Новини ▶ 3

Петък

И Словакия
одобри
спасителния
план за еврото

14 октомври 2011, брой 194 (5254)

Новини ▶ 7

Нов закон ще
окрупни хазартния
бизнес

USD/BGN: 1.42481

EUR/USD: 1.37270

Sofix: 336.68

BG40: 113.75

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

+0.28%

-0.28%

Промоциите
и собствените
марки стават
все по-търсени
Заради намаленото потребление:

-0.03%

-0.15%

цена 1.50 лева

Новини ▶ 6

Мария Неделчева, евродепутат
и член на Комисията по земеделие
в ЕП

С 30% ще
се увеличат
директните
плащания
Свят ▶ 10

Търговските вериги привличат
все повече купувачи основно заради
ниските цени на стоките от брошурите
и предлагането на евтини продукти
със собствени марки ▶ 12-13

Германия ще
бъде опасно
близо до
икономически
застой през
2012 г.
Weekend ▶ 22-23

Мозъчни
тренировки

Представете си, че като
планирате работния
си ден, не записвате
нищо, но и нищо не
пропускате...
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2 редакционна
Печеливш
Доминик Строс-Кан

Губещ
Лакшми Митал

Френската прокуратура прекрати разследването срещу бившия ръководител на Международния валутен фонд (МВФ) Доминик Строс-Кан
за опит за изнасилване. От прокуратурата са посочили, че има доказателство от първо лице за сексуално посегателство, но случаят е
твърде стар, за да започне съдебно преследване. Става въпрос за 32годишната писателка и журналистка Тристан Банон, която обвини
Строс-Кан, че се е опитал да я изнасили. Френската прокуратура започна предварителното разследване по нейните обвинения през юли.

Международната компания Arcelor Mittal, чийто директор
е Лакшми Митал, закрива част от производството си в
металургичния завод в Лиеж, като от решението ще бъдат
засегнати между 3000 и 4000 служители. Решението за прекратяване на топлинните производствени процеси е окончателно и бе предшествано от стачки в предприятието.
Обсъжда се възможност за закриване и на заводите във Флоранж, Франция, и Бремен, Германия.
Подробности на стр. 15

Мнения

Коментар

Проверката като висша
форма на разхищение

▶ Браво на Дянков?
▶ Та той говори все
неща, които са нереалистични! Този закон
така ще се промени, че
прането на пари да не
спира.
▶ Какво стана със
закона са отпадъците
и пунктовете за метали? Затвориха ли ги? Не.
Законът беше изтеглен и... толкоз...
СССРейчо

Тема на деня ▶ 4-5

Компании ▶ 11

Air Liquide ще инвестира
още 10 млн. EUR у нас

Френската компания разширява производството си,
след като подписа договор за увеличаване
на доставките за “Аурубис България”

Четвъртък

Как Словакия
спъна спасителния
фонд
на еврозоната

USD/BGN: 1.42077

-1.15%

13 октомври 2011, брой 193 (5253)

EUR/USD: 1.37660

+1.17%

Sofix: 336.79

цена 1.50 лева

BG40: 113.92

-0.04%

-1.14%

Измамнят ръст
на пазара на нов
кол 44 490
Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

37 609
   
 
 
  


21 075

Българска фондова борса

Официално продажбите са
с 21% повече, но това се
дължи основно на “реекспорт”.
Прогнозите на търговците са
за задържане или спад
на пазара и ново отдалечаване
от рекордните продажби преди
5 години ▶ 8-9

13 757





Компании и пазари ▶ 12-13

Застраховка
“лошо
време”...

...или как моделът
на климатичното
хеджиране се опитва
да си проправи път в
България



16 950



Компании ▶ 14

“Рьофикс”
ще инвестира
в нова
производствена
линия
Приходите на
дружеството имат 27%
ръст за деветмесечието


Европари ▶ 20-21

“Алиби” с
евросубсидии

Собствениците на
велинградското
заведение получиха
парите по европроекта
си, след като той
отдавна е завършен

pari.bg Топ 3

1

bob излезе на
светло. Както
прогнозира pari.
bg, зад рекламната кампания от
смешни сини човечета се оказа новият
виртуален оператор
на "М-Тел"

2

Измамният
ръст на пазара
на нови коли.
Официално
продажбите са с 21% повече, но това се дължи
основно на "реекспорт"

3

Правителството одобри нов закон
за хазарта.
Игралните зали и казината вече не трябва да бъдат близо до
училища. Въвежда
се регламентация
на онлайн хазарта,
залаганията чрез
SMS и телевизионни
предавания

Снимка shutterstock

Проверката е висша форма на доверие. Проверката на проверката на
проверката обаче вече става висша
форма на размиване на отговорност,
раздуване на и без това големия
щат в държавната администрация
и разхищение на пари от бюджета.
Онези, които идват от данъкоплатците.
Най-новото перо в графата
разходи на Министерството на
финансите ще бъде за чиновници, отговарящи на длъжностното
наименование "финансов квестор".
Те ще се подвизават във всички
търговски дружества, в които
държавата има участие. Ще се назначават от финансовия министър,
а основната им функция ще бъде
превантивен контрол - да следят
за законосъобразното разходване
на средствата ,преди да са извършени. Така финансовите проверки
в дружествата с държавно участие
придобиват многопластова форма
с елементи на припокриване на
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функциите.
И в момента със задачата да контролират това, което се случва в
дружествата и да получават информация от първа ръка, са натоварени
представителите на държавата в
управлението на тези компании.
Една част от тях са служители на
отделните министерства, а други са
външни за държавната администрация, но се избират от ресорния министър като експерти. Без конкурс
и изисквания, само по преценка
на министъра. За задължението
да контролират какво се случва в
дружества като БДЖ, "Ръководство
на въздушното движение", "Информационно обслужване" и др. тези
хора получават възнаграждения
всеки месец. В много от случаите
годишните им заплати надхвърлят
тази на министър-председателя.
Какво се случва в дружеството,
следят и специално назначени
одитори, които са служители в него
и получават заплати, но в същото
време трябва да подават сигнали
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срещу шефовете си за нередностите, които откриват. Комично,
нали? Като проверяващ от последна
инстанция би следвало да се явява и
Агенцията за държавна финансова
инспекция.
Преди всички обаче вече ще бъде
квесторът. Според новите предложения за промени в Закона за
финансово управление и контрол
в публичния сектор финансовият
квестор трябва да бъде новото лице
на прозрачността в държавните
фирми. Или на затъмнението. Редом
с всичките си задължения всеки
месец той ще трябва да представя
на финансовия министър доклад за
извършените проверки. А междувременно ще продължаваме да
питаме как и в каква посока поеха
безследно изчезналите 1000 вагона
от БДЖ? Кой и защо е бил с широко
затворени очи? И отговорността се
размива между предварителния,
повременния и последващия контрол, за да прелее в липсващ.
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Число на деня

Проблем за борбата с купуването
и продаването на гласове е това,
че специални разузнавателни
средства не може да се използват

66

▶ европейски банки няма да издържат стрес тестовете
според анализ на Credit Suisse

▶ Подробности на стр. 9

Борис Велчев, главен прокурор

Окончателно

И Словакия одобри плана за еврото

България
е много
добър пример
за дисциплина,
предприе редица
мерки за своята
фискална
консолидация

Вече всички
17 държави
от еврозоната
подкрепят
Европейския фонд
за финансова
стабилност
Два дни след като парламентът на Словакия отхвърли
спасителния план, управляващите в Братислава успяха
да осигурят мнозинство. Така планът вече е окончателно
одобрен от всички 17 страни
от еврозоната. Планът предвижда увеличаване на Европейския фонд за финансова
стабилност (ЕФФС) до 440
млрд. EUR. Фондът ще може
вече да изкупува държавен
дълг на страните от еврозоната и да предлага кредитни
линии на страните членки и
на банки.

Жозе Мануел Барозу

Амбициите
ни са в
следващите
години да
усвоим всички
възможни
фондове, които
има за България

Поздрави от София

“Искам да поздравя Словакия за решението да подкрепи европейския фонд
за стабилност”, коментира
председателят на Европейската комисия Жозе Мануел
Барозу в София. Барозу беше
в България за участие в изнесеното заседание на Бюрото
на Групата на Европейската
народна партия. Председателят на Eврокомисията подчерта, че не е имал съмнения,

В броя четете още

Бойко Борисов

че премиерът на Словакия
Ивета Радичова ще подкрепи
разширяването на европейския спасителен фонд.
И подкрепа за Шенген

След проведена среща с
премиера Бойко Борисов
председателят на ЕК Барозу

Срещу ЦИК

Компании ▶ 11
“М-Тел” стартира
4G мрежата си
от следващата
година
С нова марка мобилният
оператор се прицелва
в сегмента на по-малко
харчещите потребители

Тенденции ▶ 18
Пазарът на
персонални
компютри забавя
растежа си

Продажбите на PCта страдат от силното
представяне на таблетите и
смартфоните

▶НДСВ заедно с
младежкия СДС, ВМРОНИЕ, ОДС на Стефан
Софиянски, “Обединени
земеделци” и ЛИДЕР
проведоха протест
в София. Шествието
беше оглавено от
кандидата за кмет
от НДСВ Владимир
Каролев, който
подкара колело.
Протестът беше
насочен срещу ЦИК,
който според тях не
спазва Изборния кодекс
снимки марина ангелова

няколко пъти повтори, че
България има подкрепата
на комисията за присъединяването към Шенгенската зона (повече на стр.
4). Двамата са обсъдили
проблемите на страната
ни около присъединяването към зоната за свободно

пътуване, икономическата
обстановка, усвояването
на европейските фондове.
Според Барозу е справедливо българските граждани
да пътуват свободно и да
се възползват от всички
предимства, които предлага
зоната.

От своя страна премиерът
Бойко Борисов благодари за
подкрепата на комисията
при строителството и финансирането на всички магистрали, както и за поетия
ангажимент за финансиране от 2014 до 2020 г. на вече
затворените четири реакто-

ра на АЕЦ “Козлодуй”.
Преди срещата министърпредседателят е показал на
европейския си гост археологическите забележителности около строящото се
метро в района на Министерския съвет.
Елина Пулчева
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4 Новини У нас

Страсбург застана зад членството
на България и Румъния в Шенген
Европейските депутати призоваха съветът да не разширява излишно
критериите за присъединяване
Европейският парламент застана зад присъединяването
на България и Румъния към
Шенгенското пространство,
като гласува съответната резолюция на заседанието си
в четвъртък. Това се случва,
след като на последния съвет
на вътрешните министри на
страните членки Холандия и
Финландия гласуваха против
членството на двете страни.
Въпреки че чисто формално
техническите критерии за
това са изпълнени, мотивите
на Амстердам и Хелзинки
са по-скоро политически. Те
критикуват това, което често
е критикувано и от Европейската комисия - проблемите в
съдебната система и борбата
с корупцията и организираната престъпност.
Без допълнителни
критерии

В приетата от европейските депутати резолюция те
призовават да не се разширяват критериите за членство и България и Румъния
да бъдат приети въз основа
на сегашните. В документа е припомнено, че тези
условия са изпълнени от
двете държави. Записано е
още, че България и Румъния са променили защитата по границите още преди
месеци. Настояването е
съветът да одобри приемането на заседанието си
на 23 октомври в Брюксел.
Според европейски дипломати обаче ефектът от това

Компромисен
вариант
Полша предлага
частично
отваряне
▶ За да бъдат избегнати
нови провали при гласуването, полското председателство на Европейския
съюз предлага компромисен вариант, при който

Не съществува нито един
аргумент в
подкрепа на
тезата, че
присъединяването на
двете страни
излага на риск
Шенгенското
пространство

не е сигурен и Холандия и
Финландия може и да останат на позициите си. В изказването си председателят
на Европейския парламент
Йежи Бузек призова двете
държави да преосмислят
позициите си.
На принципа
на доминото

Приемането на България и
Румъния в Шенген се бави
вече с месеци. Първоначалната дата за това, широко рекламирана от правителството
като повече от сигурна, беше
през март. Тогава обаче проблемът дойде от Германия
и Франция. Тогава двете
държави изпратиха писмо
до Европейската комисия, в
което настояха членството
да бъде отложено, защото
би било преждевременно.
Критиките отново бяха за
пропуски в областта на сигурността и правосъдието,
което може да има „тежки
последици” за вътрешната
сигурност в ЕС.
След като съпротивата на
Берлин и Париж беше преодоляна обаче, се появиха
критиките на Холандия и
Финландия. Някои други
държави също имаха колебливи позиции, но тези две
упражниха правото си на
вето. Те настояват решението
за това да бъде взето през
следващата година.

▶Въпреки гласуваната резолюция обаче няма никаква гаранция, че блокиращите държави ще се съобразят с
мнението на Европейския парламент
Снимка bloomberg

В началото на седмицата

премиерът Бойко Борисов
отново настоя, че България
е подготвена.
„Страната ни е най-добрата граница на Европа
и най-добрата граница на
Шенгенското простран-

границите да бъдат частично отворени. Според
предложението от 1 ноември тази година трябва да
отпадне граничният контрол при въздушния и морския транспорт. Контролът на сухопътните граници обаче трябва да остане
до лятото на 2012 г. Засега Холандия и Финландия
отхвърлят и този вариант на членство. Темата
обаче не е отпаднала и

предстои да бъде обсъдена
на високо ниво, след което
се очаква Полша отново да
я постави на дневен ред на
следващия съвет на министрите.
▶ Преди гласуването на
членството в края на септември българското външно министерство заплаши, че при отхвърляне на
предложението ще блокира
реформата в Шенгенското
пространство.

Дали - или

Андрей Ковачев,
евродепутат от групата на Европейската народна партия

ство”, коментира той. Дори
и да изпълнява техническите
критерии обаче, страните
членки имат правото да блокират присъединяването по
политически причини, а те
винаги са едни и същи. Въ-

преки това правителството
избягва да коментира проблемите в правосъдието и
сигурността и набляга на
технологичната модернизация. Между другото ден след
отхвърлянето на членството

в България стартираха протестите, предизвикани от
случая в Катуница, които за
пореден път поставиха под
съмнение и критика действията на полицията.
Филипа Радионова

Това отношение към България и Румъния
е необосновано. Позициите на Холандия
и Финландия са базирани само на техни
вътрешнополитически борби, а това има много
малко общо с фактите
Манфред Вебер,
зам.-председател на Европейската народна
партия

Това е популистки рефлекс. Вместо да
се придържаш към общите правила на
ЕС, Финландия и Холандия се придържат към
враждебността на десния популизъм. Няма
съмнение, че България и Румъния са изпълнили
предпоставките за присъединяването към
Шенген и двете държави положиха големи
усилия за това. Също толкова неразбираема е и
съпротивата към компромисното предложение
на Холандия и Финландия
Франциска Келер,
депутат от групата на Зелените
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С 30% ще се увеличат
директните плащания
Интервю Мария Неделчева, евродепутат и член на Комисията по земеделие в ЕП

▶Госпожо Неделчева,
в понеделник беше
представен проектът
за реформи в общата
земеделска политика
след 2013 г. Какви плюсове видяхте в него за
България?

- Искам първо да припомня, че това беше първото
представяне на проекта пред
Европарламента. Но до взимането на окончателното
решение ние ще можем да
подобрим текстовете. Има
неща, които одобряваме, но
и такива, които се нуждаят от
повече уточнения.
Мога да отлича няколко
предложения, които са добри за България. Директните
плащания несъмнено ще се
увеличат с около 30% и максимално ще се доближим до
средните стойности на ЕС.
Това, разбира се, не трябва
ни успокоява съвсем, защото
нашето искане беше за 100%
изравняване, но положителното е, че това увеличаване
с 30% няма да се случи чак
през 2016 г., както се предвиждаше досега, а още през
2014 г.
Добре е за България, че се
дава приоритет на малките
земеделски производители
- те ще ползват опростени
процедури и около 10% от
директните помощи. Нещо,
което до този момент не се
е случвало.
Важна промяна е също
възможността всяка стра-

на да извежда националните си приоритети при
програмите за развитие
на селските райони. При
директни плащания пък
са предвидени повече програми за младите фермери.
Досега в България имаше
само една такава.
▶По кои мерки обаче
трябва да искаме подобрения?

- Ще трябва да бъдем предпазливи относно последствията от въвеждането на
таван за преките плащания
от 300 хил. EUR и рязкото
намаляване на субсидиите
над 150 хил. EUR. Това е
израз на призива за повече
справедливост както в рамките на една страна, така и
по сектори. Конкретният
пример за всички нас е
огромната разлика между
зърнопроизводителите и
зеленчукопроизводителите. Но въпреки това трябва
да се внимава, за да няма
ощетени фермери.
▶Голяма част от плащанията ще бъдат
обвързани с екологични
критерии. Но в България
земеделието все още
не е модернизирано до
степен, в която да си
позволим да мислим за
зелени инвестиции.

- Да, така е. Трябва да
подходим много внимателно към т. нар. озеленяване.

Нова земеделска политика
България е с едно наум
▶ В понеделник Eвропейската комисия представи проект за реформа на Общата селскостопанска политика
(ОСП) за периода след 2013 г. Той цели селското стопанство в цяла Европа да стане по-конкурентоспособно, поустойчиво и по-стабилно, за да се осигури здравословна
и качествена храна на гражданите, да се опази околната
среда и да се развиват селските райони.
▶ В България обаче проектът не бе приет еднозначно. Различни са мненията относно това какви ще бъдат ефектите за страната ни.
▶ С много наум се гледа на плановете на Брюксел за
таван на субсидиите за обработвана земя - до
300 000 EUR на стопанство, за да се избегне феноменът
„агромилионери” и да се гарантира, че парите ще стигат
до повече земеделци.
▶ Комисията предвижда също европомощи да получават
само т. нар. „активни” фермери - тези, чиито приходи са
95% от земеделие.
▶ Въпреки усилията на България и другите по-нови страни членки за отпадане на т.нар. исторически подход, при
който по-новите членки на ЕС получават по-малки субсидии, засега е постигнат частичен успех - земеделците
в новите членки ще продължат да получават по-ниски
дотации от колегите си в Западна Европа до 2016 г., макар
че нивата ще са с 30% по-високи от сегашните.
▶ Освен това някои от представените мерки за директните плащания бяха разтълкувани като забрана за новите агрофирми, създадени през и след 2011 г., да ползват
евросубсидии.
▶ Притеснения буди и голямото обвързване на евросредствата с екологични мерки и политика на иновация, тъй
като българските фермери масово не са достатъчно
модернизирани, за да си позволят да мислят за инвестиции в подобни практики.

