Компании и пазари ▶ 12-13 Тема на деня ▶ 8-9

Българските Гласувай трудно 2,3,4...
винари очакват
се постара да затрудни
силeн нов сезон Държавата
максимално сънародниците зад

Производителите планират да увеличат граница, които искат да гласуват
износа заради добрата реколта на 23 октомври. И успя

Понеделник

USD/BGN: 1.41655

-0.58%

EUR/USD: 1.38070

+0.58%

Sofix: 337.82

+0.34%

BG40: 113.86

+0.10%

цена 1.50 лева

Прокуратурата
отказа да разпитва
Цветанов за
“подкупгейт”
17 октомври 2011, брой 195 (5255)

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

За по-малко от месец прокуратурата успя да разгледа подадения
сигнал от граждани срещу вицепремиера Цветан Цветанов
и кандидата за президент Росен Плевнелиев и постанови, че
прекратява преписката. Представители на Асоциацията на
свободното слово “Анна Политковская” поискаха от главния
прокурор Борис Велчев да образува досъдебни
производства срещу Цветанов и Плевнелиев
за това, че са знаели за подготвяно престъпление
и не са го съобщили на орган на досъдебното
производство, както изисква
Наказателният кодекс ▶ 4

Протестите по света
излизат от контрол
▶ 10
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Мнения

Печеливш
Тим Кук

Губещ
Бодуин Про

Продажбите на най-новия iPhone 4S на ръководената от Тим
Кук Apple вървят към прага от 4 млн. този уикенд. Повечето
оценки за продажбите на новия продукт през почивните дни
варират от 2 до 3 милиона, но анализатор на Yankee Group
прогнозира и до 4 милиона. Акциите на Apple поскъпнаха до
рекордна стойност от 422 USD, отчитайки покачване от 3.3%
за сесията и 14% за цялата седмица. Компанията вече е найскъпата в света с пазарна капитализация от 391.2 млрд. USD.

Рейтинговата агенция Standard&Poor’s понижи кредитния рейтинг на ръководената от Бодуин Про френска банкова група BNP
Paribas SA с една степен от АА на АА-. Това се дължи на по-слабите икономически перспективи в Европа, включително в периферните страни, с чиито дългове френските банки са значително обвързани. Ден по-рано и по-малката конкурентна агенция
Fitch предупреди за възможно понижаване на оценката си за BNP
Paribas. По-ниският рейтинг оскъпява вземането на нов кредит.

Коментар

▶ По темата: “Пазаруването - основно на промоция и все повече от
собствени марки”
▶ Това чудо, така наречено
“собствени марки”, е такъв
бъркоч невероятен, че си
нямате и на идея. Който
работи в сферата на хранителната химия знае. Мислете, работете и печелете
така, че да не изпаднете
дотам да купувате такива
“продукти”.
смесител

Новини ▶ 3

И Словакия
одобри
спасителния
план за еврото

Петък

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%

-0.03%

Промоциите
и собствените
марки стават
все По-търсени
Зарад НамалеНото Потрелее:

-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...

pari.bg Топ 3

1

iPhone 4S гони рекордни продажби за
уикенда. Акциите
на компанията пък
поскъпнаха до рекорден
максимум и Аpple вече е
най-скъпата компания в
света.

2

Демонстрациите
срещу Уолстрийт
продължават.
Протестите,
състояли се в Денвър,
Сиатъл, Сан Диего и Ню
Йорк, преминаха мирно,
съобщава се за единични
случаи на сблъсъци.

3

Дянков очаква да
постигне балансиран бюджет през
2013 г. Намаляващият бюджетен дефицит е
най-силният аргумент на
България в преговорите с
ЕС за нови евросубсидии,
смята еврокомисарят
по бюджет и финансово
планиране.

Снимка марина ангелова

И като знаете, какво от това?!
Аз се чух още по
време на вечерята и с
Величко, собственика на
телевизията, и със самия Сашо
Диков, просто те самите им е
ясно кой и защо го прави

www.pari.bg
ул. княз борис I №161

Бойко Борисов,

Репликата “Всички ги знаем
кои са” е любимата ми тези
дни. И не само тези дни. Така
беше и в края на миналата седмица, когато колата на журналиста Сашо Диков избухна. Така
беше и преди 8 месеца, когато
гръмна бомба пред редакцията
на вестник “Галерия”. Така беше
и през юли, когато в Борисовата
градина в София беше убита
Яна, а МВР няколко дни се правеше, че нищо не е станало. Така
беше и когато взривове събудиха
съседите на партийните клубове
на ДСБ и РЗС. Общото между
тези случаи не е само, че няма
нито един осъден. Общото е, че
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след всеки случай я министърът
на вътрешните работи, я някой
негов подчинен, я лично премиерът Бойко Борисов ще се изпънат пред медиите и с нетърпящо
възражение изражение ще кажат:
“Всички ги знаем кои са”. Тогава
непредубеденият гражданин би
се запитал: “И какво от това, като
ги знаете”.

да съберат доказателства и да ги
вкарат зад решетките, би си помислил непредубеденият гражданин.
А предубеденият би допуснал,
че наистина знаят всичко, но пак
никой не влиза в затвора. Тогава
обаче историята от тъжна може
да се превърне в зловеща, затова
е по-добре да не мислим в тази
посока.

Стремежът на управляващите
да демонстрират пълно владеене на ситуацията, да намекват,
че нищо не се случва без тяхно
знание, че са толкова силни, че
никой не смее да ги заобиколи...
този стремеж изглежда тъжно неадекватен. Ако наистина напълно
владееха положението, нямаше да
има размирици след убийството в
Катуница, нямаше да има бомби
за медии и партии, националният
отбор по футбол щеше да вкарва
голове, а българските участници
в “Евровизия” щяха да печелят
само първо място. Ако наистина
владееха напълно положението,
могат да хванат бомбаджиите,

Правилното поведение на
управляващите изисква от
тях да признаят, че има проблем
със сигурността в страната, и да
потърсят решение. Много повече
хора ще им симпатизират заради
откровеността, докато сега им
се смеят на самоувереността.
Репликата “това е заради изборите” също не решава проблема.
Отсъствието на министъра на вътрешните работи също не решава
проблема. Той е в отпуск заради
изборите, но май не само той е в
отпуск. Цялата правоохранителна система е в отпуск. И което е
лошата новина - така не е само
преди избори.
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Число на деня

Според мен е необходимо договорът за
Европейския съюз да бъде променен,
за да не позволява една членка да се
отклони от пътя и да създаде проблеми за
всички останали

20.2%

Жан-Клод Трише, председател на Европейската централна банка

Гост-коментатор

Аман от избори!

Честване
▶Губернаторът на Калифорния Джери Браун обяви
16 октомври за официален
Ден на Стив Джобс. Щатът ще чества паметта
на съоснователя на Apple,
тъй като той е бил олицетворение на калифорнийската мечта, казва
още губернаторът. На същата дата Джобс изнесе
една от най-знаковите си
речи по време на завършването на випуск ‘05 на
университета Станфорд.
“Неговите идеи помогнаха
най-разнообразни технологии, някога запазени за
големи предприятия или
за държавата, да станат достъпни за средния
потребител”, отбелязва
Браун. Стив Джобс почина
на 5 октомври на 56-годишна възраст след дългогодишна битка с рака

Иван Стамболов
sulla.bg

Когато се
зададат избори,
избирателите започват да
се държат като футболни
фенове. Обичат своя отбор
и ненавиждат другия, без
да могат да обяснят защо
Не обичам изборите, тъй както не обичам футбола. Двете
много си приличат, може би защото две са нещата, от които
всеки разбира - политика и футбол. Разликата е, че публиката
не може да влияе върху футболната игра (освен ако не хвърля
пейки по терена, но тогава пък играта я спират), нито пък резултатът от мача влияе кой знае как върху живота на публиката, стига да не си заложил голяма сума пари. При политиката
е обратно. Електоратът може чувствително да влияе върху играта, но и резултатите от нея със страшна сила влияят върху
живота и съдбата на електората. Когато се зададат избори, избирателите започват да се държат като футболни фенове. Обичат своя отбор и ненавиждат другия, без да могат да обяснят
защо. Те просто искат, както е казал поетът, силно да любят и
мразят - драматично състояние на славянската душа. Малко
са хората, които разсъждават така: аз съм трудолюбив и образован, мога да се конкурирам с други трудолюбиви и образовани хора и при добри икономически условия мога да създавам продукти, по-хубави от техните, като от това, разбира се,
печеля добре. Следователно искам властта да бъде в ръцете
на политици, които няма да ми взимат много данъци, няма да
ме карат да плащам такси и лицензи, ще ми дават достъп до
външни пазари и ще ме пазят от конкуренцията на монополите. Или пък разсъждават така: аз съм съвестен и трудолюбив,
готов съм упорито да работя в някое предприятие, но искам
собственикът на това предприятие да се държи почтено с мен,
да зачита и моите интереси, а не само своите, искам да съм сигурен, че ще се пенсионирам навреме с добра пенсия и че обществото ще се грижи за здравето ми. Естествено, който разсъждава по първия начин, гласува вдясно, а който разсъждава
по втория, гласува вляво. За съжаление естественото рядко се
случва и сигурно това е съвсем естествено, щом се случва толкова често.
Познавам всякакви хора. Познавам заклети привърженици на Синята коалиция, които няма да гласуват за кандидатите на Синята коалиция. Там много хора са болни от краен
индивидуализъм и приемат всяко мнение, различно от своето,
като посегателство върху правдата и свободата. Познавам хора с леви убеждения, които ще гласуват за кандидати на Синята коалиция, ако се изправят на балотаж срещу ГЕРБ, въпреки
че ГЕРБ прелива от бивши комунисти, социалисти и всякакви
други леви функционери. Познавам хора, които ще гласуват
за Светльо Витков само за да покажат среден пръст на всички
останали и за да спазят принципа си, че трябва да гласуват на
всяка цена. Те, за да покажат средния пръст, биха подкрепили
фронтмена на “Хиподил” не само за президент на републиката, но и за “Мис България”. Познавам даже един либертарианец, който казва, че за момента няма нищо по-добро от ГЕРБ,
макар да признава, че по-голяма държавна намеса в икономиката не е имало след времето на Тодор Живков, когато всичко
беше държавно и се развиваше на петилетки.
Ето защо казвам, че когато дойдат избори, избирателите
се държат като футболни фенове, а не като граждани, които
чрез инструмента на гласуването се борят за своите икономически, политически и социални интереси. Щом е така, трябва
да приемем съдбата си, че не живеем в държава, а на стадион,
и да се задоволим с евтината бира и слънчогледовите семки,
които тази ситуация предлага. А някъде дълбоко под трибуните, на които се пържим от слънце и спортни страсти, в хладните недра на сенчестите съблекални косматите играчи разпределят залозите, които ние правим за техните победи. Разпределят ги под благите погледи на своите треньори и менажери
и след като вземат душ, за да отмият миризливата пот на публичната си изява, отиват да ударят заедно по едно отлежало
уиски. Горе феновете вече се замерят с горящи пейки, убедени
в божествеността на своите отбори, а полицаите думкат с палки по щитовете. И никой освен мен не си мисли, че Картаген
трябва да бъде разрушен!

Авторът е рекламен консултант

▶ Едва една пета от избирателите очакват президентският
вот да протече честно и демократично, сочат данните от
проучване на Центъра за анализи и маркетинг

снимка bloomberg

В броя четете още

Новини ▶ 6
Г-20 пое
ангажимент да
подсили МВФ

Председателят на
Еврокомисията Барозу
обяви, че редица
положения в плана за
помощ за Гърция ще бъдат
преразгледани, но без да
уточни как и кои

Next generation
▶ 22-23
По дебелите
мокети

След близо девет години
в хотелиерството Слава
Томова е амбицирана да
остане в него и да работи
за имиджа на българския
туризъм
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Прокуратурата отказа да разпитва
Цветанов за “подкупгейт”
Според държавното обвинение наказуемо е само
премълчаването на случаи на фалшифициране на пари
За по-малко от месец прокуратурата успя да разгледа
подадения сигнал от граждани срещу вицепремиера
Цветан Цветанов и кандидата за президент Росен
Плевнелиев и постанови,
че прекратява преписката.
Представители на Асоциацията на свободното слово
“Анна Политковская” поискаха от главния прокурор
Борис Велчев да образува
досъдебни производства
срещу Цветанов и Плевнелиев за това, че са знаели за
подготвяно престъпление
и не са го съобщили на орган на досъдебното произ-

водство, както изисква чл.
294 от Наказателния кодекс
(НК). Скандалът беше предизвикан от вицепремиера,
министър на вътрешните
работи и председател на
предизборния щаб на ГЕРБ
Цветан Цветанов, който
разказа как Плевнелиев му
се оплакал, че през 2007 г.
трима общински съветници са му поискали подкуп
(виж изявлението на Цветанов по-долу).
Плевнелиев може,
Цветанов не може

Постановлението е под
писано от прокурора от

Софийската градска прокуратура Румяна Арнаудова
на 10 октомври, но не е
било публично огласено.
В.”Пари” разполага с документа от представители на Асоциацията “Анна
Политковская”, които са
получили препис от постановлението. От текста
в него става известно, че
обвинителите са снели
писмени обяснения от Росен Плевнелиев. В тях кандидат-президентът твърди,
че “нито лично той, нито
негови пълномощници са
се срещали с лица, които
да са му предлагали или да

са го изнудвали за определени парични суми, с цел
да не се пречи на законосъобразното приключване на
сделката на “Бизнес парк
София” със Софийската
голяма община.”
Преди месец кандидаткметът и общински съветник от БСП Георги Кадиев
назова имената на тримата,
които били искали подкуп от Плевнелиев - Орлин
Иванов, Радослав Тошев
и Данаил Кирилов. “Тези
изявления на Георги Кадиев са провокирани от неправилните интерпретации
в медиите на г-н Цветан

Цветанов”, е обяснил пред
прокурорите Росен Плевнелиев.
Само
за фалшиви пари

Прокуратурата е получила
писмо и от депутата Петър
Курумбашев, който през
2007 г. беше общински
съветник от БСП. Той е
разказал, че през 2008 г.
е организирал среща на
Плевнелиев с председателя на Столичния общински съвет Андрей Иванов
по темата за забавянето на
сделката с Бизнес парка.
В писмото Курумбашев

определя изявленията на
своя съпартиец Кадиев като “необосновани медийни
изяви”. Прокуратурата не
е преценила за необходимо да разпита нито един
от другите участници в
скандала, включително и
Цветан Цветанов. Мотивите са, че няма данни за
престъпление, а НК задължава гражданите да
съобщават за подготвяно
престъпление, само ако
то е свързано с изработка
и разпространение на фалшиви пари.
Иван Бедров

“В писмените си обяснения Росен Плевнелиев е
заявил категорично, че нито лично той, нито негови пълномощници са се срещали с лица,
които да са му предлагали или да са го изнудвали за определени парични суми, с цел да не
се пречи на законосъобразното приключване на
сделката на “Бизнес парк София” със Софийската голяма община. По повод изявлението на г-н
Георги Кадиев в медиите за поискан от Росен
Плевнелиев подкуп от лицата Орлин Иванов, Радослав Тошев и Данаил Кирилов Росен Плевнелиев твърди, че тези изявления на Георги Кадиев
са провокирани от неправилните интерпретации
в медиите на г-н Цветан Цветанов.”

Тогава с него са направили среща трима общински съветници, които са
били на важни позиции в Общинския съвет. За тях, така в общи линии,
негласно се знаеше, че това са брокерите в Общинския съвет. Знаете, че
до 2007 г. Политическа партия ГЕРБ нямаше общински съветници. И
това, което аз успях да направя, е да разговарям с някои от общинските
съветници, които познавах, за да ги запозная за това, което всъщност
се гласи да бъде направено. За да му бъдат решени проблемите на Росен
Плевнелиев, тогава всъщност тези хора са му поискали 500 хиляди евро.
Това което разговарях с него, е, ако е възможно, да даде показания, за да
може да бъде образувано досъдебно производство. Той каза, че не желае да
се занимава, но в никакъв случай няма да участва в подобен корупционен
механизъм.

“Несъобщаването на властта, че се върши престъпление, може да доведе до ангажиране на наказателна отговорност само в случай, че лицето знае, че се върши престъпление по чл. 243
и чл. 244 от НК (изработка и разпространение
на фалшиви пари - бел. ред.) и това е изрично
посочено в разпоредбата на чл. 248 от НК, а в
настоящия случай не се твърди, че е извършено
престъпление по чл. 243, чл. 244 от НК.”

Цветан Цветанов,
9 септември 2011 г. в Пловдив

София отново не успя да си върне
Надеждите са, че
това ще стане с
помощта на БНБ или
съда

Поредният опит на Столичната община да си върне контрола в Общинска
банка отново е без успех.

