бъдат
записани, акционерният
капитал на дружеството
ще достигне 144.86 млн.
лв. Наскоро от дружеството обявиха намаление на
цената, на която книжата
ще се продават на инвеститорите, от 1.70 на 1.50 лв.
за брой. Това означава, че
компанията може да набере
54.3 млн. лв.
Първо листването

Все още не е ясно кога
ще се осъществи увели-

▶ Асен Христов (вдясно), председател на надзорния съвет на “Еврохолд България” 

чението на капитала. От
решението на управителния съвет обаче става ясно, че вероятно това ще
стане след листването на
Варшавската борса, тъй
като компанията планира
първо да регистрира сегашните 108.6 млн. броя
акции за търговия там.
Впоследствие новите ак-

ции също може да бъдат
качени на Варшавската
борса. За последната година акциите на “Еврохолд”
на БФБ са поскъпнали с
над 40% и в момента се
търгуват за около 1.27 лв.
за брой.
Планове

Засега само една българ-

ска компания се търгува
на полската борса. Това
е “Интеркапитал пропърти дивелопмънт”, която
е регистрирана на алтернативния сегмент New
Connect. Намерения за
двойно листване отдавна
има и фармацевтичната
компания “Софарма”. Други фирми, които са обяви-

снимка емилия костадинова

ли планове да се търгуват
във Варшава, са “Енемона”
и “Каолин”. Варшавската
фондова борса се утвърди
като лидер в Централна
и Източна Европа и един
от най-динамичните пазари за първични публични
предлагания на Стария
континент.
Иглика Филипова

УниКредит Булбанк въвежда банкови
услуги според нуждите на клиента
Специално
компютърно
приложение ще
помага на малките
и средните
предприятия да
изберат най-добрия
за тях продукт
УниКредит Булбанк въвежда специално разработено
компютърно приложение,
чрез което ще обслужва своите клиенти малки и средни
предприятия (МСП). Финансовата институция ще
преценява индивидуално
нуждите на всяка фирма от
финансиране, а приложението ще управлява общия
размер на разходите за банково обслужване, съобщиха
от трезора.

Как работи

За всеки клиент ще бъде изготвен индивидуален
анализ, който да предложи подходящите за него
продукти. Това ще даде
възможност за достигане до
най-ниската цена на оптимално банково обслужване.
По този начин всяка фирма
ще получава информация
за месечния размер на разходите си в зависимост от
банковите продукти и услуги, които използва от УниКредит Булбанк. Услугата
посредством използваното
приложение няма да се заплаща, а от нея ще може
да се възползват както настоящите, така и бъдещите
клиенти на банката, уточниха оттам. Компютърното
приложение е разработено
съвместно с външен парт-

ньор - международна компания за финансов анализ
и консултации.
Двигател на
икономиката

“Малкият бизнес е основният двигател за развитие
на икономиката, затова
основната ни задача е да
партнираме активно на
малките и микропредприятията”, коментира Цветанка
Минчева, заместник-директор “Банкиране на дребно”
в УниКредит Булбанк. Тя
обясни още, че този нов
подход има за цел да опознае в детайли бизнес активността на предприятията и
да им предлага съобразно
това условия, отговарящи
на потребностите от подходящи банкови продукти
и ценови условия.

Повече
клиенти

От финансовата институция
обясниха още, че въвеждането на новия индивидуален подход е продиктуван
от увеличаващия се брой
на клиентите от този сегмент. УниКредит Булбанк е
лидер на пазара на малките
и средните предприятия
с 13% пазарен дял. Освен
това през последните две
години броят на клиентите
от този сегмент нараства с
по-бързи темпове от средните за банковия сектор.
От друга страна, индивидуалният подход е необходим
за малките и средните предприятия и заради кризата,
която се отрази най-вече на
тези компании, добавиха от
финансовата институция.
Кина Драгнева

▶Целта ни е да опознаем в детайли бизнес активността на предприятията и да им предложим
подходящи условия, каза Цветанка Минчева, заместник-директор “Банкиране на дребно” в УниКредит
Булбанк
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Nokia закрива 3500 работни места
Съкращенията са
част от план за
преструктуриране
на компанията,
който включва
закриване на
румънската
фабрика
Финландският гигант
Nokia обяви, че ще закрие
3500 работни места като
част от плана на компанията за преструктуриране
на бизнеса и намаляване
на разходите. До края на
годината ще бъде затворена румънската фабрика
на компанията в Клуж. От
Nokia обявиха, че ще закрият офиси и в Германия
и САЩ.
Съкращенията

Производството в Клуж започва на 11 февруари 2008
г. Първоначално служителите са 500, а в момента в
завода работят 2200 души,

Планираните
промени ще ни
помогнат да
превърнем Nokia
в по-динамичен,
гъвкав и
ефективен
конкурент
Стефaн Елоп,
изпълнителен директор на Nokia

които ще бъдат освободени със закриването му.
От финландската фирма
съобщиха, че за да съсредоточат търговското си
позициониране и развитие
в Берлин, Бостън и Чикаго,
ще закрият и офисите си в
Бон (Германия) и Малвърн
(САЩ), което ще остави
без работа още 1300 служители на компанията.
Съкращенията на служителите са част от програмата за намаляване на
фирмените разходи, която
Nokia стартира през април
и трябва да спести на компанията 1 млрд. EUR. До
края на 2012 г. е планирано
да бъдат закрити 7000 работни места в компанията.
От тях ще бъдат съкратени
4000 служители, работещи
в сферите, свързани с продажби, маркетинг и фирмено управление в Дания,
Финландия и Великобритания. Други 3000 души
от компанията ще бъдат
прехвърлени в консултантската група Accenture. За
да избегне съдебни дела,
Nokia ще извърши планираните съкращения след
обсъждания с профсъюзите, предвиждат се и компенсаторни програми за
засегнатите работници.
Производителят на мобилни телефони планира
затваряне на фабрики и
във Финландия, Унгария
и Мексико, но броят на
служителите, които ще
“пострадат” от тези мерки, ще стане ясен чак през
първата четвърт на 2012 г.

Снимки bloomberg

Затруднения

Междувременно германската провинция Северен
Рейн-Вестфалия поиска
от Nokia възстановяване на субсидията от 41.3
млн. EUR, използвана за
реорганизация на завода в
Бохум, който финландската компания затвори след
преместването на производството в Клуж.
През юли компанията
не успя да се пребори с
конкуренцията на iPhone

и мобилните телефони
с операционната система Android и се оказа на
червено след спад от 7%
в нетните продажби до 9
млрд. EUR. Във второто
тримесечие на годината.
Nokia отчете нетна загуба от 368 млн. EUR в
сравнение с печалба от
227 млн. EUR през същия
период на 2010 г. Цените
на акциите на Nokia са
спаднали наполовина през
тази година, а в началото

Анализаторите
очакваха по-голям
спад в резултатите
на втората от найголемите компании за
облекло
Втората по големина компания за облекло в света
Hennes&Mauritz (H&M) обяви 17% спад в оперативната
си печалба за тримесечието
към края на август, предаде
Bloomberg. Финансовият
резултат се е свил до 700
млн. USD, а анализаторите
очакваха по-голям спад. Подобрите данни са свързани с
това, че компанията все пак
успя да намали влиянието на
по-високите цени на памука
и повишените разходи за
заплати в Азия.
Проблемите пред
компанията

700

▶ души работят в
завода на Nokia в
Клуж, който ще бъде
закрит

▶ млрд. EUR трябва
да спести Nokia с
новия си план за
преструктуриране

на изминалия ден отбелязаха понижение от 1.7%.
От Nokia коментираха, че
мерките са болезнени и
трудни, но са необходима
стъпка за синхронизиране

на работата на служителите и бъдещите планове
за съсредоточаване върху
производството на смартфони.
Ангел Симитчиев

H&M обяви 17%
спад на печалбата за
последното тримесечие

▶Догодина през
март H&M ще
открие първия
си магазин в
България

▶ млн. USD е оперативната печалба на H&M за
третото тримесечие на 2011 г. към края на август

2200 1

265

▶ магазина ще отвори
компанията през 2011 г.

След обявяването на данните
акциите на H&M отбелязаха
най-големия си ръст за малко над месец. На борсата в
Стокхолм компанията отчете ръст от 4.6%, което е тре-

тото по размер увеличение
сред компаниите, които влизат в индекса Stoxx Europe
600 Index. Освен с почти
двойно по-високата цена на
памука през миналата година компанията трябваше да
се справи и с по-високите
разходи за работна ръка в
Азия, където произвежда
около 75% от дрехите си.
Бъдещата печалба може да
нарасне благодарение на 54процентовия спад в цените
на памука, който достигна
рекордни нива през март,
отбелязват анализаторите.
Успокоителни
резултати

Според анализатори резултатите на компанията са
успокоителни. “Пазарите
се тревожеха, че печалбата
на H&M ще бъде повлияна
от по-високите цени на памука и заплатите в Азия”,
коментира Ян Мейер от
ING Commercial Banking
в Амстердам. Според друг
анализатор в момента слабите продажби и повишените разходи са сериозен
проблем.

