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“Лукойл”: Какво
правите без внос
от Русия?
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Приложение ▶ 20-23

Нови граници
Инвестицията в тенис
пред шенгенското клубове се връща бавно
членство на
България

USD/BGN: 1.31617

EUR/USD: 1.48600

Sofix: 441.29

BG40: 134.08

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

-0.44%

+0.45%

+0.02%

-0.14%

цена 1.50 лева

Ще ме купят,
няма да
ме купят

Докато списъкът на купувачите за дела на
ирландската AIB в Българо-американската
кредитна банка става все по-дълъг, част от
кандидатите вече започнаха да се оттеглят. Досега
официално 4 са кандидатите да придобият 49.9%
от банката, а първите проявили интерес - “Експат
Капитал”, вече излизат от играта ▶ 12-13
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Мнения

Петък

Новини ▶ 8-9

USD/BGN: 1.32204

EUR/USD: 1.47940

Sofix: 441.18

BG40: 134.27

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

+0.86%

-0.03%

цена 1.50 лева

+1.52%

КаК да си създадем

дефицит и опашКи

В Русия:
Цистерни чакат да заредят, защото намесата
на държавата на пазара доведе до криза с
горивата. Опитът на Москва може да бъде
поучителен и за българското правителство ▶ 12-13
Свят ▶ 10

В България:
“Лукойл” повиши цените на бензина
на фона на протести и желанието на
правителството да влияе на пазара ▶ 4

Компании и пазари ▶ 13

Безработицата
в Германия
е рекордно
ниска от 19
години насам

Печалбата на пътностроителната компания “Трейс
груп холд” с изпълнителен директор Цветан Цонев
се понижи с близо 28% през първото тримесечие на
годината. Сред причините за това се изтъкват повисоки разходи за подизпълнители. Според междинния
финансов отчет на компанията нетната печалба се
понижава от 1.8 млн. лв. на 1.3 млн. лв.

Според закона
билките са
растителни
лекарствени
продукти, а
според здравното
министерство не са

Консултанти по европроекти
сезираха КЗК за определяне
на прагове на цените

Българска народна банка

-0.85%

29 април 2011, брой 81 (5140)

Автомобилният гигант Daimler с изпълнителен
директор Дитер Зетше отчете нетна печалба за
първото тримесечие на годината от 1.18 млрд. EUR,
което е почти двойно повече спрямо същия период
на предходната година. Тогава нетната печалба на
компанията беше 612 млн. EUR. Приходите на германския
концерн се увеличиха със 17% до 24.7 млрд. EUR.

Напразните надежди

~ByIvan

И Дания може да се
обяви против влизането
на България в Шенген

Губещ
Цветан Цонев

Коментар

▶ По темата:
“Владимир Путин
заплашил Бойко
Борисов заради АЕЦ
“Белене”
▶ Преди да стигнем
до “споделянето
с американския
посланик”, не е ли
по-добре да споделим
с българския народ
и парламент какво
са “обсъдили” при
първата им среща
на 1 септември 2009
г. в полския град
Гданск премиерите
на България и Русия? И
какво стана с ЕС? Там
няма ли вече с кого
да “обсъждаме” този
въпрос?

Новини ▶ 6

Печеливш
Дитер Зетше

PepsiCo
обяви 27%
ръст на
продажбите
за първото
тримесечие
на 2011 г.

Регионален бизнес ▶ 17-23

В Перник
привличат
инвеститори с
30%
по-евтини
имоти
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Владимир Путин
заплашил Бойко Борисов заради АЕЦ
“Белене”. “Ако няма напредък, българите
рискуват да останат на
студено през зимата”,
казал Путин на Борисов
според Wikileaks.

2

Трайчо Трайков
към “Лукойл”: Какво правите без
внос от Русия?
Рафинерията ще трябва да обясни публично
как спирането на износа
от Русия ще се отрази
на българския пазар.

3

Светла Петрова напусна bTV.
Предаването
“Сеизмограф” бе
свалено от екран.
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Бизнес Медиа Груп EАД,
част от Bonnier Business Press

текстове няма как
билките да не бъдат
регистрирани
като растителни
лекарствени
продукти. Всъщност
има един начин
- да не се поставя на
опаковките надпис,
че продуктът лекува
дадени заболявания.
Това обаче до голяма
степен ще намали
приходите на пазара на
билковите продукти.
Според специалисти
сега той възлиза на
около 300 млн. лв.
годишно. В световен
мащаб той се оценява
на около 60 млрд. EUR,
а в Европа - на около
5.5 млрд. EUR.

“Билките сами по себе
си не са лекарствени
продукти, поради което
не попадат в обхвата
на Европейската
директива на билковите
лекарствени продукти
и не подлежат на
разрешаване за
употреба”. Това
обясниха от здравното
министерство с цел да
успокоят билкарите и
клиентите. Те от години
се бунтуват срещу
европейския нормативен
акт, тъй като според тях
той унищожава бизнеса
с билки и медикаменти
от народната
медицина. Причината
за безпокойството им
е не без основание.
Директивата разпорежда
всички билкови
лекарствени продукти
да бъдат подложени на
строга процедура по
регистрация. Таксите
за нея в различните
страни от общността
достигат до 150 хил.
EUR. Едно от найстрогите изисквания на
нормативния акт е да се
докаже, че даден билков
лекарствен продукт се
е употребявал поне 15
години за страни от ЕС
и 30 години за държави
извън него.

Като растителни
лекарствени продукти
билките не само
подлежат на процедури
по регистрация в ИАЛ,
но и на контрол от
страна на агенцията.
Директивата на ЕС за
традиционните билкови
лекарствени продукти
е транспонирана
в нашето
законодателство
още през 2007 г. В
българския нормативен
акт за лекарствата е
записано още, че на
режим по регистрация
подлежат растителните
лекарствени продукти,
които докажат, че
традиционно се
използват в страните
от ЕС 15 години.
Ето това изискване
▶Според българското законодателство билките са растителни лекарствени
всъщност плаши найТекстовете в
продукти, които подлежат на регистрация и контрол от страна на агенцията
много билкарите в
българския закон за
по лекарствата
България. Така че, за
СНИМКА SHUTTERSTOCK
лекарствените продукти
да са напълно наясно
противоречат на думите на
повече законът дава подробна
вещества пак според закона
какво ги чака, е по-добре да
здравното министерство.
дефиниция за “растителен
са “растения или части от
прочетат особено внимателно
В нормативния акт ясно е
лекарствен продукт”. Според
растения, водорасли, гъби,
закона за лекарствата и поописано, че растителните
нормативния акт той е “продукт,
лишеи” и прочие, а растителен
специално частта, в която
лекарствени продукти трябва
който съдържа като лекарствени
препарат е “продуктът, който
се говори за растителните
да се регистрират като
вещества едно или повече
се получава след екстракция,
лекарствени продукти.
медикаменти за лечение в
растителни вещества или
дестилация, изстискване или
Нормативният акт е достъпен
Изпълнителната агенция по
един или повече растителни
ферментация на растителното
за всички в интернет.
лекарствата (ИАЛ). Нещо
препарати...” Растителни
вещество”. Според тези
Елена Петкова
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Задачата ни е да приключим
със стрес тестовете на електроцентралите в ЕС в края на годината и
преди срещата на ЕС на 8-9 декември

▶ млн. лв. данъци се очаква да внесат 10-те най-богати
българи, съобщи НАП. Оттам напомниха, че днес е последният срок за подаването на декларации за облагане на
доходите на физическите лица

Гюнтер Йотингер, еврокомисар по енергетиката

След спирането на вноса от Русия

Трайчо Трайков към
"Лукойл": Какво правите
без внос от Русия?
Цените на бензините продължават
бавно да се качват
седмица след като
отпадна мораториумът за замразяването им

Икономиче ският министър Трайчо Трайков
поиска от "Лукойл Нефтохим Бургас" данни за
съхраняваните от дружеството количества суров
петрол и нефтопродукти
и готовността на рафинерията да гарантира
доставките си за българския пазар при спрян
износ от Русия, съобщи
Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма.
Ами сега

Трайков е изпратил писмо до изпълнителния
директор на рафинерията в Бургас Сергей Андронов, с което е поискал

информация дали решението на Русия ще се
отрази върху работата
на рафинерията и върху
количествата и цените
на доставките на петролни продукти за пазара в
България.
В неделя Русия спира
износа на петролни продукти заради кризата с
доставките за вътрешния
пазар. Кризата беше предизвикана след намесата
на премиера Владимир
Путин на пазара и опитите му да спре поскъпването на горивата. Това
принуди производителите да увеличат износа и
да намалят доставките си
за руския пазар.
Бензинът е нагоре

Цените на бензина у нас
продължават да растат
седмица след като отпадна мораториумът за замразяването им, подписан
между правителството
и "Лукойл". Справка в
сайта на "Лукойл Неф-

Santo Subito

тохим" показва, че наймасовият тип А 95 вече
е 2.47 лв. за литър по
бензиностанциите, а А 98
се продава срещу 2.64 лв.
Само преди два дни А 95
се продаваше на 2.42 лв.
за литър, а А 98 на 2.59
лв. за литър. Без промяна засега остава цената
на дизеловото гориво.
Но от сайта на "Лукойл
Нефтохим" става ясно, че
компанията не предлага
дизел със съдържание на
биокомпонент от 3%, а
само от 4%.
Поскъпването на горивата е закономерна
реакция на пазарните
механизми. Още преди
подписването на мораториума икономисти
предупредиха, че след
изтичането му цените ще
се изстрелят рязко нагоре. Логиката е, че когато
една цена изкуствено се
натиска, по-късно, за да
се балансират търсенето
и предлагането, тя неминуемо скача.

Новини
КЗК:
Намаляването
на акциза върху
ракията зависи
от ЕС

снимка reuters

Пред погледа на над един милион вярващи Бенедикт
XVI провъзгласи за блажен папа Йоан-Павел II. Това
е последната стъпка преди покойният папа да бъде
обявен за светец

▶ Акцизът върху гроздовата ракия може да бъде
намален с 50% само ако
бъде променено европейското законодателство, показва решение
на Комисията за защита на конкуренцията
(КЗК). В средата на март
Министерството на
финансите е поискало
становище от антимонополния орган дали
евентуалното намаляване на акцизната ставка върху ракията ще
наруши конкуренцията
на пазара.
▶ В отговор на запитването от КЗК са излезли с
решение, според което
единствено ЕК може да
определи дали ще бъде
намалена свободата
на пазара.Идеята за
намаляването на акциза беше на земеделския
министър Мирослав
Найденов и "тя става
национална кауза". Това

Две в едно

Случайно или не бившият премиер и лидер на БСП Сергей Станишев стана татко
точно на 1 май. Официално новината, че му се е родила дъщеря - Дария, беше съобщена по време на протестния митинг, организиран от червените за Международния ден на труда. Бебето е от приятелката на Станишев Моника Йосифова,
която е бивша съпруга на банкера Венцислав Йосифов
снимка марина ангелова

В броя четете още

Новини ▶ 6
Висящият
въпрос с
висящите кабели
Компании ▶ 11
Банките отново
свиха печалбата
беше и причината той
да внесе предложение в
Министерския съвет,
което беше одобрено в
края на февруари.