снимка боби тошев

“Членовете на общото
събрание гласуваха според очакванията ни - в
полза на миноритарните
акционери”, каза Николай Стойнев, общински
съветник от ГЕРБ

На заседанието на общото събрание в петък не
беше променен уставът,
нито съставът на надзора
на банката. Така за цели
4 години това управление
на общината не успя да
си върне контрола, който
в момента е в ръцете на
свързани с Христо Ковачки
фирми. Надеждите сега
са, че това все пак може
би ще се случи до края на
годината.
По план

Членовете на общото събрание, излъчени от миноритарните собственици
(въпросните фирми), са

гласували против промяната на устава и надзора,
предложени от общинския
съвет. Така техните 27.5%
блокират исканията на
Столичната община, защото по устав тези решения
се взимат с мнозинство от
три четвърти.
“Членовете на общото
събрание гласуваха според очакванията ни - в
полза на миноритарните
акционери”, каза Николай
Стойнев, общински съветник от ГЕРБ и един от тримата членове на общото
събрание. Другите двама
са съпартиецът му Орлин
Алексиев и Жельо Бойчев
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Все още няма задържан
за атентата срещу Сашо Диков

Насилието над журналисти
е все по-голям проблем
в България. Правителството
трябва да увеличи усилията си
за нормализиране на ситуацията,
като отхвърли публично
всички опити за заглушаване
на журналисти, и да изправи
извършителите и подбудителите
на това престъпление пред съда

Три дни след
взривяването на
автомобила на
журналиста МВР
не е огласило
нито версия, нито
заподозрян
Повече от три денонощия
след взривяването на паркирания пред жилищен
блок в столичния квартал
“Гоце Делчев” автомобил
“Форд Фокус” на журналиста Сашо Диков полицията не е задържала нито
един заподозрян. Въпреки
че според премиера Бойко
Борисов “всички ги знаем кои са” извършителите.
Взривът е бил с 1 кг тротилов еквивалент и е нанесъл само материални щети.
Главният секретар на МВР
Калин Георгиев съобщи,
че разпитаните са десетки.
Както и след инцидентите
в Катуница, и този път министър Цветан Цветанов
не прекрати отпуска си и
продължи предизборната
кампания. Организацията
за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ)
обаче заяви, че “насилието
над журналисти е все по-голям проблем в България”.
Познати версии

Медиите цитираха анонимни източници от МВР,
според които разследващите работят основно по
три версии. Първата версия
подозира в атентата “екстремисти, свързани с опозицията”. Според втората
ставало дума за кръгове
от управляващите, “които по някаква причина са
засегнати от ръководството на ГЕРБ, тъй като не
са получили нещо, което
са очаквали покрай изборите”. Третата версия ще
търси извършителите сред
футболните фенове. Никой
от МВР официално не е
потвър дил тези версии. Изпълняващият длъжността
министър на вътрешните
работи Веселин Вучков съобщи само, че полицията

Дуня Миятович,
представител на ОССЕ за свободата на медиите

Снимка марина ангелова

проверява връзка между
взривяването на редакцията на вестник “Галерия” на
10 февруари и взривяването на колата на Сашо Диков
преди 3 дни.
Разтревожени по
света, спокойни у нас

Взривът е избухнал малко
след като председателят
на Европейската комисия
Жозе Мануел Барозу отлетя от София. “Просто
не им издържат нервите.
Като дойдат еврокомисари,
като дойдат хора, които
хвалят правителството...
и то не е за хвалбата. Те
хвалят народа”, коментира
случая премиерът Бойко
Борисов. Взривът пред
в. “Галерия” също съвпадна с посещение на няколко
еврокомисари в София.
Както и преди 8 месеца,
и този път Борисов твърди, че знае кой стои зад
атентата: “Аз се чух още
по време на вечерята и
с Величко, собственика
на телевизията (Величко
Найденов е собственик на
Канал 3 - бел. ред.), и със
самия Сашо Диков, просто
те самите им е ясно кой и
защо го прави.” Вицепремиерът Цветан Цветанов

също е убеден, че това
е работа на противници
на правителството: “В момента сме в предизборна
кампания и това го отдавам
повече на лица, които смятат, че взривът може да се
окаже полезен инструментариум в предизборната
кампания”.
Опозицията обаче реагира остро. “Всеки човек би
трябвало да е притеснен,
когато се взривяват коли
на журналисти, това не е
първи случай в рамките на
управлението на ГЕРБ”,
припомни бившият премиер
от БСП Сергей Станишев.
Депутатът от Синята коалиция Асен Агов определи
инцидента като сплашване.
“Това показва, че всеки опит
за свободно слово по някакъв начин се заглушава”,
коментира още Агов.
Представителят на ОССЕ
за свободата на медиите
Дуня Миятович заяви, че
насилието над журналисти
е все по-голям проблем в
България. “Правителството
трябва да увеличи усилията си за нормализиране на
ситуацията, като отхвърли
публично всички опити за
заглушаване на журналисти, и да изправи извър-

Общинска банка
от БСП. Тримата по всяка
вероятност ще участват и
в извънредното заседание
на общото събрание на
трезора на 11 ноември,
ако дотогава, разбира се,
новият общински съвет
не определи други представители.
Надеждите на сегашния
общински съвет са, че
на следващото заседание
вече уставът и промените в надзора ще станат
факт. Основание за това
дават писма от БНБ до
Общинска банка, в които
се изисква миноритарните
акционери да не блокират
исканията на мажоритар-

ния собственик.
Още един
шанс

Ако и планът за извънредното общо събрание
се окаже безуспешен през
декември, общината ще
има още един шанс да си
върне контрола над Общинска банка. Тогава Върховният касационен съд
ще разглежда делото за
прехвърлянето на акциите
на “ВиК” ЕАД в трезора. През миналата година ВиК спечели на втора
инстанция делото. Тогава
беше обявено за нищожно
прехвърлянето през 2002

г. на 58 000 акции, които
са 2.32% от капитала на
банката, от водното дружество на “Софстрой”. В
“Софстрой” по онова време дял е имала и общината.
То обаче продава акциите
на “МАХ 2003” ЕООД,
собственост на Христо Ковачки. През 2001-2002 г.
още 3 фирми прехвърлят
зад гърба на общинския съвет своите дялове от банката на четири частни дружества, които впоследствие
ги продават на 11 фирми.
Така делът на общината
е под нужните 75%, за да
контролира банката.
Красимира Янева

шителите и подбудителите на това престъпление
пред съда”, призова международната организация.
ОССЕ припомни, че извършителите и подбудителите
на взрива пред в. “Галерия”
все още не са разкрити.
Иван Бедров

Просто не им издържат
нервите. Аз се чух още по
време на вечерята и с Величко,
собственика на телевизията, и
със самия Сашо Диков, просто
те самите им е ясно кой и защо
го прави
Бойко Борисов,
министър-председател
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Г-20 пое ангажимент да оси
още пари на МВФ

Председателят на Еврокомисията Барозу обяви, че редица положени
помощ за Гърция ще бъдат преразгледани, но без да уточни как и ко
Съществува
очевидна
необходимост от
преразглеждане
на редица
положения в
плана за помощ
на Гърция, приет
на 21 юли, защото
ситуацията
на пазарите се
промени
Жозе Мануел Барозу,
председател на ЕК

Ангажи
рахме се
със становището,
че МВФ трябва
да разполага с
нужните ресурси,
за да изпълнява
систематичните
си отговорности
Декларация на финансовите
министри и управителите на
централните банки от групата
Г-20

Финансовите министри от
групата на Г-20 - най-богатите и развити страни в света,
обещаха Международният валутен фонд (МВФ) да
разполага с достатъчно ресурси, за да помогне за стабилизирането на световната
икономика, съобщиха международните агенции след
края на срещата в Париж,
която се проведе през уикенда. Този донякъде неясен ангажимент все пак подсказва,
че водещите световни икономики гледат положително
на възможността МВФ да
играе по-значителна роля в
дълговата криза в еврозоната и ако е необходимо, да
увеличат ресурсите му.
По-рано преди срещата
част от европейските финансови министри, както
и на Германия - Волфганг
Шойбле, и на САЩ - Тимъти Гайтнър, изразиха несъгласие с една от идеите, която е да се създаде специален
фонд към МВФ по подобие
на Европейския фонд за
финансова стабилност. Те
изразиха мнение, че Европа
може да се справи с гръцкия
проблем и дълговата криза
и със собствени сили. От
друга страна, подобен план
се подкрепя от новите сил-

ни икономики като Китай,
Бразилия и Индия. Те се
надяват да засилят позициите си в МВФ, отпускайки
средства за фонда.
Ангажимент
за финансиране

“Ангажирахме се със становището, че МВФ трябва
да разполага с нужните ресурси, за да изпълнява систематичните си отговорности”, посочиха след срещата финансовите министри
и управителите на централните банки в декларация и
добавиха, че ще обсъдят
въпроса за финансирането
на фонда на следващата
среща на лидерите от Г-20
във френския град Кан в
началото на ноември.
“Резултатите от европейската среща на върха на 23
октомври ще са решаващи
за световния растеж, заяви
френският финансов министър Франсоа Бароен,
който председателстваше
срещата в Париж.
Промяна в плана

В същото време председателят на Европейската комисия
Жозе Мануел Барозу заяви
пред журналисти, че предстои да бъдат преразгледани

Държавата ще събира данни за ВЕИ сектора в информационна
Отделно от
държавата
бизнесът развива
свой публичен
проект, който ще
представя къде
какви екопроекти са
реализирани, както
и какви предстои да
бъдат изградени
На всеки 3 месеца, както и в
края на всяка година производители на екоенергия ще
предоставят информация
за дейността си на Агенцията за устойчиво енергийно
развитие (АУЕР). Освен
собствениците на вецове,
фотоволтаични и ветропаркове данни трябва да изпращат оператори на мрежи,
НЕК, крайните снабдители
за електрическата енергия,
както и производителите на
газ от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).
Това са новите изисквания
на държавата, които са разписани в Наредбата за потенциала, производството
и потреблението на енергия
от ВЕИ в България. Според
изискванията на подзаконовия акт информацията,
която АУЕР ще събира, ще

Благодарение на регистъра
гражданите и инвеститорите
ще знаят как се развива ВЕИ
секторът, къде и какви проекти са
вече изградени и предстои да бъдат
изградени

се предоставя на Националната информационна
система.
Защо е необходимо

Със събирането на подробна информация държавата
ще направи опит да събере
реални данни за състоянието на ВЕИ пазара, както и за
потреблението на екоенергия и използваната енергия
от ВЕИ в транспорта. До
момента обявяваната от
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) информация
за ВЕИ пазара не се смяташе за достоверна от страна
на бизнеса. Производители
на екоенергия неколкократно алармираха, че държавните органи нямат реална
представа къде и какви
проекти се реализират,
което спъваше и тяхната
работа. Освен осветляване
на сектора правителството
се надява с наредбата да
хармонизира националното
законодателство с европейските изисквания.
За информацията
по същество

Освен данни за ВЕИ сектора в Националната информационна система ще
се събират както национал-

Никола Газдов,

председател на Българската фотоволтаична асоциация

ните цели за производство
и потребление на енергия
от ВЕИ, така и мерките за
стимулиране на производството и потреблението на
електрическа и топлинна
енергия и енергия за охлаждане от ВЕИ. Системата ще
дава информация и за тематични семинари, конференции и обучения. Освен
това в нея ще може да се
види редът за разглеждане
на заявленията за издаване
на разрешения и лицензи за
енергийни обекти за производство на енергия от ВЕИ.
Всички данни в системата
ще се събират и обобщават
от Агенцията за устойчиво

енергийно развитие, която
ще наследи досегашната
Агенция за енергийна ефективност. От своя страна
агенцията е задължена да
предоставя информация за
производството и потреблението на енергия и газ
от ВЕИ, производството на
биогорива и потреблението
на екоенергия в транспорта, на МИЕТ, Народното
събрание и Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране. Според наредбата за потенциала, производството и потреблението
на екоенергия АУЕР ще
може да предоставя същите
данни на трети лица по реда

на Закона за достъп до обществена информация.

енергията от възобновяеми
източници (НПДЕВИ).

Най-накрая реакция

Бизнесът не разчита
на държавата

Според председателя на
Българската фотоволтаична
асоциация Никола Газдов
подобна система, която да
показва къде и какво има
изградено, е много необходима. Той обаче постави
под съмнение каква методология ще бъде използвана
при изготвянето на анализ
на състоянието и целите на
пазара. Според Газдов до
момента единствените цели, разписани в официален
документ, са тези в Националния план за действие за

Поради липсата на цялостна
и достоверна информация
за броя на производителите
на екологична енергия, както и за количествата произведена енергия от ВЕИ до
момента бизнесът подготвя
свой проект - Национален
публичен регистър. Той ще
представя пълна информация за зелените проекти
- както вече завършените,
така и тези, които са в процес на изграждане. Идеята за интернет платформа,
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гури

ия в плана за
ои
редица положения в плана
за оказване на помощ на
Гърция, но без да уточни как
и кои. “Съществува очевидна
необходимост от преразглеждане на редица положения в
плана за помощ на Гърция,
приет на 21 юли, защото
ситуацията на пазарите се
промени”, посочи Барозу.
Наказателна
отговорност

Той също така предлага да
бъде вписана в европейското право “индивидуална
наказателна отговорност на
финансовите играчи”, което би позволило да се налагат “наказателни санкции”
на финансовите нарушители. Барозу заяви, че ще
предложи индивидуалната
наказателна отговорност на
финансовите играчи найсетне да бъде призната в
европейското право. “Станахме свидетели на злонамерени действия на пазара,
някои от които провокираха
сегашната криза. Ще регламентираме тези практики.
Нарушителите ще понесат
наказателни санкции. Това
ще бъде новост в европейското законодателство и
силен сигнал”, подчерта
той.

у нас Новини 7

България ще иска от ЕС 14 млрд. EUR
вместо планираните 8 млрд. EUR
Финансовият министър Симеон Дянков
планира да постигне
балансиран бюджет
през 2013 г.
Напредък в усвояването
на еврофондове има, но
не достатъчен, за да може
България да получи повече
за следващия програмен
период след 2014 г. Това
беше основният извод след
срещата на еврокомисаря
по регионалното развитие
Йоханес Хан с премиера
Бойко Борисов. “Ще се борим за около 14 млрд. EUR
за следващия програмен
период на ЕС, но засега ни
дават около 8 млрд.”, съобщи премиерът.
Голям напредък,
малък резултат

“Има голям напредък по
усвояването на еврофондовете, но все още закъснявате. Но тъй като тръгнахте
късно, напредъкът е забележителен. Наблегнете на
скоростта на усвояването,
за да не загубите пари. Тази
година и следващата година
са годините на изпълнението на проектите във всички
страни членки”, коментира
Йоханес Хан. Той припомни, че от 2012 г. започват
дебатите за бюджета на ЕС
за периода 2014-2020 г. По
думите му засега индикациите са, че средствата за България ще са почти същите
като за сегашния период, с
много малко повишение.
Хан заяви още, че страната трябва да надмине
50% усвояване догодина,

за да има тя аргументи, че
може да усвои повече от
7-те млрд. EUR, отпуснати за сегашния програмен
период.
“Половината от разговора ни с еврокомисаря Хан
беше как да се преборим
да вземем повече пари от
структурните фондове на
ЕС”, сподели Борисов.
“Всяка една държава, особено в условията на криза,
има огромно желание да
получи повече пари за своите пътища, пречиствателни
станции и т.н. Ние внимателно чухме препоръките
от комисар Хан по общите
проекти да се обединяваме
със съседите”, каза още
премиерът и изтъкна, че
България строи магистрали
три пъти по-евтино от останалата част на Европа.
Добра прогноза

“Усвояемостта се подобрява. Може би не в степента
на очакванията на мен или
на комисар Йоханес Хан,
но тенденцията е положителна”, заяви и европейският комисар по бюджет
и финансово планиране
Януш Левандовски след
срещата си с финансовия
министър Симеон Дянков.
“Все пак, когато говорим
за бъдещето, най-важна е
икономическата прогноза
за страната, а тя е много
добра. Искам да подчертая,
че това е икономическата
прогноза за перспективите
за развитието до 2020 г.,
която се прави в Брюксел.
Това не са числата, които
ни предоставя министър
Дянков”, увери комисарят.

▶Еврокомисарят по регионалното развитие Йоханес Хан (вляво) и премиерът
Бойко Борисов
снимка марина ангелова

Според Левандовски за
периода 2014-2020 г. България може да разчита на
не по-малко средства от
предвидените за сегашния
програмен период.
“Много е важно, че в София виждаме политически
ангажимент за стабилни вътрешни финанси за разлика
от много други европейски
държави”, изтъкна още той.
Левандовски определи като най-силен аргумент на
страната ни пред Европа
намаляването на фискалния
дефицит. “Това е най-добрият аргумент, който страната
може да представи, когато
се обсъждат бъдещето и
европейската солидарност,

а това означава обсъждане
на такива важни сектори
като селското стопанство
и кохезионните фондове”,
увери той.
Балансиран бюджет
от 2013 г.