Там тепърва предстои да се
уточнят всички процедури
и подробности, но идеята е
около 30% от всички плащания да са обвързани със
зелена политика.
Общата ни тревога е за
новите страни членки.
Фермерите от по-старите
членки са много по-напреднали в технологиите,
защото двадесет години са
ползвали субсидии за нова
техника. Докато ние имаме
нужда първо да модернизираме производството, а
после да мислим в духа на
времето. Бих искала тези
критерии да бъдат поносими, а не невъзможни за
българските фермери. От
друга страна, имам и притеснения, че тези мерки
може да утежнят още повече администрацията и
бюрокрацията. Фермерите
може да се сблъскат с още
по-тежки и тромави процедури, които да забавят
плащанията.
▶Доколко е опасна
идеята новите ферми,
създадени през и след 2011
г., да не може да ползват
директни субсидии?

- Видях, че подобна промяна беше отразена от медиите, но аз лично имам
нужда това правило да го
видя черно на бяло в документ, защото, честно казано, на представянето не чух
подобно нещо от комисар

Реформираната ОСП цели
да насърчи
иновациите, да
повиши конкурентоспособността на
селското стопанство
в икономически и
екологичен аспект, да
ограничи изменението на климата и да
подпомогне заетостта
и растежа
В никакъв
случай
България няма да
получи по-малко
средства. Таванът
върху субсидиите
до 300 000 EUR на
стопанство означава
насочване на
огромен финансов
ресурс към малките
земеделски
производители и
по-изостаналите
сектори

Снимка Емилия Костадинова

Ще подходим внимателно към въвеждането на таван за евросубсидиите,
както и към обвързването на плащанията с екологични критерии

▶Мария Неделчева, евродепутат и член на Комисията по земеделие в ЕП

Чолош. Има тенденция да
се насърчават обединенията на малките земеделски
производители, които разполагат с по декар-два и нямат възможност да печелят
от земята си.
Може би това предложение в определен контекст
някак създаде впечатлението, че новите ферми
няма да имат право на
помощ.
Дачиан Чолош,

еврокомисар по земеделие
и развитие на селските райони

▶Чухме и че част от плащанията може да са към
сдружения вместо към
индивидуални земеделци. В България обаче едва
около 1% от тях членуват в сдружения.

- Насърчаването на сдруженията е факт. Не съм
негативна към подобна
мярка, защото все повече
производители осъзнават
ползите от тях. Сдружения-

та имат по-силни позиции в
преговорите с прекупвачите за по-добри цени. Това
им дава и шанс да засилят
ролята си в хранителната верига, да организират
местни пазари, да могат
да преговарят директно с
хипермаркетите и големите
вериги. А това дава възможност да се намалят цените
към крайния клиент.
Ани Коджаиванова

Основни промени
➀ Таван на субсидиите. Базисно подпомагане
на доходите ще има само за действащите селски
стопани. То ще има таван от 300 000 EUR и ще
намалява постепенно.
➁ „Зелени” плащания. Комисията предлага
30% от преките плащания да бъдат насочени към
практики, позволяващи оптимално използване на
природните ресурси.
➂ Допълнителни инвестиции за научни
изследвания и иновации. Удвояване на бюджета
за научни изследвания и иновации в областта на
селското стопанство.

Мирослав Найденов

министър на земеделието и
храните

➃ По-конкурентоспособна верига за доставки
на храни. Създаване на преки връзки без
много посредници между производителите и
потребителите.
➄ Насърчаване на млади земеделски
производители. Нова помощ за създаване на
стопанства от фермери на възраст под 40 години
през първите пет години от техния проект.
➅ Повече внимание към районите с
неблагоприятни природни условия. Допълнителна
помощ на фермерите, живеещи в райони с
неблагоприятни природни условия.
➆ По-прости правила. Опростяване на няколко
механизма на ОСП и на системите за контрол.
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Нов закон ще окрупни хазартния бизнес
Завишените
изисквания ще
извадят малките
казина от жилищните
квартали, а SMS
игрите вече ще се
водят хазарт

компютърна система на организатора да има система
за регистрация и идентификация на участниците в
игрите. Сред изискванията
е и автоматизирана система
за съхраняване и подаване на
необходимата информация
до органите на НАП.

Правителството одобри
нов Закон за хазарта, в
който вече са регламентирани онлайн хазартът,
залаганията чрез SMS и
телевизионни предавания, както и надбягвания
с коне и кучета и др. Със
закона се въвеждат нови
изисквания за издаване на
лиценз. Предвиждат се и
териториални ограничения
за откриване на казина и
игрални зали.

Забрани

Лиценз и инвестиции

Специфичните изисквания за
издаване на лиценз се въвеждат поради завишеното ниво
на риск за потребителите и
необходимостта да се предотвратят измами, злоупотреби
с лични данни и пране на
пари. Предвижда се праг за
задължителни инвестиции
от фирмите, които организират залаганията. Така например тези, които организират
залагания върху резултати от
спортни състезания, от надбягвания с коне и кучета и
за случайни събития, трябва
да докажат пред Държавната комисия по хазарта 1
млн. лв. инвестиции и още
толкова за организиране на
играта. За собствениците на
казина сумите са по 600 хил.
лв. инвестиции и за игри,
а при игрите от разстояние
- съответно 600 хил. лв. и 1
млн. лв.
Изисквания

Проектозаконът предвижда
още организаторите на хазартни игри от разстояние,
независимо дали са със седалище в България или в друга
държава от Европейското
икономическо пространство,
да имат физическо разположение на комуникационното
оборудване и на централния
пункт, в който се намира
централната компютърна
система на организатора, на
територията на България или
на друга държава от ЕИП.
Необходима ще бъде и открита сметка за депозиране
на залози и изплащане на
печалби в банка, която има
право да извършва дейност
на територията на България, както и централната

Игралните зали и казината
вече не трябва да бъдат близо до училища, предвижда
още новият закон за хазарта.
Предвижда се изключение
само за 4- и 5-звездни хотели. В игралните зали трябва
да има по-голям брой машини и маси за игра, като целта
е те да бъдат окрупнени и
изкарани извън жилищните
квартали, заяви финансовият
министър Симеон Дянков.
Забранява се и рекламата
на хазартни игри, като имуществената санкция за нарушение на забраната може да
достигне 30 хил. лв.
В законопроекта са посочени всички глоби и имуществени санкции, които
се налагат за нарушаване
на някое от изискванията.
Най-тежки са санкциите за
организиране на хазартна
игра без разрешение. В тези
случаи вече ще се наказват
не само преките организатори на нелегалните залагания,
а и хората, които ги подпомагат или посредничат при осъществяването на хазартни
игри без разрешение.
Парични потоци

По данни на Комисията за
хазарта в момента в страната има около 4500 игрални
зали и казина. Около 20-25%
от игралните зали след приемането на закона ще трябва да променят дейността
си, коментира Дянков. По

Снимка Марина Ангелова

анализи на ЕК от началото
на 2010 г. средства от залаганията, които излизат от
страната, не са регламентирани и не се облагат с
данъци, са между 300 и 700
млн. EUR. Министърът
припомни, че през 2010 г.
данъкът за хазарта е 15%
и затова може да се очаква
голяма сума на годишна
база като данъчен приход
от облагането на хазарта. Минималният обем на
приходите според Дянков
е между 40 и 50 млн. EUR.
Очаква се данъците от тази
дейност в максималния им
обем да бъдат достигнати
през 2013 г.
За да влезе в сила приетият от кабинета проектозакон, той трябва да бъде
одобрен от Народното събрание.

Недоволство
Онлайн операторите
▶ Онлайн операторите на сайтове за игри многократно се обявяваха против обсъжданите промени в
Закона за хазарта. Проблемите, които операторите
виждаха, бяха следните - задължението сървърите им
да бъдат разположени на българска територия, парите да преминават през български банки, фирмите да
бъдат регистрирани в България и да имат петгодишен
опит в страната.
▶ Някои от изискванията, като система за регистрация и идентификация на участниците, са заложени
и в сегашния проектозакон. Финансовият министър
Симеон Дянков обясни, че с петгодишния опит ще има
компромис, като няма да бъде нужно той да бъде придобит в България. По неговите думи този опит ще
може да бъде от коя да е страна в ЕС.

В игралните зали
трябва да има
по-голям брой машини и
маси за игра, като целта
е те да бъдат окрупнени
и изкарани извън
жилищните квартали
Симеон Дянков,
министър на финансите

Снимка Марина Ангелова

Доходи
Ново
деклариране
▶ Да се въведе задължително деклариране на
печалбите от хазартни
игри и доходи от разпореждане с финансови
инструменти в годишен
размер над 5 хил. лв. Това

предложиха от финансовото министерство в
новия текст на Закона за
данъците върху доходите на физическите лица.
▶ Към момента тези
доходи са необлагаеми, но
въвеждането на задължение за тяхното деклариране е мярка, която да
ограничи злоупотребите

с доходи от хазартна
дейност или сделки с
финансови инструменти. От ведомството
уточниха, че сега се пропуска данъчно облагане
чрез неоснователното
използване на този вид
необлагаеми доходи като
аргумент за доказване на
имуществено състояние.
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БДЖ може
да спре
182 линии

Симеон Дянков щял да "спасява"
мотрисите Siemens, които са заложени
пред германската банка KfW
"Темата за мотрисите
Siemens не е актуална. Тя е
предмет на бъдещ разговор
на вицепремиера Дянков
с неговия колега Шойбле
в Германия." Това съобщи
транспортният министър
Ивайло Московски след
поредната среща в Министерския съвет между него, финансовия министър,
ръководството на БДЖ и
синдикатите.
Единственият модерен
подвижен състав на българските железници - германските мотриси Siemens,
са под реалната заплаха
да бъдат загубени. Причината е, че са залог за заем на БДЖ от германската държавна банка KfW,
който обаче от години не
е обслужван, подобно на
останалите задължения на
железницата, възлизащи на
над 770 млн. лв. Министър
Московски обаче увери, че
засега германската банка не
е задействала гаранцията.
След заседанието на Министерския съвет в четвъртък Симеон Дянков заяви,
че не е променил позицията
си по отношение на БДЖ. А
тя е, че ако едно държавно
дружество като БДЖ няма
финансова дисциплина, то
няма да получава никакви
пари от бюджета. Финан-

182

▶ нерентабилни жп линии
са предложени за разреждане на движението по
тях или за закриване

совият министър също така
обяви, че железниците са
едно от държавните предприятия, където ще бъдат
пратени финансови квестори. Това се предвижда в
одобрен от правителството
проектозакон за изменение
на Закона за финансовото
управление и контрол в публичния сектор. По думите
на министъра целта е да се
подобри управлението на
търговските дружества чрез
засилване на финансовия
контрол.
Слаб напредък

Третата поредна среща за
бъдещето на БДЖ продължи
по-кратко от предишните и
единственият конкретен резултат от нея беше подписване на споразумение със
синдикатите за събирането
на членския внос. По темата
беше постигнато принципно съгласие още миналата
седмица, като договорката
се състои в това, че в срок

от една година членският
внос ще се събира както досега. Това става възмездно,
като синдикатите плащат за
тази дейност на работодателя. По думите на Ивайло
Московски има принципно
съгласие това да е приложимо за целия транспортен
сектор.
Предстои социалните
партньори да обсъдят предложения от транспортното
министерство списък от 182
нерентабилни влакови линии, които трябва да бъдат
оптимизирани, като движението по тях се разреди, а
някои случаи направо да
бъдат спрени. Министър
Московски обаче уточни, че
това е все още много груб
разчет и тепърва предстоят
преглед и анализи.
"Чакат се становища от
общините и от автомобилната администрация, за да
може да се напасне всяко
такова действие с необходимия транспорт. След внимателен преглед ще се извадят
тези линии, които дори като
губещи държавата ще бъде
длъжна да поддържа, защото не съществува алтернативен транспорт", заяви
министърът.
"За нас тази заявка е изключително тежка и не мисля, че това е поносимо

Владимир Владимиров,

председател на съвета на директорите на "Холдинг БДЖ"

БДЖ е в технически фалит
- неплатежоспособност
плюс оперативна загуба.
Нашата цел е 2012 г. да не сме
на оперативна загуба. Това е
първата стъпка за спасяването
на дружеството. Това е схемата
за погасяване на старите задължения - оптимизиране на
графика на влаковете, оптимизиране на всички дейности,
което да доведе до освобождаване на паричен ресурс. Това
е и каквото изисква министър
Дянков, така че да можем да
погасяваме задълженията към
банките. По този начин парите, които държавата трябва
да даде като помощ за спасяване на БДЖ, ще бъдат
редуцирани. А заемът от
Световната банка ще може
да бъде използван за развитие на БДЖ

След три седмици преговори синдикатите и транспортното министерство са
се договорили единствено за събирането на членския внос
- както за живеещите в тези
региони, така и за работещите в компанията. На всичко
отгоре очакваната икономия
е около 25-26 млн. лв. на
годишна база, което няма
как да спаси БДЖ", коментира президентът на КНСБ
Пламен Димитров.
От своя страна председателят на Съвета на дирек-

Пламен Димитров,
президент на КНСБ

За нас третата среща при премиера беше сравнително продуктивна. Уточнихме въпроси,
които трябваше отдавна да се решат
- те са предпоставката на диалога, а не
неговото съдържание. Съдържанието
е какво става с железниците, какво
става с работните места, какво става с
хората. За нас компромисният вариант
минава през незабавно преподписване
на досегашния колективен трудов договор, който изтече преди 4-5 месеца. Там
има ясни процедури - по отношение на
придобивките на хората, образуването
на заплатите, трудовата заетост - т. е.
ако има нужда от оптимизация, как
точно да стане. Ние сме готови да направим компромис за допълнителните си искания, за
да има ход напред
за стабилизиране
и оздравяване на
компанията

торите на "Холдинг БДЖ"
Владимир Владимиров заяви, че не става въпрос за
еднократно спестяване, а
за икономии от по 25 млн. в
продължение на 5-6 години.
"Това са 125 млн. и повече,
които са пари на българския
данъкоплатец. С тези пари
ще бъдат погасени задълженията към банките, иначе

парите трябва да дойдат от
бюджета", контрира той.
Компромис

От синдикатите все пак заявиха, че са решили да направят
компромис и да се откажат от
допълнителните си искания,
залегнали в проекта за нов
колективен трудов договор.
"За нас компромисният
вариант минава през незабавно преподписване на досегашния колективен трудов
договор, който изтече преди
4-5 месеца. Ние сме готови
да направим компромис за
допълнителните си искания,
за да има ход напред за стабилизиране и оздравяване на
компанията", заяви Пламен
Димитров. Той изтъкна, че
тъй като условията на досегашния КТД са действащи и
в момента, преподписването
му няма да доведе до никакви допълнителни разходи за
БДЖ.
Димитров уточни, че в момента няма готови списъци
или разчети колко служители
биха били засегнати от оптимизацията на жп линиите.
"Очакваме ръководството на
компанията да ни представи
техните виждания за това
къде и как да бъдат оптимизирани звена", каза той.
Филип Буров
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Първи осъден за насаждане
на етническа омраза
Варненецът, създал
във Facebook
групата "Клане на
цигани", получи
23 месеца условна
присъда
Съдът във Варна произнесе първата присъда за
насаждане на етническа
омраза чрез интернет. Темата стана особено популярна след сблъсъците в
Катуница и поредицата
протести и акции заради
тях. Осъденият е 23-годишен варненец, който
е създал в социалната
мрежа Facebook групата
"Клане на цигани". Тя
може да бъде обжалвана.

пловдивското село. Пред
съда Жечев обяснил, че е
създал групата, след като
е видял, че всички такива
по темата са премахнати
от администраторите на
социалната мрежа.
След протестите срещу фамилията на Кирил
Рашков в мрежата се появиха поредица интернет
инициативи. Контрареакцията беше призив за

т.нар. докладване на тези
групи и съответно те бяха
блокирани.
Мирно, мирно,
колко да е мирно

Жечев е обяснил още, че
въпреки необичайния призив е имал намерение да
организира мирно събитие.
Подобни намерения имаха
и десетките протести в различни градове в България,

но част от тях преминаха
във вандалщина. Според
адвоката му пък момчето
не е имало умисъл. Наказанието от 10 месеца на
Слав Жечев, наложено по
съдебната процедура, е отложено с 3 години изпитателен срок. Компютърът, от
който е създал събитието
"Клане на цигани", ще бъде
конфискуван.
Филипа Радионова

От солидарност

Слав Жечев създал интернет групата с революционната агитация за
събиране "на оръжие" на
28 септември. В нея са се
включили 76 души, което
е сравнително малко на
фона на други подобни
групи, появили се в интернет след събитията в

Пенкилер

Борис Велчев поиска употреба на СРС
при купуването на гласове
Мнение

Синдикатите да
протестират пред
германското посолство
Гърция е свръхзадлъжняла
и затова Германия настоява
за преструктуриране (един
вид опрощаване) на дълговете й към частни банки.
Но ако за Гърция може,
защо да не може за БДЖ?
БДЖ също е свръхзадлъжняла компания - защо и
към нея не подходим по
същия начин? Дълговете
на БДЖ да бъдат преструктурирани (намалени) до
по-поносими нива.
Има и други прилики
между Гърция и БДЖ. И
Гърция, и БДЖ са нереформирани. И Гърция, и
БДЖ са управлявани лошо
години наред. И Гърция,
и БДЖ дължат пари на
западни банки. И Гърция,
и БДЖ имат синдикати. И
Гърция, и БДЖ продължават да трупат ежегодни
дефицити въпреки опитите
за стабилизация. Гърция
е най-бедната страна в Западна Европа, но пък БДЖ
е най-губещата жп компания в Източна Европа.
В случая на БДЖ за германското правителство е
дори по-лесно да помогне
- в крайна сметка един от

Георги Ангелов,
ikonomika.org

Главният прокурор
обясни, че в
противен случай
органите просто
няма как да стигнат
до босовете
Главният прокурор Борис
Велчев е на мнение, че използването на специални
разузнавателни средства
трябва да е разрешено
при разследванията за
купуване на гласове. Той
обясни, че сега полицаите успяват да стигнат

до подставените лица в
такива случаи, но не и до
същинските босове. С това дългогодишният спор
за прекалено разширената
употреба на СРС отново е
в грешната посока. Както
винаги, когато властите
не успяват да се справят
ефективно с някой проблем, необходимостта от
подслушване се заявява
като приоритет.
А защо тогава

Прокуратурата осъзнава,
че разрешаването на то-

зи секретен способ може
да бъде използвано като
оръжие в полза на едни за
сметка на други, обясни
Велчев, но въпреки това
защити такава практика.
Той заяви, че делата и
преписките за търговия
с гласове са нараснали
значително, но не се нае
да коментира какъв е техният точен брой. "С всеки
изминал ден и към края на
предизборния период очаквам, че те ще нараснат
максимално", каза главният прокурор. По негови

Ако за
Гърция може,
защо да не може
за БДЖ?
големите кредитори на
БДЖ е германската държавна банка KfW, която
е застраховала кредита
към БДЖ в държавния
експортен застраховател,
подкрепян от германския
държавен бюджет.
Синдикатите да отиват
пред германското посолство и да започват протести...
Коментарът е публикуван на сайта
ikonomika.org

▶Прокуратурата осъзнава, че разрешаването на този секретен способ може да
бъде използвано като оръжие в полза на едни за сметка на други, каза Борис Велчев
снимка Марина АНГЕЛОВА

данни на миналите избори
за купуване и продаване
на гласове са осъдени над
130 души. Борис Велчев
допусна, че такава ще
бъде ситуацията и тази
година. "Нямам впечатление да има някакво
чувствително нарастване
на купуването на гласове
в сравнение с последните местни избори. Това е
критерият за сравнение,
който имам", коментира
главният прокурор.
Наопаки

Темата с употребата на
СРС продължава от години
и периодично претърпява
различни обрати. Проблемът е, че употребата им е
прекалено разширена, а
одобренията за такава се
дават твърде лесно. По
принцип те трябва да се
разписват от министъра
на вътрешните работи, но
се оказа, че това се прави
и от негови заместници и
дори от прокурори. Последно през лятото стана
известно, че такива разрешения са издавани от зам.
градския прокурор без необходимите допълнителни парафи. Преди дни пък
парламентарната комисия
за контрол на ДАНС прие
доклад за употребата на
СРС и според думите на
участващи в нея депутати
тя е намаляла. Конкретни
данни обаче не бяха представени.
Филипа Радионова
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Германия ще бъде опасно близо до
икономически застой през 2012 г.
Догодина се очаква
страната да реализира
едва 0.8% ръст на
фона на предишните
прогнози от 1.8%

Най-влиятелните германски икономически институти предвиждат едва 0.8%
ръст на местната икономика през следващата година,
стана ясно в най-новия им
доклад, който Reuters цитира. Тревожната прогноза
за лидера сред европейските икономики се дължи
на все по-силния натиск
на дълговата криза върху
страната.