Работодателите
се съгласиха
минималната
работна заплата да
се вдигне
▶ Работодателите склониха да се увеличи минималната работна заплата от сегашните 240 лв.
на 270 лв. Те предлагат
това да стане от началото на 2012 г. Досега "за"
увеличението на минималната работна заплата настояваха социалният министър Тотю Младенов и синдикатите. А
"против" бяха работодателите и финансовият
министър.
▶ Някои работодатели
дори са склонни да увеличат заплатите на
служителите си. 16% от
работодателите у нас
ще увеличат заплатите
през тази година. Скокът ще е с между 5 и 13%,
обявиха от Българската
стопанска камара след
допитване до 430 работодатели.
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Половината от фермерските субсидии се
разпределят в осем области на България
Премиерът поиска
от земеделския министър стратегия и
план за развитието
на пустеещите земи
във Видин и Монтана
Областите Плевен и Добрич усвояват по над 80
млн. лв. земеделски субсидии, а още шест области по 50 млн. лв., показват
данни на земеделското министерство. Така половината от всички плащания
на площ - както европейски, така и национални, са
съсредоточени в осем от
общо 27-те административни региона на България. Най-малко средства
отиват в Родопите, Рила,
Пирин и Централен Балкан, където развитието
на земеделие е трудно
заради планинския терен.
Изненадващо слабо обаче
са представени областите
Видин и Монтана, където
има и много пустеещи
земеделски земи.
Задача за домашно

“В Северна България Видинско, Монтанско,

имат слабо усвояване на
средствата, защото там
са детските болести на
българското земеделие от
годините, когато нивите
масово са били изоставяни”, каза Бойко Борисов.
По думите му, от една
страна, в тези региони
населението е бедно, а от
друга страна, има много
необработваеми земи.
Той постави като задача
на земеделското министерство да се изготвят
стратегия и план за развитието на тези региони и
да се повиши усвояването
на европейски средства.
“Това са хиляди декари,
които може да дават храна. Пътека до Брюксел
ще направите и да им
се обясни за всяка една
нива, ако трябва, какво
е положението”, заръча
Борисов.
Без оставка

“Министър Найденов
отърва кожата”, каза премиерът по повод резултатите от изплащането
на евросубсидиите. Към
момента само 550 от общо
91 763 земеделски производители не са получили

директните плащания. Земеделският министър бе
обещал да подаде оставка,
ако до края на април средствата не са преведени.
Още 16 хил. обаче не са
получили националните
доплащания заради задължения към НАП. “На
всеки 15 дни ще правим
справка и парите ще се
превеждат към всички,
междувременно погасили задълженията си до
средата на юни”, обясни
Найденов. Въпреки че от
Националната асоциация
на зърнопроизводителите не са изцяло доволни
от резултата, засега няма
искане за оставката на
министъра.

Разпределение на субсидии по области
за кампания ���� г.

Прехвърляне на
средства

Около 600 млн. лв. по
Програмата за развитие
на селските региони ще
бъдат прехвърлени от
мерки със слаб интерес
към най-атрактивните
“Млад фермер”, модернизация на стопанствата
и др., съобщи още министър Найденов. Министерството вече е изпратило
молба до Брюксел и се

до �� ��� ��� лв.

до �� ��� ��� лв.

до �� ��� ��� лв.

до �� ��� ��� лв.

до �� ��� ��� лв.

до �� ��� ��� лв.
Източник: ДФЗ

надява на бързо одобрение от ЕК. Договорените
средства по програмата
за селските райони пък
са 36%, а изплатените 19.9%. “Когато поехме
министерството, заварихме 3.4% усвояемост”, подчерта министърът.
Ани Коджаиванова

Всеки селянин - това не е
обидно - трябва да може да
влиза в тази сграда, включително
и в събота и неделя. Такава
организация да се направи
Премиерът Бойко Борисов

към ръководството на земеделското министерство

Остава вариантът таксите за паркиране в
София да не се увеличават
За сметка на това
обаче ще се намали
времето за престой в
центъра на столицата

Вместо да се увеличават
таксите за паркиране, ще
бъдат намалени часовете,
каза кметът на София Йорданка Фандъкова на среща
с Националното сдружение
на малкия и средния бизнес
(НСМСБ).
Тя обаче уточни, че общината няма да се откаже от
диференцираното заплащане
за паркиране в София.
Идеята за диференцираното паркиране е отпреди две
години. Целта е столицата да
бъде разделена на три зони,
в които ще има различни
цени за паркиране. В първата зона, която ще обхваща
части от идеалния център,
паркирането ще е забранено.
В друга част от центъра и
кварталите близо до центъра
паркирането ще е многократно по-скъпо от синята зона.
В останалите квартали също
ще има тарифа за паркиране,
но тя ще е по-ниска.
“Без вратовръзки”

▶“Бяхме приятно изненадани колко сериозно г-жа Фандъкова откликна на идеята за дискусионен форум
между бизнеса и Столичната община”, заяви председателят на НСМСБ Елеонора Негулова
снимка боби тошев

“Идеята възникна преди повече от година, като бяхме
инспирирани от опита на
Лондон, където съществуват
т.нар. “клубове без вратовръзки”, коментира Елеонора Негулова, председател
на УС на НСМСБ. “Това са
места, където администрацията и бизнесът се срещат

и общуват качествено и неформално.”
Форумът ще даде възможност предложенията за
развитието на общината да
се обсъждат, преди да се
реализират, каза Фандъкова.
Тя изтъкна, че общината е
най-големият възложител за
малкия и средния бизнес на
територията на столицата,
като само по строежа на метрото има договори с над 300
подизпълнители.
От срещата на Фандъкова с
НСМСБ стана ясно, че предприемачите се интересуват
най-вече какви са плановете
на развитие на технологични
паркове, енергийната мрежа, концесиите в столицата.
Повдигнат беше и въпросът
за подготовката на закон за
София. Йорданка Фандъкова
коментира, че макар самият
закон да е още в суров вид,
някои наредби като тези за
преместваемите обекти и
паркирането скоро ще са
готови.
Недоволство

Някои от представителите
на бизнеса обвиниха главния
архитект на столицата Петър
Диков, че взема самоволни
решения и се проявява като втори център за взимане
на решения за София. Кметът Фандъкова отговори, че
ще инициира среща между
представителите на бизнеса,
общината и главния архитект, за да се обсъдят конкретните проблеми.
Филип Буров
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Висящият въпрос
с висящите кабели
ДНСК отчете успех на акцията си срещу
незаконните въздушни мрежи в София.
Бизнесът обаче е категоричен, че
проблемът може да се реши само
със законодателни промени
Акцията за рязане на кабели в центъра на София е приключила. Това
обяви официално инж.
Милка Гечева, началник
на Дирекцията за национален строителен контрол
(ДНСК). От дирекцията
отчетоха изпълнението на
26 заповеди за премахване
на кабели, които оставиха
без интернет, кабелна телевизия и телефони стотици столичани. Акцията
породи много противоречиви мнения, докато
интернет доставчици и
държавни служители си
разменяха обвинения чия
е вината за плачевната ситуация с висящите жици.
Резултатът обаче е ясен и
видим за всички столичани - на местата, където
бяха орязани кабелите,
се появиха нови, а пък на
столичани се наложи да
се връзват наново с интернет и телефони.
Реакции

Една добра и полезна инициатива се изроди в нещо
безполезно, категоричен
е Светослав Димитров,
изпълнителен директор
на Сдружението на независимите интернет доставчици. Той обясни, че
проблемът трябва да се

реши на законодателно
ниво, трябват изменения
в Закона за електронните
съобщение (ЗЕС) и Закона
за устройство на територията (ЗУТ). Според него въздушните мрежи не
трябва да се забраняват,
а трябва да се уреди подобре начинът, по който
да се изграждат те.
Извършителят “Х”

Заповедите са към неизвестен извършител, поради което не са наложени
санкции, а разходите по
рязането, около 2000 лв.,
са били поети от държавния бюджет. От ДНСК
отхвърлиха обвинението, че с действията си
са изненадали живеещите в центъра софиянци.
Инж. Гечева поясни, че
засегнатите граждани са
били уведомени навреме,
като са били разлепени
заповеди за премахване
на незаконните кабели на
всички входни врати на
жилищните кооперации.
Собствениците, които
имат договор с кабелните
оператори обаче, не са съдействали за уточняване
собствеността на кабелите. Това е и причината
констативните актове и
заповедите да са срещу

неизвестен извършител.
В момента текат други
проверки из цялата страна, но в скоро време няма
да има нова акция поради
огромния обем на работата, която трябва да бъде
извършена.
Без алтернатива

Според действащата в момента нормативна уредба
изграждането на въздушни мрежи е забранено в
населени места с повече
от 10 хил. жители. Такива са изискванията на
Закона за електронните
съобщения и на Закона
за устройство на територията. Доставчиците
обаче репликират, че в
много райони на София
на практика няма никакъв
друг начин за прокарване на интернет достъп
освен чрез висящи кабели. На някои улици дори
“Виваком”, компанията,
наследила най-голямата
канална мрежа в страната, е принудена да опъва
жици по въздух. Те също
пострадаха от акцията по
рязане на кабели. По тези
причини независимо от
действията на ДНСК обаче на фасадите на сградите в центъра отново висят
кабели. Това създава не-

нормална игра на котка и
мишка между бизнеса и
държавата. Служителите
на дирекцията режат кабели, защото са задължени
по закон - те нямат избор
да не спазват разпоредбите на ЗУТ. Веднага след
тях обаче минават хората
на доставчиците, които
прокарват наново отрязаните жици, защото нямат
друг вариант да достигнат
до клиентите си.
Възможен изход

В сегашния си вариант
ситуацията е същински
“Параграф 22”. Единственият начин, по който този
проблем може да бъде
решен, е чрез законови
промени, смятат представители на бизнеса. В
момента те твърдят, че на
пазара има свръхрегулация и е необходимо двата
закона да бъдат променени. Представители на
доставчиците са обсъдили
с кмета на София Йорданка Фандъкова възможностите за сътрудничество
между частния сектор и
Столичната община. Да
се надяваме, че така гонитбата между режещи
и поправящи най-накрая
ще спре.
Пламен Димитров

КЗК глоби “Вивека Консултинг” с рекордните 260
Санкцията е една
от най-високите,
налагани от
антимонополния
орган

колаж светла иванова

Комисията за защита на
конкуренцията (КЗК) глоби
рекламната агенция “Вивека Консултинг” с близо 260
хил. лв. заради нелоялна конкуренция. Всъщност това е
една от най-високите глоби,
които комисията е налагала.
С нея може да се сравнява тази на “Итал Фуудс индъстри”,
която беше на стойност близо
214 хил. лв. Компанията производител на брускети “Марети” бе санкционирана заради
заблуждаваща реклама.
В случая с “Вивека Консултинг” КЗК е била сезирана
от фирмата “Вивека” ЕООД,
която също се занимава с ПР
и рекламна дейност.
Според преписката на институцията има нарушения
на няколко члена от ЗЗК, които се отнасят до кражба на

марка на фирма и на домейн,
както и заблуждаваща реклама. От “Вивека Консултинг”
заявиха, че ще обжалват решението пред ВАС.
Обвинения за кражба
на марка

В решението на комисията
се посочва, че разследването
на институцията е установило умишлено използване
на домейн www.viveka.bg,
идентичен с този на ищеца. В
официалното становище на
“Вивека Консултинг”, приложено към решението на КЗК,
се казва, че фирменото име е
регистрирано още през април
2008 г. и при регистрацията
му не е констатирана пречка
за вписване на дружеството. В същото време обаче
справката на комисията в
Патентното ведомство показва, че на името на “Вивека
Консултинг” няма регистрирани марки, но има подадени
заявки за вписване.
... клиенти

Данните на КЗК показват
още, че на интернет страницата на “Вивека Консултинг”
е бил публикуван “заблуждаващ списък” с клиенти и
осъществени проекти. Става
дума за клиенти, които екипът на “Вивека Консултинг”
е обслужвал, докато все още
е работел за фирмата “Вивека” . Според историята на
компанията съдружниците
във “Вивека” се разделят
официално през 2010 г. Две
години преди това обаче една
част от тях регистрират друга
фирма - “Вивека Консултинг”
ООД, която изпълнява същата дейност. В портфолиото на
сайта си екипът на “Вивека
Консултинг” публикува като
свои проекти, по които са
работили през 2006 г. под
шапката на първата фирма, казва КЗК. Доводите на
“Вивека Консултинг” ООД
са, че тези клиенти предпочитат да работят с екипа,
независимо към коя фирма
той се причислява, а освен
това “Вивека” ЕООД вече
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Проверките продължават,
но скоро няма да има
друга такава акция
Приключиха действията по премахване
на незаконните въздушни кабелни мрежи
на територията на София. В никакъв случай
не мога да се съглася,
че сме изненадали
някого с тези заповеди
за премахване. Доста
голяма информационна дейност е извършена от органите на
ДНСК. Наясно сме,
че на някои сгради
отрязаните кабели са
възстановени, изпратили сме запитване до
Комисията за регулиране на съобщенията, за да установим
собствениците.

Инж. Милка Гечева,
началник на ДНСК

Наясно сме,
че на някои
сгради отрязаните кабели са
възстановени,
изпратили сме
запитване до
КРС
Все още не сме получили отговор от тях.
Ако бъде открит извършителят на нарушението, санкцията, която

може да му бъде наложена, е между 5000
и 50 хил. лв. В този
случай имаме право да
наложим най-голямата
санкция от 50 хил. лв.,
защото това е нарушение както към клиентите на операторите,
така и към законите на
страната.
Проверките за незаконни кабелни мрежи
продължават в цялата
страна, но скоро няма
да има друга такава
акция, защото обемът
на работата е много
голям, а дирекцията
все пак разполага с
ограничени ресурси.