От своя страна Симеон Дянков припомни, че
България е една от трите
членки на ЕС, срещу които
няма действаща процедура
за свръхдефицит. Според
вицепремиера се очаква
изпълнението на бюджета
за тази година да е по-добро
от заложеното и дефицитът
да е по-нисък от предвидения. Според финансовия
министър това ще помог-

не за по-голяма фискална
консолидация и през 2012
г. вероятно дефицитът ще
бъде планиран под 1.5% от
БВП. “До 2013 г. залагаме
да стигнем до балансиран
бюджет”, съобщи той.
Дянков също не пропусна
да каже, че благодарение на
бюджетната ни дисциплина
тази година са вдигнати
вдовишките пенсии и минималната работна заплата.
“За следващата година ще
действаме по същия начин
- при заложен за догодина
още по-нисък дефицит ще
намерим ресурс и за социалнослаби групи”, увери
той.
Филип Буров

система
предоставяща безплатно и
на всички подобна информация, се разработва от
Българската фотоволтаична асоциация в сътрудничество с Асоциацията на
производителите на екологична енергия, Българската
асоциация за устойчива
енергия и още няколко
сдружения. “Благодарение
на регистъра гражданите
и инвеститорите ще знаят
как се развива ВЕИ секторът, къде и какви проекти са вече изградени и
предстои да бъдат изградени”, коментира Газдов.
По думите му регистърът
ще е своеобразна търсачка, в която този, който се
интересува, ще може да
открие къде по общини и
региони какви проекти се
реализират. Проектът ще
предостави на инвеститорите платформа, на която
да качват обща информация
за техните проекти. Освен
това данни ще се събират и
от електропреносните дружества. Газдов коментира,
че за момента имат уверението на ЕРП, че ще получат тяхното съдействие по
отношение събирането на
информация за ВЕИ проектите на тяхна територия.
Елина Пулчева

През следващата година задължително трябва
да минем над 50% усвояване на средствата от
ЕС. В противен случай, когато се договарят
следващите бюджети, могат да кажат: Даваме ви
колкото сте усвоили, един милиард отгоре и стига. При идването на власт на ГЕРБ усвояването
на фондовете беше 0.84%, сега е около 15%.
Това е било златно време, загубено за България
- когато милиардите са стояли в ЕС, когато е
трябвало да правим пътища и жп линии - ние
сме губили време
Бойко Борисов

▶Януш Левандовски, европейски комисар по бюджет и финансово планиране (вдясно)
и финансовият министър Симеон Дянков
снимка боби тошев

Европейската
комисия:
Ниска конкуренто
способност
и висока
бюрокрация
▶ България среща известни
трудности в подобряването на конкурентоспособността си, с ограничаването на бюрокрацията,
поощряването на иновациите, подобряването на енергийната ефективност и в

развитието на транспортната инфраструктура. Това
пише в годишния доклад
на Европейската комисия,
който разглежда нивото на
конкурентоспособността
на държавите от ЕС. Докладът отбелязва и че България
е с най-ниско равнище на производителността на труда
в целия Европейски съюз.
▶ Документът уточнява, че в краткосрочен план
усвояването на структурни фондове остава прекалено ниско. Необходимо е
да се подобри работата на

администрацията и да се
опростят вече съществуващите правила и процедури,
отчитат от комисията,
за да се усвояват по-пълноценно евросубсидиите, до
които страната има достъп. Отбелязват се като
недостатъци и слабото
сътрудничество между
изследователски институции и предприятия. Високите лихви по заемите и закъсняващите бюджетни плащания също са на прицела на
комисията, тъй като те са
пречка пред бизнеса.

Съществуващата среда не е много положителна
за понятието “солидарност” в Европа. Затова е
изключително важно в този момент България да
се представи добре. А тя го прави чрез намаляването на бюджетния дефицит и изпълнението
на публичните финанси - а случаят не е такъв за
много други държави. Аз мисля, че това е най-добрият аргумент, който страната може да представи, когато се обсъждат бъдещето и европейската
солидарност, а това означава обсъждане на такива
важни сектори като селското стопанство и кохезионните фондове
Януш Левандовски

Бюджетът за тази година върви много добре, като
очакваме към нейния край дефицитът да бъде
по-нисък от заложения. Тази година в рамките на
бюджетната ни дисциплина успяхме да вдигнем и
вдовишките пенсии, и минималната работна заплата.
За следващата година ще действаме по същия начин
- при заложен за догодина още по-нисък дефицит ще
намерим ресурс и за социалнослаби групи
Симеон Дянков
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Гласувай
трудно
2,3,4...

Държавата се постара
да затрудни максимално
сънародниците зад граница,
които искат да гласуват на 23
октомври. И успя
Филипа Радионова
philippa.radionova@pari.bg

Помните ли знаменитата
реплика на премиера Бойко Борисов от май тази
година, че за 3 години ще
върне българите от чужбина? Каза, че това ще се случи, като оправи пътищата
и магистралите. Тогава се
появиха шаржове как ги
чака с разтворени обятия
на магистрала “Тракия”
примерно. Предвид различни ситуации в страната
надали ще ги дочака, но по
изборно време се появява
проблем, който вероятно
допълнително разколебава
тези хора. Проблемът е,
че много от българските
граждани в момента трудно могат да бъдат наречени
български граждани, ако
тълкуваме действията на
държавата. Временно. Само докато има избори.
По време на избори цялото умиление, с което
всички власти говорят за
сънародниците ни зад граница, внезапно се изпарява. Досега няма случай,
при който вотът там да е
безпроблемно осигурен.
А на всички опити на тези
хора за диалог, който да
осигури конституционното им право да гласуват,
получават обяснения, че са
много скъпи и не е рентабилно да се отварят много
секции.
За тези избори управляващите се постараха да
измислят и допълнителни безумия. Оказа се, че
ЦИК и МВнР тълкуват
Изборния кодекс както

им хрумне, след това си
прехвърлят едни на други вината, а правилата се
сменят в движение. Така
например първоначалните
инструкции са за подаване
на 20 заявления в почетните консулства. След като
са събрани, се оказва, че
трябва да са 100, защото
ЦИК внезапно е решила
така. Масово се връщат
заявления, защото никой
не е обяснил, че се приемат само в PDF формат.
Връщат се и подадени наведнъж заявления. Например семейство, което ги е
сложило в един плик, или
файлове, прикачени в един
и същ мейл. По този начин
пропадат десетки секции в
десетки градове по света.
Скъпи и
неефективни

“МВнР не публикува как
са изразходвани парите,
а би трябвало да се даде
отчет колко струва всяка
една секция поотделно,
защото има много големи
разлики. За тези избори
в чужбина са предвидени 500 000 лева срещу
35 милиона в България”,
обяснява проф. Любомир
Гаврилов. По традиция
българските организации
осигуряват техническата
обезпеченост на секциите, така че голяма част
от разходите се поема
от тях. Те отговарят за
урните, тъмни стаички,
членове на секционните
комисии и пр. “Всичко това няма да струва и една
стотинка на българския
данъкоплатец, разходите
се покриват от нас”, допълва Гаврилов.
Любомир Гаврилов живее във френския град Тулуза и е координатор на
обединението, което българските диаспори в цял
свят са създали за изборите. Контактуват основно
онлайн и координирано

пращат жалби до МВнР и
Централната избирателна комисия. Тази година
основният проблем беше
поредното допълнително
административно ограничение, свързано с условията, при които се откриват секции в консулствата
и почетните консулства.
След активна комуникация
между българите в чужбина и властите в България
една част от проблема е
решен частично и със закъснение. “Настрана от
това набеждават групите
във фейсбук и организациите в чужбина едва ли
не в подривна дейност”,
коментира Боян Юруков
от Дармщад, Германия. И
така секции няма да има
в няколко града, в които
досега се е гласувало активно (вижте разказа на
Боян Юруков).

и от околностите в тази
една-единствена секция в
цяла Англия. Случаи като
този, макар и не в същия
мащаб, има в Германия,
Франция, Италия, Русия,
Испания... Списъкът не е
никак малък.

Фрапиращ
случай

Да беше
само това

Ако на някои места ентусиастите ще трябва да
пропътуват десетки и дори стотици километри, а
по-малко ентусиазираните
ще се примирят и ще си
останат вкъщи, в Лондон
очакват огромни опашки
и много изнервени хора.
Историята там е следната.
След подаването на предварителните заявления и съответната преценка спрямо
активността на предишните
избори посолството в британската столица предлага
на външно министерство
да открие 8 (осем) пункта
за гласуване в града. Министерството обаче решава,
че в Лондон ще има само 1
(една) секция.
Паралелно с това отказва
да открие секции в други
близки градове в Англия,
където също има голям
интерес към изборите.
В резултат хората там се
подготвят за наплив както
от самата столица, така

Според повечето активни по темата основният
проблем е заложен в дълго дискутирания и трудно
приет нов Изборен кодекс.
Тази основа след това е
доразвита от Министерството на външните работи
и Централната избирателна
комисия, докато придобие
почти уродлив вид. Обещанието за опростено подаване на заявления по електронен път са реализирани
като затруднено подаване.

Така е всеки път
Винаги
“неефективни”
▶ Проблемите с вота
зад граница не са за пръв
път. На всички избори се
появяват различни неуредици. При парламентарните преди две години например тогаваш-

Няма право да бъдат изпращани по няколко заявления
от различни хора наведнъж, което би ги улеснило.
Трябва да имат принтер и
сканиращо устройство, за
да могат да принтират формуляра, да го подпишат и
да го качат обратно. Освен
това тези документи трябваше задължително да са в
PDF формат. И куп други
усложнения.
Властите, разбира се,
оправдават това с повече
сигурност. И е иронично,
че на фона на тези обяснения именно МВнР може
да се окаже страна по дело
заради проблем със сигурността. Миналата седмица
на страницата на министерството се появиха имената и населените места
на над 36 хил. българи зад
граница в нарушение на

закона за личните данни.
Засега случаят се размина
с извинение и обяснението, че това е просто “пропуск”.
И така вместо по-лесни, изборите в чужбина с
всеки изминал вот стават
все по-сложни и това естествено разколебава част
от хората. Дори координаторът на организациите
тази година Любомир Гаврилов не е сигурен дали
в бъдеще ще продължат
да бъдат толкова активни. “Ако асоциациите не
са повече заинтересовани
да организират избори,
това значи, че държавата
ще трябва да го прави на
тяхно място”, коментира
Гаврилов. А всичко дотук
показва, колко “добре” се
справя държавата с тази
задача. 

ният външен министър
Ивайло Калфин направи
скандалното изказване,
че изборите в чужбина
са скъпи и неефективни и по тази причина не
са толкова важни. При
това самият той каза,
че на предходния вот са
гласували 77 хил. българи в чужбина. Поводът
за репликата беше, че

тогавашното правителство реши да отвори по-малко секции зад
граница. При все това
тогава те бяха 270, докато сега в други държави
ще бъдат отворени 161.
МВнР обаче обяви това
число за рекордно, тъй
като спрямо предишни
президентски избори те
са повече.
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Няколко примера

Във все по-малко градове
САЩ
▶ През 2005 г. - секции има в

18
14

▶ 2009 г. ▶2011 г. -

града

▶ През 2009 г. - секции има в

3

6

града

6

града

града

Франция
▶ През 2009 г. - секции има в

▶ 2011 г. -

града

града

Германия

▶ 2011 г. -

44

4

града

Мнение

Мнение

Работата на администрацията Идеята на Изборния кодекс е
по-малко гражданско общество
е да оправя проблемите
С две думи, нещата са
следните: получаваме
около 15-20-и август
инструкции от посолствата
за гласуване. В Германия
получихме инструкция за
20 декларации в почетните
консулства. По правило
винаги се организираме и
събираме колкото трябва.
Затова събрахме по 20.
Междувременно обаче
почнаха другите проблеми.
На 26-и са писали на всички
консулства да не зачитат декларациите по факс и тези,
които не са в PDF формат.
За щастие не бяха при нас
много, но немалко изгоряха
на други места. Няколко
дни по-късно външно
министерство пратило списъка с консулствата, където
трябвало да има секции, и
сами решили, че в почетните няма да има. Става дума
за 5-6 почетни в Германия
и Франция (май 6-ото е в
Италия).
После дълго твърдяха,
че виждаш ли, това не
са представителства. На
3-и пратих жалба до ЦИК,
която е поема от Бисер
Троянов. На 5-и МВнР им
праща писмо, в което уведомява ЦИК, че почетните
можели да се разгледат
като представителства, и
ги молят да преразгледат
списъка. Доскоро обаче

Боян Юруков,

Дармщад, Германия

Настояваха, че нямало
активност и затова не се
отваряли секции, а всички знаят, че
винаги се организираме за близка до
задължителната бройка
настояваха, че това не е така
пред медиите.
Също така настояваха, че
нямало активност и затова
не се отваряли секции, а
всички знаят, че винаги се
организираме за близка до
задължителната бройка. Не
казаха обаче, че в провинция Хесен (преди консулството беше във Франкфурт,
сега е в Дармщад - на 20 км)
миналата година гласуваха
1300 души. Настрана от
това набеждават групите
във фейсбук и организациите в чужбина едва ли не
в подривна дейност. Ние

обаче имаме дори имена на
хората, направили проблема
при тях.
В крайна сметка секция
няма да има на тези 5
места. В глобален план не
е от значение, но това са
само фрапиращите случаи.
Многобройни проблеми
има на много места. Сега се
организираме с ентусиасти
от региона с автобуси да ходим до Бон, за да гласуваме.
Малко насилствен изборен
туризъм, така да го кажа.
Ще ни струва някъде 20-30
вместо 50 евро пътят, но пак
ще е 10 часа в двете посоки.

Създава се общо впечатление за беззаконие
и хаос в организацията
на МВнР. Конкретно в
Тулуза нашата местна
асоциация свърши цялата
организационна работа,
осигуряваме всичко, от
зала, осигуровка, урни, тъмни стаички, до
рекламна кампания и членове на СИК. Всичко това
няма да струва и една
стотинка на българския
данъкоплатец, разходите се покриват от нас.
Оказва се обаче, че това
не е достатъчно. МВнР
изисква да осигурим
факс, интернет, жичен
телефон, скенер, включително и за сканиране на
нестандратен формат А3,
програмно осигуряване за
превръщане на файлове
JPEG в PDF...

Изборите трябва да са
празник на демокрацията,
а не източник на взаимни
подозрения и измами. Само
силно гражданско общество
може да гарантира честни
избори

Това е обичайната
практика: българските
асоциации си покриват
разходите, които обикновено не са големи, и
това се разбира от само
себе си. Аз споменах за
това не защото е нещо
изключително, а защото
в България се говори,
че струваме скъпо на
българския данъкоплатец. Разбира се, МВнР
не публикува как са
изразходвани парите, а
би трябвало да се даде
отчет колко струва всяка
една секция поотделно,

защото има много големи
разлики. За тези избори
в чужбина са предвидени
500 000 лева срещу 35
милиона в България. С
промените в Изборния
кодекс не съм сигурен
дали ние и в бъдеще ще
го правим. Ако асоциациите не са повече заинтересовани да организират избори, това значи,
че държавата ще трябва
да го прави на тяхно
място (което е идеята на
новия Изборен кодекс
- по-малко гражданско

Проф. Любомир Гаврилов,

президент на Българо-френски форум, Тулуза

общество, но повече
държавна намеса).
Не очакваме проблеми
с изборни нарушения
и фалшификации, поне
досега такова нещо при
нас не е имало. Изборите трябва да са празник
на демокрацията, а не
източник на взаимни
подозрения и измами.
Само силно гражданско
общество може да гарантира честни избори.
Така виждаме нещата в
Тулуза.

pari.bg Понеделник 17 октомври 2011

10 Новини свят

Защо тъгува светът
82

▶ страни и над 1000
града засегнаха
демонстрациите
през уикенда, а
протестиращите бяха
стотици хиляди

Снимки bloomberg

Стотици хиляди изпълниха площадите на
градовете по целия свят в едни от наймащабните протести, които новата история е
виждала
Когато преди повече от месец нeколкостотин нюйоркчани
проведоха първия митинг срещу финансовата система, олицетворявана от Уолстрийт, никой не можеше да заподозре
какви мащаби ще достигне движението срещу задълбочаващото се социално неравенство и корпоративната алчност.
На този първи протест полицията извърши десетки неоправдани арести и “успешно” тушира недоволството. Медиите в
САЩ се направиха на слепи и глухи и само няколко арабски
телевизии разпространиха новината. През изминалия уикенд обаче стана ясно, че ситуацията е глобална, сериозна и
неконтролируема.
Ефектът на доминото

Над 1000 града, над 80 страни и стотици хиляди демонстранти, които обещаваха да не спрат, докато нещо не се промени.
Това бе светът в събота. В САЩ и Европа протестите бяха
най-многобройни. В Испания, Португалия, Италия, Германия
и големите американски градове десетки отделни движения
и демонстрации обединиха сили и издигнаха лозунги срещу
“корпоративната алчност”, социалните неравенства, все побързо забогатяващите богати и все по-бързо обедняващите
бедни.
Въпреки арестите в редица градове демонстрациите бяха
предимно мирни като единствено в Рим се стигна до сцени
на вандализъм.
Трудна ситуация

Никой не е в състояние да постави под контрол многохилядната тълпа по целия свят, но елитите имат и по-сериозен
проблем от контрола. Те са озадачени от “новия ред” на протестите, в който просто не могат да се впишат. Демонстрантите
нямат конкретно политическо лице и не искат да имат. Нямат
и отявлени лидери, с които елитите да седнат на масата за
преговори, нито пък идеи за конкретни решения на проблемите, срещу които са се надигнали. Знаят само, че икономическата ситуация е крайно неизгодна за тях и го изразяват с
простичкия лозунг “Стига!”. Организират се чрез социалните
мрежи и мобилните си телефони. Не са еднородни - сред тях
има както безработни младежи, така и маргинални групи и
усилено работещи хора, чиито доходи обаче стигат само за
да покрият неотложните си разходи. Казват, че няма да спрат,
докато не видят промяна.
Шах с пешката

В същината си това е бунт срещу статуквото. Срещу интертността на политическата класа и финансовия елит, които близо четири години след началото на глобалната икономическа
криза все още не са предприели нито една радикална мярка.
Анализаторите неслучайно виждат връзката между демонстрациите сега и събитията в Северна Африка и Близкия изток
от пролетта. Светът е в дисбаланс, а безкрайните политически
срещи и преговори на Г-групите, международните финансови, общоевропейските и американските институции просто не
дават резултат. Поне не и бърз, и видим такъв. “Не си правете
илюзии, светът се променя с главоломна скорост”, казват
анализаторите и добавят, че дните на капитализма може би
са преброени. Защото в очите на протестиращите това, което
им се предлага в момента, не е капитализъм. Една от протестиращите в Ню Йорк го каза простичко: “Капитализмът
дава шанс на усилено работещите да просперират. Аз работя
12 часа на ден и успявам да покрия единствено сметките си,
докато други на Уолстрийт с часове умножават милионите
си. Върнете ни американската мечта!”
Ани Коджаиванова

Финансовите пазари са се
превърнали в изкупителна
жертва, но младите хора имат право
да се възмущават, стига протестите
им да не се изродят. Разбирам ги те са изправени пред несигурни
перспективи в този период на
лабилен икономически растеж и
висока безработица. По наше време
нямаше такива неща
Марио Драги,
бъдещ президент на ЕЦБ

Мадрид
▶ Хиляди испанци се стекоха в центъра на Мадрид, където през уикенда се проведе най-мащабният протест
извън САЩ. Той обедини около 60 различни демонстрации. Само преди няколко месеца в испанската столица се
зароди протестното движение “възмутените” гневни на финансовата система, безработицата и
орязаните бюджети за здравеопазване и образование.
Така испанците някак естествено показаха най-голяма
солидарност с нюйоркското движение срещу липсата
на реформи във финансовата система, обедняването и
растящите социални неравенства. “Искаме да си върнем демокрацията”, “Все същите хора печелят”, гласяха
плакатите в ръцете на демонстрантите, събрали се в
първия световен ден на протести под наслов “Единни за
глобална промяна”. Шествията изпълниха емблематичния площад “Пуерта дел сол”, окупиран през пролетта в
продължение на месец от “възмутените”.