представители на институтите. Актуалните прогнози
са за 2.9% ръст, което е с
0.1% повече от обявеното
през април тази година.
Правителството също се
присъединява към прогнозата на институтите. През
2010 г. германската иконо-

мика порасна с 3.6%.
Напрежение

Резкият спад в очакванията
се дължи на европейската
дългова криза и проблемите
с Гърция.
Германия е най-силната
европейска икономика и

все още понася сравнително добре кризата. Най-големият износител в света след
Китай успява да поддържа
темповете на растеж и задържа ниско ниво на безработицата. Въпреки това
напрежението в еврозоната
се отразява все по-осезаемо

на страната и се наблюдава спад в увереността на
бизнеса и редовните потребители. В последния
си доклад, публикуван във
вторник, икономическото
министерство предупреди,
че рисковете за Германия са
се повишили значително. И

Да спрем
заразата
▶ Най-големите европейски икономики една по една
обявяват, че започват все
по-осезаемо да усещат тежестта на дълговата криза.
Икономистите от водещите
икономически институти
в Германия днес призоваха
европейските правителства
да се съсредоточат върху
изготвянето на ефикасен механизъм за рекапитализиране
на банките в ЕС.
▶ Водещи икономисти са „за”
евентуален фалит на Гърция
и спирането на финансовата
помощ от МВФ, ЕК и ЕЦБ,
защото според тях това ще
позволи на партньорите й да
се погрижат за останалата
част от увредената еврозона.
▶ Експертите предупреждават, че пролетта на миналата година е била достатъчно
красноречива, че сумите,
ангажирани за спасяване на
която и да е икономика, не
може да бъдат увеличавани до
безкрайност. И това заплашва страните гаранти да завишат собствените си дългове
до критични нива.

Промяна в
очакванията

В предишния си доклад основните мозъчни тръстове
на страната предвидиха 2%
ръст през 2012 г. Икономическото министерство на
страната очакваше покачване от 1.8%. Докладът на германските институти винаги
е бил определящ фактор за
оформянето на правителствените прогнози.
През следващата седмица
се очаква страната да преразгледа очакванията си спрямо най-новите данни, според
които през идната година
страната ще бъде опасно
близо до икономическия застой. Въпреки мрачната
прогноза за 2012 г. до края
на настоящата година икономиката ще продължи да
расте. Причината е силното
първо полугодие, обясниха

това закономерно е влошило инвеститорските и потребителските настроения.
Въпреки общата положителна картина влошената
външна среда ще доведе
до слаб икономически ръст
през останалата част от
2011 г.		

▶ Резкият спад в очакванията се дължи на европейската дългова криза и проблемите с Гърция

Уорън Бъфет призна, че има 63 млн. USD
печалба за миналата година
Инвестиционният
гуру, който предлага
да се повишат данъците на богатите в САЩ,
смята, че това няма да
обезсърчи наемането
на служители

Близо 63 млн. USD е спечелил за 2010 г. американският
милиардер Уорън Бъфет. Инвеститорът, който се обяви
за въвеждане на по-високи данъци за най-богатите,
е предоставил данните за
приходите си през миналата
година на конгресмена републиканец Тим Хюлскамп.
Републиканците са против
идеята за по-голямото облагане на богатите в САЩ.
Хюлскамп дори спори с Бъфет по темата преди време. В
писмо до републиканеца Бъфет уточнява, че коригираният му брутен доход, който изключва някои видове доходи
и разходи, е бил 62.855 млн.
за 2010 г. След изваждането
на данъчни облекчения и определени удръжки (дарения,
бизнес пътувания и местни

и Конгреса да се справят с
набъбващия федерален дефицит. Обама дори използва
Бъфет като символ в борбата
за налагане на по-високи
данъци на богатите. Според инвестиционния гуру
представата, че по-високите
данъци обезсърчават наемането на служители и инвестициите, е погрешна.
Бойкотът на
републиканците

▶ Уорън Бъфет

данъци) размерът на облагаемия доход на инвеститора е
бил 39 814 784 USD.
Данъчната ставка е
ниска за богатите

През лятото пред американ-

Снимки bloomberg

ското издание „Ню Йорк
таймс” Уорън Бъфет разкри, че е платил миналата
година над 6.9 млн. USD
федерални данъци, което
е 17.4% от облагаемия му
доход. Самоопределилият се

като „мегабогат” инвеститор
е на мнение, че данъчната
ставка е прекалено ниска в
сравнение с облагането на
хората от средната класа и на
фона на усилията на президента на САЩ Барак Обама

Междувременно предложеният от американския
президент Барак Обама
законопроект за отпускане
на 447 млрд. USD за борба с безработицата беше
блокиран в Сената от републиканците. Предложението законопроектът да бъде
гласуван беше отхвърлено
от 46 опоненти на президента и присъединили се
към тях двама демократи.
Активно защитаваният от
Обама законопроект предвиждаше да се удължи с
една година гратисният
период за данъците върху
заплатите и изплащането

на помощи за безработица
от правителствен застрахователен фонд.
През последния месец
президентът на САЩ
проведе силна кампания
в защита на своите предложения, чиято цел беше
да създаде допълнителни
работни места, както и да
даде възможност на тези,
които се трудят, да печелят
повече. Обама настояваше
и да бъдат отпуснати пари
за ремонти и модернизиране на поне 35 хил. училища, за строеж на нови
пътища, мостове и други
обекти на инфраструктурата. Според него развитието на инфраструктурата
е неизменна част от създаването на допълнителни
работни места.

6.9
▶ млн. USD данъци
е платил Уорън
Бъфет през 2010 г.
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Капитал
БАКБ събра
48.3 млн. лв.

Българо-американска
кредитна банка АД
(БАКБ) събра 48.3 млн.
лв. от увеличението
на капитала си,
което приключи в
понеделник. Това
съобщи банката пред
Българската фондова

борса. Записани са
95.6% от предложените
12 624 725 акции.
Минимумът за успех
на увеличението бе
45%. След успешното
увеличение акциите
на банката ще са
24 691 313 броя.
Крайният срок за
плащане на новите
акции беше в
понеделник, когато

книжата на банката
поевтиняха до 3.24 лв.
Основни акционери
в банката са
СИЕСАЙЕФ АД
на Цветелина
Бориславова с 49.99%
и американският фонд
Gramercy с около 30%.
Все още не е ясно дали
големите акционери
запазват дела си в
същото разпределение.

Компании
и пазари

“М-Тел” стартира 4G мрежата
си от следващата година

С нова марка мобилният оператор се прицелва в сегмента
на по-малко харчещите потребители

Какво предлага
bob

“М-Тел” ще пусне 4G
мрежата си от следващата
година. Това обяви изпълнителният директор на мобилния оператор Андреас
Майерхофер. Компанията
участва и в двата търга
на Комисията за регулиране на съобщенията за
честотите 2.1 Ghz и 1.8
Ghz. Според Майерхофер
обаче честотата 1.8 Ghz е
най-важна за тях, тъй като
е нужна за въвеждането
на LTE услугата. Технологията LTE, или 4G, дава
възможност за двойно повишение на скоростта на
мобилния интернет спрямо
теоретично постижимата у
нас на този етап.

▶ Условията на новия
продукт са липса на
дългосрочно обвързване
чрез договор и липса на
месечни такси. Взаимоотношенията потребител - оператор може
да бъдат прекъснати
по всяко време. Цената
за обаждане към всички
мобилни и стационарни
номера и за sms е унифицирана. Пакетът се
плаща при купуване и към
него има включен брой
минути и съобщения,
които са еднократен
бонус и трябва да се
изразходват до месец
след активирането на
пакета. Картата няма
срок на валидност и след
изговаряне на стартовия пакет минути и съобщения изразходваното
се заплаща по тарифата
на bob.

Ключова дума
“простота”

“М-Тел” ще се опита да
увеличи клиентите и да
завладее пазарен дял с услуга, насочена към сегмента на по-малко харчещите
потребители. Под марката
bob мобилната компания
пуска виртуален мобилен
оператор, към който няма
месечни такси, а цената
за разговори е единна към
всички мрежи. Целевата
аудитория е определена
след проучване на потребителските нагласи в България. Според изследването 24% от българите са
т. нар. early adopters. Това
са потребителите, които
се вълнуват и изпробват
всяка нова технология на
пазара. 20% от българите
пък са техноскептици и
нямат нужда и желание да
изпробват умни устройства и мобилен интернет.
Консервативните и търсещи стандартните пакети
услуги хора са 24%. Чрез
тези резултати bob ще цели
да стигне до около 30%
от българите, които не се
вълнуват от допълнителни
условия, а искат да използват базовите функции на
устройствата си. Фокусът на новия бранд е да
не обвързва клиентите с
договорни отношения и
месечни такси. Андреас
Майерхофер коментира, че
новата услуга е насочена
към хората, които не се
интересуват или не раз-

▶ Очакваме да има отлив от “М-Тел” към bob, калкулирали сме, че новата услуга би имала подобен ефект,
прогнозира Андреас Майерхофер
Снимка марина ангелова

бират от нови технологии
и от сложните тарифни
планове.
С новия бранд под слогана “новата ера в мобилните комуникации” bob ще се
нареди до другите марки
на телекома - “М-Тел”,
Loop и Prima.

Конкуренти
▶ В началото на
миналия месец друг от
големите български
телекомуникационни
оператори - “Виваком”,
представи своето
предложение за мобилен
план без формално
подписване на договор.
То се различава от
решението на bob по
няколко параграфа, найсериозният от които е,
че докато при новата
услуга на “М-Тел”
моделът е “плащаш
каквото изговориш”,
при предложението
Viva Free абонатът
плаща предварително

Мрежа

Новият бранд ще цели да се
дистанцира от шапката на
“М-Тел” и ще има собствена
разпространителска мрежа.
От компанията обявиха, че 55
търговски обекта на bob в 40
града вече работят и голяма
част от тях са в магазините
уговорена твърда
месечна такса, за
която получава
определен брой минути,
мегабайти трафик
и т. н. Тази тарифа
все пак може да бъде
променяна всеки
месец в зависимост
от нуждите на
потребителя. Всеки
клиент на телекома
може да вземе само
тези елементи, които
желае, създавайки
план, отговарящ
на месечното му
потребление, без да
се налага да плаща
за услуги, които не
използва, казват от
“Виваком”.

на “Т-Маркет” и “Кауфланд”.
Има вариант след поръчка
по телефона пакетът да бъде
доставен на посочен от клиента адрес или да се купи от
някой от мобилните екипи.
Екипите са от същите “сини
хора”, които в продължение
на няколко дни се появяваха

на различни места в страната. Така стана ясно също, че
обикалящите младежи в сини
костюми са били подгряваща
реклама за предизвикване
на интереса към услугата.
Майерхофер заяви, че очаква
ръст на продажбите около
Коледа и началото на след-

ващата година. “Очакваме
да има отлив от “М-Тел”
към bob, калкулирали сме,
че новата услуга би имала
подобен ефект. Не мислим
обаче, че ще има свиване на
потреблението или спад в
приходите, дори напротив”,
коментира той.

Мнение

Очакваме да имаме сериозен ръст
в продажбите около Коледа
Чак след шест месеца
ще знаем какъв пазарен
дял е постигнала
услугата ни. Очакваме
да имаме сериозен ръст
в продажбите около
Коледа и началото на
следващата година.
Новият бранд не е за
младежите, той е за
всички, които искат да
ползват стандартните
услуги на телефона си.
Според проучването
ни България има

Андреас Майерхофер,
изпълнителен директор
на “М-Тел”

Страната
има голям
потенциал
за мобилен и
фиксиран достъп
до интернет

изключително ниско
проникване на
широколентовите
услуги, а мобилен
интернет ползват
едва 3.5% от хората.
Страната има голям
потенциал за мобилен
и фиксиран достъп
до глобалната
мрежа. Като цяло
пазарът в България
е изключително
конкурентен в сектора
на мобилните услуги.
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Пазаруването - основно н
и все повече от собствени

Стоките от брошурите се превръщат в хит, а продуктите от собстве
на търговските вериги увеличават своя дял в продажбите
След забавянето на инфлацията и ръста на депозитите
за свитото потребление у
нас вече говорят и данните
от търговските вериги. Расте броят на хората, които
пазаруват стоки главно на
промоция, а продуктите,
които са собствена марка
на големите магазини и
обикновено са по-евтини,
увеличават дела си в общите продажби.
Брошурите с продуктите с намалени цени стават
все по-важни източник на
информация за купувачите,
показва изследване на GfK,
представено на конференцията Retail in Detail, организирана от сп. “Регал”. За
87% от българите цената на
продукта е важна, показва
още проучването. Донякъде
успокоително е, че случващото се в България е част от
световните тенденции. Във
Великобритания например
37% от бързооборотните
стоки, продадени през 2010
г., са били на промоция.
А там 10% от продуктите в промоция носят 90%
от приходите на стоките в
промоция, обясни Давид
Ковачич, старши мениджър
в “ПрайсуотърхаусКупърс”.
Това означава, че най-голям
смисъл за намаляване на
цените има при най-купуваните продукти.
Налагането на
собствените марки

▶Асортиментът от предлагани стоки става все по-важен за българите за сметка на близостта на магазина до
дома или офиса 
снимка shutterstock

Освен че се стараят да направят най-добрата сделка,
купувайки си продукт на
промоция, проучването на
GfK показва още, че 78.5%
от българите са склонни да
си купят от т. нар. собствени марки на търговските вериги. Техният дял от
продажбите е нараснал от
около 8 до 10.1%. Най-купувани са млeчните десерти, топените сирена, инстантното кафе, студените
напитки, олиото, соковете.
Десетпроцентният дял на
собствените марки е поголям от този в страни като
Сърбия например, но е помалък от дела в Унгария и
Словакия. Там собствените
марки държат 29% от продажбите в магазините за
бързооборотни стоки. “В

Западна Европа собствените марки сe позиционират
дори в по-висок сегмент”,
обясни Гергана Маринова
консултант-изследовател
в “Потребителски панел”
GfK България. Българите
купуват млечни десерти
и дресинги от собствените марки на търговските
вериги, но предимно на
промоция, защото иначе са
скъпи за средностатистическия българин, твърдят
от GfK. Само 13% от българите са категорични, че
не биха си купили продукт,
произведен под марка на
търговската верига.
Модерна срещу
традиционна
търговия

Освен че расте делът на
продадените продукти от
собствени марки, модерната
търговия - хипермаркетите,
дискаунтърите и т. н., заема
все по-голям дял за сметка
на традиционните малки
квартални магазинчета. Тази тенденция е характерна
не само за България, а и
въобще за цяла Европа. Сега модерната търговия има
дял около 34%.
“Най-вероятно след няколко години съотношението
ще бъде 50 на 50 модерна
към традиционна търговия”,
прогнозира Кристоф Шулте,
директор “Клиентски маркетинг” в “Метро Кеш енд
Кери България”. Думите му
се потвърдиха и от Давид
Ковачич от “ПрайсуотърхаусКупърс”, който каза, че от
страните в Централна и Източна Европа България има
един от най-неконцентрираните пазари. “Големите ще
стават по-големи, а малките
или ще бъдат изтласквани,
или ще трябва да намерят
своя пазарна ниша”, обясни
Ковачич.
Силата на
харддискаунтърите

Големите хипермаркети, в
които клиентите могат да
намерят всичко на едно
място, не са единствената
заплаха за малките квартални магазинчета. Те изпитват все повече трудности,
ако наблизо се появи магазин на харддискаунтъра

78.5% 10.1% 87%

▶ от българите приемат цената на продукта като важна

▶ от българите са склонни да си купят от т. нар.
собствени марки на търговските вериги

▶ e техният дял от продажбите на хипермаркетите
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на промоция
и марки

ените марки
“Лидл”. От стъпването му
на българския пазар в края
на миналата година харддискаунтърите поддържат
постоянен дял на продажбите. През последното тримесечие на 2010 г. са имали
6.8% дял, като през второто
тримесечие на тази година
той е 6.6%. “Очакванията
ни, че в тях ще пазаруват
клиенти от малките и средните населени места, както
и такива на възраст над 65
години, не се оправдаха”,
призна Маринова. В харддискаунтърите пазаруват

по-малко пенсионери спрямо средностатистическите
българи, са отчели от GfK.
Подвластни на
импулса

Не само тези очаквания не
са се оправдали. Все така
трудно е да се предскаже
какво биха купили българите, твърдят търговците. Така
например проучването на
GfK показва още, че 51% от
хората купуват неща, които
не са били предварително
запланувани. Българите обаче стават все по-взискател-

Програма
“МЕТРО” има над 500
франчайз партньора
▶ “МЕТРО Кеш енд Кери България” консултира над 500 магазина. Те вече станаха
популярни с марката “Моят магазин” и са
франчайз партньори на “МЕТРО”.
▶ “Подпомагаме търговците да разберат кои са клиентите им в района,
каква е конкуренцията, какви продукти
е подходящо да предлагат, дори и как да
ги подредят”, обясни Кристоф Шулте,
директор “Клиентски маркетинг” в
“МЕТРО”, на конференцията Retail in
Detail.
▶ Той обясни, че дребните търговци
правят някои грешки. “Например в един
магазин до водката бяха изложили четка

ни. 92% искат етикетите с
цените и имената на стоките
да са на видно място, а 85%
искат да намерят “всичко
под един покрив”. Критерият “близост до дома или
офиса” става по-маловажен
за сметка на асортимента,
твърдят от GfK. Цената е
факторът, към който българите остават чувствителни.
Само 9% от българите обаче
биха си купили храна по
интернет. Те по-скоро биха
купували битова химия, козметика, бира, вино и т. н.