Една добра и полезна
инициатива се изроди
в нещо безполезно
“За” висящите кабели

▶ Подобряване на естетиката на сградите и
общата градска среда
▶ Безопасност на пешеходците
▶ Сигурност на кабелите срещу кражби и
повреди

Против въздушните мрежи

▶ Интернет услуги ще достигат до повече хора
▶ Подобряване на конкуренцията
▶ Излизане от патовата ситуация

Радвам се, че ДНСК
са обявили края на
акцията си. Една добра
и полезна инициатива се изроди в нещо
безполезно. Проблемът
трябва да се реши на
законодателно ниво,
трябват изменения в
ЗЕС и ЗУТ. В реалността въздушни кабели
трябва да има. На места няма друга възможност за предоставяне
на интернет услуги.
Въздушните мрежи не трябва да се
забраняват, а трябва
да се уреди по-добре
начинът, по който да
се изграждат те. Ние
искаме ясни и изпъл-

Светослав Димитров,

изпълнителен директор,
Сдружение на независимите
интернет доставчици

Проблемът
трябва да
се реши на законодателно ниво,
трябват изменения в ЗЕС и ЗУТ
ними правила - когато
ги има, те, разбира се,
ще бъдат спазвани. Но
когато единственият
резултат от тях е, че
спират развитието на

снимка емилия костадинова

хил. лв.
няма дейност. В подкрепа на
становището им се включва
и фондация “Рискмонитор”,
която твърди, че работи с
“Вивека Консултинг” именно
заради екипа. Въпреки тези
доводи комисията е решила,
че подобно поведение нарушава правилата на лоялната
конкуренция.
Рекордната глоба

Поради всички тези причини
КЗК начислява три глоби на
“Вивека Консултинг” заради
трите алинеи, които компанията е нарушила според
институцията. Глобата се
изчислява като процент от
годишния оборот на компанията, който в случая е 4.3
млн. лв. Комисията постановява 2% глоба за всеки член тоест общо 6% от оборота. Максималната санкция е
18% от годишните приходи
на фирмата.
Въпреки решението на КЗК
по случая има още много неизвестни, които предстои да
бъдат решени в съда.

КЗК преди и сега
▶ Съставът на Комисията за защита на конкуренцията е избран от
мнозинството на тройната коалиция в предишния парламент. При
идването си на власт
ГЕРБ промени закона и
намали състава на комисията от 7 на 5 членове.
След скандал в Народното събрание на 23 септември миналата година
мнозинството преизбра петима от комисията и така почти запази
стария състав на антимонополния орган. Тогава управляващите бяха
обвинени в договорки със
своите предшественици
от БСП и ДПС.
▶ Комисията стана
известна и с решението си само да анализира
пазара на горива, вместо
да направи проверка за
картелно споразумение
между големите играчи.
Антимонополният орган
събра критики и след изя-

влението на председателя Петко Николов, че за
този анализ ще им бъде
необходима цяла година.
▶ Въпреки че през последните няколко години публично са били изказвани
съмнения за картели в
повече от един сектор,
досега комисията е наложила сериозна глоба за
картел само на пазара
на олио преди две години. Тогава комисията
глоби 14 компании с общо
почти 1 млн. лв.
▶ Противоречиво беше и
решението на комисията да глоби издателя на
вестниците “Капитал”
и “Дневник” “Икономедиа” по жалба на Ирена
Кръстева. В няколко публикации вестниците
описаха зависимостта
между парите на държавните фирми, депозирани в една банка, и
покупката на медии от
Ирена Кръстева. Това
даде повод изданията да
попитат регулатор или
цензор е КЗК.

Гледайте на живо live.kabinata.com
С подкрепата на

мрежите, те няма как
да бъдат спазвани.
Просто се съобразяваме с реалността.
Проведохме кръгла маса с кмета на
София Йорданка
Фандъкова, която ни
увери, че Софийската
община има желание
да подкрепи малките
фирми, сред които и
интернет доставчиците.
Затова до следващия
месец очакваме да бъде
организирана среща
със заместник-кмета
по строителството, с
когото да изчистим
съществуващи различия по изграждането на
въздушни мрежи.
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Нови граници
пред шенгенското
членство на България
Имигрантската вълна от Северна Африка
само засили аргументите на Европа да отложи
разширяването на безвизовото пространство
Шансовете на българите
още тази година да започнат
да преминават европейските граници, без да показват
личните си документи, не
са много големи. Преодоляването на корупцията по
границите беше заложено
като критерий за членство в
Шенген още с въвеждането
на механизма за сътрудничество и проверка при
приемането на България в
ЕС. Последните събития в
Северна Африка и потокът
от емигранти оттам само
допълнително изнерви и
без това неособено ентусиазираните от перспективата големи европейски
държави.
Откъде дойде
проблемът

Около 26 хил. тунизийски
имигранти са пристигнали
в Южна Европа от началото
на годината, след като в
средата на януари лидерът
на страната Бен Али беше
свален от власт. Бунтовете
в Египет, които доведоха
до оттеглянето на президента Хосни Мубарак, и
продължаващата война в
Либия не дават много на-

дежди, че този поток скоро
ще намалее. Големият удар
от имигрантската вълна
беше понесен от Италия,
тъй като остров Лампедуза
се оказа идеално място за
акостиране за нелегалните
лодки от Африка. След като
апелът на Рим за съдействие от Европа остана без
отговор, правителството на
Силвио Берлускони реши
да изпрати имигрантите на
север към Франция, където и без това тунизийците
имат диаспора. Влакът с бежанците обаче беше спрян
на границата и върнат обратно към Италия. Последвалата размяна на реплики
между двете страни беше
разрешена от Европейската
комисия, която заключи, че
Париж е бил в правото си
да откаже влизане на африканските граждани, тъй
като те са разполагали само
с временно разрешение за
пребиваване, издадено в
Италия, но не и с шенгенска виза.
Излизане от
патовата ситуация

Решението на патовата ситуация дойде след среща на

френския президент Никола Саркози с италианския
премиер Силвио Берлускони миналия вторник.
Двамата изготвиха писмо,
с което предлагат промяна
на Шенгенското споразумение, което да позволи
“заключването” на границите в специални случаи.
И в момента паспортната
проверка в Шенгенското
пространство може да бъде
възстановявана временно,
в случай че е застрашено
общественото здраве или
националната сигурност.
Двамата лидери обаче настояват това да става и при
“извънредни трудности”
като сегашната имигрантска вълна.
Дали това ще стане, все
още предстои да се види.
Предпазлива подкрепа за
предложението вече дадоха
няколко страни, включително и Германия. Те обаче
предупредиха, че каквито
и промени да се приемат в
Шенгенското споразумение,
те не трябва да нарушават
свободата на придвижване
в Европа. Кандидат-членките на пространството за
свободно пътуване Бъл-

гария и Румъния също не
са против идеята, само че
искат тя да се реализира,
след като те станат част от
това пространство.
Показване на мускули

Това обаче е повече показване на мускули, отколкото
реална перспектива. Макар
че имигрантската криза по
Средиземноморието не е
специално измислена, за
да отложи членството на
двете балкански държави,
Европа отдавна е настроена
да не бърза с приемането
на България и Румъния в
Шенген. Изискванията за
повишаване на сигурността
по границата и премахване
на корупцията са част от мащабна институционална реформа, заложена още през
2007 г. с мониторинговия
механизъм за България, коментира ръководителят на
българския офис на Европейския съвет за международни отношения Димитър
Бечев. Чак когато отпадне
този механизъм, България
ще има аргумент, че е достатъчно зряла за Шенгенското
пространство.
Иглика Филипова

Интервю Димитър Бечев, ръководител на българския офис на Европейския съвет за международни отношения

България няма да се включи в Шенген, преди да се
Има доста голям
разнобой на интереси
между различните
страни членки

Визитка
Кой е Димитър
Бечев
▶Димитър Бечев е
ръководител на българския офис на Европейския съвет за международни отношения.
▶Той е регионален ръководител и за Централна и Източна Европа
в консултантската
организация Oxford
Analytica.
▶Има публикации в
областта на разширяването на Европейския
съюз и политиката на
Балканите.
▶Специалист е по разширяване на ЕС и политиката на съседство.
▶Завършил е международни отношения
и право в Софийския
университет, има докторска степен по международни отношения
от University of Oxford.

▶Какво всъщност искат
Франция и Италия с предложението си за ревизия
на Шенгенското споразумение?

снимка боби тошев

- Франция иска да се разширят случаите, когато може
да се налагат гранични проверки в рамките на Шенген.
В момента това е възможно
при извънредни обстоятелства, но сегашният случай
не попада в тази хипотеза. В писмото си Франция
използва формулировката
“извънредни трудности”,
което по някакъв начин разтегля полето на приложение.
Какви законодателни мерки
ще се предложат в договора,
предстои да се види. Самата Европейска комисия
трябва да излезе с позиция
следващата (тази - бел.ред.)
седмица.
При Италия случаят е друг

Брюксел
е съюзник
на по-малките
страни, когато
играта е между
големите и
малките
- тя иска по-добро опазване
на границите. В момента
“Фронтекс” има само временни мисии, това е по-скоро координационен механизъм. Докато в последната
част на писмото се намеква за изграждане на обща
служба за граничен контрол
на ниво ЕС. Това обаче е
трудно, защото изисква поцентрализиран контрол и
повече ресурси.
▶Това означава ли, че няма единство по въпроса?

- Има доста голям разнобой на интереси, това е
голямата тема в шенген-
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Без визи
Гражданите
на кои страни
пътуват
свободно
Австрия
Белгия
Чехия
Дания
Финландия
Естония
Франция
Германия
Гърция
Унгария
Исландия
Италия
Латвия
Литва
Люксембург
Малта
Холандия
Норвегия
Полша
Португалия
Словакия
Словения
Испания
Швеция
Швейцария

26
снимка reuters

▶ хил. тунизийски
имигранти са
пристигнали в Европа
през италианския
остров Лампедуза от
началото на годината
заради размириците в
северноафриканската
страна

промени споразумението
ската история. Различните
страни имат различна позиция, французите имат едни
приоритети, италианците други. Всички южни страни
членки виждат, че, образно
казано, са на топа на устата,
но не получават достатъчно
от останалите. Другите пък
мислят, че южните страни
не си вършат работата по
опазването на границите.
Друг проблем при Шенген
е, че тези реформи изискват
прилагането на по-строг мониторинг върху отделните
страни доколко те си спазват
задълженията. Тук въпросът
е кой ще го осъществява.
Ако ще се дадат повече правомощия на ЕК, това ще
означава по-задълбочена интеграция. От друга страна,
има и модел, който вероятно
французите ще търсят, това
да става по линия на патрулите на “Фронтекс” или на
междуправителствено ниво,
т.е. отделните страни членки
да наблюдават групово, а
не ЕК. Затова има силен
момент в позицията на Сар-

кози за Европа, че трябва
междуправителственото
начало да се засили, а не да
се дават повече правомощия
на комисията. Това е неизгодно за България, тъй като
по-малките страни членки
имаме по-голям интерес от
засилването на ролята на
Брюксел, понеже Брюксел
е съюзник, когато играта е
между големите и малките
членки.
▶Къде е мястото на
България и Румъния в
този спор за промяна на
споразумението?

- България и Румъния не
са главната тема, те са следствие. Очевидно е, че докато
не бъде извършена някаква
реформа на Шенген, докато
не се намери някаква обща
рамка, България и Румъния
ще трябва да почакат. Това
са и страховете на западните
държави, че разширяването
на външната шенгенска граница до южната граница на
България ще засили потока
от имигранти, тъй като Бъл-

гария не е много сигурно
звено.
▶Как оценявате шансовете за разширяване на
Шенгенското пространство до края на тази
година?

- Докато разногласията
вътре в Шенген не се изгладят и не се намери общата
формула, ще е много трудно
да се мисли за разширяване.
Когато дебатът се премести
от техническите критерии
към по-общо политически
и институционални въпроси
като корупция и съдебна
система, критериите доста
се размиват и може и десет
години да не стигнат.
Тук идва и ролята на унгарското представителство.
Те си бяха поставили Шенген като приоритет. Техният
капацитет обаче да организират някаква сделка между
страните членки не е много
голям. Което значи, че поне
тази година може би няма да
има разширяване на Шенген.