Ню Йорк
▶ Хиляди демонстранти участваха в мирния протест
и във финансовото сърце на Ню Йорк. В шествието
се включиха студенти, семейства, синдикалисти. На
плакатите, които носеха, пишеше: “Ние сме 99 процента”, “Ние сме народът” или “Обама, аз фалирах”. Движението “Окупирай Уолстрийт” също се присъедини към
демонстрацията, а по-късно на “Таймс скуеър” започна и
трета демонстрация по повод деня на “възмутените”.
В резултат на това протестите продължиха повече
от 36 часа - нещо, което органите на реда не очакваха.
Стигна се и до над 80 ареста.

Рим
▶ В Рим демонстрантите бяха най-агресивни и единствено в италианската столица сред всички други
страни, в които имаше протести, се стигна до
вандализъм по улиците. Те бяха провокирани от група
анархисти, които запалиха полицейски микробус и други
автомобили, трошиха прозорци на банки, хвърляха
бутилки и влязоха в стълкновение с полицията. Стигна
се и до нападения над журналисти. Наложи се полицията
да използва сълзотворен газ и водомети, а всички държавни музеи в столицата бяха затворени от съображения за сигурност. Резултатът е най-малко 70 ранени,
а състоянието на трима от тях е критично. Около 30
полицаи също пострадаха.

В цял свят
▶ Въпреки че най-мащабните протести бяха в САЩ и
Европа, останалата част от света показа солидарност в борбата срещу финансовите институции и
социалното неравенство. По улиците на Оуклънд, Нова
Зеландия, се събраха над три хиляди души, а в Сидни,
Австралия - над две хиляди. Сред тях бяха представители на синдикатите и коренното население. Те носиха
табели и плакати с краткото и символично “Стига!”. На
Филипините демонстрантите организираха митинг
пред посолството на САЩ под лозунгите “Филипините
не се продават” и “Долу американският империализъм”.
Към тях се присъединиха жителите на Тайван, Китай и
Япония. В Токио протестираха около 200 души, предимно младежи.
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Число на деня

Компании
и пазари

12.5

▶ млн. EUR е сумата, до която може да стигне кредит по втората линия,
отпусната от Европейската инвестиционна банка към СИБАНК

СИБАНК договори кредитна
линия от 30 млн. EUR

Средствата ще се използват за кредитиране на малки и средни
предприятия
СИБАНК договори кредитна линия от 30 млн. EUR от
Европейската инвестиционна банка. Средствата ще се
използват за кредитиране на
малки, средни и междинни
(с до 3000 служители) предприятия.
Чрез този заем банката ще
може да кредитира при поизгодни условия за изпълнението на инвестиционни
проекти и оборотни средства. Минималният срок за
проектите е две години, а
ограничения за минимален
размер няма. Кредитите може да достигнат до 12.5 млн.
EUR. Банката ще предлага
преференциални лихвени
нива и няма да има такса
за разглеждане на искането
за кредит. Средствата ще
се отпускат на компании,
опериращи в почти всички
сектори на икономиката,
посочват от банката. Част
от кредитната линия ще се
насочи към работещите в
енергийната ефективност.
При тях 20% от главницата
по заема са грант, осигурен
по линия на Международния фонд за АЕЦ “Козлодуй”.
Облекчения

Допълнително облекчение
е възможността ресурсът
от ЕИБ да се комбинира с
безплатните гаранции, които
инициативата JEREMIE на
Европейския инвестиционен фонд дава. СИБАНК
е една от петте финансови
институции, които отпускат
кредити за малки и средни

Равносметка
▶ Европейската инвестиционна банка е отпуснала кредитни линии
към България в размер
на 3.4 млрд. EUR от 1990
г. досега. За миналата
година банката е осигурила 115 млн. EUR кредитни линии. За периода
2006-2010 г. финансовата
институция е кредитирала основно сектор
“Транспорт” у нас. 46% от
отпуснатите средства
са били насочени натам.

предприятия по инициативата. “Ключово за бизнеса и
икономическото състояние
на страната е да се изгради
силният гръбнак, който малките и средните предприятия дават. По този начин
ще се увеличат вътрешното
потребление и вътрешният
икономически потенциал
на страната. Тъй като този
заем може да се ползва в
комбинация с други линии,
JEREMIE например, ще
бъде отправена атрактивна
оферта към бизнеса”, заяви
Вилхелм Молтерер, вицепрезидент на ЕИБ.
Втора кредитна
линия

Това е втората кредитна линия, която СИБАНК договаря с ЕИБ. Първата беше отпусната през 2008 г. и споразумението беше на стойност
25 млн. EUR. “По-голямата
част от сумата беше усвоена
от над сто малки и средни
предприятия в България и
очакваме пълното условие
в идните няколко дни”, заяви Петър Андронов, главен
изпълнителен директор на
СИБАНК. По думите му тази програма дава вариант на
СИБАНК да се обърне към
малко по-големите компании, т.нар. фирми от среден
клас, които имат до 3000
души персонал. “За разлика
от първата линия, която ни
даваше възможност да кредитираме компании само до
250 души, сега може да се
обърнем към малко по-големите. Новата линия ни дава
възможност да осигурим и
оборотни средства, с които
да се реализират не само
инвестиционни проекти, но
и текущото опериране на
направените инвестиции”,
изясни той. От компанията
обявиха, че първата кредитна линия е усвоена основно от фирми, работещи в
сектора на земеделието и
животновъдството. Предприятия, занимаващи се с
производството на електрическа енергия и търговия на
едро също са получавали
кредити. Средният размер
на отпуснатите средства е
около 200 хил. лв.
Ивана Петрова

▶ Вилхелм Молтерер, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка (вляво) и Петър Андронов, главен
изпълнителен директор на СИБАНК, подписаха кредитната линия
снимка боби тошев

Мнение

Балансът между
частния и публичния
сектор е много важен
Важно е да
работим добре и с
публичния сектор,
и с правителството.
Правителството,
от една страна, ще
може да помогне
за усвояването
на европейските
субсидии по найдобрия начин. Чрез
работата с частния
сектор можем да
използваме капацитета
на банките и така да
предложим нашите
заеми на тях и те да
стигнат до малките и
средните предприятия
в страната. Балансът
между частния и
публичния сектор
е много важен.
Ключово за бизнеса
и икономическото

Вилхелм Молтерер,
вицепрезидент на Европейската
инвестиционна банка

Важно е да
работим
добре и с
публичния
сектор, и с
правителството
състояние на страната
е да се изгради
силният гръбнак,
който малките и
средните предприятия
дават. По този начин
ще се увеличат
вътрешното потребление
и вътрешният
икономически потенциал
на страната.

Мнение

Бизнесът получава
кредити в момент на
намалено кредитиране
Финансирането на проекти по тази кредитна линия
ще започва с подписването на новия договор с ЕИБ
и ще даде възможност
на бизнеса да получи
изгодни кредити в момент
на намалено кредитиране.
Това е покана за малките
и средните предприятия
- банките сами няма да
измъкнат икономиката
от кризата. Банките у нас
имат достатъчен ресурс
да осигурят реализацията
на добри бизнес проекти.
Призовавам малките и
средните предприятия и
добрите предприемачи да
не чакат пълното възстановяване от кризата,
защото, когато то мине
и всички започнат да
инвестират, няма вече да
има смисъл. По-важното

Петър Андронов,
главен изпълнителен директор
на СИБАНК

Това е
покана
за малките
и средните
предприятия
е да проявят малко повече
смелост и решителност
в момента, когато всички
останали чакат, защото
резултатите ще бъдат повисоки. Нека кризата не
е само опасност, а и възможност за инвестиции за
нови начинания и разширяване на производствени
мощности.
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Българските винари очак
Производителите
планират да
увеличат износа
заради добрата
реколта

Топлото и сухо време през лятото обещава добра реколта от
грозде тази година. Въпреки застудяването през последните
седмици повечето производители са оптимисти за качеството
на виното, показва проучване на в. “Пари”. Макар че гроздоберът на повечето места в страната все още не е приключил,
добрите резултати засега дават надежда на винарите, че ще
успеят да увеличат износа си.
Благоприятни климатични условия

Май и юни бяха студени и дъждовни и гроздето закъсня със
зреенето, но хубавият септември и началото на октомври
се отразиха много добре, коментира Цанко Станчев, акционер във “Винарска къща Русе” АД и собственик на лозя.
Благоприятните климатични условия оказаха положително
влияние върху формирането на аромати и достигането на
пълна технологична зрялост на гроздето, посочи Ивайло
Антонов, генерален мениджър на Bessa Valley. Освен това
по-малкото количество на валежите и по-слънчевите и
горещи дни предпазиха плодовете от развитие на болести,
добави той. Компанията очаква вината й през 2011 г. да се
характеризират с плътен цвят и силно изразен тероарен
аромат. Тазгодишната реколта комбинира високо качество
на гроздето със значително по-голямо от очакваното количество, каза и Сесил Пайе, главен технолог в Katarzyna Estate.
Винарната очаква много добра реколта както за белите, така
и за червените сортове вина, а общото количество грозде ще
достигне 2600 т. Отлично качество на по-ранния сорт “Рубин” отчете и Красимир Патишанов, управител на винарска
изба “Брестовица”, чиято запазена марка е “Розе” от “Рубин”.
По-късните сортове като “Каберне” и “Мавруд” все още не са
прибрани и още предстои да видим какво е положението след
дъждовете, добави той. От Domaine Boyar пък коментираха,
че освен доброто време от решаващо значение за качеството
на гроздето е дали са полагани грижи и дали са извършвани
всички необходими обработки през годината.
Едва ли ще се отрази

Като цяло по-влажното и студено време напоследък едва
ли ще се отрази значително на реколтата, тъй като плодовете са здрави, смятат винарите. Захарността на гроздето
е достатъчно висока и климатичните условия не може да
й повлияят, посочиха от Bessa Valley. Избата има късмета
и дъждовете в района на с. Огняново, където се намира, да
падат вечер или късно следобед, когато планираният добив
за деня вече е прибран. Много важна ще бъде тази седмица,
а за нея прогнозите са добри, казаха от Katarzyna Estate. Тази
година компанията е ангажирала 50 души повече за гроздобера, отколкото в предходни години. В Северна България пък
прибирането на гроздето вече почти е приключило и няма
опасност да се повредят плодовете.
Ще поскъпне ли виното

Въпреки високото качество на реколтата тази година повечето
винари все още не могат да кажат дали виното ще поскъпне.
Според Красимир Патишанов е възможно да има по-високи
цени при белите сортове, но червените ще се задържат на
приблизително същите нива. Domaine Boyar не предвижда
промяна в цените нито за вътрешния пазар, нито при марките
за износ. Няма да има поскъпване и при вината на Katarzyna
Estate, която освен това подготвя пускането и на нови брандове в сегмента 15-17 лв. Цанко Станчев обаче коментира, че
очаква цените тази година да се вдигнат с 15-20%. По думите
му виното в България е доста евтино и производителите ще
трябва да отразят поскъпването на гроздето.
Чуждестранни пазари

Заради добрата реколта повечето винопроизводители очакват и да увеличат продажбите си в чужбина. Надяваме се да
възвърнем част от чуждестранните си пазари, каза Красимир
Патишанов. В момента над 50% от вината на “Брестовица”
се изнасят, като основните дестинации са Германия, Чехия

80%

▶от продукцията си изнася винарската компания
Domaine Boyar. Основните пазари са Великобритания,
Бенелюкс, Русия, Канада и др.

Реколта 2011 е с много
добро качество, особено за
лозарите, които са гледали добре
лозята си и са прилагали всички
нужни обработки през годината.
Времето е само един от факторите
за добро грозде. Основен фактор са
грижите, средствата и усилията,
които полагат лозарите, за да
произведат грозде с добро качество
Domaine Boyar

Гроздето беше добро, преди
да започнат валежите,
за по-късните сортове
като “Каберне” и Мавруд” все
още предстои да видим какво
е положението. Много добро е
качеството на “Рубин”, белите
сортове също са сравнително добри
Красимир Патишанов,
управител на винарска изба “Брестовица”

Сегашното застудяване и
валежи по принцип не са
благоприятни за гроздето, но
гроздоберът в Северна България
вече почти приключи. В Южна
България има още грозде за
бране. Реколтата обаче е здрава
и дъждовете няма да се отразят
съществено на гроздето
Цанко Станчев,
акционер във “Винарска къща Русе”

и Китай. По-голяма част от вината си изнася и Bessa Valley,
като най-големи количества се продават в Япония (85 хил.
бутилки) и Китай (65 хил. бутилки). В Европа интерес има в
Германия, Австрия, Англия, Белгия и др. Предпочитаната от
чужденците марка на Bessa Valley е Enira. Значителен ръст
на експорта - с 1 млн. бутилки, се предвижда в Katarzyna

450

▶хил. бутилки вино очаква да произведе тази година Bessa
Valley. Прогнозираният добив е 580-600 т грозде след
извършената контролирана резитба на зелено

В разработка
Нова реколта, нови брандове

▶ Няколко нови бранда вина планира да пусне на пазара с
новата реколта Katarzyna Estate. Те ще бъдат в ценовия
сегмент 15-17 лв.
▶ Все още не се знае как ще се казват новите продукти,
тъй като брандовете са в процес на разработка, а и
гроздоберът не е приключил.
▶ В момента в този ценови клас избата предлага например купажното вино Seven Grapes.
▶ За първи път тази година в Katarzyna Estate се събира
и реколта от нехарактерния за България френски сорт
“Пети вердо”.

Ефект
По-малко, но по-едри зърна
▶ Едно от по-особените явления, които са оказали пряко
влияние върху развитието на плодовете в лозята на
Bessa Valley, са валежите по време на цъфтежа на насажденията от “Каберне”, които не са позволили на сорта
да се опраши добре.
▶ Резултатът от това е милерандаж - гроздовете не са
сбити, но са с по-едри зърна.
▶ Методът на умишлено намаляване на плода, даван от
една лоза, е приложен умишлено в някои парцели, подбрани за направата на водещите вина на избата. Там
добивът е ограничен до не повече от 500 кг/дка.

Estate, която досега е продавала едва 5% от продукцията си
в чужбина. През тази година избата почти удвои лозовите
си насаждения и сега смята да се фокусира върху износа на
продукция. Вече има сключени договори с контрагенти в
Китай, Канада и Полша.
Иглика Филипова

2500

▶дка лозя в пълна плододавност е добавила тази година
към своите 3000 дка Katarzyna Estate. Специфичните
характеристики на почвата и микроклимата в региона
благоприятстват отглеждането на червени сортове,
които формират 70% от общата продукция на избата
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кват силeн нов сезон

Хората пият все
повече вино
в ресторантите
Японците са най-големите почитатели на
винения туризъм в България
Хората пият все повече вино и консумацията в ресторантите за последните три години се е покачила с 8%. Това
коментира председателят на Асоциацията на хотелиерите
и ресторантьорите в България Благой Рагин пред БТА.
У нас има тенденция за увеличаване консумацията на белите вина, отчетоха от Асоциацията на сомелиерите. Освен
това както в България, така и в световен мащаб има сериозен ръст на розетата и затова много фирми вече предлагат
разновидности.
Два лева за два литра

Масовият пазар у нас обаче предпочита евтините вина, а
това е голям проблем за българското винопроизводство,
отбеляза Евгени Харамлийски, изпълнителен директор на
Domaine Boyar. “Всички предпочитат да пият вино от два
лева за два литра, а всички уважаващи себе си винопроизводители произвеждат вина, които струват от 5 лв. нагоре”,
каза той. По думите му в момента 85% са в ценовия клас
до 4 лв./л.
Най-доброто при българското вино е съотношението
качество - цена, това ни дава предимство и ни прави конкурентоспособни на световния пазар, смята Харамлийски. По
думите му най-голям за България е руският пазар, но имаме
позиции и в Западна Европа, САЩ и други страни.
Огромен потенциал

Виненият туризъм има огромен потенциал в България,
защото населяваме земи, които по исторически данни имат
винопроизводство от световен мащаб и този факт трябва
да се капитализира, да го направим като своя марка, смята
Рагин. По думите му, когато говорим за древното злато на
траките, трябва да подчертаваме и че те са родоначалници
на виното, двете неща трябва да се представят заедно.