Компанията обяви,
че държи 40%
пазарен дял при
цифровата телевизия
на територията на
покритието си
Телекомуникационният
оператор blizoo е инвестирал над 2 млн. лв. в нов
център за наблюдение на
мрежата си. Чрез него дружеството ще регистрира
проблеми в системата си
още преди да получи сигнал за тях от клиентите.
“Покритието на кабелната
инфраструктура на компанията вече достига до 1.3
млн. домакинства”, каза
Ищван Полони, изпълнителен директор на blizoo.
Пазарно развитие

Полони съобщи, че blizoo
вече разполага с 40% па-

зарен дял при цифровата
телевизия на територията
на покритието си, както и
20% пазарен дял при фиксираната телефония в местата, където предлага тази
услуга, което представлява
ръст от 8% спрямо миналата година. Телекомът вече
има 24% дял от пазара на
широколентов интернет на
територията на покритието
си, ръст от 5% спрямо 2010
г. Операторът е обновил
мрежата си за доставка на
интернет достъп с технологията Eurodocsis 3.0, която позволява скорости на
сваляне на съдържание до
400 Mbps. За сравнение,
минималната скорост, предлагана в момента от компанията, е 15 Mbps. Полони
уточни, че за момента тези
скорости не се предлагат
на потребителите, защото
са прекалено високи за моментните нужди и за тях

няма търсене. Клиентите на
интернет услугата на оператора вече са почти 200 хил.
души, допълни Полони.
Обезпеченост

Новата система е произведена и интегрирана от лидера в този сегмент Evertz.
“С това оборудване всички
технически процеси вървят
по-гладко и реално това
ни различава от традиционния кабелен оператор”,
каза Стилян Чолаков, технически директор на blizoo.
Системата се отличава и с
високото си ниво на обезпеченост - ако нещо се случи
с централата в София, компанията разполага с дублиращи центрове в Стара
Загора и Пловдив, които са
способни да поемат целия
трафик, за да не се стигне
до прекъсване на услугите,
допълни Чолаков.
Пламен Димитров

за зъби, а това не е подходящо. Но ако до
виното е изложен кашкавал или сирене,
това вече е друго”, обясни Шулте. той
обясни, че стоките трябва да са така
подредени, че клиентите да се ориентират лесно. Точно с такива съвети
“МЕТРО” подпомага дребните търговци,
които зареждат стоките си от голямата търговска верига.
▶ По думите на Шулте малките магазинчета нямат възможност да предлагат
стоки на по-ниски цени от тези в хипермаркетите, затова трябва да разчитат
на своя асортимент. Точно той може да
ги направи уникални и предпочитани за
хората в квартала. Освен това дребните
търговци може да привличат клиентите
си и като изграждат индивидуална връзка
с тях.

▶Телекомът обяви, че има 24% дял от пазара на широколентов интернет на
територията на покритието си

ОББ е запорирала сметките
на дъщерни дружества на
“Жп инфраструктура” АД

Давид Ковачич,
мениджър в “ПрайсуотърхаусКупърс” за
Централна и Източна Европа

▶ Цели 25 пъти са скочили
продажбите на киселото
мляко “Мейджи”, което се
прави с българска млечнокисела бактерия. Производството му в Япония е започнало преди 40 г., като в

blizoo инвестира 2 млн. лв.
в център за наблюдение
на мрежата си

Красимира Янева

37% от
прода
дените
стоки в
Обединеното
кралство
през 2010
г. са били в
промоция

Япония
Продажбите
на млякото
“Мейджи” са се
увеличили 25
пъти
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снимка боби тошев

първите години не е имало
никакъв успех, призна генералният мениджър “Развитие на продуктите” в “Мейджи Корп” Шигеру Танигучи.
▶ През 1973 г. компанията е
получила право да изписва
“България” на опаковките
и така постепенно е започнал ръст на продажбите.
Рекламирането на продукта като здравословен също се е отразило на повишаването на продажбите.
“Първоначално японците
смятаха, че щом киселото

мляко не е сладко, е развалено”, каза Танигучи. Той обясни, че японското кисело
мляко било със захар и мед и
с по-твърда консистенция.
След много дегустационни
кампании японците свикнали с истинския вкус на киселото мляко.
▶ След време “Мейджи Корп”
започва да прави и своя
млечнокисела бактерия. За
40 г. опаковката на киселото мляко е променяна 24
пъти, надписът “България”
обаче стои и до днес.

Активи на завода
в Русе вече се
разпродават от
банката
Обединена българска банка
е запорирала сметките на
четирите основни дъщерни
дружества на “Железопътна
инфраструктура холдингово дружество” АД, съобщи
холдингът.
Запор има върху сметките
на “РВП Кьоне” АД, “Национален изследователски
институт по транспорта”
ЕООД, “Завод за стоманобетонови конструкции и изделия” ЕООД и “Локомотивен и вагонен завод” ЕАД,

като са наложени запори
върху банковите сметки
и вземанията на четирите
дружества. Причината е
кредит от ОББ за общо 33
млн. EUR.
Холдинговото дружество
обяви и че вече е започнала
публична продан на активите на “Локомотивен и
вагонен завод” ЕАД. Както
в. “Пари” писа, до 3 ноември 2011 г. ще се продават
недвижимите имоти и движимите вещи на завода.
“Железопътна инфраструктура холдингово дружество” АД е поредното
дружество от групата инфраструктурни компании с
участието на Васил Божков,

които са изпаднали в затруднено положение.
На 15 септември 2011 г.
от “Холдинг Пътища” АД
обявиха, че ОББ е наложила запор върху сметките
му, банковите му касети
и вземанията му в ПИБ и
УниКредит Булбанк.
“Железопътна инфраструктура холдингово дружество” АД отчете 27 млн.
лв. загуба за 2010 г. главно
заради обезценка на инвестициите си в “Локомотивен
и вагонен завод” ЕАД с
24.5 млн. лв. В дружеството през тази година влезе
като акционер и бившият
депутат от ДПС Максим
Димов. 
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Кабинетът даде концесии
за повече от 25 млн. лв.
Сред одобрените е и станалата скандално известна с аферата
“Батко и Братко” сливенска фирма “Биндер” АД

500

Над 25 млн. лв. се очаква
да получат правителството
и общините Нова Загора,
Мадан и Раковски, след
като Министерският съвет
реши да предостави на три
фирми концесии за добив.
Съгласно последните промени в Закона за подземните богатства 50% от средствата ще влязат в местните
бюджети. Кабинетът също
даде разрешения на осем
компании да проучват за
полезни изкопаеми. Общите очаквани инвестиции на
дружествата са за повече от
500 хил. лв.

▶ хил. лв. най-малко ще
инвестират осемте
дружества, които ще
проучват за полезни
изкопаеми

Стара слава

Скандално известната с
аферата “Батко и Братко”
сливенска фирма “Биндер”
АД получи 35-годишна концесия за добив на строителни материали край Нова
Загора. Компанията ще разработва находището “Дядово - Биндер” в землището
на с. Дядово. За този срок се
очаква компанията да плати
близо 4.5 млн. лв. концесионни възнаграждения.
В края на 2007 г. се разбра, че бившият вече директор на фонд “Републиканска пътна инфраструктура” (сега Агенция “Пътна
инфраструктура”) Веселин
Георгиев е дал държавни
поръчки за 120 млн. лв. на
дружеството, в чиято управа
е по-малкият му брат Емил.
Заради конфликта на интереси Европейската комисия
спря парите на България по
програма ИСПА, а Веселин
Георгиев беше принуден
да подаде оставка. Двамата братя бяха дадени на
съд. Емил Георгиев вече не
е сред управляващите на
“Биндер” АД.
Вече с регистрация

Концесия за добив на
оловно-цинкови руди край
Мадан най-накрая получи
“Върба - Батанци”. В края
на 2009 г. Министерският
съвет прекрати конкурса за
предоставяне на концесия,
като решението впоследствие беше неуспешно обжалвано от обединението
между “Минстрой холдинг”
АД и “КЦМ 2000” АД пред
Комисията за защита на
конкуренцията. Мотивите
на кабинета тогава бяха,
че макар участниците във
“Върба - Батанци” да са
търговски дружества, самото обединение не представлява правен субект,
а се базира на договорни
отношения между съдружниците. Преди по-малко от
месец обаче двете компании са регистрирали акционерно дружество “Върба
- Батанци”, в което участват

снимка bloomberg

с по 50%, показва справка в
Търговския регистър.
Находището “Върба - Батанци” се намира в землищата на с. Върба и гр.
Мадан (област Смолян).
Новосформираното дружество получава правото
да го разработва в продължение на 30 години, като
очакваният годишен добив
е 70 хил. т оловно-цинкови
руди. За срока на концесията компанията ще плати 18
млн. лв. такси, а 970 хил.
лв. ще бъдат инвестирани
в програма за опазване на
околната среда.
Строителни
материали

“Холсим кариерни материали Пловдив” АД пък
получи 25-годишна концесия за добив на строителни материали от находище “Шишманци - участък
2” в община Раковски. За
този срок се очаква концесионните плащания да
надхвърлят 2.6 млн. лв.
Дружеството е част от групата на световния циментов
производител Holcim.
Нов проект

Кабинетът даде зелена
светлина и на осем проекта за проучване на полезни
изкопаеми. Компаниите ще
инвестират общо над поло-

вин милион лева в изследванията и в мерки за опазване на околната среда.
Компанията “Болкан минерал енд майнинг” ще изследва залежите от метални
полезни изкопаеми в площта
“Владимирово”, която заема
17 кв. км край Гълъбово
и Тополовград. Срокът на
разрешението за проучване
е три години, като за това
време компанията ще инвестира най-малко 167 700
USD в проекта. Освен това
са предвидени и 5000 USD
за мероприятия по опазване
на околната среда.
Дружеството е дъщерно
на канадската компания за
благородни метали Dundee
Precious Metals. През февруари 2011 г. “Болкан минерал
енд майнинг” получи 30-годишна концесия за добив и
преработка на златоносни
руди от находището “Ада
тепе” край Крумовград. В
средата на септември Висшият експертен екологичен
съвет към Министерството
на околната среда и водите одобри инвестиционния проект на компанията.
Преди дни министър Нона
Караджова върна проекторешението за ново произнасяне, тъй като становищата
на басейновата дирекция в
Пловдив са били издадени
преди последните промени

в Закона за опазване на
околната среда от август.
От министерството обясниха, че това са чисто формални причини и законовите
промени нямат отношение
към становищата по проекта. Компанията планира
да инвестира 120-130 млн.
USD в Крумовград, където залежите ще стигнат за
8-10 години. Освен “Болкан минерал енд майнинг”
Dundee Precious Metals е
собственик и на “Челопеч
майнинг”, което добива и
преработва медно-златни
руди в Челопеч.
Разрешения

Разрешения за проучване

Висящо
Единният орган
наследи около
1200 процедури
▶ Около 1200 висящи процедури за концесии и разрешения наследи дирекция “Природни ресурси и
концесии” към Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма
от различните ведомства, които отговаряха
за това до създаването
на единния орган през
март 2011 г. Сред тях бяха

за неметални полезни изкопаеми получиха две дружества. Асеновградското
“Запрянови - 03” ООД ще
работи 18 месеца в площта
“Долния Орман”, община Марица. “Пътинженеринг” АД от структурата
на “Холдинг пътища” АД
ще проучва площта “Тодорови ливади” край Червен
бряг в продължение на 1
година. Очаква се двете
компании да инвестират
общо 74 хил. лв., над 7000
лв. пък са предвидени за
дейности по опазване на
околната среда.
“Булгнайс” ООД ще проучва за скалнооблицовъчни
материали в площта “Дъ-

бовица”, община Сунгурларе”. Срокът на разрешението е за две години, през
които компанията ще вложи
най-малко 37 700 лв. в проучвателни работи и още
3700 лв. за околната среда.
Разрешения да проучват
за строителни материали
получиха общо четири
компании - “Солид” ООД,
“Мазалат” ЕООД, “Булстрой” ООД и “Адванс”
ООД. Те ще работят между 9 месеца и 1 година.
Общите им инвестиции се
предвижда да надвишат
135 хил. лв. Стойността на
екомероприятията е около
14 хил. лв.

около 700 преписки за предоставяне на разрешение
за търсене и проучване
и около 500 процедури за
концесии.
▶ Като част от подготвяната стратегия за устойчиво развитие на минерално-суровинната индустрия в момента се прави
анализ на суровинната
база на България, за да се
прецени за колко време ще
стигне и добивът на кои
материали да се насърчи
или ограничи.
▶ Преди време от Българската асоциация на произ-

водителите на инертни
материали се обявиха против издаването на нови
разрешения за проучване
на строителни материали, тъй като в някои региони на страната раздадените концесии осигуряват
обезпеченост за 150-200
години напред.
▶ През февруари 2010 г. правителството реши да
замрази за две години издаването на разрешения за
проучване за строителни
материали. Въпреки това
кабинетът продължава да
одобрява проекти.

Иглика Филипова
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Credit Suisse: Поне 66 европейски банки няма
да успеят да покрият новите стрес тестове
Това ще ги принуди
да увеличат капитала
си с близо 220 млрд.
EUR, прогнозират от
швейцарската банка

първо сами да намерят начини да привлекат средства.
Ако не успеят, трябва да се
обърнат към националните
правителства за помощ, но
ако и това се провали, имат
възможност да разчитат на
Европейския фонд за финансова стабилност (ЕФФС).
Според анализатори, цитирани от Bloomberg, дори и
да бъдат приети мерките за
стабилизиране на банките,
ще мине още доста време,
докато те бъдат приложени
на практика. Очаква се на
срещата на лидерите на ЕС
на 17-18 октомври окончателно да бъде приет планът
за рекапитализация.

Най-малко 66 от най-големите европейски банки
няма да успеят да покрият
стрес тестовете и ще се наложи да увеличат капитала
си с 220 млрд. EUR. Това
пише в анализ на швейцарската Credit Suisse, цитиран
от Bloomebrg. Тази сума
съвпада и с прогнозите на
МВФ, който преди седмица
прогнозира, че европейските банки се нуждаят от 200
млрд. EUR. Според друга
водеща банка, HSBC - те
ще се нуждаят от 100 до 192
млрд. EUR.

Нови
изисквания

Кой най-много има
нужда от пари

Според анализа на швейцарската банка най-много
ще трябва да увеличат капитала си Deutsche Bank,
BNP Paribas и Royal Bank
of Scotland Group - с близо
47 млрд. EUR. Докато на
Societe Generale и Barclays
Plc ще им трябват 13 млрд.
EUR свежо финансиране.
Преди 4 месеца
картината беше
друга

При последните стрес те-

▶Преди дни най-големите европейски банки Erste Bank и Deutsche Bank обявиха, че печалбите им за тази
година ще бъдат по-ниски от очакваното

стове, резултатите от които
излязоха през юли, 8 от общо 90-те европейски банки
се провалиха. Оказа се, че
имат недостига на капитал
от 2.5 млрд. EUR.
Ще има вълна на рекапитализация сред евро-

пейските банки. Това вече
стана ясно от изявленията
на германския канцлер Ангела Меркел и френския
президент Никола Саркози. Двамата вече си стиснаха ръцете, въпреки че в
началото Саркози настоя-

ваше парите за рекапитализирането на банките да
дойдат от общия европейски фонд. Меркел обаче
беше категорично против.
Според нея до европейско
подпомагане на банките
трябва да се стигне само в

краен случай.
Откъде ще са парите

Преди дни стана известно,
че до края на месеца ще са
ясни детайлите по плана за
банкова рекапитализация.
Основната идея е банките

Банките ще се нуждаят от
допълнително финансиране,
тъй като се очаква Брюксел да увеличи капиталовия
праг. По информация на
Financial Times акционерният капитал и резервите
на банките трябва да бъдат
поне 9% от сумата на рисково претеглените им активи (в това число кредити,
облигации, ценни книжа и
др.). Досега този процент
беше 7.
Преди дни най-големите европейски банки Erste
Bank и Deutsche Bank обявиха, че печалбите им за
тази година ще бъдат пониски от очакваното.

Carrefour за втори път ревизира прогнозите
си и очаква още по-голям спад на печалбата

22.8

▶ млрд. EUR са приходите от продажбите на Carrefour
за третото тримесечие. Те се увеличават едва с 0.35%
спрямо същия период на 2010 г.