И двамата вярваме, че в извънредни ситуации
трябва да има варианти на Шенгенското споразумение, и
решихме да работим
заедно за това
Силвио Берлускони,

министър-председател на Италия

Ние искаме
Шенген да живее, но за да може да
живее, споразумението трябва да бъде
променено
Никола Саркози,

президент на Франция
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НАТО отказа предложението
на Кадафи за спиране на огъня
Най-малкият син
на либийския лидер
е бил убит при
бомбардировките на
алианса над Триполи
в събота
НАТО обяви, че либийският
лидер Муамар Кадафи трябва първо да спре атаките
си срещу цивилни, преди
последното му предложение за спиране на огъня да
бъде разгледано, съобщава
Bloomberg.
"Часове преди полковник
Кадафи да заговори за примирие, неговите войски са
открили безразборен обстрел
по Мисрата, убивайки много
цивилни, в т.ч. и деца", заяви представител на НАТО,
пожелал анонимност. "Това
трябва да спре, и то сега."
Външните министри на
НАТО са дали да се разбере,
че алиансът ще продължи
своите операции, "докато
всички сили на Кадафи,
включително снайперисти,
наемници и паравоенни
части, не се върнат в базите
си".
Либийският лидер обяви,
че ще остане в северноафриканската държава, където
неговите хора желаят "мъченичество или смърт" пред
лицето на бунтовниците,
които се опълчиха срещу
режима в средата на февруари. "Аз нямам пост, който
да напусна", заяви Кадафи
по либийската национална телевизия Ал Арабия в
събота. "Ако имах такъв,
щях да свърша като Мубарак
или Бен Али", каза той, правейки паралел с египетския
и тунизийския президент,
които бяха принудени да се
оттеглят пред общественото

недоволство по-рано тази
година.
Сейф ал Араб
е загинал

При бомбардировките на
НАТО над комплекса "Баб
ал Азизия" в Триполи през
нощта на събота срещу
неделя най-малкият син
и трима от внуците на
либийския лидер Муамар
Кадафи са загинали.
Това съобщи либийски
правителствен говорител.
Самият Кадафи, който също
е бил в къщата, не е засегнат.
Сейф ал Араб (29 години),
студент в Мюнхенския
технически университет,
имаше съвсем ограничена
роля в структурата на властта
в Триполи, посочва Reuters.
От НАТО потвърдиха, че
са извършени удари срещу
комплекса "Баб ал Азизия",
но нямат информация за
смъртта на сина на Кадафи.
Оттам подчертаха, че всички
цели на пакта са военни по
характер и изразиха съжаление, ако погрешка е бил
отнет човешки живот.
Новината за смъртта на Ал
Араб бе посрещната с бурна
радост от бунтовниците в
Бенгази.
Минирането
на Мисрата

Войските на Кадафи водеха
сражения в края на миналата
седмица за контрола върху
контролно-пропускателен
пункт на границата с Тунис
и минираха пристанището
на Мисрата, за да блокират
единствената снабдителна
линия на обградения град.
Мините са положени на
разстояние 2 до 3 км навътре в морето и в момента се
обезвреждат от силите на

НАТО.
"Минирането на цивилно
пристанище от сили, верни
на Кадафи, изглежда, има
за цел да прекъсне законното получаване на хуманитарна помощ от невинните
граждани на Либия", заяви
италианският вицеадмирал
Риналдо Вери в специално
обръщение.
Вери също така поиска
гражданските мореплавателни компании да продължат
координацията си с НАТО за
осигуряване на сигурността
на корабоплаването в региона.
Цените на петрола

Хиляди хора загубиха живота си през двата месеца на
насилие в Либия, започнали
с въстанието в източния град
Бенгази. В своя реч либийският лидер обвини в тероризъм водещите борбата срещу неговия режим и каза, че
ще се съгласи да спре огъня,
ако и "екстремистите" бъдат
склонени към примирие.
Бунтовете в Либия доведоха до ръст в цената на
петрола от 30%. Суровият
петрол с доставка през юни
поскъпна с 1.07 USD до цена
от 113.93 USD за барел на
Нюйоркската стокова борса
в края на миналата седмица.
Фючърсите са поскъпнали
с 6.8% този месец. Кадафи
обяви, че никой не може да
го накара да напусне Либия
и че чужденци няма да контролират най-големите залежи на петрол в Африка.
Петнадесет камиона с
войници на Кадафи влязоха
в тунизийския пограничен
град Дехиба в края на миналата седмица след сражение с бунтовниците, обяви
тунизийската телеграфна

▶ Навсякъде в Триполи може да се видят разрушени сгради от бомбардировките
снимка reuters

агенция. Либийските войници са били обезоръжени
и пуснати на свобода по
информация на телевизия
Ал Джазира. Бунтовниците
са възстановили контрола
върху контролно-пропускателния пункт.
Кампанията на НАТО

Самолети на НАТО са
унищожили 17 бункера за
съхранение на амуниции
близо до Сирт и Зинтан,
командна сграда и артилерийски установки край

Триполи, както и бронирана
машина около Брега, обявиха от алианса.
Джийн Крец, посланик на
САЩ в Либия, каза за медиите, че силите на Кадафи са
действали с изключителна
бруталност в планините на
запад, населени предимно с
бербери. Берберските племена са част от неарабското
малцинство в страната и
отдавна са подозирани в
нелоялност от Кадафи.
Според Крец жертвите
на конфликта от средата на

февруари досега достигат
30 хил. Агенцията по бежанците към ООН се тревожи, че хората, напускащи
Либия, могат да попаднат
под кръстосан огън между
силите на Кадафи и бунтовниците, които водят сражения в пограничните райони
на страната.
През последния месец
броят на бежанците само
от западната част на Либия,
които са пресекли границата
при Дехиба, се изчислява на
30 хил.

Торнадото в САЩ е причинило загуби за между
2 и 5 млрд. USD
350 жертви и над
10 000 разрушени
сгради остави след
себе си природният
катаклизъм. Засега
Второто най-унищожително торнадо в историята на САЩ е оставило
след себе си над 350 жертви, хиляди бездомни и над
10 000 разрушени сгради и
домове, отбелязва Reuters.
Щетите се оценяват на
между 2 и 5 млрд. USD.
Администрацията на южните американски щати все
още изчислява загубите от
най-лошото природно бедствие след урагана Катрина
от 2005 г.
Загубите за застрахователите се изчисляват на
между 2 и 5 млрд. USD за
разрушенията, нанесени
в пет южни щата през последната седмица, според

компанията за изчисление
на риска EQECAT.
Жертви
и разрушения

Броят на жертвите на бедствието само в Алабама
- щата, ударен най-силно
от торнадото, се изчисляват
на 255 в събота. Към тях се
прибавят други 101 души в
щатите Мисисипи, Тенеси,
Арканзас, Джорджия, Вирджиния и Луизиана.
"Хиляди домове са изчезнали напълно. Няма
да е преувеличено, ако кажем, че цели общности
вече ги няма", казва Йосеми Август, говорител на
Агенцията за справяне с
извънредни ситуации в
Алабама.
В много общини в
южните щати сцените
на разрушения с купчини чакъл, дървесина, автомобили, лични

▶ Хиляди домове са изчезнали напълно, каза Йосеми Август, говорител на Агенцията за справяне с извънредни ситуации в Алабама
снимка reuters

вещи и пр. напомнят на
тези в наскоро ударената от
земетресение и цунами Япония. Снабдяването с вода
и електричество все още е

прекъснато на много места.
Най-унищожителното от 1925 г. насам

Броят на жертвите на

торнадото, което вилнее в
южните щати от началото
на тази седмица, се очаква
да продължи да расте. Това
е второто най-смъртоносно

торнадо в американската
история след това от март
1925 г., когато 725 души
са изгубили живота си в
щатите от средния запад
Мизури, Илинойс и Индиана.
Президентът Обама, с
едно наум за критиките, които отнесе предшественика
му Джордж Буш заради
бавната си реакция покрай
урагана Катрина, побърза
да посети разпердушинения Тъскалуса, Алабама, в
петък, като пое ангажимент
за отпускането на федерална помощ за пострадалите щати.Ураганът, минал
през Мисисипи, е бил със
скорост на вятъра от 205
мили в час - хвърлял хора
и автомобили във въздуха,
свидетелстват очевидци.
Търсенето на изчезнали
все още продължава, но
общият им брой не е установен.
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Компании
и пазари

▶ e средният лихвен процент на малките фирмени кредити до 1 млн. EUR, които
са договорени в лeвове, показват данните на БНБ за март

Банките отново свиха
печалбата си

Делът на кредитите с просрочие над 90 дни се увеличава до 12.93%
към 31 март 2011 г.
Печалбата на банковата система у нас се свива със 7% на
годишна база до 70 млн. лв.,
показва статистиката на Българската народна банка.
Спад отчита финансовият
резултат на банките и за
цялото тримесечие. За периода януари - март 2011
г. банките отчитат печалба
от 157.3 млн. лв., което е
понижение също със 7%
на годишна база.
"Първото тримесечие на
2011 г. не внесе съществена промяна в динамиката
на индикаторите, характеризиращи състоянието
на банковата система",
обявиха в официалното си
прессъобщение от БНБ.

последните три месеца на
2010 г.
В края на предишните тримесечия цифрите
за лошите кредити обаче
бяха доста по-различни
- към 31 декември 2010 г.
лошите кредити имаха дял
от 11%, към 30 септември
2010 г. те бяха 10.6%, а
към 31 март 2010 г. малко
под 8%.
Повишението на кредитния риск е съпроводено
с извършени разходи за
обезценка от началото на
годината в размер на 299
млн. лв., а само през март
- 85 млн. лв.

"Лошите кредити"
нямат спирачки

Резултатите не пречат активите на банковата система
да достигат в края на март
2011 г. рекордните 74.2 млрд.
лв. Увеличението на годишна
база е малко под 4%, а на
тримесечна e с 0.4%.
Нарасналите привлечени
средства и балансов капитал са инвестирани както
в кредити и аванси, така и
в ценни книжа - български
ДЦК и дългови инструменти
на чуждестранни емитенти с нисък кредитен риск.
По-голямата активност на
средните и малките банки
отново засилва пазарните
им позиции за сметка на
групата на петте най-големи
институции, която в края на

В същото време обаче данните на централната банка показаха поредно повишение
в обема на проблемните
кредити. Делът на експозициите с просрочие над
90 дни в брутните кредити
(без тези за кредитни институции) се увеличава до
12.93%.
"През март се потвърждава наблюдаваното от
края на предходната година забавяне на растежа
на класифицираните активи", обясни БНБ в съобщение. Данните показват,
че те нарастват с два пъти
по-нисък темп от този за

Увеличение
на активите

Банковата система в цифри

▶ През март се потвърждава наблюдаваното от края на предходната година забавяне на растежа на класифицираните активи", обясни резултатите на банките БНБ
Снимка боби тошев

март притежава 53.9% от
активите на системата.
Кредитиране
извън фризера

През март се отчитат първите
по-сериозни сигнали за
леко размразяване на
кредитирането. Данните на
БНБ показват, че размерът на
брутните кредити (без тези
за кредитни институции) се
е увеличил през миналия

месец с 0.3%, или 148 млн.
лв. От началото на годината
те нарастват с 0.4%, или 241
млн. лв., до 54.1 млрд. лв.
За първите три месеца на
2011 г. растежът на корпоративния сегмент е 0.4%, а
експозициите на дребно намаляват с 0.2% поради спада
на потребителските кредити.
Жилищните ипотечни заеми
регистрират слаб растеж с
0.2%.

Обезценка за месеца

Печалба за месеца

в млн. лв.