Българското вино по нищо не отстъпва на чуждото, но ни
липсва държавна и европейска политика за предлагане и
рекламиране, категоричен е Рагин.
Винен туризъм

Въпреки че няма официална статистика, идеята за винения
туризъм се възприема много добре от чужденците. Найголемите му почитатели са японците, които често търсят

сомелиери за винени турове, каза председателят на Асоциацията на сомелиерите в България Мария Йорданова.
Сред клиентите на тези турове напоследък има и руснаци,
румънци и англичани. Сериозен проблем за развитието
на винения туризъм обаче е инфраструктурата, тъй като
винарните са пръснати из цялата страна. Според Рагин найдобре е той да върви в пакет с културния и селския туризъм,
защото потенциалът им е наистина голям.
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Компании търсят близо 120
млн. лв. от фондовата борса
"Еврохолд България", Централна
кооперативна банка и "Алфа
България" ще направят опит да
увеличат капитала си
Три компании протягат
ръка към инвеститорите
на Българската фондова
борса в опит да съберат
близо 120 млн. лв. Това показва анализ на обявените
процедури за увеличение
на капитала в "Еврохолд
България", Централна кооперативна банка и "Алфа
България".
Мащаби

Трите дружества оповестиха плановете си в края
на миналата седмица, като
най-амбициозни са намеренията на "Еврохолд България" - за близо 54 млн. лв.
Това на фона на едно вече
реализирано увеличение на
капитала в дружеството порано през годината. С навлизането на втори водещ
акционер в компанията,
след като "Експат Капитал"
придоби 20% от дружество-

то през юни, очевидно са
нараснали и възможностите в компанията. Обичайна
практика на българските
публични дружества е да
започват процедури по увеличение на капитала само
когато мажоритарните собственици са подготвени да
поемат тежестта на увеличението. "Експат Капитал"
ще продължи да подкрепя финансово "Еврохолд"
при бъдещи увеличения на
капитала, за да поддържа
процентното си участие в
капитала не по-ниско от
сегашното ниво от приблизително 20%", обявиха
при сделката новите собственици.
Централна кооперативна банка ще се опита да
привлече 45 млн. лв. от
своите досегашни акционери. Банката вади 30
млн. нови акции, които

ще продава срещу 1.50 лв.
И тук ситуацията с мажоритарните собственици е
подобна и от банката едва
ли биха тръгнали да набират средства от борсата,
преди да са си гарантирали
включването на основните
акционери.
За това говорят и условията в проспектите за
увеличение на капитала.
И при "Еврохолд България", и при Централна
кооперативна банка минималният праг на успеваемост за увеличението
е 50% от акциите да бъдат
записани.
"Добър" опит

Малко по-различна е ситуацията при "Алфа България". Компанията с капитал от само 50 хил. лв.,
колкото е минималното
нормативно изискване за

Увеличение на капитала
ЕВРОХОЛДИНГ
БЪЛГАРИЯ

Акции преди увеличението
Акции, предложени за записване
Средства за привличане
Емисионна стойност

ЦЕНТРАЛНА
КООПЕРАТИВНА
БАНКА

Акции преди увеличението

��.� млн. лв.
�� млн. лв.
�� млн. лв.

Емисионна стойност

�.� хил. лв.

Средства за привличане

���.� млн. лв.

Акции, предложени за записване

�� млн. лв.

Средства за привличане

�� млн. лв.

Емисионна стойност
Акции преди увеличението

акционерно дружество,
ще се опита да "вземе" 10
млн. лв. от капиталовия
пазар. Но пък от дружеството ще са доволни и на
1000 пъти по-малка успе-

�.� хил. лв.

Акции, предложени за записване

Общо средство за привличане

АЛФА БЪЛГАРИЯ

���.� млн. лв.
��.� млн. лв.
��.� млн. лв.

ваемост, тъй като долната
граница на записване е 10
000 акции. Това ще е втори
опит за вдигане на капитала в компанията, която
твърди, че ще използва

� млн. лв.
�� ��� хил. лв.

средствата за инвестиции
в подценени имоти. При
предишния така и не се
намери акционер, който
да запише от новите ценни
книжа. 

Ремонтът на пистата затвори летище Варна
До края на февруари
2012 г. аеропортът
няма да работи,
а полетите ще се
обслужват в Бургас

Концесионерът на летище
Варна “Фрапорт Туин Стар
Еърпорт Мениджмънт” АД
започна рехабилитация на
пистата за излитане и кацане
на летище Варна и за осъществяването на строително-ремонтните работи аеро
портът няма да работи до

Забавяне
Инвестиционна
програма
▶ Концесионерът “Фрапорт” започна да управлява морските летища във
Варна и Бургас още през
2006 г. Тогава “Фрапорт”
обещаха, че в срок от една
година ще започне строителството на нови терминали на двете летища. Такива терминали към
днешна дата обаче все
още няма, каза за
в. “Пари” преди няколко месеца Иван Бамбов, началник-отдел “Летища и ЛЛО”
в транспортното министерство.
▶ По неговите думи наистина са реализирани някои
ремонтни дейности, като
разширението на един от
пероните в Бургас, но само

края на февруари 2012 г. През
това време полетите от и до
Варна ще се обслужват от летище Бургас. “Фрапорт” ще
осигури безплатен автобусен
превоз между двете летища,
чието разписание и условия
за ползване са публикувани в
сайтовете на летище Варна и
летище Бургас.
Проектът

За изпълнението на строителните работи “Фрапорт” е
сключило договор с германската компания “Макс Бьогл
така няма как да се увеличи капацитетът на летищата, които от години
се задъхват и имат спешна нужда от по-голям капацитет. Нужни са терминали, каза тогава той.
“Дори и да е имало технически трудности за концесионера, вече минаха четири години и е трябвало
отдавна ръководството
на “Фрапорт” да премине
към активна работа, която за съжаление се е отложила много във времето”,
твърди още Бамбов.
▶ От компанията концесионер обаче са категорични,
че процедурата за строителството на новите летищни терминали на двата аеропорта е в заключителен етап, а строителните дейности са планирани да започнат още тази година.

Бауунтернемунг”. Дейността на компанията обхваща от
комплексно строителство на
сгради до инфраструктурни
обекти, включително и на
летища. В подготовката и
изпълнението на проекта
инвеститорът влага близо
40 млн. лв. Очаква се в строителството да бъдат заети
около 500 работници само
на територията на аеропорта, казаха още от летището.
По време на строителните
работи ще бъдат положени
около 130 000 тона асфалт.

Проектът включва и разширяване на страничните ивици
за безопасност на пистата с 5
м, така че общата й широчина
да достигне 60 м, изграждане
на нова дренажна система и
пълна подмяна на светосистемата на пистата.
История

Проектът за рехабилитация
на пистата стартира през 2009
г. с извършването на предпроектни проучвания от германската Schlegel Consulting
Engineers - световен лидер в

проучването и проектирането
на летателни писти и настилки, която изготви подробен
технически доклад с анализ
и конкретни предложения за
изпълнение на рехабилитацията. Изпълнението на проекта
е от изключителна важност
както за дългосрочното развитие на летището, така и
за развитието на бизнеса и
туристическата индустрия
на град Варна и Североизточния регион, обясниха от
“Фрапорт”.
Кина Драгнева

Ново
Информационен
център
▶ Летище София и
общинското предприятие “Туристическо обслужване” при
Столичната община
откриват инфоцентър за летищна и
туристическа информация на 17 октомври
в обществена зона
“Пристигане” на Терминал 1.
▶ Информационният
център ще предлага
безплатно на пътници и гости пълна
летищна и туристическа информация
за културни забележителности в столицата, хотелски и
транспортни услуги,
както и богат набор
от рекламно-информационни материали
и карти на София на
различни езици.
▶ Информационният
център за летищна и
туристическа информация ще бъде на разположение на пътниците от първия до
последния полет за
деня. Втори такъв
център ще бъде
изграден след няколко месеца и на Терминал 2.
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Fitch се закани да намали рейтинга
на водещи световни банки
Сред банките, чиито
оценки са поставени
под наблюдение, са
Deutsche Bank, BNP
Paribas, Goldman Sachs
Рейтинговата агенция Fitch
предупреди за възможността да понижи кредитния
рейтинг на няколко водещи банки в света. Под наблюдение са поставени 12
водещи банки, сред които
Barclays Bank, BNP Paribas,
Credit Suisse, Deutsche Bank,
Goldman Sachs, Morgan
Stanley и Societe Generale.
От агенцията обясниха, че
причината за попадането
на две германски банки в
списъка на негативните
очаквания е необходимостта техните рейтинги да се
изравнят с подобните им
банки. Barclays може да се
окаже с по-нисък рейтинг
заради обвързаността си с
бизнес дейности, които са
променливи и чувствителни
към пазарната ситуация.
Преди дни швейцарската Credit Suisse публикува
анализ, в който се казва,
че най-голяма нужда от рекапитализиране ще имат
именно Deutsche Bank,
BNP Paribas и Royal Bank of
Scotland Group - с близо 47
млрд. EUR. Около 13 млрд.
EUR свежо финансиране
ще е необходимо на Societe
Generale и Barclays.
Нарастващи
тревоги

„Поставянето под наблюдение отразява мнението на

за финансова стабилност
(ЕФФС).
Вече с по-нисък
рейтинг

По-рано Fitch понижи оценката си за британските банки Lloyds и Royal Bank of
Scotland. Аргументът на
агенцията е малката вероятност правителството да
им отпусне по-голяма финансова помощ. През миналата седмица подобен мотив
изтъкна и конкурентната
агенция Moody’s. Държавата има дял в Lloyds и Royal
Bank of Scotland съответно
по 41 и 83%, след като по
време на финансовата криза
през 2008 г. подпомогна тези
банки с милиарди лири.
И S&P понижи рейтинга на Испания

Fitch, че бизнес моделите на
тези институции са особено
чувствителни към по-големите рискове, пред които
са изправени финансовите
пазари”, обяви рейтинговата агенция. Fitch посочи
още, че действията не са
обвързани с информация за
спад на печалбите им. От
агенцията допълниха, че
банките са наблюдавани от
известно време. Решението

на рейтинговата агенция е
мотивирано от нарастващите тревоги за конкретни
аспекти на бизнес модела
и структурните предизвикателства, пред които се
изправят финансовите институции, особено при такъв стрес на пазара. Fitch
вероятно ще вземе решение
за намаляване на кредитния
рейтинг на банките „в найкратко време”.

Като през 2008 г.

Fitch обяви, че евентуалното
намаление на кредитните
оценки на тези банки цели
да покаже, че рисковете,
които остават за пазарите,
са подобни на стреса, който
изживяха банките и световната финансова система през
2008 г.
Според рейтинговата агенция заради кризата, която
обхвана света, правител-

ствата в различните страни
ограничават или напълно
избягват използването на
парите на данъкоплатците
за спасяването на банките,
за да може да се гарантират
условията на кредиторите.
Сега обаче ситуацията може
да се промени, ако Брюксел
реши да рекапитализира
европейските банки с бюджетни пари или финансиране от Европейския фонд

В петък рейтинговата агенция Standard&Poor’s понижи кредитния рейтинг на
Испания. Агенцията посочи,
че страната има несигурна
перспектива за икономически растеж и е много вероятно влошаването на финансовата система в Испания да
продължи. S&P понижи кредитния рейтинг на страната
до АА-. Агенцията уточнява, че страната е изправена
пред все по-големи рискове
заради високото ниво на
безработицата, затруднената финансова обстановка и
опасността от забавяне на
икономическия растеж на
основните партньори на Испания. По-рано този месец и
Fitch понижи оценката си за
Испания.

Suzuki започва съдебна битка с Volkswagen
Причината е, че
германският
гигант не спазва
споразумението
за размяна на
технологии
и ноу-хау

Японската автомобилна
компания Suzuki обвинява
Volkswagen, че не спазва
споразумението за съвместна работа на двете компании и иска да купи обратно дeла на VW, съобщава
Financial Times.

Началото на края

Спорът между двете компании стана публичен миналия
месец, когато VW обвини
Suzuki, че е нарушила споразумението за сътрудничество, след като през юни тази
година е сключила сделка
за покупката на дизелови
двигатели от Fiat. Тогава от

VW коментираха, че въпреки
това Suzuki все още изглежда атрактивна инвестиция.
Това обаче разгневи изпълнителния директор на Suzuki
Осаму Сузуки. Той беше категоричен, че иска „развод”
с германската компания и тя
да й продаде обратно акциите
й. Осаму Сузуки коментира,

че е „много разочарован, че
компанията му не е получила
това, което е очаквала”. Той
допълни, че „ако VW няма да
поддържа сделката, трябва да
върне акциите на Suzuki”.
Реакция

В края на миналата седмица
Suzuki обяви официално, че

започва съдебна битка с VW.
От гераманския автомобилен
гигант коментираха, че обмислят всички алтернативи и
че предстои да решат как ще
действат. В свое изявление
VW посочват, че „не можем
да разберем защо са предприети подобни действия, след
като VW винаги спазва спо-

разуменията, които сключва”.
Компанията допълва, че е
направила всичко възможно
партньорството да е успешно, и отрече обвиненията на
Suzuki. Наскоро в германските медии се появиха спекулации, че ако споразумението
се провали, най-вероятно VW
ще погълне Suzuki.

Условията
за сдружение

Японската компания твърди, че VW е нарушавала
партньорството им много
пъти в двете години, откакто то е факт. През 2009 г.
германската компания купи
19.9% от акциите на Suzuki,
а пък японската компания
2.5% от VW. Компаниите се
съгласиха да работят заедно
в сферите, в които са добри
- технологии за електрически и хибридни автомобили
и дизелови двигатели, в
които VW е силна, и развитие на компаниите в Индия,
където Suzuki е пазарен
лидер.

▶Спорът между двете
компании стана
публичен миналия месец,
когато VW обвини
Suzuki, че е нарушила
споразумението за
сътрудничество
Снимки Bloomberg
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Пшеница

Никел

���

�����

USD/т.

Злато

USD/т.

USD/тр. у.
����

▶ 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 13.10.2011
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
13.10.2011 г.
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ
MYR 10
4,5658
НОРВЕЖКА КРОНА
NOK 10
2,5214
консервативен USD 12,19
12,13
12,07
12,04
11,89
11,89			
Райфайзен-Европлюс-Облигации
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР
NZD 1
1,1153
консервативен EUR 86,77
86,35
85,92
85,50
84,24
84,24			
Райфайзен-Глобални-Облигации
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
PHP 100
3,2924
балансиран
745,78
742,13
731,16
731,16			
EUR 753,09 749,44
Райфайзен-Глобален-Балансиран
ПОЛСКА ЗЛОТА
PLN 10
4,4117
високодоходен EUR 152,37
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ
RON 10
4,5453
151,64
150,91
150,19
145,11
145,11			
Райфайзен-Европейски-SmallCap-Kомпании
РУСКА РУБЛА
RUB 100
4,5447
високодоходен EUR 152,43
151,70
150,97
150,23
146,57
146,57			
Райфайзен-Глобален-Акции
ШВЕДСКА КРОНА
SEK 10
2,1453
високодоходен EUR 258,16
256,93
255,70
254,48
245,87
245,87			
Райфайзен-Източноeвропейски-Акции
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР
SGD
1
1,1229
високодоходен EUR 165,60
164,81
164,02
163,23
157,71
157,71			
ТАЙЛАНДСКИ БАТ
THB 100
4,6952
Райфайзен-Евразия-Aкции
ТУРСКА
ЛИРА
TRY
10
7,9123
високодоходен EUR 206,16 205,18
204,19
203,21
196,34
196,34			
Райфайзен-НововъзникващиПазари в Акции
ЩАТСКИ ДОЛАР
USD 1
1,4343
високодоходен EUR 69,70
69,37
69,04
68,70
66,38
66,38			
Райфайзен-Русия-Акции
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10
1,8019
високодоходен EUR 150,30 149,58
148,87
148,15
143,14
143,14			
ЕВРО
EUR 1
1,9558
Райфайзен-Енергийни-Акции
високодоходен EUR 113,77
113,22
112,67
112,12
109,39
109,39			
Райфайзен-Инфраструктурни-Акции
Валутният курс за митнически цели е курсът
високодоходен EUR 107,50 106,99
на БНБ определен в предпоследната сряда от
106,48
105,96
102,38
102,38			
Райфайзен-Активни-Стоки
месеца и публикуван този или на следващия ден,
консервативен EUR 126,53
125,91
125,30
124,68
122,84
122,84			
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.