Повече магазини

H&M разшири намеренията си за отваряне на
нови магазини по света
за тази година от 250 на
265. Идеята за започване
на онлайн магазин в САЩ
ще се осъществи наесен,
след като се очакваше това
да се случи през пролетта
на 2012 г. Вече се появи
информация, че веригата
магазини ще отворят свой
обект и в България - през
март 2012 г.
“H&M е веригата, която се разраства най-много
в сектора на облеклата”,
коментира анализатор от
Societe Generale. Инвентарът на модната компания
се е увеличил с 26% през
третото тримесечие на 2011
г. Една от причините за
това са високите цени на
материалите и по-ниските
продажби по планираното.
През този месец продажбите са се увеличили с 3%.
През август ръстът е бил
по-висок - 8%, защото потоплото време в Европа е
оказало влияние върху продажбите на облекла. 
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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/б
��,�
��.��

����
�� ���

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

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки

Петрол

Валута
Код За Стойност
АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР
AUD 1
1,4207
��,�
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ
BRL 10
7,9177
��.��
КАНАДСКИ ДОЛАР
CAD 1
1,4399
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК
CHF
1
1,6228
����.� ��,�
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10
2,2483
ЧЕШКА КРОНА
CZK 100
7,9869
ДАТСКА КРОНА
DKK 10
2,6253
��,�
БРИТАНСКА ЛИРА
GBP
1
2,2299
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР
HKD 10
1,8256
ХЪРВАТСКА КУНА
HRK 10
2,6199
��,�
УНГАРСКИ ФОРИНТ
HUF 1000
6,6741
��.��.��
��.��.��
��.��.��
��.��.�� �.��.��
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ
IDR 10000 1,5834
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ
ILS 10
3,7585
източник: БФБ
източник:
източник:
Bloomberg
БФБ
ИНДИЙСКА РУПИЯ
INR 100
2,9456
ЯПОНСКА ЙЕНА
JPY 100
1,8793
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН
KRW 1000
1,2521
ЛИТОВСКИ ЛИТАС
LTL 10
5,6645
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ
LVL
1
2,7574
до 15.00 ч. на 27.09.2011 г.
МЕКСИКАНСКО ПЕСО
MXN 10
1,0901
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ
MYR 10
4,5543
НОРВЕЖКА КРОНА
NOK 10
2,4939
12,22
12,16
12,10
12,07
11,92
11,92			
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР
NZD 1
1,1239
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
PHP 100
3,1965
87,36
86,94
86,52
86,09
84,82
84,82			
ПОЛСКА ЗЛОТА
PLN 10
4,4117
744,67
741,05
737,44
733,82
722,98
722,98			
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ
RON 10
4,5944
РУСКА РУБЛА
RUB 100
4,6843
148,34
147,64
146,93
146,22
141,28
141,28			
ШВЕДСКА
КРОНА
SEK
10
2,1438
146,95
146,25
145,54
144,83
141,30
141,30			
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР
SGD
1
1,1240
250,39 249,20
248,01
246,82
238,47
238,47			
ТАЙЛАНДСКИ БАТ
THB 100
4,5276
ТУРСКА ЛИРА
TRY 10
8,0530
161,64
160,87
160,10
159,33
153,94
153,94			
ЩАТСКИ ДОЛАР
USD 1
1,4246
198,60 197,65
196,71
195,76
189,14
189,14			
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10
1,8790
69,50
69,17
68,84
68,51
66,19
66,19			
ЕВРО
EUR 1
1,9558
142,56
141,88
141,20
140,52
135,77
135,77			
108,75
108,23
107,71
107,18
104,57
104,57			
Валутният курс за митнически цели е курсът
на БНБ определен в предпоследната сряда от
108,30
107,78
107,27
106,75
103,14
103,14			
месеца и публикуван този или на следващия ден,
126,96
126,34
125,73
125,11
123,26
123,26			
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 28до 30.09.2011 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

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
4.4612
4.4835		 4.6396
4.4612
4.3720			
-9.94%
10.36%
-6.47%
-19.65%
фонд в акции
6.7600
6.7938		 7.0304
6.7600
6.6248			
-10.00%
11.31%
-0.95%
-10.08%
фонд в акции
10.2731
10.4272		 10.6840
0.0000
0.0000			
0.90%
0.11%
1.22%
1.34%
													
фонд в акции
2.1396				 2.1396				
-4.41%
29.22%
-2.73%
-48.98%
Смесен - балансиран
2.4693				 2.4693				
-5.81%
25.99%
-5.30%
-43.14%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

фонд в акции
0.6082				 0.6022				
-1.48%
11.96%
2.35%
-8.79%
фонд в акции
0.5235				
до 1 месец		 над 1 месец		
-1.77%
11.96%
-3.21%
-11.90%
					
0.5209		
0.5091						
фонд в акции
0.4001				 0.3923				
-2.82%
11.33%
2.45%
-20.99%
Фонд на паричен пазар 1108.1912				
до 180 дни		
над 180 дни		
3.65%
11.96%
5.01%
4.88%
					
1106.5289		
1074.9455						

17.04.2006
16.08.2006

Фонд на паричен пазар 11.8546		
11.8487		 11.8309
11.8428
11.8428
11.8487
3.29%
0.72%
4.91%
5.87%
Смесен - балансиран 10.7025		
10.6493		 10.5428
10.5961		
0.0000
-1.32%
11.12%
1.08%
2.15%
фонд в акции
9.6841		
9.6359		 9.4914
9.5395		
0.0000
-4.10%
13.07%
-3.90%
-1.25%
													
Смесен - балансиран 13.5598				 13.4255				
-0.92%
7.73%
-0.22%
5.21%
фонд в акции
7.5182				 7.4438				
-6.74%
12.44%
-6.21%
-4.70%
фонд в акции
3.5381				 3.5031				
-19.16%
13.31%
-25.31%
-18.02%
фонд в акции
7.3267				 7.1133				
-8.86%
16.83%
-3.17%
-8.91%
фонд в акции
9.4292				 9.1546				
-16.34%
16.08%
-16.15%
-2.39%
Фонд на паричен пазар 12.7595				 12.7595				
4.00%
0.28%
5.80%
7.60%
					 до 2 г.		
над 2 г.						
Смесен - балансиран 81.2580				 80.9736		
81.2580		
-1.54%
0.72%
-0.57%
-3.86%
фонд в акции
45.7058				 45.4773		
45.7058		
-6.36%
1.74%
-4.23%
-11.18%
фонд в акции
60.5769				 60.2740		
60.5769		
-6.23%
1.31%
-3.96%
-9.88%
													
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
1.35733				 1.35461				
2.45%
0.77%
3.38%
5.36%
Смесен - балансиран 1.08458				 1.07810				
-1.20%
4.38%
0.47%
1.35%
фонд в акции
0.72383				 0.71308				
-6.20%
9.03%
-3.80%
-5.79%
Смесен - консервативен 0.77774				 0.77308				
2.99%
2.53%
4.39%
-6.88%
Смесен - консервативен 1.08554				 1.08229				
2.73%
0.32%
3.44%
3.39%
Смесен - балансиран
96.8813				
Смесен - балансиран
98.8250				
фонд в акции
79.8984				
Фонд на паричен пазар 130.8210				
Смесен - консервативен 95.9239				
Смесен - консервативен 112.7161		
112.6035		
фонд в акции
102.0282		
101.0180		

-2.98%
-5.14%
-5.59%
4.90%
1.15%
4.28%
0.51%

5.95%
5.77%
8.35%
0.22%
1.73%
0.20%
N/A

-4.09%
-7.33%
-6.34%
6.81%
2.23%
5.71%
N/A

10.10.2007
05.08.2009

Код

За

Евро

EUR

1

Стойност
1,96

Разлика
0

Австралийски долар	

AUD

1

1,41

-0,00911

Бразилски реал	

BRL

10

7,83

-0,11436

Канадски долар	

CAD

1

1,39

-0,00767
-0,00026

Швейцарски франк	

CHF

1

1,6

Китайски ренминби юан	

CNY

10

2,25

0,00131

Чешка крона	

CZK

100

7,96

-0,01299

Датска крона	

DKK

10

2,63

-0,00042

Британска лира	

GBP

1

2,25

0,00283

Хонконгски долар	

HKD

10

1,84

0,00250

Хърватска куна	

HRK

10

2,61

-0,00017

Унгарски форинт	

HUF

1000

6,7

-0,03393

Индонезийска рупия	

IDR

10000

1,61

0,00584

Израелски шекел

ILS

10

3,86

0,00541

Индийска рупия	

INR

100

2,93

-0,00896

Исландска крона	

ISK			

0,00000

Японска йена	

JPY

100

-0,00432

KRW

1000

1,22

-0,01113

LTL

10

5,66

0,00000

Южнокорейски вон	
Литовски литаc	
Латвийски лат	

1,87

LVL

1

2,76

0,00000

Мексиканско песо	

MXN

10

1,06

-0,00607

Малайзийски рингит	

MYR

10

4,52

-0,03037

Норвежка крона	

NOK

10

2,49

-0,00893

Новозеландски долар	

NZD

1

1,12

-0,00943

Филипинско песо	

PHP

100

3,29

-0,01606

Полска злота	

PLN

10

4,41

-0,00636

Нова румънска лея	

RON

10

4,52

-0,00521

Руска рубла	

RUB

100

4,49

-0,00982

Шведска крона	

SEK

10

2,12

-0,00429

Сингапурски долар	

SGD

1

1,11

-0,00786

Тайландски бат	

THB

100

4,61

-0,02137

Нова турска лира	

TRY

10

7,75

-0,02184

Щатски долар	

USD

1

1,44

0,00169

Южноафрикански ранд	

ZAR

10

1,82

0,00233

Злато (1 трой унция)

XAU

1

2323,08

-52,80000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 30.09.2011 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.