в млн. лв.
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Малко повече
депозити

През периода януари март банките са успели да привлекат с 0.6%,
или 360 млн. лв., повече
средства, отколкото през
миналата година. Само

Лихви
Понижение по
депозитите
Нов спад отчитат лихвите по депозитите за
домакинствата, показват данните на БНБ.
Средният лихвен процент по депозитите в
левове спада през март
2011 г. спрямо март 2010 г.с
1.11 процентни пункта до
5.49%. Лихвите по спестяванията в евро се понижават с 0.75 процентни
пункта до 4.81%.
В сравнение с февруари
2011 г. средният лихвен
процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с
0.17 процентни пункта,
а евровите с 0.10 процентни пункта. Данни
от БНБ показват, че
депозитите на населе-

през март увеличението
е с 319 млн. лв. Делът на
местните източници за
финансиране се повишава
и в края на март е близо
78% от общата сума на
привлечените средства в
системата.
нието в края на март 2011
г. са на стойност 28.48
млрд. лв., като нарастват с 2.8 млрд. лв. за
последните 12 месеца.
Понижават се лихвите и при кредитите за
домакинствата. Средният лихвен процент по
потребителските заеми
в левове се понижава с
0.10 процентни пункта до
12.24%, а по жилищните
кредити в левове запазва нивото си.
В същото време лихвени
проценти по новоотпуснатите през март малки
фирмени кредити (тези
до 1 млн. EUR) в левове се
повишават с 1 процентен пункт спрямо февруари до 10.2%.
Лихвите по малките кредити в евро се понижават с минималните 0.1
процентни пункта до
ниво от 8.7%.
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И чужди играчи влизат в б
за контрол над БАКБ

Фондът на Николай Василев “Експат Капитал” е на път да се оттег
офертата му вече не е актуална

Поне четири са вече кандидатите за основния дял от
Българо-американска кредитна банка, научи в. “Пари”.
Освен досега спряганите български кандидати интерес
има и чужд инвеститор, който сега е миноритарен акционер в банката. Най-вероятно това е американската
инвестиционна компания Gramercy, която държи 30%
от БАКБ. В инвестиционните среди от доста време се
говори, че американците в партньорство с “Алфа Финанс
Холдинг” на Иво Прокопиев проявяват интерес към дела
от 49.9% на ирландската Allied Irish Banks (AIB). Към настоящия момент “Алфа Финанс Холдинг” няма интерес,
свързан с придобиване на акции в Българо-американска
кредитна банка, а дъщерното дружество на холдинга
“Булброкърс консултинг” заедно със Citigroup, Лондон,
е финансов консултант на Gramercy, които притежават
30% от капитала на банката, отговориха от “Алфа
Финанс”.
БНБ в очакване

“При нас не е постъпвало официално заявление от
никой от спряганите кандидати, но процедурата е
такава, че БНБ ще бъде информирана, след като вече
се сключи сделка под условие”, обясни подуправителят на БНБ и председател на Банков надзор Румен
Симеонов. По думите му в петък е изтекъл срокът,
който основният акционер AIB е дал на компаниите,
проявили интерес и направили дю дилиджънс на
банката. “Това, че е изтекъл обаче, не значи, че не
може да бъде продължен”, уточни той.
“Не мога да коментирам информация по сделката с изключение на официалното съобщение, че в
банката и в момента тече процедура по проверка на
финансовото и правното състояние на БАКБ”, каза
за в. “Пари” директорът за връзка с инвеститорите
в БАКБ Пламен Петков.
До момента официално, че са приключили с дю дилиджънса в банката, признаха от Централна кооперативна банка и от фонда “Експат Капитал” на бившия
министър на икономиката Николай Василев.
Преди седмица от ЦКБ признаха пред в. “Банкеръ”,
че преговорите им са зациклили, тъй като намеренията им са да слеят БАКБ с ЦКБ, което преминава
през купуване и на дела на Gramercy, които пък не
са склонни да продават.
Първият кандидат си тръгва

“Експат Капитал” пък е на път директно да се
оттегли от сделката. “Нашата оферта вече не е ва-

лидна, защото от септември миналата година, когато
започнахме преговорите, до този момент нещата се
промениха доста”, каза за в. “Пари” членът на съвета
на директорите в дружеството и представляващ компанията Никола Янков. По думите му заради проточилата се продажба банката вече е прекалено прозрачна
за конкурентите си. “Достъп до нейните кредитни
досиета имаха какви ли не компании и толкова много
на брой, че ние вече се замисляме доколко е добре
да я придобиваме”, коментира Янков. Според него
достъп до данните в банката са имали голяма част от
конкурентите й, така че едва ли е много трудно те да
се свържат с повечето от клиентите й.
Сериозни намерения

“Експат Капитал” се очертаваше като един от найсериозните кандидати. Дружеството вече увеличи капитала си, като направените вноски са предназначени
единствено за участие в покупката на БАКБ. Справка
в Търговския регистър показва, че компанията е направила увеличение на капитала с 60 000 привилегировани
акции под условие. Емисията е издадена с цел набиране на средства от дружеството за покупка на акции от
търговски банки, в това число и 6 311 100 броя акции
от капитала на “Българо-американска кредитна банка
АД” АД (БАКБ). Вноските, срещу които са записани
привилегированите акции, не може да се използват за
никакви други цели. До заплащане на дължимата цена
за акциите на БАКБ набраните вноски по предходното
изречение трябва да се държат на депозити в банки с
добро ниво на риска.
Началото на края на банковата приказка

Сагата с продажбата на ирландския дял в БАКБ
започна в края на миналата година. След срива на
финансовата система в Ирландия и проблемите с
декапитализацията, в които изпаднаха голяма част
от водещите банки в страната, контролен дял на AIB
придоби ирландското правителство.
В отчета за деветмесечието си от Allied Irish Banks
обявиха, че са готови да продават задграничните
си активи. От написаното тогава стана ясно, че
ирландците ще се опитат да продадат акциите си
и в българската банка най-късно до края на март
тази година. Този срок обаче вече мина, а сделка
все още няма. Търпението на някои от кандидаткупувачите започна да свършва.
Мирослав Иванов

Офертата ни вече не е валидна
Нашата оферта вече
не е валидна. От
септември миналата
година, когато започнахме преговорите, до
януари, когато изпратихме офертата си в
писмена форма, и до
този момент нещата се
промениха доста.
Банката вече е дотолкова прозрачна, достъп
до нейните кредитни
досиета имаха какви
ли не компании и толкова много на брой, че
ние вече се замисляме
доколко е добре да я
придобиваме.
Освен всичко друго
до данните в банката
имаха достъп голяма
част от конкурентите
й, че едва ли е много
трудно те да се свържат с голяма част от
клиентите й. През
БАКБ минаха поне 6
потенциални купувача.

Никола Янков,

член на съвета на директорите
и представляващ “Експат
Капитал”

През банката
преминаха
толкова кандидаткупувачи, които
получиха достъп до
кредитни досиета
и цялостна информация, че вече не
сме сигурни колко
добра идея е сделката

За това офертата ни да
загуби своята валидност причината е и
изменението на финансовото състояние.
То вече не е такова,
каквото беше, когато правихме нашата
проверка и анализи,
и тази промяна е към
по-лошо. Ние имахме
сума, която бяхме
готови да вложим в
подкрепа на баланса,
както и да осигурим
достъп до свеж финансов ресурс. Сега
обаче вече се замисляме дали да го правим.
Не искаме да се конкурираме с изнасяните
в публичното пространство кандидати.
Ситуацията, в която е
банката, това, че мажоритарят не е наясно
какво иска да прави с
нея и не е склонен да
осигури свеж ресурс,
не е добре за никой.

За сделката няма
процедура, няма
срокове. Ние започнахме този процес,
като инициирахме
разговори с AIB
и ги проведохме.
Впоследствие обаче
от AIB решиха да
бъдат доста гъвкави
и в тази сделка бяха
поканени и други
участници и вече дори не знаем техния
брой.
Ние вече сме поскоро наблюдатели
на този процес. Ако
сделката не се осъществи, разбира се,
ние имаме интерес
и към други финансови компании.
Най-вероятно това
ще бъде управляващо дружество,
което да придобием
с активите му под
управление.
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борбата

гли от сделката, като
Не мога да
коментирам информация по сделката
с изключение
на официалното съобщение,
че в банката и
в момента тече
процедура по
проверка на
финансовото и
правното състояние на БАКБ
Пламен Петков,
директор за връзка с
инвеститорите в БАКБ
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“Брикел” може да бъде
глобен за надвишени квоти
Общо 119 млн. лв.
ще трябва да плати
предприятието, ако
не върне на
централния регистър
квоти за 18 млн. лв.
“Брикел” все още не е изпълнил условията за подновяване на комплексното
му разрешително, коeто
Министерството на околната среда и водите трябва
да издаде. Освен това гълъбовското предприятие и
топлоелектрическата централа към него може да
отнесат санкция от 119 млн.
лв., в случай че не върнат
на централния регистър
квоти за 18 млн. лв. Това
коментира пред БТА в петък заместник-министърът
на околната среда и водите
Евдокия Манева.
Работа извън
нормите

Към септември 2010 г.
предприятието вече беше
изразходвало позволените 20 хил. часа и оттогава
досега работи в нарушение. Въпреки че е с изтекло
комплексно разрешително,
“Брикел” остана с два работещи от общо 6 горивни
котела през зимата. Причината беше, че държавата
и общината не можаха да
осигурят алтернативни начини за отопление на Гълъбово. Отоплителният сезон
изтече в края на април и
сега пред държавата няма
пречки да пристъпи към
заканите от зимата. Според

БАКБ може да
издаде облигации
за близо 1 млрд. лв.
Акционерите в банката ще гласуват и за
увеличение на капитала до 100 млн. лв.,
както и получаване
на кредитна линия
от AIB

Снимка боби тошев

Българо-американска кредитна банка ще може да издаде
през следващите 5 години
облигации за впечатляващата
за българския пазар на дълг
сума от 500 млн. EUR. Това
става ясно от материалите към предстоящото общо
събрание в компанията. Последната, 11 точка, от тях
предвижда промени в устава
на банката. Сред предвидените промени са овластяването на управителния съвет
в банката “в продължение на
5 години, считано от датата
на обявяване в Търговския
регистър на изменението на
настоящия член, УС може да
вземе решение за издаване
на облигации в размер до
100 000 000 EUR (съответно
равностойността в левове
и/или друга валута) за всяка
календарна година от петго-

дишния период”.
Това е стандартно прегласуване на опцията за издаване на подобни инструменти,
уточни директорът за връзка
с инвеститорите в БАКБ
Пламен Петков. По думите
му подобен текст е съществувал и до момента в устава,
а сега само се удължава периодът, тъй като е изтекъл
през февруари 2011 г.
Според друга точка от
дневния ред на ОСА акционерите ще гласуват за
овластяване на УС да вдигне
капитала на БАКБ до 100
млн. лв. Справка в Търговския регистър показва, че в
момента капиталът на банката е едва 12.6 млн. лв.
Сред точките е и одобрение на кредитна линия от водещия акционер AIB, която е
за 25 млн. EUR и е напълно
усвоена вече. Миналата година акционерите гласуваха също за получаване на
кредитната линия, но тогава
тя беше за 75 млн. EUR.
“Решението за кредитната
линия ще се прегласува всяка
година на ОСА, а за тази тя
наистина намалява”, уточни
Петков. 		

министър Манева няма основание да не бъдат спрени
двата котела на “Брикел”
заради действащата в страната нормативна уредба и
наложената ни наказателна
процедура от Европейската
комисия.
Залог към
държавата

Зам.-министърът уточни,
че нито едно от изискванията, които собственикът на предприятието е
трябвало да изпълни, не
е изпълнено. От думите й
стана ясно, че е имало три
поставени условия, които
са могли да предотвратят
окончателното спиране на
“Брикел”. Първото е издаване на комплексно разрешително за продължаване
работата на предприятието. Манева коментира,
че заявление за такъв документ в МОСВ е било
получено миналия месец и
той може да бъде издаден
в края на август.
С второто изискване обаче
има провал - към момента
няма ефективно работеща
сероочистваща инсталация.
Такава се строи от няколко
месеца, но при пробите от
МОСВ констатираха преди
време, че не изпълнява екологичните критерии. Третото условие на държавата е
закупуването на квоти за 18
млн. лв., които да се върнат
на националния регистър.
Тази сума предстои да бъде
платена, но ако това не стане, глобата е няколко пъти
по-висока.

Снимка Боби Тошев

Този път
без уговорки

От думите на Евдокия Манева стана ясно, че държавата този път няма никакво
намерение да прави отстъпки заради наложената наказателна процедура за наднорменото замърсяване на
въздуха. “През юни трябва

да докладваме в Европейската комисия кои предприятия имат недостиг на
квоти, какво са направили
собствениците им и какво
сме предприели ние”, каза
Манева. МОСВ подготвя в
момента информация за пет
теца, един от които е “Брикел”.
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Generali се фокусира върху
Източна Европа и Азия
Третият по големина
застраховател в
Европа отчете
ръст на печалбата
и възнамерява
да увеличи
инвестициите в
недвижими имоти в
растящите пазари
През 2011 г. италианският гигант Generali ще се
фокусира основно върху
инвестиции в Източна Европа и Азия. Това стана
ясно след годишното общо
събрание на акционерите.
Групата има най-сериозни
планове за Китай, Индия
и Виетнам, както и за Русия, но смята да засили
развитието си като цяло
в двата региона. Един от
основните фокуси ще бъдат инвестициите в недвижими имоти. Компанията
отчете значителен ръст на
приходите и печалбата за
миналата година.
Раздвижване на
недвижимостите

Плановете на Generali да
инвестира повече средства
в недвижими имоти не са
новост. Още в края на миналата година компанията
каза, че ще се фокусира
върху този сектор. Сега
Generali официално обяви
това за една от основните
си цели. В пет от 11 държави от Централна и Източна
Европа дружеството не е
развило дейност с имоти.
Сред тях е и България. Към
края на 2010 г. Generali
e инвестирала 24 млрд.