Начало на публ.
предлагане

Смесен - балансиран
4.5454
4.5681
4.7272		 4.5454
4.4545			
-8.24%
12.18%
-7.86%
-19.05%
фонд в акции
6.9749
7.0098
7.2539		 6.9749
6.8354			
-7.74%
13.91%
0.71%
-9.22%
фонд в акции
10.2767
10.4309
10.6878		 0.0000
0.0000			
0.94%
0.11%
1.21%
1.33%
													
фонд в акции
2.0256				 2.0256				
-9.50%
29.24%
-5.73%
-50.77%
Смесен - балансиран
2.3615				 2.3615				
-9.92%
26.05%
-7.28%
-44.63%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

фонд в акции
0.6082				
фонд в акции
0.4899				
					
фонд в акции
0.4016				
Фонд на паричен пазар 1109.8348				
					

17.04.2006
16.08.2006

0.6022				
-1.48%
10.64%
0.62%
-8.73%
до 1 месец		 над 1 месец		
-8.07%
10.64%
-5.86%
-12.94%
0.4875		
0.4765						
0.3937				
-2.48%
10.77%
2.87%
-20.72%
до 180 дни		 над 180 дни		
3.80%
10.64%
4.94%
4.78%
1108.1700		
1076.5398						

Фонд на паричен пазар 11.8795		
11.8736		 11.8558
11.8677
11.8677
11.8736
3.50%
0.72%
4.85%
5.86%
Смесен - балансиран
9.7747		
10.5600		 9.5802
9.6288		
0.0000
-2.15%
11.13%
-1.18%
1.84%
фонд в акции
9.7747		
9.7261		 9.5802
9.6288		
0.0000
-3.20%
13.09%
-1.28%
-0.92%
													
Смесен - балансиран
13.1476				 13.0174				
-3.93%
7.87%
-3.04%
4.62%
фонд в акции
7.1714				 7.1004				
-11.05%
12.43%
-9.90%
-5.46%
фонд в акции
3.5741				 3.5387				
-18.34%
13.32%
-25.04%
-17.73%
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 12.7888				 12.7888				
4.24%
0.23%
5.74%
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
1.35828				 1.35556				
2.52%
0.92%
3.21%
5.33%
Смесен - балансиран 1.07830				 1.07184				
-1.77%
4.32%
0.42%
1.24%
фонд в акции
0.71164				 0.70107				
-7.78%
8.98%
-4.16%
-6.03%
Смесен - консервативен 0.77613				 0.77149				
2.78%
2.50%
4.41%
-6.85%
Смесен - консервативен 1.08732				 1.08406				
2.90%
0.33%
3.49%
3.40%
Смесен - балансиран
95.7407				
Смесен - балансиран
98.0652				
фонд в акции
78.7643				
Фонд на паричен пазар 131.1937				
Смесен - консервативен 95.8234				
Смесен - консервативен 112.9480		
112.8352		
фонд в акции
102.6704		
101.6539		

94.7881				
97.0894				
77.5917				
131.1937				
95.4405				
112.4967		
112.8352		
100.6374		
101.3998		

-4.12%
-5.87%
-6.93%
5.20%
1.09%
4.50%
1.14%

6.23%
5.99%
8.66%
0.26%
1.75%
0.26%
N/A

-4.86%
-7.48%
-7.44%
6.84%
2.39%
5.67%
N/A

-0.83%
-0.44%
-2.68%
7.10%
-1.18%
5.41%
1.81%

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
0.8816
0.8773
0.8751 		 0.8707 				
-6.92%
13.04%
-3.56%***
-5.57%
													
Смесен - консервативен 10.0622				 10.0420				
0.42%
0.60%
0.42%
0.38%
Смесен - балансиран 17.0908 				 16.9716 				
-2.53%
7.33%
-2.69%
7.93%
фонд в акции
10.2781				 10.1353 				
-5.07%
9.29%
-4.28%
0.36%
													
фонд в акции
0.9731 				 0.9587 				
-14.49%
14.25%
-18.97%
-1.22%
фонд в акции
0.6781 				 0.6681				
-19.33%
16.93%
-10.17%
-7.70%
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
134.4207		
134.2198		 133.9519				
1.75%
2.97%
3.19%
5.51%
Смесен - балансиран
13.5443		
13.5443		 13.4102				
-5.42%
7.92%
-4.28%
0.89%
фонд в акции
0.6296		
0.6235		 0.6173				
-18.17%
15.41%
-14.58%
-8.47%
													
Смесен - балансиран 864.1660				 857.7009				
5.30%
4.30%
9.32%
-4.23%
фонд в акции
756.1719				 750.5148				
2.70%
5.05%
6.83%
-7.89%
													
фонд в облигаци
12.0425				 12.0425				
4.34%
1.04%
5.79%
3.31%
Смесен - балансиран 124.5426				 124.5426				
-0.10%
6.50%
4.37%
2.41%
фонд в акции
7.0813				 7.0813				
-1.97%
11.83%
5.46%
-5.87%
фонд в акции
10.9187				 10.9187				
4.94%
3.77%
7.98%
3.30%
											
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
0.4666		
0.4643		 0.4620				
-17.50%
14.59%
-8.12%
-17.87%
Смесен - балансиран
0.6926		
0.6902		 0.6878				
-9.13%
7.10%
-6.28%
-9.07%
Смесен - консервативен 1.0246		
1.0231		 1.0216				
1.58%
1.47%
2.57%
0.59%
до 50 000 лв / 40000 USD		
над 50 000 лв / 40000 USD										
Фонд на паричен пазар 1.3383		
1.3363
1.3343				
4.18%
0.13%
5.49%
5.33%
фонд в облигаци
1.3477		
1.3437
1.3397				
3.22%
0.34%
4.45%
5.44%
Смесен - балансиран
0.8003		
0.7971
0.7939				
-8.08%
6.14%
-7.84%
-3.98%
фонд в акции
0.5362		
0.5335
0.5308				
-16.02%
10.58%
-15.64%
-10.65%
Смесен - балансиран
0.6568		
0.6542
0.6516				
-8.94%
7.33%
-9.04%
-10.92%
Фонд на паричен пазар												
0.0000		
0.0000
0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
1.0888		
1.0877
1.0333				
3.82%
0.20%
5.05%
4.97%
Фонд на паричен пазар 1.2150			
1.2150				
2.00%
0.18%
2.77%
3.63%
Смесен - балансиран
1.0200			
до 90 дни		
над 90 дни		
-2.33%
3.76%
-0.92%
0.16%
				
1.0048		
1.0149						
							
Смесен - балансиран
7.1731			
7.1731				
-7.25%
8.51%
-6.31%
-5.74%
фонд в акции
5.9205			
5.9205				
-10.17%
10.26%
-11.50%
-8.90%
фонд в акции
2.2944			
2.2944				
-23.43%
13.72%
-22.96%
-27.75%
Смесен - консервативен 9.2894			
9.2894				
-12.01%
6.70%
1.13%
-2.56%
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
0.6309
0.6278
0.6263
0.6216
0.6216
0.6247		
0.6092
-17.96%
12.40%
-20.00%
-8.43%
фонд в акции
0.3294
0.3277
0.6263
0.3245
0.3245
0.3261		
0.3180
-22.26%
14.76%
-25.08%
-22.33%
за поръчки до 250 000 евро		
за поръчки над 250 000 евро
Цена
					
фонд в акции
96.0795		
94.8991		
94.1909		
-17.24%
17.89%
-10.05%
-3.89%
								
фонд в облигаци
314.2705				 313.3291				
0.11%
3.53%
-2.44%
5.81%
13.4744				 13.2089				
1.76%
3.09%
-0.31%
5.01%
Смесен - балансиран 11.9996				 11.6467				
-0.40%
5.48%
-2.51%
2.84%
фонд в акции
8.4755				 8.2262				
-3.64%
8.48%
-2.46%
-3.02%
Смесен - балансиран 20.7807				 20.7807				
-0.36%
5.50%
-1.00%
0.96%
													
фонд в акции
6.7088				 6.6753				
-2.26%
8.61%
5.46%
-8.89%
Смесен - балансиран
8.1581				 8.1173				
-2.59%
8.70%
4.94%
-4.66%
фонд в облигаци
12.5493				 12.5180				
4.71%
1.92%
8.23%
5.66%
													
фонд в акции
1.1794				 1.1559				
-0.56%
6.89%
-0.29%
3.31%
Смесен - балансиран
1.1008				 1.0898				
1.11%
5.63%
5.79%
2.91%

12.11.2007
12.11.2007

Валута

Код

За

Евро

EUR

1

Стойност
1,96

Разлика
0

Австралийски долар	

AUD

1

1,45

0,00740

Бразилски реал	

BRL

10

8,14

0,05879

Канадски долар	

CAD

1

1,4

0,00199

Швейцарски франк	

CHF

1

1,58

-0,00678

Китайски ренминби юан	

CNY

10

2,22

-0,01514

Чешка крона	

CZK

100

7,91

0,00192

Датска крона	

DKK

10

2,63

-0,00021

Британска лира	

GBP

1

2,24

0,00268

Хонконгски долар	

HKD

10

1,82

-0,01010

Хърватска куна	

HRK

10

2,62

0,00280

Унгарски форинт	

HUF

1000

6,68

-0,02061

Индонезийска рупия	

IDR

10000

1,6

-0,00656

Израелски шекел

ILS

10

3,87

-0,01941

Индийска рупия	

INR

100

2,89

-0,01033

Исландска крона	

ISK			

0,00000

Японска йена	

JPY

100

1,84

-0,01638

KRW

1000

1,22

-0,00438

Литовски литаc	

LTL

10

5,66

0,00000

Латвийски лат	

LVL

1

2,77

0,00039

Мексиканско песо	

MXN

10

1,06

-0,00575

Малайзийски рингит	

MYR

10

4,53

-0,01040

Норвежка крона	

NOK

10

2,53

0,00375

Новозеландски долар	

NZD

1

1,13

0,00228
-0,01400

Южнокорейски вон	

Филипинско песо	

PHP

100

3,27

Полска злота	

PLN

10

4,54

0,00715

Нова румънска лея	

RON

10

4,52

-0,00889

Руска рубла	

RUB

100

4,57

0,01876

Шведска крона	

SEK

10

2,14

-0,00050

Сингапурски долар	

SGD

1

1,12

0,00197

Тайландски бат	

THB

100

4,6

-0,01784

Нова турска лира	

TRY

10

7,7

-0,06640

Щатски долар	

USD

1

1,42

-0,00826

Южноафрикански ранд	

ZAR

10

1,8

-0,00453

Злато (1 трой унция)

XAU

1

2375

-7,31000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 17.10.2011 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.

10.10.2007
05.08.2009
06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008
14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008
20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007

▶ Цени на цветни метали
USD/т
Метал

Борса

Единица

Цена

3 м.

Мед	

LME

USD/т	

7500,5

7524

Калай	

LME

USD/т	

22050

22100

04.01.2007
25.06.2007

Олово	

LME

USD/т	

2008

2035,25

01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009

Цинк	

LME

USD/т	

1901,5

1948

Алуминий	

LME

USD/т	

2171

2223,75

Алуминиева сплав	

LME

USD/т	

2176

2200

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

Нетна стойност
Емисионна
Цена при
на активите на
стойност
обратно
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 17/10/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 0,958493
€ 0,977663
€ 0,953701
ОТП Омега Фонд на Фондовете в акции на
€ 0,820135
€ 0,836538
€ 0,816034
развитите пазари
ОТП Планета Фонд на фондовете в акции
€ 0,708229
€ 0,722394
€ 0,704688
на развиващите се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 12/10/2011 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 17/10/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,175822 лв.
1,175822 лв.
1,175822 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 17/10/2011 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 14.10.2011 г
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0200 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

1.0048 лв.

1.0149 лв.

1,2150 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
-2,33 %

- 0,92 %

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 13 октомври 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 17.10.2011 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
13.4545
11.9819
8.4630
314.8981
N/A
11.9408
8.4339
Ти Би Ай Комфорт
316.4671
13.3417
N/A
8.3924
Ти Би Ай Хармония
316.4671
13.3417
11.8819
N/A
Ти Би Ай Динамик
Цените са в лева и са валидни за поръчки, подадени предишния работен ден. Разходите за емитиране на една акция или
един дял са включени в горепосочените цени.
Цената на обратно изкупуване на една акция/един дял на съответния фонд, от който е прехвърлянето е равна на Нетната стойност на активите на една акция или на един дял на този фонд.
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Регионални
индекси

Бенчмаркът на БФБ се оцвети в зелено

Sofix: 337.82

+0.34%

Основният македонски индекс се повиши

MBI10: 2163.75

+0.30%

Основният индекс в Сърбия отчете спад

BELEX15: 549.50

-0.74%

Число на деня

Световни индекси Повишение

Понижение

Обем

Американските акции се повишиха в началото на търговията

Infineon

546 450
▶акции на “Формопласт” АД бяха изтъргувани на БФБ,
като цената на книжата се повиши с 0.45%

Dow Jones: 11 565.59

+0.76%

Германският индекс регистрира
ръст

DAX: 5982.33

+1.14%

Японският измерител се оцвети в червено

Nikkei 225: 8747.96

-0.85%

Heidelbergcement

4.15% 4.02%
▶ до 30.49 EUR
поскъпнаха акциите
на германската
строителна компания

▶ поевтиняха акциите
на технологичната
компания и достигнаха
6.09 EUR

Началото на сватбения сезон
в Индия повишава търсенето на злато
Златото поевтиня в
последния месец в почти
всички основни световни
валути, освен в швейцарски франкове, но предпоставките, които покачиха
цената му, си остават
валидни. Жълтият метал
изгуби 10.7% в долари и
4.1% в евро. Цената на златото достигна рекордните
1921 долара за тройунция
на 6 септември, след което
претърпя силна ценова
корекция, като цените
достигнаха дъно при нива
от около 1530 долара за
тройунция. До края на
месеца цените се консолидираха на нива от около
1650 долара.
Тези, които твърдяха, че
златото е балон, имаха
повод да се усмихват. Позадълбочен анализ обаче показва друго. Аргументите в
полза на златото са все още
валидни и въпреки че някои
от краткосрочните инвеститори затвориха позициите
си, за да подсигурят печалбите си, дългосрочните
инвеститори далеч не са се
оттеглили от пазара.

Николай Минчев,
анализатор в Tavex

Ценният
метал
поевтиня през
последния
месец, но всички
предпоставки за
поскъпването му
остават валидни
около 120 долара до края на
месеца в резултат на засилен
интерес на купувачи, намиращи тази ценова територия
за доста атрактивна.
Една от особеностите на
пазара на златото през
последните месеци беше

и навлизането на много
спекулативни позиции
на пазара. Към 2 август
нетните дълги позиции на
големите спекуланти (noncommercials) достигнаха
връх от 247 175 фючърсни
договора. Двете покачвания
на маржин изискванията
през август свалиха нивото
на дългите позиции до
176 947 договора към края
на август, а в резултат на
последното увеличение на
маржин нивата през септември нетните дълги позиции
на големите спекуланти
паднаха до нива от 127 000
договора. Позициите на
тези инвеститори са възприемани като спекулативни и
те често влизат бързо на пазара на гребена на вълната и
излизат също толкова бързо.
Понижението от 48% при
нетните дълги позиции на
големите спекуланти обаче

не е показателно за по-дълбокия тренд при златото. От
друга страна, инвеститорите в борсово-търгуваните
фондове (ETF) са възприемани като инвеститори с
по-дългосрочни перспективи и от тази гледна точка
са много по-важен фактор
за дългосрочния тренд при
цената на жълтия метал.
Въпреки спада в цената инвеститорите в тези борсовотъргувани фондове държат
само 3.8% по-малко злато в
сравнение с предния месец.
Както се вижда, дългосрочните инвеститори въобще
не са ликвидирали позиции или пък са избягали в
други инвестиции. Масова
ликвидация на борсово-търгувани фондове би означавала, че дългосрочните
инвеститори губят вяра в
златото - статистиката ясно
показва, че за момента няма

Подобна ценова траектория не е нетипична за
благородния метал. Спадът,
започнал на 26 септември,
се дължеше както на разочарованието на инвеститорите, които очакваха нова
програма на количествени
улеснения от Федералния
резерв, така и на поредното увеличение на маржин
изискванията. Вследствие
на тези увеличения много
от спекулантите, които бяха
инвестирали доста по-голяма част заемен капитал,
отколкото собствен, бяха
изкарани от пазара и бързо
ликвидираха позициите си.
Цените бързо възстановиха

ни най-малка индикация
за масова разпродажба от
страна на борсово-търгуваните фондове.
Дългосрочните инвеститори не изоставят златото
именно защото основният
аргумент да притежават
благородния метал е все
по-валиден. Ситуацията с
дълговата криза в еврозоната все още не е решена, а тя
е сред основните фактори,
подпомогнали възхода на
цената на златото. Лидерите на еврозоната не успяват
да намерят качествено
решение на свръхзадлъжнялостта на една малка
икономика, каквато е
гръцката. Какво може да се
очаква, когато стане въпрос
за Италия? За момента се
намират временни решения, които само купуват
време, вместо да адресират

снимка bloomberg

директно проблема. Гърция
има финансов ресурс да
посрещне задълженията
си до ноември, ако не бъде
отпуснат новият транш от 8
млрд. EUR. В същото време
към момента инфлацията в
еврозоната е най-висока за
последните 3 години. Така,
за да овладеят инфлацията,
лидерите на еврозоната
трябва да покачат лихвите,
но от друга страна, едно
такова повишение само ще
задълбочи дълговата криза.
И докато проблемите на
еврозоната продължават
да бъдат сред основните
фактори за поскъпване на
златото, то началото на
сватбения сезон в Индия би
следвало допълнително да
увеличи търсенето, а оттам
и цената на благородния
метал.
Друг все по-често споменаван фактор са покупките
на злато от страна на централните банки. Покупките на злато от страна на
централните банки през
първата половина на 2011
г. са 216 тона (за същия
период на 2010 г. - 72 тона).
Прогнозата за втората половина на 2011 г. са 120 тона
(за същия период на 2010 г.
те са били 5 тона).
Всички тези фактори
представляват доста
добър катализатор за
бъдещ растеж при цената
на златото. Перспективите
пред жълтия метал, макар
и помрачени от последната
корекция, изглеждат точно
толкова добри, колкото
и преди корекцията - с
една малка разлика - сега
златото е по-евтино и
по-атрактивно за всички купувачи, убедени в
неговите инвестиционни
преимущества.