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

-0.63%
-0.30%
-2.47%
7.10%
-1.16%
5.42%
1.17%

07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010

4.6588 				 4.6310 				
-4.23%
8.89%
-0.63%***
4.19%
до 100 000 лв от 100 001 до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.
фонд в акции
0.9082
0.9037 		 0.9014
0.8970 				
-4.12%
13.47%
-3.62%***
-4.46%
ДФ Златен лев Индекс 30
													
Капман Асет Мениджмънт АД
Смесен - консервативен 10.0841				 10.0639				
0.64%
0.57%
0.64%
0.56%
ДФ Капман Фикс
Смесен - балансиран 17.3086 				 17.1878 				
-1.87%
7.68%
-2.38%
8.18%
ИД Капман Капитал
фонд в акции
10.3919				 10.2475 				
-4.02%
9.85%
-5.76%
0.55%
ДФ Капман Макс
													
Карол Капитал Мениджмънт ЕАД
фонд в акции
0.9902 				 0.9756 				
-12.98%
14.28%
-17.75%
-0.99%
ИД Адванс Инвест
фонд в акции
0.6808 				 0.6707				
-19.02%
16.31%
-10.37%
-7.70%
ДФ Адванс Източна Европа
фонд в акции
0.8673 				 0.8545				
-20.13%
20.84%
-13.46%
-4.00%
Адванс IPО Фонд
до 100 000 лв.		
над 100 000 лв.										
КД Инвестмънтс ЕАД
фонд в облигаци
134.2050		
134.0044		 133.7369				
1.59%
2.98%
3.12%
5.52%
ДФ КД Облигации България
Смесен - балансиран 13.5960		
13.5960		 13.4614				
-5.06%
7.94%
-5.00%
0.96%
ИД КД Пеликан
фонд в акции
0.6198		
0.6137		 0.6076				
-19.46%
15.38%
-15.15%
-8.80%
ДФ КД Акции България
													
КТБ Асет Мениджмънт АД
Смесен - балансиран 872.4577				 865.9306				
6.31%
4.15%
10.75%
-4.01%
КТБ Балансиран Фонд
фонд в акции
764.0608				 758.3446				
3.77%
4.71%
6.08%
-7.70%
КТБ Фонд Акции
													
ОББ Асет Мениджмънт АД
фонд в облигаци
12.0410				 12.0410				
4.32%
1.02%
6.08%
3.33%
ДФ ОББ Платинум Облигации
Смесен - балансиран 127.4796				 127.4796				
2.25%
6.30%
5.93%
2.78%
ИД ОББ Балансиран Фонд
фонд в акции
7.3910				 7.3910				
2.31%
11.57%
8.20%
-5.20%
ДФ ОББ Премиум Акции
фонд в акции
10.9406				 10.9406				
5.15%
3.74%
8.49%
3.43%
ДФ ОББ Патримониум Земя
											
Оверон Финанс АД
фонд в акции
7.8919				 0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
ДФ Оверон ПРЕСТО
за поръчки до 100 000 лв		
за поръчки над 100 000 лв
ПФБК Асет Мениджмънт АД
фонд в акции
0.4803		
0.4779		 0.4755				
-15.07%
12.56%
-6.05%
-17.42%
ДФ ПИБ-Авангард
Смесен - балансиран
0.7006		
0.6982		 0.6958				
-8.08%
6.35%
-5.18%
-8.89%
ДФ ПИБ-Класик
Смесен - консервативен 1.0247		
1.0232		 1.0217				
1.58%
1.40%
2.93%
0.60%
ДФ ПИБ- Гарант
до 50 000 лв / 40000 USD		
над 50 000 лв / 40000 USD										
Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД
Фонд на паричен пазар 1.3357		
1.3337
1.3317				
3.98%
0.13%
5.52%
5.34%
Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар
фонд в облигаци
1.3459		
1.3419
1.3379				
3.08%
0.34%
4.49%
5.45%
Райфайзен (България) Фонд Облигации
Смесен - балансиран
0.8031		
0.7999
0.7967				
-7.76%
6.14%
-7.45%
-3.95%
Райфайзен (България) Балансиран Фонд
фонд в акции
0.5359		
0.5332
0.5305				
-16.07%
10.58%
-16.06%
-10.73%
Райфайзен (България) Фонд Акции
0.6734		
0.6707
0.6680				
-6.64%
7.33%
-6.83%
-10.42%
Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд Смесен - балансиран
Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро Фонд на паричен пазар												
1.0869		
1.0858
1.0315				
3.64%
0.20%
5.10%
4.99%
Свободен период от 11.09.2011 до 20.09.2011
0.0000		
0.0000
0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
Лимитиран период” от 21.09.2011 до 19.12.2011
Сентинел Асет Мениджмънт АД
Фонд на паричен пазар 1.2142			
1.2142				
1.93%
0.17%
2.84%
3.64%
Договорен фонд Сентинел - Рапид
Смесен - балансиран
1.0166			
до 90 дни		
над 90 дни		
-2.66%
3.73%
-1.08%
0.11%
Договорен фонд Сентинел - Принсипал
				
1.0014		
1.0115						
							
Стандарт Асет Мениджмънт АД
Смесен - балансиран
7.3382			
7.3382				
-5.11%
8.35%
-2.98%
-5.39%
ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд
фонд в акции
6.0277			
6.0277				
-8.55%
10.20%
-8.10%
-8.67%
ДФ Стандарт Инв. Високодоходен Фонд
фонд в акции
2.3023			
2.3023				
-23.17%
13.50%
-22.22%
-27.91%
ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд
Смесен - консервативен 9.3238			
9.3238				
-11.68%
6.63%
1.33%
-2.47%
ДФ Стандарт Инв. Консервативен Фонд
клас А за поръчки клас А за поръчки клас А за поръчки
клас В
Клас А Клас В при изпълнена Клас В при прекратена
Статус Капитал АД
до 20000 лв
над 20000 до 300000
над 300000				
инв. схема
инв. схема
фонд в акции
0.6419
0.6387
0.6371
0.6324
0.6324
0.6356		0.6198
-16.54%
11.44%
-16.64%
-8.20%
Статус Нови Акции
фонд в акции
0.3339
0.3323
0.6371
0.3290
0.3290
0.3306		0.3224
-21.18%
14.87%
-21.12%
-22.28%
Статус Финанси
за поръчки до 250 000 евро		
за поръчки над 250 000 евро
Цена
					
фонд в акции
91.7452		
90.6181		
89.9419				
-20.97%
16.38%
-13.74%
-7.11%
ДФ Статус Глобал ETFs
								
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД
фонд в облигаци
315.1214				 314.1774				
0.38%
3.54%
-1.90%
5.87%
ИД Ти Би Ай Евробонд
13.4924				 13.2265				
1.90%
3.13%
-0.36%
5.07%
ДФ Ти Би Ай Комфорт
Смесен - балансиран 12.0354				 11.6814				
-0.10%
5.59%
-2.96%
2.91%
ДФ Ти Би Ай Хармония
фонд в акции
8.6086				 8.3554				
-2.12%
8.52%
-1.37%
-2.79%
ДФ Ти Би Ай Динамик
Смесен - балансиран 21.0292				 21.0292				
0.83%
5.50%
0.10%
1.27%
ДФ Ти Би Ай Съкровище
													
ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД
фонд в акции
6.7743				 6.7404				
-2.26%
8.58%
5.46%
-8.89%
ЦКБ Лидер
Смесен - балансиран
8.2394				 8.1982				
-2.59%
8.59%
4.94%
-4.66%
ЦКБ Актив
фонд в облигаци
12.4509				 12.4199				
4.71%
1.92%
8.23%
5.66%
ЦКБ Гарант
													
Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД
фонд в акции
1.1711				 1.1477				
-4.24%
6.92%
-1.05%
3.19%
ДФ Юг Маркет Максимум
Смесен - балансиран
1.0970				 1.0861				
0.76%
5.71%
5.33%
2.84%
ДФ Юг Маркет Оптимум

08.07.1999

фонд в акции

95.9173				
97.8416				
78.7088				
130.8210				
95.5406				
112.2657		
112.6035		
100.0078		
100.7655		

12.11.2007
12.11.2007

Валута

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

▶ Цени на цветни метали
USD/т
Метал

Борса

Единица

Мед

LME

USD/т

6975,5 7140,5

Цена 3 м.

Калай

LME

USD/т

20605 20850

Олово

LME

USD/т

Цинк

LME

USD/т

Алуминий

LME

USD/т

2186 2229,75

Алуминиева сплав

LME

USD/т

2200 2210

2006 2011,25
1870,5 1920

Нетна стойност
Емисионна
Цена при
на активите на
стойност
обратно
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 30/09/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 0,925449
€ 0,943958
€ 0,920822
ОТП Омега Фонд на Фондовете в акции на
€
0,796275
€
0,812201
€ 0,792294
развитите пазари
Взаимен фонд

ОТП Планета Фонд на фондовете в акции
€ 0,686814
€ 0,700550
€ 0,683380
на развиващите се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 27/09/2011 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 30/09/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,174412 лв.
1,174412 лв.
1,174412 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 30/09/2011 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

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 29.09.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0166 лв.

Сентинел - Рапид

1,2142 лв.

01.06.2007
01.06.2007
04.09.2007
18.09.2006
10.06.2008

Източник: БАУД (www.baud.bg)

до 90 дни

над 90 дни

1.0014 лв.

1.0115 лв.