Потвърждаваме огромното стратегическо значение
от дейностите в
източноевропейските държави.
Отражението им
върху оперативните приходи на
компанията са се
увеличили от 1.8
до 9.3% за периода от 2007 до
2010 г.
Годишен доклад на Generali

EUR в имоти, а плановете
са през настоящата те да
достигнат 30 млрд. EUR.
Основната част от придобитите имоти - около 77%,
са в Италия, Германия и
Франция. А 74% от тях са
офис площи.
Потенциал
за растеж

Встрани от общата ек-

▶Една от темите на общото събрание на Generali беше скандалът с бившия президент на компанията
Чезаре Джеронци. Събранието му гласува бонус от над 16 млн. EUR. На снимката - новият президент на
компанията Габриеле ди Дженола
Снимки REUTERS

спанзия на пазарите в
Източна Европа и Азия
Generali очаква ръст на
животозастраховането,
както и запазването на
растежа на останалите
застраховки поне на нивата от 2010 г. Една от
о сновните причини за
очакванията са именно
добрите резултати при
застраховките “Живот”
от миналата година, които имат сериозен принос
за ръста на печалбата на
компанията. На фона на
макар и затихваща криза има сериозен ръст на

приходите от застраховки в повечето региони,
които са почти рекордни
в Китай (близо 45%) и
Южна Америка (53%).
Това обяснява желанието
на Generali да заложи на
страни и региони, в които животозастраховането
тепърва набира скорост.
Данните показват, че
например в Русия размерът на застрахователните премии е близо 12
млрд. USD, но съвсем
малка част от тях идват
от застраховка “Живот”.
Подобна е и ситуацията в

▶Седалището на
групата Generali в
италианския град
Триест

Лош старт
Спад през
първото
тримесечие
▶ За първите три
месеца на 2011 г.
Generali отбеляза спад

азиатските държави.
Планове за всички

Ако споменатите дотук
дейности на компанията
през настоящата година
ще са фокусирани върху определени региони,
това, което Generali ще
се опита да постигне в
глобален мащаб и във
всички държави, в които
оперира, е разрастването
на здравното и пенсионното осигуряване. Причината е, че почти навсякъде в тези сфери малко
или повече съществува

30%

елементът на социалната
солидарно ст, която не
гарантира до ст атъчно
добро здравно обслужва н е и л и д о с т ат ъ ч н о
висока пенсия и затова
тези продукти са доста
атрактивни.
За сметка на тези инициативи на заден план ще
мине автомобилното застраховане. Според ръководството на компанията
тази рамка на развитие
през 2011 г. ще доведе
до по-високи приходи от
миналата година.
Филипа Радионова

23.5%

▶ е увеличениетo на
нетната печалба на
групата Generali и тя
възлиза на 1.7 млрд. EUR

▶ е ръстът на
оперативните приходи в
животозастраховането

на застрахователните премии с 8.3% на
годишна база. Общият им размер достигна 19.1 млрд. EUR при
20.8 млрд. EUR за
същия период на миналата година. Спад има
в животозастраховането, докато общото

застраховане отбелязва 2.1% растеж до
6.8 млрд. EUR.
▶ Оперативните приходи на компанията
обаче са се увеличили
в сравнение с миналата година. Те обаче
ще станат ясни на 13
май.
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Alcatel и Siemens ще се
разделят с части от бизнеса си
Двете компании за
мобилни технологии
и оборудване ще се
пренасочат към поперспективни сектори
Alcatel-Lucent и Siemens AG
обмислят IPO (първоначални публични предлагания)
за бизнесите си с мобилни телефони и аксесоари,
съобщава Bloomberg.
Alcatel обмисля продажба на активи, които може
да донесат до 1.5 млрд.
EUR на компанията според
запознати лица. Според
други от Siemens също са
склонни към IPO. Продуктите на компаниите имат
широк диапазон от офис
телефони до рутъри и конферентни устройства.
Компаниите за телефонно оборудване търсят начин да се освободят от
по-слабо развиващите се
единици и да се фокусират
върху по-перспективните безжични технологии.
Миналата година базираната в Париж компания
Alcatel продаде за 200 млн.
EUR своя технология за
вакуумиране, след като порано оттегли дяловете си
от фирмата за космически
системи Thales SA.
Най-голямата европейска инженерна компания
Siemens се пренасочи от
производството на безжич-

ни телефони към бизнеса с
мрежово оборудване съвместно с Nokia Oyj.
Говорителите на Alcatel и на
Siemens отказват коментар.
Акциите на Alcatel-Lucent
спаднаха с 2.4% до 4.26
EUR. Книжата на Siemens
се търгуваха на 0.5% пониска стойност от 97.78
EUR.
Състоянието
на компаниите

Бизнесът с мобилни телефони на Alcatel генерира
годишни приходи от 1.4
млрд. EUR, но не е решено
дали да бъде продаден, или
да бъде обявен за първично публично предлагане
(IPO). Alcatel има общо
приходи от 16 млрд. EUR
за 2010 г.
Базираното в Амстердам
дъщерно дружество на
Siemens обяви 2.46 млрд.
EUR продажби и нетни загуби от 458 млн. EUR в края
на септември 2009 г. Това е
най-актуалната информация за състоянието на компанията. Siemens продават
технологии, използвани за
call центрове, за изпращане
на съобщения и телеконференции.
Оттеглянето на
Siemens

Компанията създаде съвместно предприятие с
Gores, които притежават

снимки bloomberg

51% дял. Ходът беше част
от стратегията за изтегляне
от телекомуникациите.
“Нямаме намерение
да държим безкрайно
Enterprise Communications,
изяснили сме това”, казва в

интервю за Bloomberg главният финансов директор на
компанията Joe Kaeser.
Главният изпълнителен
директор на Alcatel-Lucent
даде обещание да възстанови загубите през годи-

ните, след като Alcatel SA
и Lucent Technologies се
обединиха. Преди компанията се фокусираше върху
безжични технологии като
дългосрочна разработка на
wireless мрежи, за да изпре-

варват конкурентите си от
Nokia Siemens Networks и
Huawei Technologies Co.
Предстои Alcatel да представи приходите си за първото тримесечие на годината на 6 май.

Goldman Sachs и JPMorgan са сред
16-те разследвани от ЕС банки
ЕК разследва
финансовите
институции за
манипулиране на
пазара и нелоялна
конкуренция

▶Лойд Бланкфейн, главен изпълнителен директор на
Goldman Sachs

Goldman Sachs Group Inc,
JPMorgan Chase&Ко и 14
други инвестиционни банки
са разследвани от антитръстовия регулатор в Европейския съюз за злоупотреби с
кредитни суапове за фирми
и суверенен дълг.
Европейската комисия
разследва дали 16 банки,
включително Citigroup Inc
и Deutsche Bank AG, са
заговорничили, като са давали информация за пазара
на Markit - доставчик на
информация, контролирана от най-голямата банка
на Уолстрийт. Регулаторът
също така ще провери и
дали девет от банките са
сключили нелоялни сделки

с ICE Clear Europe, клирингова къща за деривати, от
които са били изключени
конкуренти.
“Липсата на прозрачност
на пазарите може да доведе до злоупотреби и ще
улесни нарушения на правилата за конкуренция”,
заяви Хоакин Алмуния,
комисар на ЕС, отговарящ
за конкурентоспособността в свое изявление от петък. “Надявам се нашето
разследване да допринесе
за по-доброто функциониране на финансовите
пазари.”
Глобалните регулатори
се опитват да въведат
по-сурови правила върху кредитните суапове,
смятайки, че търговията с тях е спомогнала
за финансовата криза.
Разследването на ЕК на
пазара на CDS е отделно
от разследванията във
Великобритания и САЩ
срещу банки, за които

има съмнения, че са манипулирали съвместно
Лондонския междубанков
лихвен процент.
Възможност за
тайното
споразумение

Bank of America, Barclays,
BNP Pariba, Commerzbank,
Credit Suisse, HSBC,
Morgan Stanley, Royal Bank
от Scotland, UBS, Wells
Fargo&Cо, Credit Agricole
и Societe Generale също ще
бъдат разследвани за евентуални тайни споразумения
за предоставянето на финансови данни единствено
на Markit.
Отделно от това ЕС ще
разследва споразумения
за клиринг на кредитни
суапове между ICE Clear
Europe, от една страна, и
Bank of America, Barclays,
Citigroup, Credit Suisse,
Deutsche Bank, Goldman
Sachs, JPMorgan, Morgan
Stanley и UBS, от друга.

Лошо поведение

“Това, което търсим, е дали
основните играчи на пазара са сключили антиконкурентни споразумения,
или са злоупотребили с
възможно господстващо
положение”, каза Амелия
Торес, говорителка на комисията.
“Тези споразумения имат
клаузи за преференциални
такси и условия за разпределяне на печалбата, които
може да създадат стимул
за банките да използват
само ICE като клирингова
къща”, казват още от комисията. 

Колко ви струва да сте информирани
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Райфайзен-Европлюс-Облигации
Райфайзен-Глобални-Облигации
Райфайзен-Глобален-Балансиран
Райфайзен-Европейски-SmallCap-Kомпании
Райфайзен-Глобален-Акции
Райфайзен-Източноeвропейски-Акции
Райфайзен-Евразия-Aкции
Райфайзен-НововъзникващиПазари в Акции
Райфайзен-Русия-Акции
Райфайзен-Енергийни-Акции
Райфайзен-Инфраструктурни-Акции
Райфайзен-Активни-Стоки
Райфайзен-Защита От Инфлация-Фонд

консервативен
консервативен
балансиран
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
консервативен

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

11,82
80,10
777,89
199,76
168,49
344,32
198,83
259,51
93,57
199,47
134,65
130,42
126,64

▶ Котировки на взаимните фондове
Тип

Ем. ст/ст

11,76
79,71
774,11
198,81
167,68
342,68
197,88
258,27
93,12
198,52
134,00
129,80
126,02

11,70
79,33
770,33
197,86
166,87
341,04
196,93
257,04
92,67
197,57
133,35
129,18
125,41

11,67
78,94
766,56
196,91
166,06
339,40
195,99
255,80
92,23
196,62
132,71
128,56
124,79

11,53
77,77
755,23
190,25
162,01
327,92
189,36
247,15
89,11
189,97
129,47
124,21
122,95

11,53
77,77
755,23
190,25
162,01
327,92
189,36
247,15
89,11
189,97
129,47
124,21
122,95

ЦОИ

От началото  
на годината
(не се анюализира)

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
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 07.08.2010 до 16.08.2010
Лимитиран период” от 17.08.2010 до 14.11.2010
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

за поръчки
над 20000 лв

Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции

5.1313
7.8842
10.2214

фонд в акции
Смесен - балансиран

2.4206
2.8339

за поръчки
от 2000 до 20000

5.1570
7.9236
10.3747

за поръчки
под 2000 лв

5.3366
8.1996
10.6303

след края
на 2-та год.

5.1313
7.8842
0.0000

преди края
на 2-та год.