Икономическа
среда

снимки bloomberg

Миналия месец
веригата очакваше
спад от 15%, а сега
прогнозите са за 20%
Ф р е н с кат а ком п а н и я
Carrefour, която е втората
по големина търговска верига в света, преразгледа
към понижение прогнозите
си за приходите и печалбата

за 2011 г. Това е второто
понижение за три месеца
и показва, че компанията
очаква 20% спад в печалбата на фона на срива в
Европа.
“Сблъсквайки се с все понесигурна среда, от гледна
точка на предпазливостта
преразглеждаме оперативната си печалба за 2011 г.
към спад от 15-20%”, обяви
главният изпълнителен ди-

ректор Ларс Олафсън. През
август веригата очакваше
спад от 15%.
Опити и
конкуренция

Заради по-ниските очаквани приходи и печалба
акциите на Carrefour потънаха с 4.9% на борсата в
Париж. За сравнение конкурентната компания Casino
Guichard-Perrachon отбе-

лязва 21% ръст в приходите
благодарение на растежа в
Южна Америка и Азия.
За тази година това е петият път, в който Carrefour
предвижда по-ниска печалба. Продажбите за третото тримесечие възлизат
на 22.8 млрд. EUR, което
е с 0.3% повече, отколкото
миналата година. Анализаторите очакваха приходи от
22.9 млрд. EUR.

Рисковете в Европа се увеличават на фона на дълговата криза. Това води до
голяма несигурност и затова потребителите свиват
харчовете си. Намаляването
на потреблението пък води
до свиване на икономиката.
Франция може да изпадне
в рецесия през следващата
година с оглед забавянето
на икономиката в еврозоната с 0.1%. Такива са прогнозите на Goldman Sachs
отпреди десет дни.
Резултати

Продажбите в магазините
на Carrefour във Франция
намаляват с 2.3% за третото тримесечие. Спадът
в Западна Европа е 2.2%.

Френската верига хипермаркети отчете спад от
2.6% на продажбите на хранителните стоки, докато
нехранителните намаляват
с 9.6%. В Латинска Америка, където сделката на
Carrefour за сливане с бразилската верига Brasileira
de Distribuicao Grupo Pao de
Acucar пропадна през юли,
продажбите се повишиха
със 7.4%.
Френската компания
предприе различни стъпки, за да спре свиването на
продажбите и приходите.
Намали цените на някои
стоки и направи реконструкция на най-големите
си магазини по програмата
Reset, насочена към справяне с вътрешната конкуренция. 
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▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки

Петрол

USD/б

��.��

Валута
Код За Стойност
АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР
AUD 1
1,4642
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ
BRL 10
7,9177
КАНАДСКИ
ДОЛАР
CAD
1
1,4388
����.�
���.��
ШВЕЙЦАРСКИ
ФРАНК
CHF
1
1,6021
�� ��� ����
��
�����
���
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10
2,2483
���.��
ЧЕШКА КРОНА
CZK 100
7,8453
ДАТСКА
КРОНА
DKK
10
2,6263
��
�����
���
����
БРИТАНСКА ЛИРА
GBP
1
2,2401
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР
HKD 10
1,8408
ХЪРВАТСКА
КУНА
HRK
10
2,6118
��
���
�����
����
УНГАРСКИ ФОРИНТ
HUF 1000
6,6741
��.��.��
��.��.��
��.��.��
��.��.��
��.��.��
��.��.��
��.��.��
��.��.��
��.��.��
��.��.��
��.��.��
��.��.��
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ
IDR 10000 1,5800
източник: БФБ
източник: БФБ
източник:
източник:
Bloomberg
БФБ
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ
ILS 10
3,8729
ИНДИЙСКА РУПИЯ
INR 100
2,9677
ЯПОНСКА ЙЕНА
JPY 100
1,8793
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН
KRW 1000
1,2325
ЛИТОВСКИ ЛИТАС
LTL 10
5,6645
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ
LVL
1
2,7574
до 15.00
ч. на 12.10.2011
г.
Мерни единици: 1 bu. соя = 27.216 кг ; 1 bu. царевица
= 25.4016
кг ; 1USd
= 1 U.S. cent
МЕКСИКАНСКО ПЕСО
MXN 10
1,0676
1bu. овес = 15.4224 кг; 1 lb. = 0.4536 кг ; 1 cwt = 50 кг.; 1 gal. = 3.785 л ; 1 MT = 1000 кг
12.10.2011 г.
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ
MYR 10
4,5658
НОРВЕЖКА КРОНА
NOK 10
2,5214
консервативен USD 12,18
12,12
12,06
12,03
11,88
11,88			
Райфайзен-Европлюс-Облигации
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР
NZD 1
1,1153
консервативен EUR 86,26
85,84
85,43
85,01
83,75
83,75			
Райфайзен-Глобални-Облигации
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
PHP 100
3,2924
балансиран
741,71
738,08
727,17
727,17			
EUR 748,99 745,35
Райфайзен-Глобален-Балансиран
ПОЛСКА ЗЛОТА
PLN 10
4,4117
високодоходен EUR 152,89
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ
RON 10
4,5453
152,16
151,43
150,71
145,61
145,61			
Райфайзен-Европейски-SmallCap-Kомпании
РУСКА РУБЛА
RUB 100
4,5447
високодоходен EUR 151,95
151,22
150,49
149,76
146,11
146,11			
Райфайзен-Глобален-Акции
ШВЕДСКА КРОНА
SEK 10
2,1453
високодоходен EUR 260,97 259,72
258,48
257,24
248,54
248,54			
Райфайзен-Източноeвропейски-Акции
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР
SGD
1
1,1229
високодоходен EUR 164,48
163,70
162,92
162,13
156,65
156,65			
ТАЙЛАНДСКИ БАТ
THB 100
4,6952
Райфайзен-Евразия-Aкции
ТУРСКА
ЛИРА
TRY
10
7,9123
високодоходен EUR 203,96 202,99
202,02
201,05
194,25
194,25			
Райфайзен-НововъзникващиПазари в Акции
ЩАТСКИ ДОЛАР
USD 1
1,4343
високодоходен EUR 69,90
69,57
69,23
68,90
66,57
66,57			
Райфайзен-Русия-Акции
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10
1,8019
високодоходен EUR 150,63
149,92
149,20
148,48
143,46
143,46			
ЕВРО
EUR 1
1,9558
Райфайзен-Енергийни-Акции
високодоходен EUR 113,37
112,83
112,28
111,74
109,01
109,01			
Райфайзен-Инфраструктурни-Акции
Валутният курс за митнически цели е курсът
високодоходен EUR 107,25
на БНБ определен в предпоследната сряда от
106,74
106,23
105,71
102,14
102,14			
Райфайзен-Активни-Стоки
месеца и публикуван този или на следващия ден,
консервативен EUR 126,44
125,83
125,22
124,60
122,76
122,76			
Райфайзен-Защита От Инфлация-Фонд
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 11 до 18.10.2011 г.
����.�

�� ���

���

�����

����

��

��.��

▶ Котировки на взаимните фондове
Фонд
Аврора Капитал АД
Аврора кепитъл - балансиран
Аврора кепитъл - global commodity fund
ДФ Аврора Кепитъл Югоизточна Европа
Актива Асет Мениджмънт АД
Дф Актива Високодоходен
ДФ Актива Балансиран
„Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД 1
Алфа Индекс Имоти
Алфа Индекс Топ 20
Алфа Избрани Акции
Алфа Паричен Пазар
Астра Асет Мениджмънт АД
ДФ Астра Кеш
ДФ Астра Баланс
ДФ Астра Плюс
БенчМарк Асет Мениджмънт АД
ДФ БенчМарк Фонд-1 Акции и Облигации
ИД БенчМарк Фонд-2 Акции
ДФ БенчМарк Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти
ДФ БенчМарк Фонд-4 Енергетика
ДФ БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ
БенчМарк Фонд-6 Паричен
Болкан Капитал Мениджмънт АД
ДФ БКМ Балансиран Капитал
ДФ Европа
ДФ Балкани
Варчев Мениджинг Къмпани ЕАД
ДФ Варчев високодоходен фонд
ДФ Варчев Балансиран фонд
ДСК Управление на активи АД
ДФ ДСК Стандарт
ДФ ДСК Баланс
ДФ ДСК Растеж
ДФ ДСК Имоти
ДФ „ДСК Евро Актив”
Елана Фонд Мениджмънт АД
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд
ДФ Елана Балансиран Доларов Фонд
ИД Елана Високодоходен Фонд
ДФ Елана Фонд Паричен Пазар
ДФ Елана Долар Фонд
ДФ Елана Еврофонд
ДФ Елана Глобален Фонд Акции
Златен Лев Капитал АД
ИД Златен лев
ДФ Златен лев Индекс 30
Капман Асет Мениджмънт АД
ДФ Капман Фикс
ИД Капман Капитал
ДФ Капман Макс
Карол Капитал Мениджмънт ЕАД
ИД Адванс Инвест
ДФ Адванс Източна Европа
Адванс IPО Фонд
КД Инвестмънтс ЕАД
ДФ КД Облигации България
ИД КД Пеликан
ДФ КД Акции България
КТБ Асет Мениджмънт АД
КТБ Балансиран Фонд
КТБ Фонд Акции
ОББ Асет Мениджмънт АД
ДФ ОББ Платинум Облигации
ИД ОББ Балансиран Фонд
ДФ ОББ Премиум Акции
ДФ ОББ Патримониум Земя
Оверон Финанс АД
ДФ Оверон ПРЕСТО
ПФБК Асет Мениджмънт АД
ДФ ПИБ-Авангард
ДФ ПИБ-Класик
ДФ ПИБ- Гарант
Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД
Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар
Райфайзен (България) Фонд Облигации
Райфайзен (България) Балансиран Фонд
Райфайзен (България) Фонд Акции
Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд
Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро
Свободен период от 21.09.2011 до 19.12.2011
Лимитиран период” от 21.12.2011 до 29.12.2011
Сентинел Асет Мениджмънт АД
Договорен фонд Сентинел - Рапид
Договорен фонд Сентинел - Принсипал
Стандарт Асет Мениджмънт АД
ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд
ДФ Стандарт Инв. Високодоходен Фонд
ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд
ДФ Стандарт Инв. Консервативен Фонд
Статус Капитал АД
Статус Нови Акции
Статус Финанси
ДФ Статус Глобал ETFs
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД
ИД Ти Би Ай Евробонд
ДФ Ти Би Ай Комфорт
ДФ Ти Би Ай Хармония
ДФ Ти Би Ай Динамик
ДФ Ти Би Ай Съкровище
ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД
ЦКБ Лидер
ЦКБ Актив
ЦКБ Гарант
Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД
ДФ Юг Маркет Максимум
ДФ Юг Маркет Оптимум

Тип		
Ем. ст/ст		
ЦОИ 				
Доходност и Риск		
							
От началото
Стандартно
За последните
От началото
							
на годината
отклонение
12 мес.
на публ. предл.
							
(не се анюализира)			
(анюализирана)
за поръчки
за поръчки
за поръчки
след края
преди края 						
над 20000 лв
от 2000 до 20000
под 2000 лв
на 2-та год.
на 2-та год.

6.23%
5.97%
8.65%
0.26%
1.75%
0.26%
N/A

-4.40%
-7.21%
-7.01%
6.87%
2.39%
5.67%
N/A

-0.78%
-0.42%
-2.62%
7.10%
-1.18%
5.41%
1.88%

фонд в акции

4.5724 				 4.5450 				
-6.01%
8.96%
-2.83%***
4.02%
до 100 000 лв от 100 001 до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.
фонд в акции
0.8783
0.8739 		 0.8718
0.8674 				
-7.27%
13.43%
-4.39%***
-5.73%
													
Смесен - консервативен 10.0549				 10.0349				
0.35%
0.58%
0.35%
0.33%
Смесен - балансиран
17.1116 				 16.9922 				
-2.98%
7.74%
-1.20%
7.96%
фонд в акции
10.3310				 10.1874 				
-4.59%
9.82%
-3.85%
0.45%
													
фонд в акции
0.9731 				 0.9587 				
-14.49%
14.25%
-18.97%
-1.22%
фонд в акции
0.6773 				 0.6673				
-19.43%
16.87%
-10.36%
-7.74%
фонд в акции
0.8854 				 0.8723				
-18.19%
20.97%
-11.28%
-3.37%
до 100 000 лв.		
над 100 000 лв.										
фонд в облигаци
134.4474		
134.2465		 133.9785				
1.77%
2.97%
3.29%
5.52%
Смесен - балансиран
13.5443		
13.5443		 13.4102				
-5.42%
7.93%
-4.33%
0.89%
фонд в акции
0.6323		
0.6261		 0.6199				
-17.83%
15.41%
-13.49%
-8.41%
													
Смесен - балансиран 864.4304				 857.9633				
5.34%
4.13%
8.81%
-4.23%
фонд в акции
755.9458				 750.2903				
2.67%
4.89%
6.28%
-7.90%
													
фонд в облигаци
12.0434				 12.0434				
4.35%
1.04%
5.82%
3.31%
Смесен - балансиран 124.5037				 124.5037				
-0.13%
6.50%
4.23%
2.40%
фонд в акции
7.0779				 7.0779				
-2.02%
11.84%
5.20%
-5.88%
фонд в акции
10.9409				 10.9409				
5.15%
3.78%
8.03%
3.38%
											
фонд в акции
7.8919				 0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
за поръчки до 100 000 лв		
за поръчки над 100 000 лв
фонд в акции
0.4663		
0.4640		 0.4617				
-17.55%
14.31%
-8.33%
-17.89%
Смесен - балансиран
0.6910		
0.6886		 0.6862				
-9.34%
7.03%
-6.51%
-9.13%
Смесен - консервативен 1.0243		
1.0228		 1.0213				
1.55%
1.47%
2.55%
0.58%
до 50 000 лв / 40000 USD		
над 50 000 лв / 40000 USD										
Фонд на паричен пазар 1.3381		
1.3361
1.3341				
4.16%
0.13%
5.48%
5.33%
фонд в облигаци
1.3473		
1.3433
1.3393				
3.19%
0.34%
4.43%
5.43%
Смесен - балансиран
0.7966		
0.7934
0.7902				
8.51%
6.14%
-8.21%
-4.06%
фонд в акции
0.5316		
0.5290
0.5264				
-16.73%
10.58%
-16.27%
-10.79%
Смесен - балансиран
0.6568		
0.6542
0.6516				
-8.94%
7.33%
-8.57%
-10.92%
Фонд на паричен пазар												
0.0000		
0.0000
0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
1.0887		
1.0760
1.0332				
3.81%
0.20%
5.06%
4.98%
Фонд на паричен пазар 1.2150			
1.2150				
2.00%
0.17%
2.77%
3.63%
Смесен - балансиран
1.0208			
до 90 дни		
над 90 дни		
-2.25%
3.73%
-0.57%
0.17%
				
1.0055		
1.0157						
							
Смесен - балансиран
7.1719			
7.1719				
-7.26%
8.51%
-6.76%
-5.74%
фонд в акции
5.9246			
5.9246				
-10.11%
10.26%
-11.44%
-8.89%
фонд в акции
2.2908			
2.2908				
-23.55%
13.72%
-23.02%
-27.79%
Смесен - консервативен 9.2777			
9.2777				
-12.12%
6.70%
2.20%
-2.61%
клас А за поръчки клас А за поръчки клас А за поръчки
клас В
Клас А Клас В при изпълнена Клас В при прекратена
до 20000 лв
над 20000 до 300000
над 300000				
инв. схема
инв. схема
фонд в акции
0.6351
0.6320
0.6304
0.6257
0.6257
0.6288		0.6132
-17.42%
12.42%
-19.43%
-8.32%
фонд в акции
0.3392
0.3375
0.6304
0.3342
0.3342
0.3359		0.3275
-19.93%
14.87%
-22.37%
-21.82%
за поръчки до 250 000 евро		
за поръчки над 250 000 евро
Цена
					
фонд в акции
96.0795		
94.8991		
94.1909				
-17.24%
17.24%
-9.60%
-3.89%
								
фонд в облигаци
314.7122				 313.7694				
0.25%
3.53%
-2.29%
5.83%
13.5014				 13.2354				
1.96%
3.09%
-0.04%
5.04%
Смесен - балансиран
12.0166				 11.6632				
-0.26%
5.49%
-2.13%
2.87%
фонд в акции
8.4776				 8.2283				
-3.61%
8.46%
-1.91%
-3.02%
Смесен - балансиран 20.8347				 20.8347				
-0.10%
5.48%
-0.54%
1.02%
													
фонд в акции
6.6989				 6.6654				
-2.26%
8.54%
5.46%
-8.89%
Смесен - балансиран
8.1507				 8.1099				
-2.59%
8.58%
4.94%
-4.66%
фонд в облигаци
12.5457				 12.5144				
4.71%
1.91%
8.23%
5.66%
													
фонд в акции
1.1756				 1.1521				
-3.87%
6.89%
-0.50%
3.24%
Смесен - балансиран
1.0984				 1.0874				
0.89%
5.67%
5.27%
2.85%

USD/т
Борса

Единица

Мед	

LME

Калай	

LME

Олово	

17.04.2006
16.08.2006
10.10.2007
05.08.2009

фонд в акции
0.6102				 0.6042				
-1.16%
10.64%
2.46%
-8.68%
фонд в акции
0.4886				 до 1 месец		 над 1 месец		
-8.31%
10.64%
-5.94%
-12.99%
					 0.4862		
0.4752						
фонд в акции
0.4045				 0.3966				
-1.76%
10.77%
4.29%
-20.59%
Фонд на паричен пазар 1109.8174				 до 180 дни		 над 180 дни		
4.80%
10.64%
4.93%
4.80%
					
1108.1527		
1076.5229						

-3.86%
-5.77%
-6.61%
5.19%
1.09%
4.48%
1.20%

Разлика
0
0,00775
0,08089
-0,00339
0,00410
-0,00118
0,01053
-0,00021
-0,00127
0,00534
-0,00098
0,00528
0,01057
0,00533
-0,00185
0,00000
0,00509
0,00926
0,00000
-0,00039
-0,00383
-0,00612
0,00842
0,00136
0,01264
-0,02395
-0,00756
-0,00771
-0,00476
0,00146
0,00861
0,00432
0,00404
-0,01527
-7,76000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 14.10.2011 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.