1,2142 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
  -2,66 %

- 1,08 %

1,93 %

2,84  %

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 28 септември 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 30.09.2011 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
13.4725
12.0177
8.5959
315.7507
N/A
11.9764
8.5664
Ти Би Ай Комфорт
317.3239
13.3595
N/A
8.5242
Ти Би Ай Хармония
317.3239
13.3595
11.9174
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 зелено

Sofix: 353.77

+0.79%

Основният македонски индекс се понижи

MBI10: 2171.83

-0.56%

Число на деня

Световни индекси Повишение
Американските акции започнаха търговиCommerzbank
ята с ръст

Обем

100 311

Основният индекс в Сърбия отчете спад

BELEX15: 559.04

-0.11%

Dow Jones: 11 137.48

+1.15%

Германският индекс регистрира
повишение

DAX: 5602.55

+0.43%

Японският измерител се оцвети в зелено

▶акции на “Адванс Терафонд” АДСИЦ бяха изтъргувани на
БФБ, като цената на книжата се понижи с 0.15%

Понижение
Adidas

Nikkei 225: 8701.23

+0.99%

3.60% 4.01%
▶ до 1.99 EUR
поскъпнаха акциите
на германската
банка

▶ до 46.28 EUR
поевтиняха акциите на
германския производител
на спортни стоки

Добри новини повишиха
цената на петрола
САЩ отчетоха
неочаквано добър
икономически растеж,
а Германия каза “да”
на разширяването
на европейския
спасителен фонд
Цената на суровия петрол
се повиши в Ню Йорк, след
като икономическият растеж в САЩ се оказа по-бърз
от очакванията през второто тримесечие. Подкрепа на
цената оказа и одобрението
на Бундестага за разширяването на европейския спасителен фонд, информира
Bloomberg.
Фючърсите поскъпнаха
с 2.6% след публикуването
на резултатите за БВП на
САЩ. Данните за потреблението за тримесечието
също се оказаха по-добри
от очакваното.
Петрол

Цената на суровия петрол
за доставка през ноември
се покачи с 2.04 USD, или
с 2.5%, до 83.25 USD за ба-

рел в сутрешната търговия
на борсата в Ню Йорк. Ден
по-рано петролът поевтиня
с 3.8% поради съмненията, че дълговата криза в
Европа ще доведе до нова
икономическа криза. Фючърсите на борсата в Ню
йорк спаднаха с 6.3% от
началото на месеца и с 13%
от края на юни, което е найголямата тримесечна загуба
от края на 2008 г. досега.
Цената на сорта Брент за
доставка през ноември се
повиши с 1.40 USD, или с
1.4%, до 105.21 USD за барел на Лондонската стокова
борса.
Икономически ръст

Американската икономика
нарасна с 1.3 процентни
пункта през второто тримесечие в сравнение с ръст
от 1% миналия месец, сочат сметките на министерството на търговията на
САЩ. Средната прогноза
на икономистите, публикувана по-рано от Bloomberg
News, предвиждаше 1.2%
икономически растеж.
Нивата на безработицата

снимки bloomberg

спаднаха също толкова неочаквано. Незаетите са намалели с 37 хил. до 391 хил.
Потребителските разходи
са се повишили с 0.7% на
годишна база, а покупките на домакинствата през
първото тримесечие са се
покачили с 2.1% в сравнение със същия период на
миналата година.

Финансова
стабилност

Междувременно Долната камара на германския
парламент прие мярката
за разширяване на “огневата мощ” на спасителен
фонд на еврозоната. Днес
се очаква решението да
бъде гласувано и от Горната камара. “Очевидно е, че

Пшеницата поскъпна заради
сушата в южната част на САЩ
Очаква се липсата
на дъждове да се
отрази на зимната
сеитба и да намали
производството
Цената на пшеницата за
доставка през декември се
повиши с 0.7% до 6.435
USD за бушел на борсата в Лондон. Така общото
поскъпване на културата
за последното тримесечие
достигна 4.8%. В Париж
хлебната пшеница за доставка през ноември поевтиня с 0.7% до 259.01 USD/т.
30 дни суша

По данните на щатската
национална метеорологична служба през последните
30 дни не са падали валежи в части от Канзас,
Оклахома и Тексас, където
се намират най-големите
производители на зимни
сортове. Скромни валежи

се очакват през следващата седмица, но основно в
някои северни и източни
райони на страната. Специалистите са категорични, че
при тези условия корените
на зимните посеви няма да
може да преодолеят сухата
почва, което ще попречи на
пълното развитие на растенията. Според прогнозите
на метеоролозите, дори и да
има валежи в централните
и южните райони, които са
критични за съществуването на зимните посеви, те ще
бъдат минимални.
Другите култури

Притесненията за отслабването на световната икономика повлияха и на цената
на соята. Спадът в търсенето на земеделски култури
за производството на храна
и горива беше факторът,
заради който тя достигна
най-ниското си ниво за последните десет месеца. На

▶ С 4.8% е поскъпнала пшеницата за последното
тримесечие

Чикагската борса цената
на соята за доставка през
ноември спадна с 0.4% до
12.18 USD за бушел.
Без промяна остана цената на царевицата за декември, която в Чикаго се

продаваше за 6.3075 USD
за бушел. Въпреки отчетения през месеца спад от
18% цената на земеделската
култура отбелязва поскъпване от 1.7% за текущото
тримесечие.

удължаването на срока на
действие на европейския
спасителен фонд ще има
влияние върху икономическия ръст в Европа, а
след това и в други страни,
затова пазарите реагираха
толкова силно”, коментира анализатор на Credit
Agricole пред Bloomberg.
Законопроектът дава пра-

во на Европейския фонд
за финансова стабилност
да купува облигации на
вторичните пазари, да подпомага банковата рекапитализация и да предлага
предпазни кредитни линии.
Това увеличава предоставяните от Германия гаранции
до 211 млрд. EUR от 123
млрд. EUR.

Цена (НСА) на недистрибутивна единица клас А за 28.09.2011 г.
Pioneer Funds и
Pioneer P.F.
Pioneer Funds и Pioneer P.F.
USD клас EUR клас
Pioneer Funds - Aмерикански Фонд Пайъниър
4,97
3,66
Pioneer Funds - Акции от Средиземноморския регион
19,81
14,56
и Развиваща се Европа
Pioneer Funds - Японски акции
2,39
1,76
Pioneer Funds - Акции на развиващи се пазари
9,04
6,64
Pioneer Funds - Акции Китай
9,64
7,09
Pioneer Funds - Акции от Азия без Япония
7,4
5,44
Pioneer Funds - Европейски потенциален
98,08
72,11
Pioneer Funds - Американски компании със средна капитализация
6,74
4,96
Pioneer Funds - Водещи Европейски Компании
5,92
4,35
Pioneer Funds - Глобален екологичен
176,95
130,1
Pioneer Funds - Облигации на развиващи се пазари
12,42
9,13
Pioneer Funds - Американски Високодоходен
9,02
6,63
Pioneer Funds - Стратегически доход
9,14
6,72
Pioneer Funds - Eвропейски корпоративни облигации
9,55
7,02
Pioneer Funds - Европейски облигации
10,73
7,89
Pioneer Funds - Краткосрочен в щатски долари
6,1
4,49
Pioneer Funds - Краткосрочен в евро
8,37
6,15
Pioneer Funds - Глобален селективен
61,4
45,14
Pioneer P.F. - Eвро ликвидност
51,25
Pioneer P.F. - Глобален дефанзивен 20
8,03
5,91
Pioneer P.F. - Глобален балансиран 50
63,3
46,54
Pioneer P.F. - Глобален промени
42,6
Pioneer Funds - Стоков Алфа
59,97
44,09
Pioneer Funds - Глобални Oблигации Агрегатен
91,97
67,62
Pioneer Funds - Европейски акции стойност
57,85
Pioneer Funds - Американски ръст фундаментален
108,68
79,9
Pioneer Funds - Глобален гъвкав
88,7
65,21
52,12
Pioneer Funds - Абсолютна доходност мулти стратегия
Общо активи от директни продажби на Pioneer Funds и Pioneer
P.F. в България (без продукт Авангард)

€ 74 858 543

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

Снимка албена пино

След 52-годишна забрана
кубинците ще имат право
да купуват и продават автомобили, предаде вчера
Reuters. Макар да имат и
ограничения, промените
бяха посрещнати добре от
жителите на страната, част
от които не са имали право
да притежават кола от революцията през 1959 г.
Либерализацията при покупко-продажба на коли е

част от пакета от над 300 реформи, предложени от президента Раул Кастро и одобрени
на конгреса на комунистическата партия през април. Промените са поредната крачка
към частната инициатива.
Досега свободно хората
можеха да продават и купуват
единствено придобитите преди 1959 г. коли. По време на
режима съветските автомобили бяха позволени за ползване само след разрешение
от властите. Така в страната
се разви черен пазар на коли,
при който хората купуват автомобили на чуждо име. Новите разпоредби предвиждат
само кубинци с разрешение

от властите и пребиваващите в страната чужденци да
внасят колите си от чужбина.
Всички останали ще трябва
да се задоволят с наличните
на острова возила, сред които
новите модели са рядкост.
Кандидат-емигрантите вече
ще могат да продават колите
си или да ги завещават на
роднини.
На сайта Revolico.cu, където се обменят всякакви
стоки в рамките на острова,
цените на предлаганите автомобили варират от 25 000
USD за Chevrolet от 1951 г.
до 4800 USD за Dodge от
1948 г.
Владислав Рашков