5.0287
7.7265
0.0000

2.4206
2.8339

Фонд на паричен пазар 11.6993
Смесен - балансиран
11.3372
фонд в акции
10.8646

11.6935
11.2808
10.8105

11.6760
11.1680
10.6483

11.6877
11.2244
10.7024

11.6877

11.6935
0.0000
0.0000

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки
Валута
Currency
АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ
КАНАДСКИ ДОЛАР
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН
ЧЕШКА КРОНА
ДАТСКА КРОНА
БРИТАНСКА ЛИРА
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР
ХЪРВАТСКА КУНА
УНГАРСКИ ФОРИНТ
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ
ИНДИЙСКА РУПИЯ
ЯПОНСКА ЙЕНА
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН
ЛИТОВСКИ ЛИТАС
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ
МЕКСИКАНСКО ПЕСО
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ
НОРВЕЖКА КРОНА
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
ПОЛСКА ЗЛОТА
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ
РУСКА РУБЛА
ШВЕДСКА КРОНА
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР
ТАЙЛАНДСКИ БАТ
ТУРСКА ЛИРА
ЩАТСКИ ДОЛАР
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД
ЕВРО

Код
Code
AUD
BRL
CAD
CHF
CNY
CZK
DKK
GBP
HKD
HRK
HUF
IDR
ILS  
INR
JPY
KRW
LTL
LVL
MXN
MYR
NOK
NZD
PHP
PLN
RON
RUB
SEK
SGD
THB
TRY
USD
ZAR
EUR

За Стойност
For
Rate
1
1,3964
10
8,3167
1
1,4081
1
1,5345
10
2,1114
100
8,0101
10
2,6227
1
2,2483
10
1,7750
10
2,6491
1000 7,2546
10000 1,5885
10
3,9078
100
3,0853
100
1,7093
1000 1,2297
10
5,6645
1
2,7594
10
1,1529
10
4,5682
10
2,4786
1
1,0242
100
3,1883
10
4,8400
10
4,7512
100 4,8856
10
2,1899
1
1,0936
100
4,5693
10
8,8813
1
1,3836
10
1,9999
1
1,9558

Валутният курс за митнически цели е курсът
на БНБ определен в предпоследната сряда от
месеца и публикуван този или на следващия ден,
който се използва през следващия календарен
месец, освен ако не бъде заменен от курса
определен по чл. 91 от ППЗМ. Курсовете сa
валидни до 24.00 часа на 31.05.2011 г.

Доходност и Риск
Стандартно
отклонение

За последните
12 мес.

От началото
на публ. предл.
(анюализирана)

Начало на публ.
предлагане

3.20%
4.33%
0.39%

14.19%
12.11%
0.11%

2.99%
18.06%
1.21%

-18.47%
-7.03%
1.38%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

8.15%
8.10%

29.35%
25.89%

0.07%
-0.51%

-47.66%
-41.02%

12.11.2007
12.11.2007

1.93%
4.53%
7.59%

0.10%
10.91%
13.20%

6.43%
5.21%
7.29%

6.31%
4.87%
3.12%

06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008

9.16%
14.37%
-9.22%
4.06%
3.05%
1.76%

7.09%
12.17%
13.78%
12.71%
12.76%
0.26%

10.33%
9.40%
-27.65%
0.91%
2.28%
6.97%

7.55%
-1.24%
-17.46%
-6.24%
3.79%
7.92%

14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008

1.26%
4.26%
1.16%

1.14%
1.90%
3.19%

0.65%
0.23%
-14.01%

-3.67%
-11.07%
-9.71%

20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007

Валута

Код

За

Стойност

Разлика

Currency

Code

For

Rate

Difference

Евро

EUR

1

1,96

0

Австралийски долар

AUD

1

1,44235

0,00276

Бразилски реал

BRL

10

8,33545

-0,05939

Канадски долар

CAD

1

1,38692

-0,00365

Швейцарски франк

CHF

1

1,52004

0,01021

Китайски ренминби юан

CNY

10

2,02769

-0,00622

Чешка крона

CZK

100

8,07427

-0,03313

Датска крона

DKK

10

2,62260

-0,00007

Британска лира

GBP

1

2,19337

-0,00716

Хонконгски долар

HKD

10

1,69443

-0,00688

Хърватска куна

HRK

10

2,65684

-0,00025

Унгарски форинт

HUF

1000

7,39444

-0,00056
-0,00362

Индонезийска рупия

IDR

10000

1,53661

Израелски шекел 

ILS

10

3,88377

0,01076

Индийска рупия

INR

100

2,97677

0,00122

Исландска крона

ISK

Японска йена

JPY

100

1,62081

0,00402

KRW

1000

1,23116

0,00030

Литовски литаc

LTL

10

5,66448

0,00000

Латвийски лат

LVL

1

2,75741

0,00000

Южнокорейски вон

0,00000

Мексиканско песо

MXN

10

1,14252

-0,00260

Малайзийски рингит

MYR

10

4,44355

-0,00253

Норвежка крона

NOK

10

2,51327

0,00869

Новозеландски долар

NZD

1

1,06214

0,00465

Филипинско песо

PHP

100

3,08126

0,00586

Полска злота

PLN

10

4,96959

0,00467

Нова румънска лея

RON

10

4,79605

0,00352

Руска рубла

RUB

100

4,81183

0,01048

Шведска крона

SEK

10

2,19411

0,00344

Сингапурски долар

SGD

1

1,07434

-0,00082
-0,00935

Тайландски бат

THB

100

4,40631

Нова турска лира

TRY

10

8,66178

-0,03582

Щатски долар

USD

1

1,31617

-0,00587

Южноафрикански ранд

ZAR

10

1,99587

0,00078

Злато (1 трой унция)

XAU

1

2017,63000

0,00000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 2.05.2011 година.
Тези курсове се основават на чл. 29, ал. 2 от Закона за БНБ и референтните курсове на ЕЦБ
за съответния ден, и се прилагат за целите на статистическата и счетоводната отчетност.

▶ Валути спрямо евро

Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции
фонд в акции
фонд в акции
Фонд на паричен пазар

14.9383
9.2203
3.9735
8.3658
11.6152
12.4809

Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции

83.7405
50.8913
65.3532

14.7904
9.1290
3.9342
8.1221
11.2769
12.4809
до 2 г.
83.4474
50.6368
65.0264

фонд в акции
Смесен - балансиран

101.0221
78.0149

99.5181
76.8533

2.81%
-1.61%

2.98%
1.45%

-2.04%
-6.40%

0.06%
-6.66%

04.01.2007
25.06.2007

фонд в облигаци
1.35191
Смесен - балансиран
1.15116
фонд в акции
0.83065
Смесен - консервативен 0.77710
Смесен - консервативен 1.07043

1.34921
1.14428
0.81832
0.77246
1.06722

2.04%
4.87%
7.64%
2.91%
1.30%

0.64%
4.07%
8.98%
2.94%
0.32%

5.73%
6.39%
6.38%
6.56%
3.14%

5.70%
2.57%
-3.71%
-7.77%
3.38%

01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1,41

1,41

1,42

1,41

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1,36

1,36

1,36

1,35

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

264,39

264,71

264,75

263,7

ЧЕШКА КРОНА

CZK

24,19

24,21

24,26

24,08

Смесен - балансиран
103.8290
Смесен - балансиран
107.0985
фонд в акции
89.7083
Фонд на паричен пазар 127.5930
Смесен - консервативен 95.7215
Смесен - консервативен 110.1891
фонд в акции
103.2860

102.7958
106.0329
88.3727
127.5930
95.3390
109.7488
101.2408

3.98%
2.81%
6.00%
2.31%
0.94%
1.94%
N/A

6.80%
6.11%
9.59%
0.36%
1.95%
0.26%
N/A

0.07%
-2.40%
-1.51%
7.94%
3.45%
5.90%
N/A

0.61%
1.24%
-0.70%
7.21%
-1.37%
5.39%
N/A

07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010

РУСКА РУБЛА

RUB

40,59

40,62

40,89

40,49

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

3,93

3,93

3,94

3,93

фонд в акции

110.0790
102.0077

5.2413

8.39%

8.84%

8.13%***

5.48%

08.07.1999

1.0842

15.90%

14.67%

8.22%***

4.46%

01.06.2009

Фонд на паричен пазар 10.0244
Смесен - балансиран 19.0633
фонд в акции
11.9239

0.0000
18.9303
11.7581

N/A
8.08%
10.13%

N/A
8.18%
10.28%

N/A
3.87%
1.66%

N/A
10.32%
3.24%

01.06.2010
28.09.2004
05.01.2006

фонд в акции
фонд в акции
фонд в акции

1.1912
0.8380
1.0698

6.25%
1.18%
-0.01%

10.92%
16.97%
10.49%

-12.35%
-0.17%
8.95%

1.83%
-3.79%
1.99%

10.05.2004
04.10.2006
23.11.2007

132.1565
14.6655
0.7972

0.39%
3.43%
5.67%

3.08%
8.04%
14.95%

2.92%
-0.11%
5.38%

5.75%
2.39%
-4.44%

04.05.2006
17.12.2004
04.05.2006

фонд в акции

5.2729
до 100 000 лв
1.0978

110.0790
102.2634

над 2 г.
83.7405
50.8913
65.3532

1.0923

1.0896

над 100 000 лв.
132.4208
14.8122
0.8052

Смесен - балансиран
фонд в акции

870.4718
778.2267

863.9595
772.4046

6.07%
5.70%

4.24%
4.57%

8.93%
7.67%

-4.64%
-8.17%

09.05.2008
09.05.2008

фонд в облигаци
Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции

11.7412
136.1621
8.4096
11.0488

11.7412
136.1621
8.4096
11.0488

1.73%
9.22%
16.42%
6.19%

1.00%
6.15%
11.65%
3.42%

6.20%
13.52%
21.50%
10.15%

3.11%
4.06%
-3.25%
4.55%

30.01.2006
30.01.2005
30.01.2006
30.01.2009

7.8919
за поръчки до 100 000 лв
фонд в акции
0.5848
Смесен - балансиран
0.7807
Смесен - консервативен 1.0341
до 50 000 лв / 40000 USD
Фонд на паричен пазар 1.3080
фонд в облигаци
1.3220
Смесен - балансиран
0.8891
фонд в акции
0.6559
Смесен - балансиран
0.7700
Фонд на паричен пазар
0.0000
1.0662

Фонд на паричен пазар
Смесен - балансиран

за поръчки над 100 000 лв
0.5819
0.7780
1.0326
над 50 000 лв / 40000 USD
1.3060
1.3180
0.8856
0.6526
0.7669
0.0000
1.0651

1.2037
1.0658

Смесен - балансиран
8.3867
фонд в акции
7.2097
фонд в акции
2.9698
Смесен - консервативен 10.2281
клас А за поръчки клас А за поръчки клас А за поръчки
до 20000 лв
над 20000 до 300000
над 300000
фонд в акции
0.7801
0.7763
0.7744
фонд в акции
0.4349
0.4328
0.7744
за поръчки до 250 000 евро
  за поръчки над 250 000 евро
фонд в акции
109.5496
108.2038
фонд в облигаци

Код

Купува

Продава

Hай-висока

Hай-ниска

Code

Buy

Sell

High

Low

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1,48

1,48

1,49

1,48

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

0,89

0,89

0,89

0,89

JPY

120,44

120,45

121,14

120,31

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

ЯПОНСКА ЙЕНА

CHF

1,29

1,29

1,3

1,28

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

7,78

7,78

7,81

7,76

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

8,94

8,94

8,96

8,89

Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 29.04.2011 г.

от 100 001 до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.

1.2091
0.8506
1.0858
до 100 000 лв.
фонд в облигаци
132.6190
Смесен - балансиран
14.8122
фонд в акции
0.8131

фонд в акции

ВАЛУТА
Currency

0.0000

N/A

N/A

N/A

N/A

25.06.2009

0.5790
0.7753
1.0311

3.41%
2.43%
2.51%

10.53%
4.72%
1.07%

10.41%
4.21%
5.46%

-14.57%
-7.04%
0.94%

19.11.2007
19.11.2007
19.11.2007

1.3040
1.3140
0.8821
0.6493
0.7638

1.82%
1.24%
2.12%
2.72%
6.75%

0.11%
0.36%
3.67%
6.52%
5.72%

5.90%
4.96%
3.04%
-0.06%
2.40%

5.35%
5.54%
-2.34%
-8.00%
-7.93%

0.0000
1.0118

N/A
1.66%

N/A
0.20%

N/A
5.21%

N/A
5.09%

16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
11.02.2008
19.01.2010

1.2037
до 90 дни
1.0499

1.05%
2.06%

0.17%
3.63%

3.58%
4.45%

3.73%
0.98%

8.3867
7.2097
2.9698
10.2281
клас  В
0.7686
0.4285

над 90 дни
1.0605

Клас А         Клас В при изпълнена      Клас В при прекратена
инв. схема
инв. схема
0.7686
0.7724
0.7532
0.4285
0.4306
0.4199
Цена
107.3963