Зърнените култури поскъпнаха леко
Цените на зърнените
култури отвъд океана
донякъде възвърнаха
позагубените си позиции.
В Чикаго пшеницата се
задържа на 227 USD/т,
царевицата леко се
повиши до 251 USD/т. В
Европа котировките на
зърно останаха стабилни,
мелничарската пшеница
в Будапеща беше на 325
лв./т, царевицата - на 301
лв./т. Маслодайният слън-

чоглед “дръпна” слабо
нагоре до 646 лв./т, а в
резултат на това олиото,
котирано в Ротердам,
реагира веднага, като се
покачи с 40 USD и се търгуваше на 1220 USD/т.
На Софийската стокова
борса хлебна пшеница
се предлагаше на цени
от 340 лв./т без ДДС,
фуражната се движеше
между 300 лв./т оферта

Таня Панайотова,
Софийска стокова борса

Оживена
търговия у
нас има основно
с нехранителните
стоки, като
горивата са
водещи

на купувачите и 330
лв./т на продавачите.
Продължава търсенето
на царевица на нива от
около 350 лв./т. При хранителните стоки цените
не се промениха, сделка
се сключи за каменна
сол на обичайните вече
38 лв./тон. Нехранителните стоки се търгуваха
много оживено, водещи
по традиция отново бяха
енергоносителите. Про-

дадоха се дърва за горене
на цена от 108 лв./куб.
м, въглища - 291 лв./т,
екобрикети - 246 лв./т.
Бензин А 95 се търгуваше в диапазон 1975-2000
лв./хил.л, този от зимен
клас - на цена от 2705
лв./хил.л.
Дизеловото гориво
също се купуваше усилено - наливното беше
на цена от 2033 лв./хил.

л, това за отопление
- на 1603 лв./хил.л.
Газьол, също наливен,
се продаде в рамките от
1601 до 2035 лв./хил.л.
Множество сделки бяха
сключени и за моторни,
авиационни и двигателни масла, антифриз,
спирачна течност,
етилов спирт и различни
добавки. Скрап от черни
метали се реализира на
цена 210 лв./т.
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Колумбийските бунтовници заменят
коката с нелегален добив на злато
Противоречия
Страната е
шеста по риск от
тероризъм

▶При незаконния добив на злато от реките в Колумбия масово се използва живак. Според проучване на ООН само в провинция Антиокия в околната среда годишно влизат 67 т от опасния метал. Това превръща страната в най-големия замърсител с живак на глава от
населението 												
Снимки Bloomberg

„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.
АНТИДОПИНГОВ ЦЕНТЪР
обявява конкурс за длъжността “СТАРШИ ЕКСПЕРТ”
в „Информационна дейност” на
Направление „Изпълнение на антидопинговата
програма”
Минимални и специфични изисквания, определени в нормативен
акт:
1. Минимална образователна степен за заемане на длъжността – бакалавър;
2. Професионален опит: 2 години;
3. Ранг – ІV младши.
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за
кандидатите:
- Придобита образователна квалификация “бакалавър”, специалност
– западна филология;
- професионален опит, свързан с международни дейности в областта на
спорта и допинговия контрол;
- владеене на западен език – писмено и говоримо;
- умения за работа с продуктите на MS Office /Word, Excel/ и Internet;
- комуникативни и организационни умения;
Цел на длъжността :
Осъществява информационната дейност на Антидопинговия център.
Размер на основната заплата за длъжността - 536 лева.
Начинът за провеждане на конкурса е:
1. Решаване на тест.
2. Интервю.
Необходимите документи, които следва да бъдат представени
от кандидатите за участие в конкурсите са:
1. Заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал.
1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
3. Копиe от документи за придобита образователно - квалификационна
степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
4. Копия от документи удостоверяващи владеене на западен език;
5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на
професионалния опит.
Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник
в 10 – дневен срок от публикуване на обявата на адреса на Антидопинговия
център - гр. София, ул.”Никола Габровски” № 1, стая 27, от 10.30 до 12.00 и
от 13.30 до 16.30 часа.
Списъците и други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на
информационните табла във фоайето на партера на Антидопинговия
център.

Поскъпването на
благородния метал и
мерките срещу производството на дрога
правят „бизнеса”
особено печеливш
Незаконният добив на злато
се превръща в най-новата
заплаха за сигурността на
Колумбия. След като правителството активизира мерките за борба с производството
на дрога, различните бунтовнически групи откриха в
богатите ресурси на страната
по-достъпен и печеливш източник на финансиране. За
разлика от кокаина златото
много по-лесно се пласира
в икономиката, казва министърът на мините и енергетиката Маурицио Канденас в
интервю за Bloomberg.
Привлича погледите

Поскъпването на златото
прави незаконния добив още
по-доходно начинание. От
началото на годината цената
на благородния метал е скочила с 23%. В съчетание със
засилените правителствени
мерки за унищожаване на
полетата с кока това привлича погледите на все повече групировки. Големите
приходи от продажбата на
златото позволяват на бунтовниците да се въоръжават
по-добре и да се разрастват.
това има ужасен ефект върху
сигурността на страната, а
оттам и върху инвестициите
и икономиката.
Чуждестранните
инвеститори

Ограничаването на наси-

лието в Колумбия през последните години помогна
на президента Хуан Мануел Сантос да привлече
чуждестранни инвестиции
в добивната индустрия.
Страната е четвъртият по
големина износител на въглища в света, разполага
със златни и петролни залежи, както и с богати запаси
от изумруди. По-рано тази
година компанията AUX
Canada Acquisition Inc. купи колумбийската Ventana
Gold Corp., за да си осигури
достъп до златните залежи
на страната. Друг ключов
инвеститор - AngloGold

Нелегалният
добив на
злато се разраства
бързо и може да
се каже, че това е
следващата найголяма заплаха
за Колумбия
от страна на
нелегалните
групировки.
Трябва да се
справим с
проблема много
бързо и ефективно
Маурицио Карденас,

министър на мините
и енергетиката

Ashanti, в който най-големият акционер е милиардерът Джон Полсън, пък
разработва златната мина
La Colosa. Засилването на
напрежението в страната
обаче може да отблъсне
инвеститорите.
Диверсифициране

Златодобивът е начин бунтовниците да диверсифицират „бизнеса” си и да си
осигурят надеждност на приходите, казват специалисти.
Със спада в производството
на кокаин миналата година
добивът на злато е достигнал
рекордните 53.6 т, което е

▶ Колумбия е раздирана от
въоръжени конфликти от
60-те години на миналия век.
Различни леви бунтовнически групи и десни военизирани формации са в постоянна
битка помежду си и с правителствената армия.
▶ От 2000 г. насам голяма
част от тези групировки - над
30 хил., се разпуснаха като
част от опитите за постигане на примирие и насилието
намаля. Появиха се обаче множество престъпни групи, в
които участват немалко от
бившите бунтовници.
▶ През 2010 г. отново беше
отчетен ръст на убийствата
от 34 до 39 на 100 хил. души. В
някои райони числата са далеч
по-шокиращи. В град Каукасия
(провинция Антиокия) например, където има голям брой
бюра за изкупуване на злато,
нивото на убийствата достига 189 на 100 хил. души по
данни на правителството.
▶ Според проучване на института Maplecroft Колумбия е
на шесто място в света по
риск от тероризъм. Не без
основание съседните страни
се притесняват, че насилието може да се пренесе при
тях.

три пъти повече, отколкото
през 2007 г., показват правителствени данни. Не се знае
колко точно е незаконният
добив, тъй като, подобно
на кокаиновите плантации,
мините се намират в труднодостъпни места високо
в планините. При всички
положения обаче печалбите
са значителни. Освен това
незаконно добитото злато се
легализира много по-лесно,
защото може да се продаде
навсякъде. Единственият начин да се сложи край на това
е добивът да се контролира
на място.
Иглика Филипова
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Пет телефона с Android,
които ще затруднят iPhone 4S
Най-новата версия на смартфона на Apple се продава изключително
добре, но ще срещне съпротивата на лагера на Android
Миналия петък последната версия на смартфона iPhone на Apple беше пусната в продажба в няколко града по света. Хиляди фенове на компанията се наредиха на огромни
опашки по улиците на Сидни, Токио, Лондон, Париж и Мюнхен, а в събота и в Съединените щати, за да получат своя iPhone 4S. Новият модел е еднакъв на външен вид с
предишната версия, но под капака си крие по-добра камера, по-бърз процесор и специален софтуер за гласови команди. Смартфонът беше обявен само ден преди смъртта на
основателя на Apple Стив Джобс и срещна разочарованието на технологични експерти и
журналисти. Въпреки това моделът се продава изключително добре сред обикновените
потребители, като само предварителните поръчки надхвърлят 1 млн.
iPhone е най-продаваният смартфон в света, но взети като цяло, устройствата с разработваната от Google операционна система Android имат двойно по-голям пазарен дял.

HTC
Sensation
Beats XE

Тази така наречена „Екстремна”
версия на и без това отличния
Sensation на НТС е една от първите рожби на сътрудничеството
между тайванската корпорация и
рапъра Dr. Dre. Той е проектиран
за максимално добро качество на
звука чрез специално разработени софтуерни решения и
прикрепения към тях хардуер.
Телефонът се представя чудесно
дори да не се интересуваме от
музика. Разполага с двуядрен
процесор на 1.5 GHz, докато
този в обикновения Sensation е
малко по-слаб - 1.2 GHz. Процесорът е подкрепен и от отличен
LCD екран с размер 4.3 инча и
резолюция 540 х 960 пиксела.
Моделът идва с популярния
интерфейс Sense 3.0, собствен
проект на НТС.

Появата на 4S със сигурност е голямо събитие на пазара, но голям брой потребители
искат телефон със сходни характеристики, който да не е направен от компанията на
Тим Кук. Всички изброени по-долу модели отговарят на това изискване, а някои дори
надминават iPhone по производителност и възможности. Ако те не са достатъчни, за да
наклонят везните в полза на лагера на Android, съвсем скоро се очакват няколко нови
флагмански модела от основните компании, използващи отворената операционна система, като разработения от Google и изработен от Samsung телефон Nexus Prime, чиято
премиера беше отложена в знак на почит към Стив Джобс. В това представяне обаче
ще се ограничим само до появили се в магазините модели, без да ги подреждаме по
някакъв специален начин.
Пламен Димитров

Motorola
Atrix
Интересното при този модел е
възможността да се използва
по различен начин в зависимост от това какво е прикачено към него. Като екстра за
него може да се купи докинг
станция, наречена Lapdock,
която на практика представлява нетбук, но без процесор
и памет. Когато смартфонът
бъде включен към нея, цялата
система се превръща в един
нелош лаптоп, съчетаващ изчислителната мощ на телефона
и удобна за работа периферия.
А мощта действително не е
за пренебрегване - с Tegra 2
процесор, 1 GB памет и 16 GB
пространство за съхранение на
данни. Друга приставка превръща устройството в център
за аудио-видео развлечение,
който може да се управлява и с
дистанционно.

LG Optimus 2X

Sony Ericsson
Xperia Arc

Това беше първият в света мобилен телефон с двуядрен
процесор и съответно предлага доста сериозна скорост
на работа. Екранът е с диагонал от 4 инча и резолюция
от 480 х 800, а не трябва да забравяме, че моделът има
и версия с 3D възможности. Те не се харесват на всеки,
но така или иначе са една допълнителна екстра, която
не много мобилни устройства в момента предлагат.
Смартфонът има 8-мегапикселова задна камера и 1.3 Мр
отпред, която може да се използва за видеоразговори.
Дизайнът е семпъл, но в никакъв случай грозен.

В последните си смартфони шведско-японското партньорство Sony - Ericsson залага все повече на стилния външен
вид. Типичен пример за добре свършена работа в това
направление е Xperia Arc, познат още като Xperia X12. Извитите ъгли на телефона правят iPhone 4 да изглежда доста
скучно в сравнение с него. Естествено външният вид не е
всичко - дисплеят е с диагонал от 4.2 инча и използва част
от технологиите на телевизорите Bravia на Sony. Неговата
8.1 Мр камера позволява както да разглеждаме, така и сами
да правим добре изглеждащи фотографии.

Samsung Galaxy S II

Според различни анализатори този модел е най-продаваният
смартфон, произведен през 2011 г. Основната причина за
това е дисплеят на устройството - със своите 4.3 инча и 480
х 800 пиксела този OLED екран е най-добрият на пазара, без
никаква конкуренция за първото място. Разбира се, дисплеят
е подплатен и от солиден хардуер под него - двуядрен 1.2
GHz процесор, 1 GB RAM памет и 16 GB място за данни.
Телефонът идва с разработения от Samsung интерфейс
TouchWiz, който среща неодобрението на част от феновете.
Външният му вид пък е една от причините Apple и Samsung
да имат чести срещи в съдебни зали.
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СПРИ
ДА СЕ СКАТАВАШ
Да се
научим да
изпълняваме
ангажиментите
си навреме
е не само
абсолютно
постижимо,
но и доста
стимулиращо

На всеки се е случвало да
отложи една-две задачи за
уж по-подходящ момент.
При много хора обаче тази тенденция е хронична
и това може да се окаже
пагубно не само за неговата производителност,
но и да увреди трудоспособността и работната
му етика в дългосрочен
план. Специалистите, които отдавна се занимават
със злободневния, но реален проблем, обаче са
позитивни. Ако се осъзнаеш навреме и разбереш
защо отлагаш работата
си, имаш реалния шанс
наистина да се излекуваш
от скатавките. А това неминуемо ще ти помогне
да се чувстваш по-пълноценен и удовлетворен
от себе си.
Експертното
мнение

Според психиатъра Нед
Халоуел забавянето на
задълженията най-често
се дължи на натоварения
график. Според него задачите се отлагат основно
защото имаме прекалено
много за вършене. Освен когато не отлагаме
това, което просто не
ни харесва да вършим.
Според Тереса Амабили,
преподавател в Harvard
Business School, много
хора избягват задачите
си заради труда, който
трябва да вложат в изпълнението им, или просто
защото ги е страх от трудността им.
На всички обаче е ясно,
че отлагането не само не
кара проблемите да изчезнат, ами не е и много възнаграждаващо. Ако все
още не си особено убеден,
че можеш сам да спреш да
оставяш днешната работа

за утре (дори ако може да
бъде свършена вдругиден), ето няколко свежи
съвета, подбрани от Еми
Гело от Harvard Business
Review.
Какво те спира

Когато се усетиш, че игнорираш или забавяш
изпълнението на дадена
задача, запитай се защо го
правиш. Най-често причините са две. Избягваш
нещо, което не ти харесва, или ти предстои нещо,
което не умееш. Изясняването на причините
помага за излизане
от порочния кръг и
предотвратяване на
отлагането на подобен тип задачи в
бъдеще.
Поставяй си
срокове

Изготвянето на график с ясни и точни
дати за всички части
от задачата е едно от
най-елементарните
и полезните неща
в борбата с лошия
навик. Казвам части,
защото специалистите са единодушни, че е неразумно
да се натоварваш
с изпълнението на
мащабна задача наведнъж. По-добре
е да бъде "раздробена" на по-малки
и по-постижими
цели, които да се
отхвърлят една по
една в определения срок.
По-малките задачи са
по-лесни за изпълнение,
но си остават малки спечелени битки, които допринасят за вътрешното
чувство за прогрес, обясняват психолозите.
Поставянето на срокове

снимка shutterstock

СТАРАЙ СЕ ДА:
определиш кои задачи
си най-склонен
да отлагаш
поставяй си
крайни срокове,
които да те мотивират
награждавай се
за най-значимите си
постижения

може да служи и като
гаранция, че проектът
няма да бъде забравен.
Като е редно за това да
се погрижиш всячески,
като се възползваш от
всякакъв вид ниско- и високотехнологични методи
за напомняне.

Награда за теб...
от теб

Често отлагаме, защото
ползите от изпълнението
на дадена задача не ни се
виждат достатъчно примамливи. Случва се и да
са прекалено далеч в бъдещето, което ни накара

да бавим надвисналите
ангажименти до безкрай.
За целта специалистите
съветват да превърнете
дребните си задачки в
краткосрочни, като направите задълженията си
по-спешни.
Не може да очаквате да
ви се плаща след всяко
малко нещо, което свършите, но пък е напълно
по стижимо да се поглезите сами. Една кафе
пауза или разпускащ разговор с колега, след като
сте приключили, може да
се окаже повече от достатъчен стимул за работа.
Дори най-тежкият и труден проект може да бъде
превърнат в предизвикателна игра между теб и
способни колеги, така че
да направиш работата си
по-забавна, е супералтернатива.
Намери си компания

Като стана дума за колеги, един от най-успешните начини да спреш да
отлагаш ангажиментите

си е да не се тревожиш
сам за нещата, които те
притесняват. Не е нужно
специалист или психолог
да ти каже, че винаги е
по-добре да потърсиш
помощ или съвет от някой по-компетентен. Работата в екип може да
се окаже допълнително
мотивираща, особено ако
сформираш екип с хора,
които също се борят със
скатаването. Така, освен
да споделяте уменията и
опита си, ще се контролирате един друг и ще
споделяте наградите за
добре и навреме свършената работа.
Последната стъпка

Ако веднъж се справиш с
всичко това, последната
стъпка е да свикнеш да
се справяш всеки път
по същия начин. Това
означава да забравиш, че
ти си от "този тип хора,
които все отлагат задачите за последния момент."
Ползите от това да си
свършиш работата навре-
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Пламен Стефанов стана старши
вицепрезидент Централни функции
на "Е.ОН България" ЕАД
Най-трудното е да обединиш
различни характери в името
на общата цел
Пламен Стефанов е новият
старши вицепрезидент Централни функции на "Е.ОН
България" ЕАД. Той поема
поста от Егемен Липински,
който продължава своята
кариера в групата на Е.ОН
АГ. Стефанов ще отговаря за дирекциите Офис на
управителния съвет, Правна
и Регулаторен мениджмънт
и корпоративно развитие
Професионален опит

Пламен Стефанов става
част от екипа на "Е.ОН
България" през 2006 г. като директор Корпоративно развитие. Преди да се
присъедини към групата
на "Е.ОН България", той
работи в консултантския
екип по следприватизационната интеграция на ЕРП
Горна Оряховица и ЕРП
Варна. До момента Стефанов изпълнява длъжността
директор дирекция Регулаторен мениджмънт и корпоративно развитие на "Е.ОН
България" ЕАД.
Образование

Пламен Стефанов е завършил Executive MBA по европейски ютилити мениджмънт в Jacobs University,
Bremen, и е магистър по
икономика от Софийския
университет "Св. Климент
Охридски"

Лично

Пламен е женен, обича
спорта и да свири на акордеон. 