Корпоративни съобщения и обяви на държавни институции
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
ЗАПОВЕД
№ РД-16-248 / 26.09.2011 г.
На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 43 от Правилника
за прилагане на закона за държавната собственост (ППЗДС), във връзка с чл. 13, ал. 5 от ППЗДС и
чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1, т. 13 от УП на ИАНМСП
Н А Р Е Ж Д А М:
І. Откривам процедура за отдаване под наем на части от имоти – публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване при следните условия:
1. Обект, който ще се отдава под наем: обща площ 3 кв.м., по 1 кв.м. за 2 броя кафе-автомати и
1 брой апарат за студени напитки в административната сграда на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в гр. София на адрес: ул. «6-ти Септември» № 21, в т.ч. :
1.1. партерен етаж - 1 (един) брой кафе-автомат и 1 (един) брой апарат за студени напитки;
1.2. третия етаж - 1 (един) брой кафе – автомат;
2. Предназначение на обекта: Кафе-автоматите ще предлагат минимум 14 вида топли напитки,
четири вида кафе, включително безкофеиново и нескафе. Апаратът за студени напитки – да предлага
минимум 3 вида безалкохолни напитки в разфасовки – 330 мл. и 500 мл.
3. Срок за отдаване под наем на обекта: 3 (три) години, считано от датата на сключване на
договора за отдаване под наем.
4. Изисквания към участниците: До участие в търга се допускат всички физически и юридически
лица, регистрирани по Търговския закон с предмет на дейност в съответствие с предназначението
на обекта.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на икономиката,енергетиката и туризма
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Обявява конкурс за длъжностат
„Младши експерт” в отдел „Международно контролирана
търговия”, дирекция “Международно контролирана търговия
и сигурност”, съгласно Заповед № РД-16-981/08.09.2011 г. на
министъра на икономиката, енергетиката и туризма
І.Основните задължения на длъжността ”младши експерт” в отдел
„Международно контролирана търговия”, са:
- Участва в подготовката на работата на междуведомствената комисия
за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение. Изготвяне на становища и отговори на запитвания от страна на
фирми, министерства и ведомства, както и от чуждестранни организации
за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение. Участва в разработването на проекти на нормативни актове
в областта на експортния контрол и неразпространение на оръжията за
масово унищожение.
Минимални и допълнителни изисквания за длъжността ”младши

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на икономиката,енергетиката и туризма
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Обявява
конкурс за длъжностите
„Държавен ексерт” в отдел „Електроенергетика и
топлоенергетика” и
„Главен експерт” в сектор „Контрол на техническата
експлоатация”, отдел „Електроенергетика и топлоенергетика”
В дирекция “Сигурност на енергоснабдяването”,
съгласно Заповед № РД-16-954/29.08.2011 г. на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма
1.Основните задължения на длъжността „Държавен експерт” в
отдел „Електроенергетика и топлоенергетика”, са:
Проучване и планиране на дейността, свързана с преноса и разпределението на електрическа енергия от републиканско значение за електроенергийната система. Изготвя оценки, съобразно изискванията на действащите
нормативни документи, за техническото състояние и експлоатацията
на енергийни обекти от преносната и разпределителните електрически
мрежи от републиканско значение за електроенергийната система.
Изготвяне на предложения за подобряване техническото състояние, експлоатацията и ефективността на енергийните обекти от преносната
и разпределителните електрически мрежи от републиканско значение за
електроенергийната система и тяхното развитие в т.ч. ремонт, изграждане и разширение на същите.
Минимални и допълнителни изисквания за длъжността „Държавен
експерт” в отдел „Електроенергетика и топлоенергетика”, са:
1.1.Минимални изисквания за заемане на длъжността “държавен експерт”:
Минимална образователна степен: “магистър”;
- Професионална област – техническо образование, електроинженер;
- Минимален ранг ІІ младши или минимален професионален опит: 5 години

5. Начална тръжна цена: В размер на едномесечна наемна вноска общо за 2 броя кафе-автомати
и 1 бр. апарат за студени напитки – 127,60 лв. (сто двадесет и седем лева и шестдесет стотинки), без
включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия.
6. Начин на плащане на наемната цена и изисквания за обезпечения по изпълнение на
договора:
- в четиринадесетдневен срок след влязлата в сила Заповед за избор на наемател, наемателят
внася гаранционна вноска в размер на удвоена месечна наемна цена, предложена от него, която се
внася по сметка на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
в банка
БНБ Централно управление, пл. „Ал. Батенберг” № 1
IBAN BG37 BNBG 9661 3100 1057 01,
BIC BNBGBGSD, и обезпечава изпълнението на договора;
- едномесечната наемна цена и консумативни разходи за ел. енелгия в размер на 20 лева, без ДДС
се заплаща за всеки месец до 10 - то число на текущия месец по сметка на Изпълнителна агенция за
насърчаване на малките и средните предприятия:
БНБ Централно управление, пл. „Ал. Батенберг” № 1
IBAN BG37 BNBG 9661 3100 1057 01,
BIC BNBGBGSD, и обезпечава изпълнението на договора;
7. Депозит за участие в търга: Парична вноска в размер на 100 (сто) лева, която се внася по
сметка на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в
БНБ Централно управление, пл. „Ал. Батенберг” № 1
IBAN BG37 BNBG 9661 3100 1057 01,
BIC BNBGBGSD
най - късно до изтичане на срока за подаване на заявленията.
8. Срок за закупуване на тръжната документация - до 10.10.2011 г., от 9:00 до 17:30 часа.
9. Цената на тръжната документация е 5 (пет) лева, като същата се внася по сметка на

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в
БНБ Централно управление, пл. „Ал. Батенберг” № 1
IBAN BG37 BNBG 9661 3100 1057 01,
BIC BNBGBGSD
Тръжната документация се получава, след представяне на документ, за внесената сума в сградата
на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, гр. София, ул. „6-ти
Септември” № 21, ет. 1, Деловодство на ИАНМСП в рамките на работния ден на учреждението, от
9:00 до 17:30 часа.
10. Заявления за участие в търга се подават в Деловодството на Изпълнителна агенция за
насърчаване на малките и средните предприятия, ул. „6-ти Септември” № 21. Срокът за подаване
на заявленията е до 10.10.2011 г., от 9:00 до 17:30 часа.
11. Огледи могат да се извършват само след закупуване на тръжната документация до 10.10.2011
г., след съгласуване на времето за извършване на огледа с г-н Иларион Бояджиев – Началник на отдел
„ДИСД” – 9329 249.
12. Търгът ще се проведе на 12.10.2011 г. в административната сграда на Изпълнителна агенция
за насърчаване на малките средните предприятия, ул. „6-ти Септември” № 21, ет. 1- ви, стая
- Приемна, от 10:00 часа.
ІІ. Утвърждавам тръжната документация за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване
под наем на части от недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ обща площ
3 кв.м., по 1 кв.м. за 2 броя кафе-автомати и 1 бр. апарат за студени напитки, находящи се в административнита сграда на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и среднит предприятия
в гр. София, ул. „6-ти Септември” № 21 и проекта на договор за наем. Документацията се публикува
на интернет страницата на ИАНМСП – www.sme.government.bg в рубрика „Пресинформация”,
подрубрика „Новини”.
МАРИЯНА ВЕЛКОВА
Изпълнителен директор

експерт” в отдел „Международно контролирана търговия”са:
1.1.Минимални изисквания за заемане на длъжността “младши експерт”:
- Минимална образователна степен: “професионален бакалавър по…”;
- Професионална област – икономика или инженерно- техническа науки;
- Минимален ранг V младши или минимален професионален опит: не се
изисква.
1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
- компютърна грамотност;
- Владеене на английски език.
Размер на основна заплата за длъжността: до 537 лв.
Ние Ви предлагаме:
- Личните осигурителни вноски за Държавното обществено осигуряване и
здравното осигуряване на държавните служители са за сметка на държавния
бюджет съгласно чл. 6, ал. 5 от КСО;
- Възможност за кариерно развитие;
- Обучение за новоназначени служители, както и обучение за професионално развитие в съответната област;
- Платен годишен отпуск за заеманата длъжност в размер на 27 работни
дни;
- Фиксирано работно време от 9.00 ч. до 17.30 ч.
- Добра работна среда;
- Работа в екип.
Конкурсa ще се проведe чрез тест и интервю.
Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурс (Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от
НПКДС);

- Декларация по чл. 17, ал.2 от НПКДС;
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна
степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование
или професионална квалификация издадени от други държави се признават
след легализирането им от Министерство на образованието, младежта и
науката при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката;
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна
книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване
на дейност в чужбина);
Необходимите документи се подават в деловодството на Министерството на икономиката,енергетиката и туризма в сградата на ул.
”Леге” №4. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00ч. до 12.00
ч. и от 14.00 ч. до 17,00ч. от служител на дирекция “Човешки ресурси и организационно развитие”.
Срок за подаване на необходимите документи: 10 работни дни от
публикуване на обявата.
Съобщенията във връзка с конкурсите ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на
икономиката,енергетиката и туризма –ул. “Леге” №4.
Информацията за конкурса е публикувана и на Интернет страницата на
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма: www.mее.
government.bg
Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за
държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник
(нотариално заверено пълномощно).