Метал
21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

Смесен - балансиран
96.0023				 95.0471				
Смесен - балансиран
98.1666				 97.1898				
фонд в акции
79.0392				 77.8624				
Фонд на паричен пазар 131.1777				 131.1777				
Смесен - консервативен 95.8234				 95.4405				
Смесен - консервативен 112.9323		
112.8195		 112.4810		
112.8195		
фонд в акции
102.7292		
101.7121		 100.6950		
101.4578		

Код
За
Стойност
EUR
1
1,96
AUD
1
1,44
BRL
10
8,08
CAD
1
1,39
CHF
1
1,59
CNY
10
2,23
CZK
100
7,9
DKK
10
2,63
GBP
1
2,23
HKD
10
1,83
HRK
10
2,61
HUF
1000
6,7
IDR
10000
1,61
ILS
10
3,89
INR
100
2,9
ISK			
JPY
100
1,85
KRW
1000
1,23
LTL
10
5,66
LVL
1
2,77
MXN
10
1,07
MYR
10
4,54
NOK
10
2,52
NZD
1
1,13
PHP
100
3,28
PLN
10
4,53
RON
10
4,53
RUB
100
4,56
SEK
10
2,14
SGD
1
1,11
THB
100
4,62
TRY
10
7,77
USD
1
1,42
ZAR
10
1,81
XAU
1
2382,31

▶ Цени на цветни метали
Начало на публ.
предлагане

Смесен - балансиран
4.5520
4.5748		
4.7341
4.5520
4.4610			
-8.11%
11.78%
-7.61%
-19.03%
фонд в акции
7.0181
7.0532		
7.2988
7.0181
6.8777			
-7.16%
13.81%
1.30%
-9.07%
фонд в акции
10.2767
10.4309		
10.6878
0.0000
0.0000			
0.94%
0.11%
1.22%
1.33%
													
фонд в акции
2.0247				 2.0247				
-9.54%
29.24%
-5.91%
-50.82%
Смесен - балансиран
2.3647				 2.3647				
-9.80%
26.05%
-7.25%
-44.61%

Фонд на паричен пазар 11.8763		
11.8704		 11.8526
11.8645
11.8645
11.8704
3.48%
0.72%
4.86%
5.86%
Смесен - балансиран 10.7259		
10.6725		 10.5658
10.6191		
0.0000
-1.11%
11.13%
-0.68%
2.20%
фонд в акции
9.7838		
9.7351		 9.5891
9.6377		
0.0000
-3.11%
13.09%
-1.90%
-0.89%
													
Смесен - балансиран
13.1371				 13.0070				
-4.01%
7.77%
-3.00%
4.61%
фонд в акции
7.1627				 7.0918				
-11.15%
12.36%
-9.93%
-5.48%
фонд в акции
3.5737				 3.5383				
-18.35%
13.27%
-24.54%
-17.75%
фонд в акции
7.6202				 7.3983				
-5.21%
17.10%
-0.01%
-7.84%
фонд в акции
9.5239				 9.2465				
-15.50%
16.75%
-16.55%
-2.10%
Фонд на паричен пазар 12.7869				 12.7869				
4.23%
0.28%
5.75%
7.58%
					 до 2 г.		
над 2 г.						
Смесен - балансиран
79.1443				 78.8673		
79.1443		
-4.30%
0.87%
-3.66%
-4.19%
фонд в акции
45.5869				 45.3590		
45.5869		
-6.60%
1.86%
-5.35%
-11.11%
фонд в акции
59.4549				 59.1576		
59.4549		
-7.97%
1.52%
-6.57%
-10.07%
													
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
1.35687				 1.35415				
2.41%
0.92%
3.14%
5.32%
Смесен - балансиран
1.07755				 1.07111				
-1.84%
4.32%
0.34%
1.23%
фонд в акции
0.71123				 0.70067				
-7.83%
8.97%
-4.31%
-6.04%
Смесен - консервативен 0.77634				 0.77170				
2.81%
2.52%
4.43%
-6.86%
Смесен - консервативен 1.08708				 1.08383				
2.88%
0.33%
3.49%
3.40%

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

12.11.2007
12.11.2007

Цена

3 м.

USD/т	

7328

7348,5

USD/т	

22500

22400

LME

USD/т	

1996

2015

Цинк	

LME

USD/т	

1890

1912,25

Алуминий	

LME

USD/т	

2178

2223

Алуминиева сплав	

LME

USD/т	

2185

2190

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

УД „Инвест Кепитъл” ЕАД

20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007

Договорен Фонд

Нетна стойЦена за
Емисионна
ност на активиобратно
стойност
те на един дял
изкупуване
в лв.
(НСАД) в лв.
в лв.

04.01.2007
25.06.2007
01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009
07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010

към 13.10.2011 г.
ДФ Инвест Кепитъл Високодоходен

9,7408

9,7408

9,6921

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

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

Нетна стойност
Емисионна
Цена при
на активите на
стойност
обратно
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 14/10/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 0,960495
€ 0,979705
€ 0,955693
ОТП Омега Фонд на Фондовете в акции на
€ 0,817635
€ 0,833988
€ 0,813547
развитите пазари
ОТП Планета Фонд на фондовете в акции
€ 0,710698
€ 0,724912
€ 0,707145
на развиващите се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 11/10/2011 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 изкипиване - 0.50% от НСАД.
Цени за 1 дял за 14/10/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,175586 лв.
1,175586 лв.
1,175586 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 14/10/2011 г. Няма разходи при емитиране и обратно
изкупуване на дялове на фонда. Информация може да се получи от Call Center на “Банка ДСК” ЕАД на
тел. 0700 10 375 на цената на един градски разговор и на интернет страниците www.dskbank.bg и
www.otpbank.hu
Взаимен фонд

25.06.2009
19.11.2007
19.11.2007
19.11.2007
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
11.02.2008
19.01.2010

15.11.2005
12.09.2005
01.03.2006
01.03.2006
05.04.2007
12.12.2008
22.05.2006
02.05.2007

www.sentinel-am.bg
тел. 02/ 980 14 26

Стойност за един дял 13.10.2011 г
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0208 лв.

Сентинел - Рапид

1,2150 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

1.0055 лв.

1.0157 лв.

1,2150 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
-2,25 %

- 0,57 %

2,00 %

2.77%

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

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 14.10.2011 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
13.4815
11.9989
8.4652
315.3406
N/A
11.9577
8.4361
Ти Би Ай Комфорт
316.9118
13.3684
N/A
8.3945
Ти Би Ай Хармония
316.9118
13.3684
11.8988
N/A
Ти Би Ай Динамик
Цените са в лева и са валидни за поръчки, подадени предишния работен ден. Разходите за емитиране на една акция или
един дял са включени в горепосочените цени.
Цената на обратно изкупуване на една акция/един дял на съответния фонд, от който е прехвърлянето е равна на Нетната стойност на активите на една акция или на един дял на този фонд.
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пазари 17
Регионални
индекси

Бенчмаркът на БФБ се оцвети в
червено

Sofix: 336.68

-0.03%

Основният македонски индекс се
повиши

MBI10: 2157.34

+0.92%

Основният индекс в Сърбия отчете
ръст

BELEX15: 553.59

+1.65%

Число на деня

Световни индекси Повишение
Американските акции се понижиха в началоFresenius
то на търговията

Обем

54 210
▶акции на „Централна кооперативна банка” АД бяха
изтъргувани на БФБ, като цената на книжата се повиши
с 0.45%

Понижение
Deutsche Bank

Dow Jones: 11 401.39

-1.02%

Германският индекс регистрира
спад

DAX: 5902.70

-1.53%

Японският измерител се оцвети в зелено

Nikkei 225: 8823.25

+0.97%

0.74% 6.04%
▶ до 50.17 EUR поскъпнаха
акциите на германския
производител на
медицинско оборудване

▶ поевтиняха
акциите на
германската банка и
достигнаха 27.52 EUR

Повишеното
търсене покачва
цената на цинка
Натрупаният през
последните пет
години излишък вече
се изчерпва
Спадът в цената на цинка
скоро ще спре, тъй като рекордното търсене изчерпва
складовите наличности, а
ниските печалби накараха
производителите да намалят
произвежданите количества,
твърдят анализатори. Около
50% от цинка се използват
при производството на неръждаема стомана, а то е
достигнало рекордните 31.7
млн. тона през второто тримесечие, сочат данните на
Macquarie Group. Глобалните запаси, наблюдавани от
борсите в Лондон и Шанхай,
са на най-ниските си равнища от април насам. Цената
може да се покачи с 27%,
достигайки 2450 USD за тон
през следващата година, сочи
анкета сред 10 анализатори,
търговци и производители,
проведена от Bloomberg.
Слабо представяне

Цената на цинка се срина
с 58% след достигането
на рекордния връх от 4580
USD за тон през 2006 г.,
когато увеличеното производство създаде петгоди-

шен излишък. Сега обаче
главоломно расте търсенето, особено в Китай,
чиято икономика се увеличава двойно по-бързо в
сравнение с глобалната и
страната използва повече
стомана отвсякога. Някои
анализатори очакват първият недостиг да се появи през 2014 г. Цинкът е
поевтинявал през три от
изминалите четири години на Лондонската борса
за метали, най-слабото
представяне сред шестте
основни индустриални метали. Бенчмарковите тримесечни договори поевтиняха от 2539.50 USD през
юли до 1820 USD поради
спекулации, че забавящото
се световно развитие ще
смъкне търсенето. При все
това очакваният тази година излишък от 270 хил.
тона ще спадне до 130 хил.
през 2012 г., изчисляват от
Morgan Stanley. Търсенето ще се увеличи с 2.6%
до рекордните 13.3 млн.
тона през 2011 г., докато
предлагането ще нарасне
с 1.5% до 13.43 млн. тона.
Основавайки се на средните цени за годината, това
предлагане се оценява на
около 31 млрд. USD, посочват от банката.

Употреба

Производството обаче може
и да не отговори на прогнозите, тъй като според
Macquarie сегашните цени
са по-ниски от разходите за
извличане. Мините в Китай,
които съставляват 29% от
глобалното предлагане, имат
нужда от 2200 USD на тон,
за да си избият разходите.
Същевременно световното
производство на стомана може да се увеличи със 7% до
1.6 млрд. тона следващата година, а потреблението само
на Китай ще се увеличи с 6%
до 664 млн. тона през 2012
г., казват от австралийското
Бюро по земеделски и ресурсни икономически науки.
Австралия е най-големият
производител на желязо, основната съставка в стоманата. Във връзка с това китайското потребление на цинк
може да достигне 6.58 млн.
тона през 2015 г., сравнено с
4.75 млн. през 2010 г., според
Beijing Antaike Information
Development Co., спонсорирана от правителството
изследователска група. Цинкът също така се комбинира
с мед за получаването на
месинг и участва в сплави
с други метали за производството на електрически компоненти.

▶ Цинкът е поевтинявал през три от изминалите четири години на Лондонската борса за метали

Петролът поевтинява заради по-малко търсене от САЩ и Китай
Международната
енергийна
агенция намали
прогнозите си за
потреблението на
петрол през 2012 г.

▶ Нетният внос на суров петрол в Китай е паднал до третото си най-ниско
ниво за годината
снимки bloomberg

Цената на петрола на борсата в Ню Йорк спадна за
втори пореден ден, след
като сигнали за отслабващо търсене на гориво в
Съединените щати и намаляващ внос на суров
петрол в Китай породиха
спекулации, че консумацията ще падне в двете
най-големи страни потребителки в света. Фючърсите поевтиняха с 1.9%
преди публикуването на
доклад на Министерството
на енергетиката, който се
очаква да покаже ръст на
инвентарните запаси през
изминалата седмица.

Данни

Преди дни Американският
петролен институт каза,
че свиването на търсенето
на бензин в САЩ е найсилното от пет години насам. Нетният внос на суров
петрол в Китай е паднал
до третото си най-ниско
ниво за годината, съобщи
вчера митническото бюро
на страната.
Суровият петрол за доставка през ноември на борсата в Ню Йорк спадна с 1.63
USD до 83.94 USD за барел
при електронната търговия.
Цените са с 8% по-ниски
тази година. Петролът сорт
Брент на борсата в Лондон
също поевтиня с 1.6%, или
1.76 USD, до 109.60 USD за
барел. Търсенето на бензин
в САЩ, най-големият потребител на петрол, е спаднало
с 10.5% през седмицата до 7
октомври, показва докладът

на петролния институт. Това
е най-големият спад от март
2006 г.
Запаси

Запасите от суров петрол също са намалели с 3.81 млн.
барела до 340.4 млн., найниското ниво от девет месеца.
Вторият най-голям консуматор на стоката, Китай, също
е намалил вноса на петрол.
Нетните покупки са спаднали
до 4.92 млн. барела на ден
през миналия месец, въпреки
че не бяха спадали под 5 млн.
на ден през всеки от първите
пет месеца на годината.
Същевременно Международната енергийна агенция
намали прогнозите си за потреблението на петрол през
2012 г. с 210 хил. барела на
ден и заяви, че очаква производството в Либия да се увеличи по-бързо от предвижданото.
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Пазарът на персонални компютри забавя растежа си
3.2%
92
Продажбите на
PC-та страдат от
силното представяне
на таблетите и
смартфоните

Световните доставки на персонални компютри са отбелязали лек ръст през третото
тримесечие на годината, но
той е по-малък от очаквания
от анализаторите, става ясно
от проучване на Gartner.
Леко нагоре

Изследването показва, че в
световен мащаб за периода
юли - септември са доставени близо 92 млн. компютъра
- настолни и преносими, но не
и таблети. Това е ръст с 3.2%
спрямо същия период на 2010
г. Резултатите са малко по-слаби от очакваните 5.1% ръст за
тримесечието, като това се
отдава на слабите продажби

▶ млн. компютъра са продадени от юли до септември тази година

▶ е ръстът в световните продажби на настолни
и преносими компютри
през третото тримесечие на 2011 г. вместо очакваните 5.1%

на пазарите в Западна Европа.
"Както се очакваше, продажбите на PC-та на развитите
пазари в началото на учебната
година бяха разочароващи.
Популярността на устройства
като iPad и смартфоните кара
хората да харчат парите си за
други неща, а не за PC-та",
казва Микако Китагава, анализатор в Gartner.

16.2 млн. устройства за тримесечието. С най голям ръст 25.2% - за изследвания период
е Lenovo, която се изкачва до
втората позиция в класацията на най-успешните производители. Експанзията на
компанията беше подсилена
отчасти заради съюзяването
с NEC в Япония. Въпреки това агресивната маркетингова
стратегия увеличава дела на
Lenovo. Dell изостава, като
има 1.4% спад в продажбите
и е на трета позиция в класацията.

Твърдо лидерство

Hewlett-Packard продължава
да е лидер на пазара, като
отбелязва 5.3% ръст на продажбите, които достигат до

Илия Темелков

▶Hewlett-Packard продължава да е лидер на пазара с 16.2 млн. продадени
устройства за тримесечието
снимка bloomberg

Корпоративни съобщения и обяви на държавни институции
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА П У Б Л И Ч Н О П Р Е Д Л А Г А Н Е
“ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, със седалище и адрес на управление: гр.
София, бул. “Христофор Колумб” №43, с ЕИК 175187337, на основание чл. 92а
от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и във връзка с
решения на Управителния съвет на дружеството от 27 юли и 3 септември
2011г. съответно за увеличаване на капитала при условията на публично
предлагане и за определяне на емисионната стойност на предлаганите
акции, както и съобразно потвърден от Комисията за финансов надзор с
Решение № 624-E от 06.10.2011г. Проспект за публично предлагане на ценни
книжа, с настоящото съобщение уведомява инвеститорите за началото
на публичното предлагане на нова емисия от 36,214,570 (тридесет и шест
милиона двеста и четиринадесет хиляди петстотин и седемдесет)
обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с ISIN:
BG1100114062, всяка от които с право на 1 (един) глас в общото събрание
на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Капиталът на ЕВРОХОЛД
БЪЛГАРИЯ АД се увеличава от 108,643,712 (сто и осем милиона шестстотин
четиридесет и три хиляди седемстотин и дванадесет) лева на 144,858,282
(сто четиридесет и четири милиона осемстотин петдесет и осем хиляди
двеста осемдесет и два) лева. Номиналната стойност на всяка една акция
от емисията за увеличаване на капитала е 1.00 лв.(един лев), а емисионната
– 1.50 лв.(един лев и петдесет стотинки).
Най-пълна и изчерпателна информация за предлаганите ценни книжа и за
техния Емитент може да бъде получена от Проспекта за публично предлагане на новата емисия акции от увеличението на капитала на ЕВРОХОЛД
БЪЛГАРИЯ АД, който ще бъде достъпен за потенциалните инвеститори и
настоящите акционери чрез публикуването му на интернет-страниците
на Емитента ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД – www.eurohold.bg и на упълномощения инвестиционен посредник ЕВРО-ФИНАНС АД – www.euro-fin.com.
Допълнителна информация по проспекта, както и безплатно копие от
него, могат да бъдат получени на адреса на управление на Eмитента - София
1592, бул. “Христофор Колумб” № 43, тел.: (+359 а2) 9651 563, факс: (+359 2)
9651 652, е-mail: g_georgieva@eurohold.bg, лице за контакт: Галя Георгиева,
от 9.30 до 17.00 ч. всеки работен ден в периода на публичното предлагане.
В съответствие с нормативните изисквания, проспектът ще бъде публикуван и достъпен на интернет-страниците на Комисията за финансов
надзор – www.fsc.bg и на Българска фондова борса (БФБ) – София АД – www.
bse-sofia.bg, от публичните регистри на които може да бъде получена и
цялата периодична и друга регулирана информация за Емитента на ценните
книжа – ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД.
В съответствие с решението на Управителния съвет, капиталът на
ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и
напълно заплатени най-малко 50% (петдесет) процента от предложените
акции, а именно 18,107,285 (осемнадесет милиона сто и седем хиляди двеста
осемдесет и пет) броя акции броя акции. В съответствие с разпоредбата
на чл. 192а, ал. 2 от Търговския закон, капиталът ще се увеличи само със
стойността на записаните и напълно заплатени акции, равни на или надвишаващи посочения минимално допустим размер. Не е възможно записване на
акции над максимално допустимия размер на заявения за набиране капитал
в размер на 36,214,570 (тридесет и шест милиона двеста и четиринадесет
ПЛОВДИВСКА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
4000, гр. Пловдив, ул. “Железарска” №1, тел.: (032) 626482, 622771, http://poap.net
На основание Решение - №349/02.08.2011 г., №350/ 02.08.2011 г. и №374/08.09.2011г. на
Общински съвет – Пловдив, обнародвани в ДВ №77/04.10.2011г.
ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА:
1. ОНИ- ателие №8, с площ от 58,21 кв.м. и прилежащи части 1,333% ид. ч. от общите
части, на ул.„Победа” 21-а, бл.3102, секция С4, ет.11, гр. Пловдив.
Нач. тръжна цена- 37 400 лв. без ДДС, стъпка на наддаване- 3 000 лв., вноска депозит15 000 лв., тръжна документация- 500 лв.; Търгът ще се проведе в сградата на ПОАП ,
ул.”Железарска”№1, Пловдив, ет.3 от 11 ч. на 21-ия ден от обнар. в ДВ.
2.ОНИ- ателие №5, с площ от 57,89 кв.м. и прилежащи части 1,325% ид. ч. от общите
части, на ул. „Победа” 21а, жилищен бл.3102, секция С4, ет.11, гр. Пловдив.
Нач. тръжна цена- 37 200 лв. без ДДС, стъпка на наддаване- 3 000 лв., вноска депозит15 000 лв., тръжна документация- 500 лв.; Търгът ще се проведе в сградата на ПОАП ,
ул.”Железарска”№1, Пловдив, ет.3 от 9 ч. на 21-ия ден от обнар. в ДВ.
3.ОНИ – Поземлен имот с площ от 649 кв.м., застроен с две масивни сгради: на един
етаж - с площ от 162кв.м. и на два етажа - с площ от 128 кв.м., гр. Пловдив, на ул. „Сергей
Румянцев” 4.
Нач. тръжна цена- 235 000 лв. без ДДС, стъпка на наддаване- 10 000 лв., вноска депозит80 000 лв., тръжна документация- 5 000 лв.; Търгът ще се проведе в сградата на ПОАП ,
ул.”Железарска”№1, Пловдив, ет.3 от 10 ч. на 21-ия ден от обнар. в ДВ.
4. Депозитът за участие следва да е постъпил по сметка на ПОАП, до 17-ия ден от
обнародването в ДВ.
5. Тръжната док. се закупува в офиса на ПОАП, до 17-ия ден от обнародването в ДВ, до
16.00ч.
6. Оглед на обекта – всеки работен ден до търга, от 9.00 до 17.00 ч.
7. Предложенията за участие в търга се подават в офиса на ПОАП, до 16.00 ч. на деня,
предхождащ търга.
8. Начин на плащане – Достигнатата на търга цена се заплаща в бълг. лева при сключване
на договора.