За компанията
▶ "Е.ОН България" доставя
електрическа енергия до
1.1 млн. клиенти в Североизточна България чрез
електроразпределителна
мрежа с обща дължина от
около 42 000 км. "Е.ОН България" осъществява своята
дейност в 9 административни области (Варна,
Добрич, Шумен, Търговище,
Велико Търново, Габрово,
Русе, Разград, Силистра)
чрез общо 5 разпределителни обслужващи центъра
и постоянно развива
услугите, които предлага
на своите клиенти.

Едно към едно
Най-важното, научено по време на образованието ви

Времето на образованието трябва да бъде максимално използвано за развитие на знанията и инвестиция в бъдещото развитие.
Най-важните качества, които трябва да притежава човек, за да
заема вашия пост

Комуникативност, решителност, съобразителност.
Най-трудното в управлението на хора

Обединяването на различни характери в името на общата цел.
Компромиси, за да стигнете дотук

Със свободното време.

Биляна Матева е новият член на УС
на "Е.ОН България Продажби" АД
ИЗБЯГВАЙ ДА:
се самоопределяш като
човек, който вечно отказва
ангажиментите си
се мъчиш с трудни задачи
сам, не се притеснявай
да търсиш помощ
се опитваш да завършиш
мащабни проекти на един
път, разделяй работата на
по-малки задачи

Биляна Матева е новият
член на управителния съвет
на "Е.ОН България Продажби" АД, като ще продължи
да ръководи направлението
Обслужване на клиенти в
"Е.ОН България" ЕАД. Тя
идва на мястото на Егемен
Липински.
Професионален опит

Тя е част от екипа на "Е.ОН
България" от началото на
2007 г., след като поема
управлението на дирекция
Обслужване на клиенти.
Преди да се присъедини към групата на "Е.ОН
България", Биляна Матева работи като инженер,
главен експерт и бизнес
консултант в областта на
енергетиката. От края на
2009 г. и понастоящем заема позицията старши вицепрезидент Обслужване
на клиенти.
Образование

ме са неизменни, а да си
създадеш този навик е
напълно възможно.
Готино е да проследяваш прогреса в работната
си етика. Да разбереш
кои са най-големите трудности, които си срещнал,

кои са били грешките ти
и как си ги преодолявал.
Само срещу пет минути
на ден за записки можеш да създадеш свой
собствен наръчник срещу
отлагане.
Ангел Симитчиев

Биляна Матева е инженер
от Руския държавен университет за нефт и газ в
Москва, където защитава
и докторат по Икономика
на енергетиката.
Лично

Неомъжена 

pari.bg Понеделник 17 октомври 2011

22

По дебе
След близо
девет години в
хотелиерството Слава
Томова е амбицирана
да остане в него и да
работи за имиджа на
българския туризъм
“Когато бях на 12 години, баща ми заведе цялото
ни семейство в един скъп
и луксозен хотел. Докато
вървях по дебелите мокети,
реших, че това е мястото,
на което искам да работя.”
Така започва историята си
Слава Томова. Много хора
имат детски мечти за бъдещите си професии, но тя е
един от малкото, които в
крайна сметка ги превръщат в реалност.
Пътят

Международният характер
на хотелиерството е ключов и Слава се погрижва
за този да добави нужните
елементи от автобиографията си, като завършва 9-а
френска езикова гимназия
“Алфонс дьо Ламартин” в
София. Следващата стъпка
е бакалавърската й степен
по туризъм. Първият хотел в CV-то й се появява
на втората година от следването. “Първите четири
години работих в частта
за обслужването на клиенти”, обяснява Слава. В
един момент това престава
да е предизвикателство и
тя решава да разбере каква
е причината клиентите да
идват в хотела.
През 2006 г., макар все
още да няма опит в продажбите, започва работа
като мениджър Продажби
в “Шератон София”. Прекарва там две години, след
което се мести на същата
позиция в “Радисън”. Малко по-късно същата година
решава да разшири светогледа си още и записва
магистратура “Връзки с
обществеността” в Софийския университет.
В “Радисън” прекарва

Ангел Симитчиев
angel.simitchiev@pari.bg

около година и половина, а
от юни насам е мениджър
Продажби в “Хилтън София”. Разказва ни, че всички, които работят в сегмента на петзвездните хотели,
се познават, и обяснява, че
подобна приемственост и
обмен на служители между хотелите никак не е
странна.
Продуктът

“Хилтън София” отново е
централно разположен, но
въпреки това като продукт
е различен, обяснява тя.
Строен е за хотел и това му
дава възможност да обхване повече сегменти. Което
отваря доста работа на мениджъра Продажби.
За да продаваш конкурентен продукт на конкурентна цена, първо трябва да го
създадеш. Слава разказва,
че нейната работа зависи
изключително много от лоялността на целия екип на
хотела, който има задачата
ежедневно да създава и
поддържа високото ниво на
това, което се очаква от нея
да продава. Сътрудничеството с отдел “Маркетинг и
реклама” също е от огромно
значение, защото конкуренцията в бранша е свирепа.
Оттам нататък всичко е в
нейни ръце. Комуникация с
бъдещи и настоящи клиен-

Визитка
Коя е
Слава Томова
▶ Слава Томова (28 г.) е мениджър Продажби в
“Хилтън София” от юни. Преди това е работила в
хотелите “Радисън” и “Шератон”, а от хотелиерския
бизнес е част повече от осем години. В сферата на
продажбите работи от точно пет от тях.
▶ Слава е бакалавър по туризъм от Университета
за национално и световно стопанство в София
и магистър по връзки с обществеността от
Софийския университет “Св. Климент Охридски”.
Снимки боби тошев
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лите мокети
ти, бюджетиране, проекти
за увеличаване обема на
продажбите, всичко това
декорирано с постоянно
поддържане на добрия
имидж на веригата.
Поле за изява

В такава многопланова работа и динамична обстановка е особено приятно
да имаш зад гърба си международния опит на една
огромна верига, но е ценна
и възможността да реализираш идеите си. Слава
разказва, че “Хилтън” дава
възможност на софийския
си екип да бъде достатъчно
креативен и иновативен,
стига да аргументира добрите си практики. “Като
всяка добре смазана машина една хотелска верига
знае къде международните
практики трябва да отстъпят пред местния опит. Тоест дори една идея да звучи
неправилно в глобален мащаб, може на местно ниво
да се прилага добре”, ентусиазирано обяснява тя.
Индикатор
за проблеми

“Хотелиерският бранш е
един от първите в България, който усети кризата”,
обяснява Слава. “Когато на
световния пазар има срив,
това се усеща веднага от хотелиерството, защото 99%
от клиентите ни са чужденци”, допълва тя. Затова,

когато през септември 2008
г. световната икономика за
пореден път пострада, в хотелите навсякъде по света
започва борба за клиенти.
Преразглеждат се нивата
на цените и се правят оптимизации да се избегне
всячески съкращаването на
персонала.
Според нея от година
насам нещата започват да
вървят нагоре. Слава споделя, че растат бюджетите
както за мероприятия, така
и за настаняване. Най-изненадващият резултат за нея
и колегите й е отчетеният
през 2011 г. ръст на туризма за удоволствие и по
интерес. Разказва, че освен
всичко се повишават и изискванията на клиентите,
което позитивно променя и
отношението им към услугите и начина, по който те
се осигуряват.
Отговорният бизнес:
с един куршум - два
заека

Слава обяснява, че все повече клиенти на хотелиерския
бранш търсят “по-зелено”
обслужване. Разказва, че
отговорният бизнес като
част от PR практиките на
хотелските вериги е била
темата на магистърската
й теза.
“Истината е, че отговорният бизнес носи позитиви по два начина. От една
страна, пестиш ресурси на

хотела, като оптимизираш
например разходите за вода
и енергия”, разпалено обяснява тя. “В същото време
показваш на госта, че те
е грижа, и организацията
допринася за екоимиджа
си, докато печели и пести
повече пари.”
Потенциал

Време е да вмъкнем още
малко от България в списъка с проблемите. Слава
споделя, че потенциалът на
България е много недоразвит. Разказва ни, че скоро
е присъствала на международна конференция на
тема бранд имидж. Там е
представено проучване,
според което в очите на
чужденците България все
още е свързана с добрите
специалисти, доброто вино
и Христо Стоичков. “Далеч
съм от мисълта да осъждам
местното управление или
политика. По-скоро смятам,
че имиджът на страната
ни е задача на нас, българите.”
Вече пет години Слава
е част от петзвездния сегмент на продажбите и не
смята да се отказва от него.
Иска обаче да се включи
в още дейности, които да
подобрят представата за
страната ни. Нови професионални гидове, разработване на маршрути, развитие
на културно-историческия,
кулинарния и винения тури-

NEXT GENERATION
МНЕНИЕ
зъм са само част от идеите,
които изброява. “Искам да
превърнем България в сериозен туристически сегмент,
не в дестинация за масов
алкохолен туризъм.”
Идеализъм за финал

“Това, което ме амбицира
през всичките тези години,
е общуването. Едновременно ме изтощава и изпълва с
хубави емоции”, казва тя.
“Явно съм наистина добра
в него, защото толкова години ме е крепяло и ми е
помогнало да се издигна в
йерархията.” Споделя, че
оценява като полезен всеки
контакт, защото не се знае
какво ще ти се наложи да
продаваш след пет години.
Освен с надъхващата американска “how to” литература Слава се зарежда с
енергия, като става много
рано всяка сутрин и тича.
Споделя, че вдъхновение
намира във всеки човек,
който срещне, и всяка
случка, която преживее. С
усмивка разказва, че случайна дума или усмивка от
непознат може да промени
целия й ден. Споделя, че това я кара да бъде оптимист
и й връща вярата. “Малко е
клиширано, но имам нужда
да вярвам в хората. Все още
ме боли от преднамерено
лоши постъпки и явно винаги ще си остана идеалист
за добро или за лошо”, обобщава тя. 

Проблемите на
хотелиерството
в България
Правилата в хотелиерството в общи
линии са еднакви. Нещо уникално
отличава всяка верига от останалите, но
най-често това е детайл, а не фундаментална
разлика. По същия начин трудностите на
бранша са в голяма степен унифицирани. В
България особено много страдат хотелите в
провинцията и по Черноморието.
Инвеститорите и собствениците на хотели
по курортите не са запознати с вариантите за
логистика на работна сила и предпочитат да
се задоволят с това, което предлага даденият
район. Това в комбинация със сезонността
рядко позволява на хотелите от този тип
да работят отново с хората, които вече са
обучили. Една организация, която да помага
за ротационното движение на работната сила
от зимните към летните хотели, може да
направи това много по-лесно. А наличието
на силен профсъюз би улеснил хотелиерския
бранш, като оптимизира процеса по наемане
на хора и допринесе за намаляване на
безработицата. В курортите все още много
хора работят без осигуровки, което ги
поставя в много несигурна позиция.
Градските хотели не са затруднени от
подобна липса. Сред представителите
на поколението “Y” има много млади
и инициативни хора, които подхождат
позитивно и с надежда към бъдещето.
Work&Travel, в които много от тях са
участвали, допълнително улеснява
приемането им в местните хотелски вериги.

NEXT GENERATION
ОЦЕНКА

Плюсове
и минуси
Във всяка професия си изправен пред
професионални и личностни кризи. В един
момент обаче претръпваш за трудностите на
професията и разбираш, че те са част от този
бранш, а и има достатъчно плюсове, които да ги
компенсират. Хотелиерството е много динамично.
Средата, в която работиш, е международна и се
срещаш с безкрайно много и безкрайно интересни
хора, от които научаваш много. Събитията, които
се случват в хотелите, често са от международно
значение и това те кара да се чувстваш горд. Пътува
се много. Работи се с много хора и се създават не
само страхотни екипи, но и приятелства. Хората
във всички хотели, в които съм работила, са много
позитивни и дори в кризата запазиха оптимизма си.
А това е страшно надъхващо.
Единственият минус е, че хотелът трябва да работи
24 часа, седем дни в седмицата, а това може да
отнеме много от личното ти време.

Това, което ме амбицира,
е общуването. Явно съм
наистина добра в него, защото
ми е помогнало да се издигна в
йерархията

Eдна хотелска верига знае
къде международните
практики трябва да отстъпят
пред местния опит

Отговорният бизнес носи
позитиви по два начина пестиш ресурси на хотела, като
оптимизираш разходите, и в същото
време показваш на госта, че те е
грижа и организацията допринася
за екоимиджа си, докато печели и
пести повече пари
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24 свободно време
В събота светът
отпразнува Междуна
родния ден на миенето
на ръце, но се оказва,
че мобилните телефони
също “пазят” много
бактерии
Страх ви е да пипнете дръжката на казанчето в тоалетната? Не се безпокойте - вероятно тя е в пъти по-чиста
от телефона ви.
Научно изследване на Лондонското училище по хигиена
и тропическа медицина показа, че един на всеки шест
мобилни телефона във Великобритания е замърсен с E.
coli (Escherichia coli) - бактерия, която живее в човешките
черва, съобщава BBC.
Още преди година британската потребителска група
Which? взе проби от 30 телефона и установи, че телефоните носят средно 18 пъти
повече вредни микроби, отколкото дръжката на казанчето в мъжката тоалетна. Тогава
от Which? изчислиха, че 23%
от мобилните устройства в
Обединеното кралство са потенциално опасни за здравето, пише Daily Mail. Почти
една четвърт от тях са толкова
мръсни, че десетократно надвишават допустимия брой
живи бактерии. Това е знак
за лоша лична хигиена и дава
почва за развитие на всякакви
други бактерии.

Време е да измием
ръцете...
и телефоните си

Най-мръсните ръце

Изследователи от Лондонското училище по хигиена
и тропическа медицина и
от Лондонския колеж по
медицина и стоматология
“Кралица Мери” са взели
близо 400 проби от мобилни
телефони и човешки ръце в
12 британски града.
Те изолирали бактерията
E. coli при 16% от телефоните и 16% от ръцете. Найголемият дял на замърсени
с E. coli телефони се оказва
в Бирмингам (41%), докато
най-замърсените ръце (28%)
са на лондончани.
Мръсният север

Проучването показва ясни
разлики между Северна и
Южна Англия, твърди д-р
Вал Къртис от Лондонското
училище по хигиена. “Открихме, че с придвижването
ни на север вероятността
ръцете и телефоните да са
заразени расте. Възможно
е гадините да оцеляват подобре в по-студени и влажни
условия или хората [там]
си мият ръцете по-малко”,
допълва тя.
Повечето щамове на E.
coli, открити по ръцете и
телефоните, вероятно не
биха довели до съществено влошаване на здравето,
но д-р Къртис обяснява,
че бактерията е използвана като маркер за наличието на фекална материя.
“Campylobacter и Salmonella
са [други] бактерии, които
може да предизвикат стомашна инфекция и лесно
биха могли да бъдат предадени чрез фекално замърсяване”, коментира тя.
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▶пъти повече вредни
микроби носят
мобилните телефони в
сравнение с дръжката на
казанчето в тоалетната

Едната мие другата

Защо толкова много хора
очевидно не мият ръцете си
със сапун на излизане от тоалетната? Може би дори ги
мият, но просто не го правят
правилно, коментира BBC.
Проф. Джон Оксфорд oт Лондонския колеж по медицина и
стоматология “Кралица Мери”
например твърди, че някои хора не мият ръцете си правилно,
а други - твърде кратко. Според
него правилната продължителност е два куплета от песента
Happy Birthday.
Вероятно много хора бъркат мръсотия и микроби,
пише BBC. Има изобилие
от изследвания, според които мръсотията е полезна за
нас. “Хигиенната хипотеза”
- силно обсъждана теория
от края на 80-те - твърди, че

липсата на излагане на някои
микроби в ранно детство е
свързана с повишаването на
алергичните заболявания, защото потиска развитието на
имунната система.
Евтина профилактика

И докато миенето на ръце
може да предотврати някой
неприятен вирус в развития
свят, в по-бедните страни то
може да спаси живот.
Проучването от Лондонското училище по хигиена и тропическа медицина съвпадна с
Международния ден на миенето на ръце - 15 октомври.
Всяка година това събитие
насърчава хигиената, най-евтиния и ефективен начин за
предотвратяване на инфекции
от бактерии и вируси.

Опасно
за здравето
Клавиатурата
▶ По някои компютърни
клавиатури има повече
вредни бактерии, отколкото на тоалетната
седалка, сочат изследвания на британската

потребителска група
Which?.
▶ Тестовете са били проведени в собствените й
офиси в Лондон. Количествата бактерии, намерени по оборудването, може
да причинят хранително
отравяне, твърдят от
Which?.
▶ От 33 клавиатури чети-

ри представлявали потенциална опасност за здравето, а една от тях развъжда пет пъти повече
микроби, отколкото една
от тоалетните чинии в
офиса на групата.
▶ Which? съветват потребителите да правят “пролетно почистване” на компютъра си.

Теодора Мусева

Миенето на ръцете трябва да
продължава толкова време,
колкото е необходимо да изпееш два
пъти Happy Birthday

Според проф. Джон Оксфорд

oт Лондонския колеж по медицина и стоматология “Кралица Мери”

снимки shutterstock