в областта на енергетиката.
1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
- компютърна грамотност;
- Владеене/ползване на западен език е препоръчително;
Размер на основна заплата за длъжността: до 819 лв.
2. Основните задължения на длъжността ”Главен експерт” в сектор
„Контрол на техническата експлоатация”, отдел „Електроенергетика и топлоенергетика”, са:
Анализира базата данни за нарушенията на съоръженията за производство и трансформиране на топлоенергия, разработва технически
мероприятия за тяхното намаляване, като упражнява контрол върху
изпълнението и предлага технически и организационни мерки за намаляване на аварийността. Организира и провежда разследвания и анализира
възникналите аварии със съоръженията в енергийните обекти – централи,
подстанции и мрежи. Участва в провеждането на комплексни, тематични,
оперативни и контролни проверки с цел повишаване надеждността и
ефективността на съоръженията, както и подобряване състоянието на
техническата експлоатация и квалификацията на експлоатационният
персонал.
Минимални и допълнителни изисквания длъжността ”Главен експерт” в отдел „Ядрена енергетика и безопасност”, са:
2.1.Минимални изисквания за заемане на длъжността “Главен експерт”:
Минимална образователна степен: “бакалавър”;
- Професионална област – електроенергетика;
- Минимален ранг ІІІ младши или минимален професионален опит: 4 години
в областта на енергетиката.
2.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
- компютърна грамотност – MS Office (Windows), Power Point;
- Владеене на чужд език е препоръчително;
- Желателна е допълнителна квалификация в областта на условията на
труд, безопасност и здраве при работа.
Размер на основна заплата за длъжността: до 628 лв.
Ние Ви предлагаме:
- Личните осигурителни вноски за Държавното обществено осигуряване и
здравното осигуряване на държавните служители са за сметка на държавния
бюджет съгласно чл. 6, ал. 5 от КСО;
- Възможност за кариерно развитие;
- Обучение за новоназначени служители, както и обучение за професио-

нално развитие в съответната област;
- Платен годишен отпуск за длъжността „държавен експерт” в размер
на 30 работни дни
- Платен годишен отпуск за длъжността „Главен експерт” в размер на
29 работни дни;
- Осигурен ежегоден профилактичен медицински преглед;
- Фиксирано работно време от 9.00 ч. до 17.30 ч.
- Добра работна среда;
- Работа в екип.
Конкурсите ще се проведат чрез тест и интервю.
Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурс (Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от
НПКДС);
- Декларация по чл. 17, ал.2 от НПКДС;
-Копие от документи за придобита образователно-квалификационна
степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование
или професионална квалификация издадени от други държави се признават
след легализирането им от Министерство на образованието, младежта и
науката при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката;
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна
книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване
на дейност в чужбина);
Необходимите документи се подават в деловодството на Министерството на икономиката,енергетиката и туризма в сградата на ул.
”Леге” №4. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до
12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17,00ч. от служител на дирекция “Човешки ресурси и
организационно развитие”.
Срок за подаване на необходимите документи: 10 работни дни от
публикуване на обявата.
Съобщенията във връзка с конкурсите ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на
икономиката,енергетиката и туризма на ул. “Леге” №4.
Информацията за конкурсите е публикувана и на Интернет страницата
на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма: www.mее.
government.bg
Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения
конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
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АвтоПАРИ

Един път
Технически данни

BMW 118i

Двигател:
редови 4-цилиндров
турбо-бензин
Работен обем: 1598 куб. см
Мощност:
170 к. с./125 кВ
Въртящ момент:
250 Нм при 1500 об/мин
Трансмисия:
шестстепенна ръчна
Тегло:
1370 кг
Ускорение:
0-100 км/ч: 7.4 сек
Максимална скорост:
225 км/ч
Среден разход:
5.8 л/100 км
Емисии CO2 на км: 134 г
Цена: 51 950 лв.

Новата първа
серия на BMW е
пленяващо добра,
но и по-скъпа от
предшественика си
Нелогичните решения са най-лесни. Те са
освободени от рисковете на разума, не подлежат на санкцията на съмнението и ви водят
към леката пътека на щастието. Покупката на
най-малкото (засега) BMW от първа серия е
лишено от логика решение - тази кола е тясна,
скъпа и в чести случаи от ежедневието не е
полезна. За сметка на това обаче ще я обичате
и това не подлежи на коментар.
Мнозина не харесваха още първата генерация на този модел. Честият коментар за
външния вид е дори по-радикален - тя директно е обвинена като грозна. Всичко това
са спекулации и нервничения на хора, които
не могат да овладеят внезапното усещане
за напрегнатост в стомаха, онзи стимул за

Connected Drive

отричане на неизбежното, който различава
хората от животните. Всички живи същества
искаме нещата да имат рационална страна хранене, сън, възпроизвеждане. Но само ние,
хората, имаме възможността да се съмняваме
в себе си - и да изпитваме неконтролируемо
привличане. Дори любов.
BMW първа серия е по-голяма от предшественика си в габаритите и междуосовото
разстояние. Багажникът също е пораснал
до 360 литра, което е причината за искрена
гордост сред инженерите на баварците - това
го прави по-голям от еталона VW Golf. И
въпреки всичко маркетинговият екстаз не
трябва да ви заблуждава, че на задните седалки на "единичката" двама възрастни ще
пътуват безгрижни 500 километра. Не. Това
продължава да бъде страхотен автомобил
за двама и половина души - независимо от
пола, независимо от възрастта, независимо
от емоционалната връзка.
На предните седалки обаче новата първа
серия се усеща като автомобил от по-висок
клас. Мястото за водача е удобно, управлението не крие нито един ребус (кажете същото с
чисто сърце, когато се качите на някой Lexus

Интерактивност и връзка с интернет са две водещи теми при новата първа серия. Ако имате
iPhone и поръчате автомобила си с iDrive, можете да свалите приложението BMW Connected
Drive и да получите достъп до Twitter, Facebook и уебрадиа директно от интерфейса на
колата.

или Infiniti), а новите джаджи от инженерите
на BMW обещават и нова радост. Например
шалтерът за поведението на мотора. Идеята
е заимствана от Alfa Romeo, но за сметка на
това носи огромна радост - в зависимост от
необходимостта можете да изберете спортно
или комфортно положение, както и настройката Sport+, което се отразява на динамичните
свойства на двигателя.
Ако поръчате допълнителното оборудване
"активно окачване", с този шалтер ще можете
да управлявате и твърдостта на амортисьорите. Съществува и нова, съобразена с повелята
на времето настройка, която се нарича EcoPro.
Когато бутнете палчето на този режим, педалът на газта става като бъркалка на миксер в
тесто за козунак - колкото и да натискате, маята отвръща на удара с контранатиск. За сметка
на това в тази настройка автомобилът се
движи подчертано спокойно и икономично, а
син индикатор на таблото ви уведомява колко
километрa в повече ще можете да изминете
благодарение на решението си за бавност. Тази настройка е необходима за гузната съвест
на BMW шофьорите - които така или иначе
по-често ще избират Sport и ще проверяват

Специални модели

свойствата и качествата на автомобила си във
високодинамична обстановка.
BMW първа серия ще се продава с познати
дизелови агрегати. Истинската иновация
обаче е при бензините, където вече има турбо.
1.6-литровият мотор в 118i е истинска радост
със своите 170 к. с. и въртящ момент 250 Nm
още при 1500 об/мин. Моторът отговаря с желание на всяка заповед, издадена от десния ви
крак. В комбинация с шестстепенната ръчна
скоростна кутия можете да правите с този
автомобил нещата, заради които всъщност го
искахте още в началото - да се забавлявате, да
се усмихвате и да бъдете ирационални. Макар
и на тази безсрамно висока цена.
Александър Бойчев

Urban и Sport - за около 2000 EUR допълнително ще можете да стилизирате външния вид на
своята единица по екстравагантен начин. Докато Urban е ориентиран към градските хора и
притежателите на Apple джаджи (белият винил е водещ елемент в интериора и екстериора),
Sport е за истинските фенове на BMW, които ценят атрактивния външен вид и подчертаващите
истинския характер на автомобила детайли.
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20 технологии

Десет технологични
тенденции, които ще
променят света през
следващите десет години
Не е лесно да предскажеш бъдещето. Дори
при използване на комплексни компютърни модели, следване на всички настоящи
тенденции и всички възможности на статистиката понякога се появяват събития,
които объркват и най-добре разработените
планове. Появата на iPad беше едно такова
събитие. Това обаче не означава, че хората
ще спрат да опитват.
Списък

Дейв Еванс има може би най-интересната работа в мрежовата компания Cisco
Systems. Той е нейният главен футуролог
- човекът, към когото всички останали се
обръщат с надежда да надзърнат в бъдещето на технологиите. Той работи в корпорацията вече повече от 21 години, а наскоро се
е присъединил към екипа на Cisco Internet
Business Solutions Group - подразделението
на компанията, което помага на други фирми да оптимизират своите бизнес процеси
и въвеждането на нови технологии.
В процеса на своята работа той е изготвил
списък, наречен просто “Десет от десет”
- десет технологични тенденции, които
ще променят света в следващите десет
години.
Наскоро той реши да сподели своята визия
за бъдещето по време на видеоконферентна връзка с журналисти от различни
източноевропейски страни, включително и
България. Разказът му обаче започва с предупреждение: “Ако повярвате на всичко,
което ви кажа, значи съм се провалил”.
Информационна
експлозия

Дейв съобщава констатацията, че човешкото познание експлодира, удвоявайки се на
всеки две-три години. Над 70% от цялото
човешко познание е било създадено след
появата на интернет. След 50 години 95%
от всичко, което знаем, ще е било открито
през същите тези 50 години.
Самата глобална мрежа също расте, увеличавайки размера си два пъти на всеки 5.32
години. Интернет обаче и еволюира. Това е
първата тенденция, описана от Еванс - първото голямо развитие на уебпространството, така нареченият “интернет от неща”, не
просто е бъдещето на мрежата - то вече се е
случило. От 2010 г. в интернет има повече
устройства, отколкото хора - 6.8 спрямо
12.5 млрд. През 2020 г. тези цифри ще са
7.6 на 50 млрд. Сред новите обитатели на
мрежата са например едно дърво в Брюксел (което има над 3 хил. последователя в
Twitter), обувки с GPS навигация и дори
микрочипове, сложени в хапчета, изпращащи данни от вътрешността на стомаха
на пациента. Предстои да бъде извършено
подобрение на протоколите, чрез които
работи интернет, чрез преминаване от IPv4
към IPv6. При първата версия адресите
в мрежата са ограничени до малко над 4
млрд. При новата ще можем да сложим по
100 адреса за всеки атом на повърхността
на планетата.
От данни
към мъдрост

Това води до втората тенденция: наводнение от информация, измервана в зетабайти един милиард терабайта. В момента всички
харддискове на Земята нямат толкова много
данни. Според Еванс обаче до 2015 г. тол-