хиляди петстотин и седемдесет) броя акции.
На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК, право да участват в увеличението на
капитала на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД имат лицата, придобили акции не
по-късно от 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл. 92а,
ал. 1 от ЗППЦК. След обнародване на съобщението, БФБ-София АД незабавно
оповестява последната възможна дата за сключване на сделки с акции на
ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД, в резултат на които акционерите ще имат право
да участват в увеличението на капитала.
След изтичането на горепосочения 7 дневен срок, въз основа на данните
от книгата на акционерите Централен депозитар АД открива сметки за
права на акционерите на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД, като ги заверява със
съответния брой права, равен на броя на притежаваните от тях акции.
Срещу всяка една акция от съществуващата емисия от 108,643,712 (сто
и осем милиона шестстотин четиридесет и три хиляди седемстотин и
дванадесет) броя акции се издава 1 (едно) право по смисъла на § 1, т. 3 от
Допълнителните разпоредби на ЗППЦК.
Чрез упражняването на правата всеки акционер има възможност да
придобие такава част от новите акции, която съответства на дела му
в капитала на публичното дружество преди увеличението. Съотношението „Права/Нови акции” е 3:1, т.е. за записването на 1 (една) акция от
новата емисия са необходими 3 (три) права. Ако даден инвеститор желае
да придобие определен брой нови акции, същият следва да притежава брой
права равни на желаното количество нови акции, умножено по три. Срещу
определен брой притежавани права даден инвеститор придобива брой
акции, равен на броя на притежаваните права разделен на три и закръглен
надолу до цяло число. Всички лица, които желаят да запишат акции от
новата емисия на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД, следва първо да придобият
права. Настоящите акционери придобиват правата безплатно, по описания по-горе ред. Всички останали инвеститори могат да закупят права
чрез сделка на организирания от БФБ-София АД „Пазар на права” в срока за
свободна търговия на правата или чрез покупка, при условията на явен
аукцион за неупражнените права по чл. 112б, ал. 7 ЗППЦК.
Началната дата за търговия на емисията права е седмият работен ден
след датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК в
„Държавен вестник”, съответно от публикуването му в един централен
ежедневник (вестник „Пари”). По-късната от двете дати се приема за дата
на публикуване на съобщението. Срокът за прехвърляне на правата е 14 (четиринадесет) дни. Ако четиринадесетият ден е неработен ден, то срокът
за прехвърляне на правата изтича на първия следващ работен ден. Прехвърлянето на правата посредством тяхната покупко/продажба (търговията
с права), в съответствие с чл. 112б, ал. 6 от ЗППЦК, се извършва на организирания от БФБ-София АД “Пазар на права” чрез подаване на нареждания за
продажба до съответния инвестиционен посредник, при когото са открити
сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез подаване на
нареждания за покупка до инвестиционен посредник, член на борсата. За
придобиването на права по други способи се прилагат разпоредбите на
правилника на Централен депозитар АД. Във връзка с периода за сетълмент
на сключените на БФБ - София АД сделки (Т+2), последната дата за търговия
с правата на борсата ще е 2 (два) работни дни преди крайната дата за
прехвърляне на правата. Правата могат да се предлагат за продажба от
всички лица, които притежават такива, независимо от начина, по който са
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ПОКАНА
за
УЧАСТИЕ В ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:
ДОСТАВКА НА ЗА НА ГУМЕНА ОБЛИЦОВКА ЗА АВТОГЕННА МЕЛНИЦА
ММС 7,0Х2,3
На основание Заповед № 766 11.10. 2011 г.,
„АСАРЕЛ-МЕДЕТ”АД със седалище и адрес на управление в гр. Панагюрище,
пл. „Асарел”, тел.: (0357) 60 210, факс: (0357) 60 250, e-mail: pbox@asarel.com,
обявява процедура за определяне на доставчик с предмет:
ДОСТАВКА НА ГУМЕНА ОБЛИЦОВКА
ЗА АВТОГЕННА МЕЛНИЦА ММС 7,0Х2,3
Условия за получаване на документацията за участие:
Тръжна документация за провежданата процедура може да се получи всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа в срок до 19.10.2011 г. в „Асарел-Медет”АД
гр.Панагюрище, от отдел “Доставки” по електронна поща, след получаване
на заявление за участие от съответния кандидат на e-mail: pbox@asarel.
com и dr@asarel.com или на факс: (0357) 60250.
Крайният срок за представяне на офертите е до 16 00 часа на
28.10.2011г.
Лице за контакт: Специалист „Доставки”
Инж. П. Боюклиев, тел.: (0357) 60 437

ги придобили – като акционери в дружеството, придобили акции не по-късно
от 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от
ЗППЦК, респ. до оповестената от БФБ-София АД последна възможна дата
за сключване на сделки с акции на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД, с цел участие в
увеличението на капитала на дружеството, или впоследствие чрез сделка
за покупка на пазара на права в срока за търговия с правата. Акционерите,
които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички
други притежатели на права, имат право да продадат правата си по посочения ред до края на борсовата сесия в последния ден за търговия с права.
На петия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата,
ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД, чрез инвестиционен посредник ЕВРО-ФИНАНС АД,
ще предложи за продажба при условията на явен аукцион на БФБ – София АД
тези права, срещу които, до изтичане срока за прехвърляне на правата, не
са записани акции от новата емисия и ще разпредели сумата, получена от
продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата,
съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от търговия
(продажбата) на права, се превеждат по специална сметка, открита от
Централен депозитар АД, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала в търговския регистър. В началото на всеки работен
ден по време на подписката Централен депозитар АД публично оповестява
информация за упражнените права.
Началната дата за записване на акции съвпада с началната дата за търговия с права. Крайният срок за записване на акции от притежателите на
права, които не желаят техните права да бъдат предложени на аукцион,
т.е. желаят да упражнят правата си, е посочената по-горе последна дата
за прехвърляне на правата. Крайният срок за записване на акции от притежателите на права, придобили такива на проведения аукцион, е петнадесетият работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата. Не се
допуска записване на акции преди посочения начален и след посочения краен
срок за записване. Записването на акции се счита за действително, само ако
е направено от притежател на права, до максималния възможен брой акции,
в указания срок, и емисионната стойност на записаните акции е внесена
в посочената по-долу набирателна сметка. При частично заплащане на
емисионната стойност се считат записани съответния брой акции, за
които същата е изплатена изцяло.
Плащането се счита за извършено от момента на заверяване на
специалната набирателна сметка BG21 UNCR 7000 5520 2780 34 при Банка
УниКредит Булбанк АД, BIC: UNCRBGSF, открита на името на ЕВРОХОЛД
БЪЛГАРИЯ АД съгласно чл. 89, ал. 1 от ЗППЦК, със сума, представляваща
емисионната им стойност.
Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу
записаните акции най-късно до изтичането на последния ден от подписката. Платежното нареждане или вносната бележка трябва да посочват
името/наименованието на лицето, записващо акции, неговият уникален
ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ и броя на записваните акции. Удостоверителен документ
за направената вноска е платежният документ (платежно нареждане или
вносна бележка) и се получава от/чрез обслужващата банка при внасянето,
съответно превеждането на вноската. Набраните парични средства
по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на
подписката и вписването на увеличаването на капитала в Търговския
регистър.

„АЛФА БАНК - КЛОН БЪЛГАРИЯ” организира търг за продажба на
оборудване за химическо чистене на дрехи, който ще се проведе на
21.10.2011 г. в 10.00 часа в централния офис на банката в гр. София,
бул. „Васил Левски” № 15-17.
Тръжната документация с подробна информация за условията на
провеждане на търга, както и списък на продаваните машини, може
да бъдат получени от централния офис на банката, всеки работен ден
от 9.00 часа до 16.00 часа до 20.09.2011 год., до която дата се приемат
предложения за участие в търга.
За допълнителна информация и въпроси: тел. 02 / 8509 799.

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

За допълнителна информация и заявки:
тел.02/4395 853, e-mail: reklama@pari.bg
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АвтоПАРИ

Спортна тишина
Infiniti M35h е тих,
екологичен и много
бърз

Infiniti имат повече от сериозни амбиции за европейския
пазар. За да изпълнят целите си ефективно, през миналата
година от луксозната японска марка, която е част от групата Renault Nissan, представиха мощен дизелов мотор.
Втората част от амбициозния план се нарича хибридна
модификация, която дебютира в лимузината M35h.
М-класата на Infiniti e много специален модел. Тя е
позиционирана в горния среден сегмент и се конкурира
с утвърдената германска тройка Mercedes Е-класа, BMW
пета серия и Audi A6. Но и с Porsche Panamera. За разлика
от всички тях обаче Infiniti M притежава безкомпромисен
микс от комфорт и спортен дух, внимание към качеството
във всеки детайл и много, много екстравагантен имидж.
За да разберете положението, в което се намира Infiniti,
трябва да проумеете, че пазарът за този вид автомобили
се определя от голяма доза консерватизъм. Затова и на

Хибридна технология

Infiniti наричат своята система от ново поколение
Infiniti Direct Response Hybrid. Електрониката
контролира неусетно за водача работата на системата
от електромотор и бензинов двигател. В зависимост
от обстоятелствата автомобилът може да се движи
със скорост до 100 км/ч само на електричество на
разстояние няколко километра.

новодошлите се гледа с известно неодобрение.
Техническо предимство

Което е напълно излишно, както показват успехите на
марката в САЩ. А с хибридната версия на Infiniti M
трендът ще се обърне и в Европа. Infiniti M35h само
привидно следва повелята на епохата да е икономична
и грижеща се за околната среда със своя среден разход
от 7 литра на 100 км. Но също така трябва да се има
предвид, че клиентите, готови да платят цената за
ексклузивното предложение на Infiniti, не се интересуват
дълбоко в себе си от средния разход на гориво. Затова
и хибридната комбинация донася най-вече динамика и
агресивност на този модел. Ускорението до 100 км/ч се
постига за 5.5 секунди, а силно впечатляваща е тягата
при изпреварване на тези 364 к. с. комбинирана мощ
на електро- и бензинов двигател - иначе комфортният
и много тих автомобил се превръща в спортен звяр, с
който спокойно можете да предприемете всяка маневра
без никакви грижи.
И все пак най-големият плюс на този автомобил е неговият комфорт. Хибридната технология допълнително
спомага за намаляване на шума в купето, като при заредена батерия колата може да се движи само на електричество със скорост до 100 км/ч. За да се избегне рискът

Оборудване

Стандартното оборудване на Infiniti M включва
кожен салон, отопляеми и вентилирани предни
седалки с контрол на температурата, биксенонови
фарове с адаптивна система за следене на пътя
при завой, както и Infiniti Music Box с твърд диск и
четящо устройство за CD и възможност за свързване
на USB/iPod.

някой пешеходец да не чуе приближаващия автомобил, в
предните брони са монтирани скрити високоговорители,
с чието жужене се предпазвате от инциденти.
Недотам съвършена

Сред силните страни на този модел за съжаление не
попада пространството. В салона мястото е достатъчно,
но в този клас бихте очаквали то да бъде в излишък. Багажникът с неговите 350 литра е достатъчен за две голф
чанти, но бързо ще стигнете до лимита му, ако решите
да пътувате с няколко куфара. И все пак за тези, които
успеят да се поберат в купето, Infiniti M предоставя страхотно изживяване. Звуковата система е без компромиси,
седалките са достатъчно удобни, а окачването се справя
еднакво умело както с бърза серия от завои, така и с
продължително пътуване по неравни участъци.
Хибридната модификация Infiniti M35h поставя луксозната японска марка в неочаквано авангардна светлина. Комбинацията с електромотор в случая добавя
стойност при удоволствието от шофирането и едва като
страничен ефект - окуражаващо добър среден разход.
През следващите години ще видим много нови хибриди.
С Infiniti M35h можете да бъдете от ранните собственици на авангардно техническо решение.
Александър Бойчев

Infiniti M35h

Двигател V6 - бензинов и електромотор; работен обем
3498 куб. см; мощност комбинирана 364 к. с./268 кВ;
въртящ момент 350 Нм при 5000 об./мин + 270 Nm от
електромотора; трансмисия седемстепенна автоматична
с двоен съединител; тегло 1830 кг; ускорение 0-100 км/ч
5.5 сек; максимална скорост 250 км/ч; среден разход 7 л/100
км; емисии CO2 на км 162 г; цена от 107 700 лв.
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Открий грешките

Излизането на “новите” правила за правопис и пунктуация
просто показа, че нормите в българския език не се познават и
имат нужда от припомняне

Ще се радваме, ако нещо ви е
смутило в горните два абзаца
- в тях има 16 грешки. Покрай излизането на правилата за правопис и пунктуация
в българския език възникнаха
какви ли не слухове - че “вие”
ще се пише навсякъде с малка буква, че отпадат кавички
в определени случаи, че имената на институциите се пишат по нов начин. Всъщност

zlatina.dimitrova@pari.bg

истината е различна.
При активното навлизане
на английската реч в свободното общуване и в бизнес
средата, интернет комуникацията и абревиатури като rofl
(Rolling On Floor Laughing
- от англ. търкалям се на
земята от смях) езикът започва да се забравя... или
самозабравя.
Нищо ново под
слънцето

Изданието “Правопис и пунктуация на българския език”,
което обединява 132 основни
правила, излезе в средата на
септември. Новостта обаче
не бяха самите правила, а фактът, че те никак не са нови.
Съществуват в българския
език, но са забравени и не
се спазват. Няма драстични
промени, а само припомняне.
В предговора на изданието
се посочва, че правилата са
формулирани по-рационално, без да се променят по
същество.
“Вие” тази година,
пълният член - преди
две

Ученето
на родния
език само до
седми-осми клас
е пагубно
Августа Манолева,
Институт за български език
при БАН

Всеки път, когато стане дума за промени в българския
език, обществото се разделя
на две части - тези, които
искат опростяване на езика,
и другите, които искат запазване на статуквото. Предишният случай на сериозна обществена дискусия за езика
беше във връзка с употребата
на пълен и кратък член.
Тази година проблемът
беше употребата на местоимението “вие”. Августа Манолева, научен сътрудник в
Института за български език
при БАН, посочи, че медиите са обявили правилата
за нови, като са реагирали
първосигнално, защото не са
ги познавали. “В тези неща
с “Вие” няма нищо ново.

Винаги се е изписвало така,
когато е свързано с уважителност”, каза тя.
“Когато се пишат имейли
и те имат официален характер, това си изисква своята
грамотност”, коментира Манолева. Тя посочи, че дори
във Facebook се обръща внимание при допусната грешка.
“Радвам се за това, че тази
неграмотност започва да прави впечатление на много хора, защото ние все по-често
започваме да се изразяваме
по писмен начин”, каза Манолева.
Езикова култура

“С оглед на проучванията,
които бяха публикувани през
последните две години - да,
нивото на езикова грамотност спада”, коментира Павлина Радославова, редактор
в сайта azcheta.com. Тя има
предвид изследване на PISA
за читателската грамотност
на учениците и още едно
на “Алфа Рисърч” и Академичната лига за Югоизточна
Европа за читателските практики в България.
Според Августа Манолева
сериозен проблем е сливането на предметите български
език и литература в една дисциплина в училище. “Според
мен не може да учиш чужд
език от петгодишна възраст
до университет и след това,
а родния си език да учиш
определени години”, посочи
Манолева. “Ученето на родния език само до седми-осми
клас е пагубно.” Тя посочи,
че в учебниците правилата
са представени твърде академично и децата не могат
да ги възприемат. Нормите
трябва да бъдат извеждани
чрез упражнения, а не обратното. Новият справочник с
правила за правопис и пунктуация формулира правилата
по-лесно и разбираемо.
Павлина Радославова вижда като причина за проблемите с правописа и пунктуацията влиянието на чуждите
езици. Тя посочи, че се оформят две противоположни
групи от хора - такива, които
са културно маргинализирани по отношение на книгата,
четенето и езика, и такива,
които четат много и се стараят да подобрят нивото и
чистотата на своя език.