кова ще бъде
само трафикът, течащ
през мрежата, съставен
основно от
видеосъдържание. Тук
същинското
предизвикателство ще
бъде превръщането на тази информация в знание, от което да има някаква полза за човечеството.
Голяма част от тези данни няма да бъдат
съхранявани локално. Те ще са част от
третата тенденция - “мъдростта на облака”.
Чрез помощта на облачните технологии
дори сравнително прости устройства като
смартфоните ще имат достъп до ресурсите
на огромни суперкомпютри, като по този
начин всеки ще може да извършва сложни
операции от разстояние. Разходите за облачен компютинг вероятно ще надхвърлят 1
трлн. USD до 2014 г., а до 2020 г. една трета
от всички данни ще “живеят” или ще преминават през облака. Разбира се, облакът
е само толкова добър, колкото мрежата,
която използва. Четвъртата тенденция е
появата на “следващият нет” - мрежа, където файлове от по 500 GB се прехвърлят
за секунди през оптични кабели. Такива
опити вече са правени успешно от различни
университети и компании, включително от
Cisco, казва Еванс.
Пламен Димитров

plamen.dimitrov@pari.bg

Енергия

Следващата, пета поред тенденция е любопитно кръстена “Светът е плосък... такава е
и технологията”. “Хората еволюират, защото
комуникират”, казва Дейв. “Интернет е
най-могъщият инструмент за комуникация,
възможностите ни да споделяме идеи са
безпрецедентни, скоростта на получаване
на знания - мигновена”, допълва той. Скоро светът ще се придвижи от информация
“в близко време”, тоест случила се скоро,
до информация в реално време. Всеки ще
може да стане репортер, предавайки новини
отвсякъде и по всяко време. В бъдещето
хората няма да превключват различни телевизионни канали, а ще превключват отделни
личности, смята футурологът. За това ще са
необходими огромни енергийни ресурси.
В шестата си тенденция, “Силата на
енергията”, Еванс описва вярата си в едно
напълно възобновяемо бъдеще. Слънчевата енергия е един възможен източник
- в Масачузетския технологичен институт
например вече са тествали стъкла, събиращи соларна енергия, без да пречат на
гледката. “За един час ни облъчва толкова
светлина, колкото да задоволи енергийните
ни потребности за година”, казва Еванс,
допълвайки, че за сегашните ни нужди е
достатъчно с панели да бъде покрита само
0.4% от повърхността на планетата. Той
обаче признава, че проблемите в случая
не са технологични, а политически, което
ги прави много по-сложни.

1.

ИНТЕРНЕТ ОТ НЕЩА

МАРТ ����

Импланти в ретината връщат
зрението на слепи пациенти

ФЕВРУАРИ ����

Лабораторията
Lawrence Livermore разработва
изкуствената ретина Argus III

В МРЕЖАТА ВЕЧЕ ИМА ПОВЕЧЕ УСТРОЙСТВА, ОТКОЛКОТО ХОРА
НА ПЛАНЕТАТА

2.
ЗЕТАНАВОДНЕНИЕТО ИДВА
ЧОВЕШКОТО ЗНАНИЕ ЕКСПЛОДИРА И СЪЗДАВАНАТА
ИНФОРМАЦИЯ ПОСТОЯННО СЕ УМНОЖАВА

3.

МЪДРОСТТА НА ОБЛАКА

ОБЛАЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ДАВАТ ДОСТЪП ДО СИЛАТА НА
СУПЕРКОМПЮТРИ ПРЕЗ ОБИКНОВЕНИ УСТРОЙСТВА

4.

ОКТОМВРИ ����

Италиански и шведски учени
създават първата изкуствена
китка, която може да чувства

СЛЕДВАЩАТА МРЕЖА

СКОРОСТТА НА ТРАНСФЕР ПРЕЗ БЪДЕЩИЯ ИНТЕРНЕТ ЩЕ Е
В ПЪТИ ПО�ВИСОКА

5.

СВЕТЪТ Е ПЛОСЪК,
ТАКИВА СА И ТЕХНОЛОГИИТЕ

СКОРО ИНФОРМАЦИЯТА ЩЕ ПРИСТИГА МИГНОВЕНО И
ВСЕКИ ЩЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ АВТОР

6.

ДЕКЕМВРИ ����

Триизмерен биопринтер
на Organovo може да принтира
човешки тъкани и органи

АПРИЛ ����

Болницата на Масачузетс
в Бостън тества изкуствен
панкреас в �� пациенти

СИЛАТА НА ЕНЕРГИЯТА

НОВИ НАУЧНИ ОТКРИТИЯ ЩЕ ОТГОВОРЯТ НА ВСЕ
ПО�ГОЛЕМИТЕ НИ ЕНЕРГИЙНИ НУЖДИ

7.

ВСИЧКО Е ЗА ТЕБ

ПОЯВАТА НА НОВИ НАЧИНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ
ЩЕ ГИ НАПРАВИ ПО�ДОСТЪПНИ ОТВСЯКОГА

АПРИЛ ����

Учени от университетския
медицински център Rush
в Чикаго откриват възможно
лечение на рака на кожата

8.

СЛЕДВАЩОТО ИЗМЕРЕНИЕ

ОЧАКВА СЕ БУМ НА ПРЕДМЕТИ, ИЗРАБОТЕНИ ЧРЕЗ �D
ПРИНТИРАНЕ

9.
ДРУГО СЕМЕЙНО ДЪРВО

ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ И РОБОТИКАТА ЩЕ ДОВЕДАТ ДО
ПОЯВАТА НА ПЪРВИТЕ ИЗКУСТВЕНИ ХОРА

10.

ТИ... САМО ЧЕ ПО-ДОБЪР

СЛИВАНЕТО НА ЧОВЕК И МАШИНА, ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА
БОЛЕСТИТЕ И ПРЕКЪСВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ОСТАРЯВАНЕ

Ако повярвате на всичко,
което ви кажа, значи съм
се провалил

Адаптация

Седмата тенденция е “Всичко е за теб”.
При нея технологът смята, че докато досега ние сме се адаптирали към технологиите, вече те се приспособяват към нас.
Преди, че и до този момент, човек трябва

САМОЕВОЛЮЦИЯТА
НА ВИДОВЕТЕ

Дейв Еванс,
главен футуролог на CISCO

да се научи да борави с
мишка и клавиатура, както
и със сложен интерфейс, за
да управлява дадена програма. “Много от нас имаха видеоплейъри с мигащ
на 12.00 час просто защото
не можехме да настроим
времето”, споделя Еванс.
Скоро това ще остане в миналото. В бъдещето машините ще може да ни разпознават по лице или глас, ще
живеем в свят с постоянно
включена “разширена реалност” (augmented reality),
ще можем да си сложим
лещи за очи, показващи ни
виртуални предмети, които
не съществуват в реалния
свят, но са също толкова
истински. Машините ще
може дори да четат мислите ни - Toyota вече е
демонстрирала инвалидна
количка, която може да се
управлява само с мисъл
(при това работеща с 95%
точност).
Нов тип
принтиране

Ако си мислите, че няма
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ЮЛИ ����

Испански учени откриват
субстанция, осигуряваща
фотографска памет

ОКТОМВРИ ����

Изследователи от Университета
на Вашингтон разработват мозъчен
компютърен интерфейс, позволяващ
на потребителя да управлява
хуманоиден робот с мисъл

АВГУСТ ����

Wicab разработват устройство,
с което слепи хора "виждат"
с езика си

ЮНИ ����

Сърдечният институт
в Тексас разработва "въртящо се"
сърце �без пулс, без запушвания,
без разриви�

ФЕВРУАРИ ����

Университетът на Мичиган
разработва изкуствено стъпало,
с което инвалиди могат да ходят

540000

▶ пъти ще се увеличи
интернет трафикът до
2015 спрямо 2003 г.

как виртуалните предмети да бъдат
същевременно и истински, помислете
пак. Осмата тенденция е “Всичко по
поръчка” и може да бъде описана с
две думи - 3D принтиране. Така наречените триизмерни принтери може да
създадат всеки предмет, за който имат
компютърен модел. Това става чрез
наслагването на слой върху слой от
материала, от който е направен предметът. Така в бъдещето ще можем да
“сваляме” физически предмети от
интернет - реално изтегляйки файл
с 3D модел, който впоследствие вашият принтер да създаде от нищото
(разбира се, не от въздуха - трябва да
сложите съответната суровина).
Вече има принтери, които може
да създават предмети от над 40 материала, а цената им следва същата
ценова крива като 2D принтерите
- докато преди пет години те са били
непосилно скъпи (над 1 млн. USD),
вече има базови модели за около
1700 USD. След едно десетилетие
те ще са нормален домакински уред
като микровълновата печка, казва
Еванс. В бъдещето ще можем да си
“отпечатваме” дори храна, а такива
принтери ще бъдат изпратени на
Марс, за да принтират домове за космонавтите още преди самите те да са
пристигнали.

Страх от бъдещето

Все по-истински ще стават и виртуалните хора - “Друго семейно
дърво” е деветата тенденция, описваща ускоряващата се еволюция на
изкуствения интелект, роботиката и
човекоподобните компютърни модели. Дейв ни препоръчва да потърсим
Mee Emily в YouTube. Казва, че няма
да се усетим, че във видеоклипа
участва не истинска жена, а триизмерен модел.
Еволюцията няма да подмине и
самите хора. Последната, десета
тенденция е кръстена “Ти... само че
по-добър”. В нея Еванс описва евентуалното сливане между човек и машина. Изкуствените органи са само
началото - някои учени смятат, че ще
успеят да спрат, или поне да забавят,
процеса на стареене. “Следващите
поколения ще живеят поне по 200
години”, смята Еванс. Вече хората
сами ще управляват еволюцията си.
Той допълва, че отчита негативите на
някои от тези тенденции, но заявява,
че технологията сама по себе си е
неутрална. Само от нас зависи как ще
я използваме. За финал и той задава
един въпрос: готови ли сме всъщност,
чисто психически, за всички тези
промени? Узряло ли е човечеството
достатъчно, че да живее вечно?

Интернетът от неща
вече е тук

Как ще се увеличават населението и свързаните с мрежата устройства

2003 2010 2015 2020
СВЕТОВНО
НАСЕЛЕНИЕ*

�.�

�.�

�.�

�.�

СВЪРЗАНИ
УСТРОЙСТВА*

�.�

��.�

��

��

УСТРОЙСТВА
НА ЧОВЕК

�.��

�.��

�.��

�.��

*в милиарди
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Саундтракът
на София

Българската минногеоложка камара стана част
от инициативата Глобален
договор на ООН

Звуковият фон, който засякохме в
слушалките на случайно срещнати хора
Маршрут:
пл. „Славейков”,
ул. „Раковски”,
НДК,
бул. „Витоша”,
пл. „Света
Неделя”,
бул. „Мария
Луиза”,
ул. „Пиротска”

Какво слуша София? Вероятно всичко.
Но решихме един ден да излезем и да
засечем звуковия фон в слушалките на
онези, които работят навън или карат
колело, или крачат на път към офиса,
за среща, на училище.
Ако си пуснете тези парчета, значи
слушате „саундтрака” на София. А
той прави снимка на настроението на
хората. Поне на тези, които слушат
музика в движение.
Досега, като се разхождахме, винаги ни
се е струвало, че онези със слушалките

по улиците са страшно много. Само че
краткият ни експеримент, извършен по
произволно избран маршрут в центъра
на града, показа, че това е оптическа измама или по-скоро пожелателно мислене.
Нали се сещате как новобранците виждат
навсякъде военни, бременните - други
бременни, и нововлюбените - други
влюбени. Е, ние - освидетелстваните
меломани - виждаме навсякъде хора със
слушалки. Но сега, като излязохме да се
срещаме с тях, ни се стори, че слушалките в ушите далеч не са толкова много.
Огледайте се.

Suicide Silence. Unanswered.
Деткор, детметъл
Безработен засега, 25 г.

Какво слуша София
по стилове
Радио

Рок, хардрок,
алтърнатив

�.�%

��%

Попфолк

�.�%

Електроника,
хаус,
брейкбийт,
електросуинг,
дръм енд бейс

��%

Хардкор,
деткор,
авангарден
метъл,
неометъл

��%

Поп, денс

��%

Данните са от направена анкета сред непредставителна извадка на хора със слушалки

Rolling Stones. Jumping Jack Flash.
Рок
Програмист, 40 г.

Airbourne. What’s Eating You.
Хардрок
Ученик, 18 г.

Flying Steps. We Are Electric.
Брейкбийт/електроника
Системен администратор, 38 г.

Linkin Park. In the End.
Неометъл
Ученичка, 18 г.

Parov Stelar. Let’s Roll.
Електросуинг
Завършил Художествената гимназия, 18 г.

Петък 30 септември 2011 pari.bg

weekend 23
Избрано

KASABIAN
Velociraptor!

Четвъртият студиен албум
на Kasabian е и четвъртото
доказателство, че тази група
не може да се вкара в ясно
дефинирано стилово пространство. Във Velociraptor!
има парчета, в които можем
да чуем типичен бритпоп ала
Oasis и Blur, да минем през
Acid Turkish Bath (Shelter From
The Storm) със звук като от
ориенталски уестърн и да се омешаме с електроника, която
варира от нахъсваща, дори агресивна в Switchblade Smiles
до спокойна, чак приспиваща в Neon Noon. Velociraptor!
надминава досегашното творчество на Kasabian най-вече с
още по-”зарибяващия” звук. Може да се пристрастите.
Оценка: 8/10

MACHINE HEAD
Unto the Locust

През 2007 г. Machine Head издадоха един от най-добрите
метъл албуми въобще, което
беше причината много хора
да са скептично настроени
към Unto the Locust. Хубавото на този албум е, че тези
съмнения се изпаряват не
по-късно от 20 секунди след
края на интрото му. Въпреки
че средната дължина на песните е 7 минути, в Unto the
Locust няма излишен риф, нито пък момент на досада,
но за сметка на това има разнообразие, което включва
мелодии, типични за много различни стилове метъл,
както и най-професионалните вокали, които Роб Флине
демонстрирал досега (и за които той ходи на специални
уроци). Накратко - задължителен албум.
Оценка: 9.5/10
Страницата подготвиха Марина Караконова, Теодора Мусева и Илия Темелков
Placebo. Devil in the Details.
Алтърнатив
Сервитьорка, 23 г.

Devin Townsend Project. Fly.
Авангарден прогресив метъл
Продавач-консултант, 31 г.

Снимки Марина Ангелова, Илия Темелков

Nancy Ajram. Ya Salaam.
Поп/уърлд музика
Музикант, гайдар от Палестина, 27 г.

AC/DC. TNT.
Хардрок
Търговец на книги, 46 г.

Shilly & Mista T. Essential Mix.
Дръм енд бейс
Ученик, 18 г.

Азис. Гадна порода.
Попфолк
Работи в сферата на услугите, 22 г.

Karsh Kale. Broken English.
Хаус
Студент по медицина от САЩ, 21 г.

Inna. Hot.
Поп
Ученичка, 17 г.
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▶Кафене “Македония” се е намирало на булевард “МарияЛуиза”, на ъгъла на мястото, където днес е паркингът
пред ЦУМ

▶Ресторант-пивница “Батенберг” е бил на улица
“Калоян”, срещу ротондата “Свети Георги” в двора на
президентството и хотел “Шератон”

Историята на двама опоненти, които имат
една цел, а впоследствие и еднаква съдба
Само двайсетина години след Съединението на България в столицата кипи от живот. Ниските двуетажни
постройки съжителстват със самотно стърчащи европейски сгради с оголени, прави калкани, предвидени
за строеж в съседство, който ще допълни и оформи
фасадата на цялата улица, така както е в Европа. Все
още улиците са по-малко от кривите сокаци, а не
всички булеварди са павирани. Ориента на Станбул
се преплита в пъстра мозайка с барока на Виена. На
мода са кафенета, пивници и салони. Турската реч се
чува по-рядко, народните носии полека преминават в
градско облекло. Файтони и каруци, теглени от биволи,
се движат редом с трамваите, автомобили почти няма.
Търговия и политика се въртят навсякъде.
В първото десетилетие на двадесети век освен цялата
пъстрота от изчезнали днес занаяти и образи в столичните кафани можели да бъдат забелязани и една
особена порода хора, които за удобство били наричани
“македонстващи”. Това са пришълците от българските
земи, останали извън пределите на Царството. Войводи, комити или просто бежанци. След неуспеха на
Илинденско-Преображенското въстание мнозина от тях
дошли в София, заемайки се отново с организацията
на делото - освобождението на Македония. Лицата от
двете фотографии - на Яне Сандански и Борис Сарафов,
сами говорят за същността и характерите на хората,
но описаният* на журналиста и писател Димо Казасов
слагат последните щрихи от впечатлението. Двама раз-

лични до противоположност мъже, една цел и в крайна
сметка - една съдба.
“Кафене “Македония” беше свърталище на македонските деятели. Четници и воеводи тук си даваха
срещи, тук обсъждаха проектите си, тук определяха
деня за нахлуването си в Македония. Тук се правеха и
опитите за помирение и обединение на двете остро
враждуващи помежду си организации. Един такъв
опит беше срещата на вожда на Вътрешната организация Борис Сарафов и другаря му Гарванов с делегата
на Серската вътрешна организация Тодор Паница,
един от най-смелите македонски воеводи. Не по-малка известност, а неустрашим боец обкръжаваше и
красивото чело на Борис Сарафов. Борис, 35-годишен
красавец, природно интелигентен, елегантен и смел
революционер, бе успял в късо време да обкръжи името
си с обаянието на легендарен герой.”
Срещата обаче е подготовка за убийството на Сарафов,
извършено скоро след това. Наредено е от Яне Сандански. Въпреки че формално двамата имат една цел
- освобождаване на Македония, между двамата представители на новооформилите се “левица” и “десница”
съществуват идеологически различия. Основният спор
е дали Македония трябва да бъде автономна или да се
обедини с княжеството.
Стоящ на другия полюс не само в идейно отношение,

но и чисто човешки, у Яне Сандански липсва елегантността на бохема Сарафов, на нейно място личи сякаш
фанатичната решителност на един аскетичен и решен
на всичко мъж. Ето как Казасов описва срещата си с
него. Тя се състои в бирария-пивница “Батенберг”.
“След Балканската война аз често се хранех в “Батенберг” заедно с Яне Сандански. Един ден, отишел в ресторанта преди него, бях заел маса в средата на салона
и чаках търпеливо своя сътрапезник. Яне се зададе от
вратата, спря се, огледа внимателно салона и тръгна
към моята маса.
Аз на такава маса не сядам - ми каза той.
Защо? - попитах аз.
Защото е коварна и може да ми изяде главата. Ела да
седнем хей там, на дъното, в кюшето срещу входната
врата. Искам да виждам кой влиза и кой излиза. Винаги
предпочитам да имам зад гърба си твърда стена, а не
въздух или прозорец. Прозорецът е като жена. Никога
не знаеш кога ще ти измени.”
Малко след тази среща Яне Сандански също е убит в
засада, организирана от ВМОРО - организацията, която
допреди години е ръководена именно от Борис Сарафов.
Пейо Колев, създател на сайта www.lostbulgaria.com
*Текстовете (със съкращения) са от книгата на Димо Казасов “Улици,
хора, събития”.