Верните отговори на задачата:

Счупен телефон

Златина Димитрова

Около появата на новия справочник за български език се вдигна много шум,
заради драстичните промени, които налага. Под влияние на английския
език и английската граматика много правила в нашият език не се спазват
или просто не се разбират.
Много често хората се чудят какъв е смисълът от пълния и непълният определителен член при съществителните имена от мъжки род. И
продължават да не разбират. Други не разбират кавичките. Трети - как се
съкращават имената на институции като О.И.С.Р. (Организация за икономическо сътрудничество и развитие). За четвърти е напълно безсмислено
изписването на официалната форма “Вие” с главна буква.

Около появата на новия справочник за български език се
вдигна много шум, заради
драстичните промени които
налага. Под влияние на английския език и английската
граматика много правила в
нашият език не се спазват
или просто не се разбират.
Много често хората се чудят какъв е смисъла от пълния и непълният определителен член при съществителните имена от мъшки род. И
продължават да не разбират.
Други не разбират кавичките. Трети как се съкращават имената на институции
като О.И.С.Р. (Организация
за Икономическо Сътрудничество и Развитие). За четвърти е напълно безмислено
изписването на официалната
форма “вие” с главна буква.
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Телефон за справки
0900-12-230
▶ Google знае всичко, но не можем да му
вярваме за правописа и пунктуацията.
С такава цел от години функционира
телефонен номер, на който всеки може да се
обади и да зададе въпросите си за употребата
на езика.
▶ Номер 0900-12-230 може да се избира от
цялата страна от 9 до 17 часа всеки работен
ден. За съжаление обаче обаждането струва 10
импулса в минута.

Малко прости правила
Лексикални съкращения
Tелевизионен = тв или ТВ?
По традиция това инициално съкращение, също както
при железопътен, се пише с малки букви - тв и жп.
При инициални съкращения се спазват няколко правила.
Изписват се без точки и шпации между буквите:
БТС - Български туристически съюз
ПФК - Професионален футболен клуб
ИК - Издателска къща
БАН - Българска академия на науките
Ако втори път споменем институцията, тя може да
бъде само Академията, като задължително се изписва
с главна буква.
Допълнително включените в инициалното съкращение букви са малки.
МВнР - Министерство на външните работи
НСлС - Национална следствена служба
Грешки
Злоупотреба с главните букви
Много често имената на институциите се изписваха
с главна буква във всяка съставна дума (Българската
Асоциация на Производителите на Оранжерийна Продукция - БАПОП). Според правилото в българския език
само “Българска” трябва да се изпише с главна буква,
а останалите думи - с малка.

▪

Поставяне на точки
▪Честа
грешка е да се поставят точки между букви-

те в инициалните съкращения - проблемите на ж.п.
мрежата.

Ах, това членуване!
Грамотността често влиза в битка с пълния член.
Смисълът на пълната членна форма е да посочи кой е
извършителят на действието - подлогът в изречението.
Това означава, че в изречението е възможна замяна с
“той” и отговаря на въпроса. Кратката членна форма
се използва, когато членуваната дума не е подлог в
изречението и не е възможна замяна с “той”.

Дами и господа
При учтивата форма имаме няколко правила за съгласуване. Първо, употребяваме форми за единствено и множествено число при изразяване на учтивост. Глаголите
и глаголните форми на -л в състава на учтивата форма

Дума на годината
▶ Всяка година оксфордският речник
на английския език си избира дума на
годината. През 2009 г. с това звание
се гордее думата “разприятелявам”
(unfriend).
▶ В САЩ пък дума на годината стана
refudiate - дума, измислена от Сара
Пейлин. Тя носи смисъла на “отхвърлям,
противопоставям се”, а Пейлин я
използва, за да обогати езика.

се употребяват в множествено число. За разлика от тях
формите на -н и -т, прилагателните и числителните
редни имена се употребяват в единствено число.
С главна буква се пишат личните и притежателните
местоимения в състава на учтивата форма. В основните правила за правопис и пунктуация се припомня,
че Вие в учтиво обръщение винаги е с главна буква
независимо дали е към едно или повече лица.
Т.е. правилното е:
Г-н Христов, Вие сте одобрили проекта.
Г-н Христов, Вие сте одобрен за кредит.
Г-н Христов, Вие сте запознат с условията.
Добър ден и добре сте ни дошли, госпожо.
Госпожо, съгласна ли сте с изказаното мнение?
Госпожо, Вие бяхте първата, която наградихме.
Господа, разгледахме Вашите документи.
Грешки
Най-честата грешка е употребата на глаголни форми на
-н и -т в множествено число. Погрешно е и използването на единствено число при форми на -л. Има проблеми
и при изписването на “Вие” с малка буква, особено
когато обръщението е към повече от едно лице.

Ролята на кавичките
От американските филми стана популярен онзи знак
с пръсти, който имитира кавички, когато използваме
дума или израз иронично. Случаите, в които използваме кавички, са известни - при предаване на пряка
реч, при приложения към съставни собствени имена
(Държавен фонд “Земеделие”), при собствени имена,
които са приложения в рамките на словосъчетания
(вестник “Стършел”). Кавички поставяме и ако собственото име или част от него се промени граматически,
например да се членува.
А кавички?
Собствените имена, написани на латиница или с друга
некирилска графика, се изписват без кавички.
Т.е. вестник The New York Times, производителят на
компютри Hewlett-Packard, шоколад Milka и т.н.
Кавичките отпадат и:
при цитат, оформен като отделен абзац
в имената на общини и области, както и в тези на
небългарски културни обекти - Лувър, Ермитаж, Ковънт Гардън, Сорбоната
при лексикализирани названия на търговски марки:
Снимай ми този документ на ксерокса.
Поръчах си чаша мерло.
Продадох стария си мерцедес.
Боли ме глава и имам нужда от аспирин.

▪▪
▪
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Мозъчни
тренировки
Представете си, че като
планирате работния ден,
не записвате нищо, но и нищо
не пропускате...
Имате лоша памет? Голяма част от
вас ще отговорят утвърдително и ще
си спомнят множество случаи, в които тя ги е подвела. Все пак обърнете
внимание на думата “спомням си”.
Проблемът с паметта не е чак
толкова драматичен. Това е един
от основните парадокси на нашето съществуване. Гледаме филм
със скорост 24 кадъра в секунда 86 400 кадъра в час - и помним всичко. Иначе не би ни било интересно
да го гледаме. Намираме пътя си към
дома, като добре помним всеки завой
и ъгъл.
И все пак, стараейки се да запомним нещо, винаги подозираме, че
някъде ще се провалим, и моментално се убеждаваме в това. Започваме
с маркиране, наблягане, мислене на
глас, многобройни повторения, а
резултатът си остава същият, дори
по-лош. Между другото, същото се
случва и с децата ни. Те се стараят,
напрягат и... ние ги упрекваме, че са
мързеливи, разсеяни, безотговорни,
глупави...
Представете си, че...

... като планирате работния си ден,
не записвате нищо, но и нищо не
пропускате. Че един поглед върху
някакъв документ ви е достатъчен,
за да преразкажете съдържанието му,
понякога - дословно. Че леко поемате
и анализирате огромен обем информация и можете бързо и сбито да
изложите същността на проблема. От
раз и завинаги запомняте неограничено количество непознати термини и
чужди думи. И накрая, представете
си, че това дори не ви изтощава.
Фантастика? Не, реалност

А сега си представете - за 7 години
вие овладявате 2-3 езика, без да сте
отделяли дори секунда за тяхното
изучаване. За 7 години опознавате
обкръжаващия ви свят, научавате се
да седите, да стоите, да ходите, да
ползвате приборите за хранене, да
се радвате, да скърбите, да се смеете, да карате колело, ски, кънки, да
плувате, да играете с топка... Всеки
от вас може да запълни многоточието със страници текст. Всичко
това е постигнато за седем години
до тръгването на училище.
Как се получава така, че нормалният човек, който прекрасно се ориентира в пространството, владее
родния си език, не се обърква в разнообразието от предмети и не обърква предназначението и начина им

Снимки Shutterstock

Теодора Мусева
teodora.mousseva@pari.bg

на ползване, намира пътя
към къщи, помни филмите и книгите, които
са му интересни, но в
училище или в университета изведнъж
закъсва - нуждае се
от часове, за да усвои нещо, което в
сравнение с онова, което запомня
изведнъж, не би
могло дори да се
нарече информация.
Всичко, което
виждаме, чувстваме, усещаме и
чуваме, се пази
постоянно и задължително в нас.
Цялата работа е
как правилно и с
лекота да извлечем
тези сведения.
На всекиго се е
случвало само веднъж
да види и чуе необходимите сведения и после с
лекота да си ги припомни.
За съжаление у повечето хора подобни прояви се
случват много рядко, като
просветления. Но такива “озарения” всъщност постоянно
ни “преследват”. Ние помним
телефони, лица на приятели, дори
на случайни хора, любими и нелюбими мелодии, клипове, цени,
размери, адреси и пр.
Това несъответствие между случайното и специалното запомняне,
при което е задействан един и същ
забележителен инструмент - нашата
памет, е станало повод за безброй
експерименти и методи за трениране на паметта. В ежедневието си
човек използва не повече от 8-10%
от потенциалните възможности на
своята памет. А обемът й е безграничен, просто не умеем винаги и
пълно да го употребим.

Ейдетика
Не си представям,
следователно не помня

▶ Представяйте си всичко, което искате да запомните. Не мислете с думи, а с
образи. Фантазирайте!
▶ Школата за ейдетика (от гръцката дума ейдос - образ, въображение) се
гради на базата на две основни направления: мнемотехника - метод, в чиято
основа стои вербално-логическото
мислене, и ейдетика - в нейната основа
е конкретно-образното мислене.
▶ Ейдетизмът е психическо явление,
което се изразява в способността да се
възпроизведе ярък зрителен образ много
след неговото въздействие. За него е
характерна емоционалната окраска
на образите. Многобройни изследвания са
доказали, че
дълго-

трайната човешка памет е пряко свързана с въображението.
▶ Фантазията, измислицата - това
е естественото състояние на всеки
човек. При съзнателното й прилагане
тя се превръща в главен помощник при
запомнянето и възпроизвеждането на
информация. Развитото въображение помага във всевъзможни житейски
ситуации - бързо излизане от стресова
ситуация, премахване на потиснато
настроение, преодоляване на превъзбуда и страх, както и подобряване на здравословното състояние.
▶ Бъдете доволни дори от незначителни успехи.
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Гимнастика за ума
30 секунди
▶ Специалисти от Манчестърския университет са открили прост и бърз начин
за подобряване на човешката памет.
За целта е достатъчно да се изпълнява упражнение само в продължение на 30
секунди всеки ден.
▶ За да се активизира зоната на мозъка,
отговаряща за паметта, е необходимо
да се изпълнят синхронни движения на
двете очи от една страна на друга в продължение на 30 секунди - все едно гледате
тенис мач.
▶ Проведен е експеримент с участието
на над 100 доброволци. Те са били разделени на две групи. Едната ежедневно е
изпълнявала предписаната гимнастика, а
другата - не.
▶ Оказва се, че тези, които редовно правят упражнението, запомнят повече
думи, звуци и изображения от останалите.
▶ Ръководителят на изследването
проф. Андрю Паркър е установил, че движението на очите
от една страна на друга
позволява да се подобри
паметта минимум с
10%.

1.

13 упражнения за добра памет

Концентрирайте се. Ако
искате да запомните нещо,
отпуснете се и посветете
минутка на това, което трябва да
запаметите. Не се отвличайте, фиксирайте само целта си.
За да се концентрирате по-добре,
поемете дълбоко въздух и го задръжте пет секунди, като едновременно свивате ръцете си в юмрук.
След това бавно издишайте и разтворете юмруци. След трикратно
повторение на тази процедура ще
почувствате, че сте се отпуснали.
Същия ефект ще постигнете, ако
се разходите 15 минути на чист
въздух.

2.

Създавайте асоциации. Помислете с какво можете да
асоциирате това, което искате да запомните - игра на думи,
животно, число, здание или каквото друго ви се хареса.

3.

Няколко повторения. Накрая повторете няколко пъти тази асоциация.
По-добре гласно, но може и наум.
Не повтаряйте това, което искате да запомните, повече от
4-5 пъти.
По-добре
опитайте
отново след
часдва.

4.

Накарайте някого да ви
прочете бавничко думи по
двойки, например “кокошка - яйце”. Постарайте се да ги
запомните. След това го помолете
да ви чете само първите думи от
двойките, а вторите се опитвайте
да си спомните.

5.

Помолете някого да ви
прочете гласно поне 10
случайно подбрани думи:
ден, компютър, лампа, река, есен,
свитък и др. След това ги повторете в същия и/или обратен ред. Ако
нямате никого подръка, вземете
книга и произнасяйте гласно първата дума от всеки ред на случайно попадналата ви страница.

6.

Преди да отидете на пазар,
направете списък с покупките. Прочетете го няколко
пъти гласно или наум и го “забравете” вкъщи. Така постепенно
вашите пазарни походи ще ви помогнат да подобрите паметта си без
кой знае какви усилия.

7.

Не се опитвайте да претоварвате уморената си
глава с прекомерно количество информация - по-добре от
вечерта да се запознаете с това,
което ви предстои да научите, а
сутринта да станете с един час
или час и половина по-рано. Ще
установите, че за час и половина утринни занятия във вашата
памет ще остане повече информация, отколкото за цялата вечер
и “трудовата” безсънна нощ. Но
не стойте през цялото време на
работното си място, а на всеки
половин час за минута-две превключвайте на друга дейност.

8.
9.

Старайте се непрекъснато да
си припомняте и да разказвате сами на себе си прочетеното или видяното.
Смятайте наум по-често. Например, като стоите на опашка пред касата в магазина,
пресметнете каква ви е сметката.
Ползата е тройна - тренировка на
паметта, времето минава незабелязано и няма да ви излъжат.

10.
11.
12.

Редовно наизустявайте
стихове или текстове на
песни.

Преди лягане се опитвайте да си припомните
в пълни подробности изминалия ден.
Ако упорито забравяте някакво определение
или дума, опитайте се да
съставите с тяхно участие някаква
римувана или дори нелепа по своя
смисъл фраза.

13.

Ако е необходимо да запомните нещо механично, опитайте да разбиете
текста на смислови дялове, отделяйки при това главното от второстепенното, сложното от простото,
аргументираното от спорното.
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Атентатът на века
Десетилетия
преди България
да се “прочуе” с
покушението срещу
папата, български
гражданин извършва
убийство, известно
като Атентата на века

На 9 октомври 1934 г. югославският крал Александър пристига на първото си
официално посещение във
Франция. В Марсилия той е
посрещнат от външния министър Луи Барту и двамата
потеглят бавно в открит
автомобил през събралата
се тълпа посрещачи, без да
знаят, че това са последните им минути. Въпреки че
полицията е организирала
1500 души за охрана, точно
в 4.20 от тълпата успява да
изскочи човек, да се качи на
стъпалото на кралския автомобил и с викове “Вив льо
роа!” (Да живее кралят!)
да застреля от упор крал
Александър. Смъртоносно
е ранен и министърът Барту. Убиецът е българинът
Величко Керин с псевдоним Владо Черноземски и
е убит непосредствено след
покушението.
Марсилският атентат е
наричан Атентатът на века,

защото се смята, че той преобръща събитията, довели
до Втората световна война.
Историята обаче си има
предистория.
Единни в омразата си

След края на Първата световна война Европа се разделя завинаги със своите
империи. Започнала с падането на една коронована
глава, тази война ще доведе
до втора, още по-унищожителна, отнела завинаги
короните на балканските
царства. Годината е 1934. В
България току-що е станал
поредният военен преврат.
В съседна Югославия крал
Александър още през 1931
г. е узурпирал властта, отменяйки конституцията, като е
присъединил към кралството Хърватия, Босна и Херцеговина и Словения. Кралят,
деспотичен и властолюбив
мъж, е известен с омразата
си към етническите българи, останали да живеят на
териториите, откъснати от
България след загубата на
Първата световна война.
Тази омраза и желание за
претопяване на националната идентичност е насочена и
към останалите несръбски
народности в Югославия.
Те са обект на постоянен
тормоз и репресии.
В резултат се ражда съ-

юзът между хърватските
националисти - усташите, и
българите от Вътрешномакедонската революционна
организация - ВМРО. Лидерите и на двете организации
виждат пътя за осъществяването на своите цели - независимост на Хърватия и
на Македония, чрез смъртта
на Александър.
Бързо развитие

Оттук нататък събитията
следват свой собствен и необратим порядък. През май
1934 г. военната лига сваля
правителството в Царство
България, а младият цар
Борис вижда в това възможност да централизира
и утвърди отслабената си
власт. С помощта на същата
военна лига той разпуска
правителството, забранява политическите партии и
поема кормилото на държавата. Всичко това сръбският
крал е направил три години
по-рано, дори е забранил
на жените да гласуват. Неговата визита в София е
планирана за септември.
В България имат опасения
от провокации на ВМРО,
която е против всички, освен военни действия спрямо
Сърбия, но организацията
е изолирана и дейността й
в пределите на страната е
сведена до минимум. Посе-

▶Владо Черноземски (в средата) с усташка униформа на тренировъчния лагер в
Хърватия

▶Александър Караджорджевич и френският министър Луи Барту непосредствено
преди атентата

щението минава успешно и
гладко в края на септември.
Но дните на югославския
крал са преброени. Две
седмици по-късно при посещение в Марсилия той
е прострелян смъртоносно
от Величко Керин с псевдоним Владо Черноземски,
боец от ВМРО, обучен във
военен тренировъчн лагер
на хърватските усташи.
Черноземски е посечен и
убит почти веднага след
атентата. На него е приписана и смъртта на френския
външен министър Луи Барту, седящ в автомобила до
крал Александър.
Няколко десетилетия след
това полицейска експертиза
на намерените куршуми
доказва, че Барту е станал
жертва на паниката и вероятно е застрелян от френски
полицай, опитал се да убие
атентатора. Балистичните резултати не са широко
огласени. Така завършва
живота си Александър Караджорджевич, когото сърбите наричат Обединител.
Марсилският атентат е първият атентат в света, заснет
на живо на кинолента. След
Втората световна война на
Балканите не остава нито
едно царство.
Пейо Колев
авторът е създател на сайта
www.lostbulgaria.com

▶Срещата на лидера на усташите Анте Павелич с
лидера на ВМРО Ванче Михайлов (вдясно)
снимки www.lostbulgaria.com

▶Посещението на крал Александър I в София през септември 1934 г.

▶ Атентатът - Марсилия, 9 октомври 1934 г. Полковник Пьоле посича Владо Черноземски, който току-що е застрелял сръбския крал Александър I Караджорджевич