8.44%
9.39%
-0.89%
-3.12%

9.41%
9.59%
13.10%
4.68%

15.11.2005
12.09.2005

6.65%
7.29%
0.67%
-1.68%

-3.35%
-6.14%
-25.81%
0.95%

01.03.2006
01.03.2006
05.04.2007
12.12.2008

1.44%
2.66%

11.75%
13.08%

-3.15%
-3.34%

-5.19%
-19.12%

22.05.2006
02.05.2007

-5.64%

N/A

N/A

N/A

03.05.2010

Смесен - балансиран
фонд в акции
Смесен - балансиран

317.9385
13.5774
12.5105
9.2960
21.8650

316.9861
13.3098
12.1425
9.0226
21.8650

1.28%
2.54%
3.84%
5.69%
4.84%

3.52%
3.45%
6.37%
11.66%
5.45%

0.17%
1.78%
1.73%
5.95%
6.44%

6.34%
5.60%
3.90%
-1.67%
2.54%

17.11.2003
27.12.2005
27.12.2005
07.09.2005
08.10.2007

фонд в акции
Смесен - балансиран
фонд в облигаци

6.8803
8.2170
12.1685

6.8459
8.1759
12.1382

-0.99%
-2.40%
2.55%

5.93%
5.86%
1.67%

5.26%
4.34%
9.46%

-9.12%
-4.90%
5.45%

01.06.2007
01.06.2007
04.09.2007

фонд в акции
Смесен - балансиран
  

1.2764
1.1388

1.2509
1.1274

4.37%
4.60%

5.95%
5.36%

6.50%
8.61%

5.43%
18.09.2006
4.61%
10.06.2008
Източник: БАУД (www.baud.bg)  

Нетна стойност
Емисионна
Цена при
на активите на
стойност
обратно
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 2/05/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,344456
€ 1,371345
€ 1,337734
ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес
€
0,951202
€
0,970226
€
0,946446
Фонд на фондовете
ОТП - Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции
€
0,866543
€
0,883874
€
0,862210
от развиващи се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 27/04/2011 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 2/05/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,161555 лв.
1,161555 лв.
1,161555 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 2/05/2011 г. Няма разходи при емитиране и обратно
изкупуване на дялове на фонда. Информация може да се получи от Call Center на “Банка ДСК” ЕАД на
тел. 0700 10 375 на цената на един градски разговор и на интернет страниците www.dskbank.bg и
www.otpbank.hu
Взаимен фонд

www.sentinel-am.bg
тел. 02/ 980 14 26

Стойност за един дял 29.04.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0658 лв.

Сентинел - Рапид

1,2037 лв.

Цена на обр. изк.
до 90 дни

над 90 дни

1.0499 лв.

1.0605 лв.

1,2037 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
2,06 %

4,45 %

1,05 %

3,58%

За ДФ „Сентинел – Принсипал” разходите по емитирането в размер на 0,5 % и по обратното изкупуване в размер на
1 % от НСА на един дял са включени в емисионната стойност, респективно в цената на обратно изкупуване за дялове,
държани по-малко от 90 дни. За ДФ „Сентинел – Рапид” емисионната стойност и цената на обратно изкупуване са
равни на НСА на един дял.
Цените са валидни за поръчки, подадени на 28 април 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 2.05.2011 г.
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
13.5573
12.4921
9.2823
318.5734
N/A
12.4492
9.2504
Ти Би Ай Комфорт
320.1607
13.4436
N/A
9.2048
Ти Би Ай Хармония
320.1607
13.4436
12.3879
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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Български
индекси

Водещият индекс
със седмично увеличение

Sofix: 441.29

+0.20%

Широкият индикатор на БФБ също
се покачи

BG40: 134.08

+0.77%

Македонският пазар
отчете минимален спад

МБИ 10: 2539.13

-0.27%

Цифра на деня

Световни индекси Губещ
Щатският измерител
Daimler
завърши седмицата с лек ръст

Компенсаторни записи

1.7% 113.73

DJIA: 12 810.54

+0.37%

59 760

Германският индекс се нареди
сред печелившите в Европа

DAX: 7514.46

+0.52%

▶ се понижиха акциите
на автoконцерна до
52.19 EUR и станаха найгубещите в DAX

Възстановяването на борсата
в Япония продължава

▶ компенсаторни записа, издадени по ЗОСОИ,
преминаха през Българската фондова борса,
с което бяха сред най-ликвидните позиции

Стока на деня
Петрол

NIKKEI: 9849.74

+1.63%

▶ USD за барел достигна
петрола с доставка през
юни на борсата в Ню Йорк
и така поскъпна с близо
6.8% през април

Златото продължава да чупи рекорди
Слабият долар
принуждава
централни банки
и инвеститори да
търсят алтернативни
вложения

Централни банки, които бяха
нетни продавачи на злато
преди десетилетие, сега изкупуват ценния метал, за да
намалят зависимостта си от
долара като резервна валута. Докато развиващите се
страни увеличават покупките
на злато, цената му може да
достигне 2000 USD за унция
през тази година, сравнено с
рекордните 1538.80 USD, отбелязани в края на миналата
седмица в Ню Йорк. Според
други анализатори връхната
точка ще дойде още на 1600
USD.
Алтернативи

Цените достигнаха рекордни нива 14 пъти този месец
поради интереса на инвеститори, търсещи алтернатива
на долара, след като американската валута спадна до

най-ниските си стойности
от 2009 г. насам, дългът на
САЩ се увеличава, а Федералният резерв обяви, че
лихвените проценти за заеми
ще останат близо до нулата
за удължен период от време.
Икономиката на Китай, страната с най-големи резерви от
американска валута, нарасна
с 9.7% през първото тримесечие.
Криза на долара

Министерството на финансите на САЩ изчислява, че
правителството на страната
ще достигне тавана на задълженията си от 14.3 трлн. USD
още през май и ще изчерпа
възможностите за избягване на банкрут до началото
на юли. Фед поддържа лихвения процент между 0 и
0.25% от декември 2008 г.
насам, за да стимулира икономиката, смъквайки долара
с 11% спрямо кошница от
шест световни валути през
изминалата година. Докато тази монетарна политика
не се промени, златото ще
продължи да расте, казват
експерти.

▶ Цената на ценния метал достигна рекордни нива 14 пъти този месец поради интереса на инвеститори,
търсещи алтернатива на долара
СНИМКИ REUTERS

Трупане на резерви

През 2010 г. централните банки станаха нетни
купувачи за пръв път от
двадесет години, добавяйки 87 тона в покупки от

публичния сектор в страни
като Боливия, Шри Ланка и
Мавриций, сочат данните
на Световния златен съвет.
Китай, който разполага с
над 3 трлн. USD във ва-

лутни резерви, планира да
задели средства за инвестиране в ценни метали. От
април Китай има и шестия
по големина резерв от злато - 1054.1 тона. Най-голям

златен резерв има САЩ
- 8133.5 тона, или 74.5%
от валутните резерви на
страната. Русия е купила
8 тона злато през първите
три месеца на годината.

Щатският долар ускорено да губи позиции
Инвеститорите все
повече се възползват
от нисколихвените
валути като средство
за покупки на повисокодоходни активи
Еврото продължи да покорява нови върхове през изминалата седмица, като единната
валута достигна най-високата си стойност за последните
17 месеца на ниво 1.4881 за
USD. Причина за поредното
покачване на единната валута стана разпродаването на
долари, след като Комитетът
по монетарна политика към
Федералния резерв на САЩ
взе решение да запази основния лихвен процент на
ниво от 0.25%. Програмата
за количествени улеснения
в размер на 600 млрд. USD
ще бъде прекратена към края
на юни, но Фед ще продължи да изкупува облигации
чрез приходите от купонни
плащания на изкупените до
този момент акции. По време

▶ Повод за покачването на еврото оказаха и резултатите
от успешните аукциони за нови дългови книжа на Испания и Италия

АБОНИРАЙ СЕ СЕГА ЗА � МЕСЕЦ ЗА
тел. ��/�������

sales@pari.bg

ЛЕСНО И БЪРЗО

www.pari.bg

на пресконференцията след
заседанието председателят
на банката Бен Бернанке заяви, че очаква икономиката
на САЩ да се възстановява,
макар и с умерени темпове.
Тези решения бяха негативни
за долара на фона на растящата инфлация в еврозоната
и възможността за ново покачване на основната лихва от
страна на Европейската централна банка, поради което
инвеститорите се насочиха
към ново засилено търсене
на единната валута.
От друга страна, силното
понижение на долара, отчасти и на йената, е провокирано
и от моментния статут на валутите като актив за финансиране по така наречените
carry сделки. Инвеститорите
все повече се възползват от
нисколихвените валути като
средство за покупки на повисокодоходни активи.
Макроикономическите
данни от САЩ също не бяха
в подкрепа
на долара,
тъй като

�� лв.

показаха изненадващо повишение с 26 хил. броя на седмичните заявки за социални
помощи.
Повод за покачването на
еврото оказаха и резултатите
от успешните аукциони за
нови дългови книжа на Испания и Италия. За пореден път
инвеститорите пък игнорираха новия силен натиск върху
гръцките дългови книжа с
оглед на оставащите спекулации за преструктуриране
на гръцкия дълг.
Решението на Федералния
резерв на САЩ подкрепи
търсенето и на злато, което
покори нов исторически връх
към 1540 USD за тройунция. Американският петрол
също проби над последния
си връх, а австралийският
долар нарасна до най-високото си ниво от февруари 1982
г. насам.
Красимир Стефанов,
Финансова къща “Логос-ТМ” АД
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Как наследникът на Wii ще се
отрази на конзолния бизнес
86
▶ млн. Wii-та са продадени по света

169
▶ USD струва комплект
Wii конзола

▶ Wii засича движенията
по време на игра
Снимки bloomberg

Обявяването на нова
система е признание
от Nintendo, че продажбите на Wii спадат
Едно от най-опасните неща, които една компания
за потребителска електроника може да причини на
някой от своите продукти,
е да потвърди подмяната
му. Така че когато Nintendo
обяви миналата седмица, че
наследникът на Wii ще бъде
пуснат следващата година,
очевидният въпрос е как
тази новина ще се отрази на
продажбите на конзолата на
компанията.
От една страна, купувачите на Wii могат да решат
да изчакат, докато ново-

то устройство излезе. От
друга, биха могли да се
втурнат към магазина, за да
си купят сегашната версия,
мислейки, че новата система ще струва значително
повече.
В един тон

А Nintendo не са единствените, които предвиждат
нововъведения. Макар нито Microsoft, нито Sony да
са обявили наследници на
своите конзоли Xbox 360 и
PlayStation 3, миналата седмица тръгнаха слухове, че
новите версии на тези платформи биха могли да бъдат
в ръцете на потребителите
до 2014 г.
Nintendo потвърди, че
ще издаде новата конзола

®

ПОКАНА
за УЧАСТИЕ В ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА БЕНЗИН А95 Н Е5
И ДИЗЕЛОВО МОТОРНО ГОРИВО 10 ppm E5
На основание ЗАПОВЕД № 325/29.04.2011г., „Асарел-Медет” АД със
седалище в гр.Панагюрище и адрес на управление: площадка „Асарел”,
тел.: /0357/ 60 210 , факс: /0357/ 60 250, e-mail: pbox@asarel.com, лице
за контакт: инж. П.Паланкалиев, Ръководител отдел «Доставки и
логистика», тел.: 0357 60 265,
ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОСТАВЧИК НА:
1. Автомобилен бензин А95 Н Е5 – RON95 ~ 240 000 литра годишно;
2. Дизелово моторно гориво 10 ppm E5– EN590 ~ 18 500 000 литра
годишно; считано за периода 01.06.2011г.÷31.05.2012г.
За заинтересованите:
Пояснителният документ и цялата тръжна документация за
провежданата процедура могат да се получат от „Асарел-Медет” АД
- гр.Панагюрище, отдел “Доставки и Логистика” или по електронен
път, посочен от заинтересованите лица - всеки работен ден от 8,30
до 16,00 ч., считано до 13.05.2011г., след писмено изпратено заявление за
намерение за участие на e-mail: rshumanov@asarel.com, babachev@asarel.
com или на факс: /0357/ 60260.
Крайният срок за представяне на офертите е до 20.05.2011 г.
Допълнителна информация по търга (Техническо задание) е публикувана на интернет страницата на дружеството - www.asarel.com.

следващата година, и заяви, че ще покаже работеща
версия и ще представи техническите спецификации
на изложението за електронни забавления E3 в Лос
Анджелис през юни. По
непотвърдена информация
новата система вероятно
ще е с много по-големи възможности в сравнение със
сегашното Wii устройство,
което Nintendo използваха,
за да преодолеят техническото превъзходство на своите конкуренти - Xbox 360
и PlayStation 3. Възможно
е системата да поддържа
стереоскопично 3D, но не е
ясно дали то ще е основна
функция.
Според наблюдатели в
бранша скоро ще се на-

ложи Nintendo да намали
цената на Wii, за да запази
продажбите на системата,
които вече осезаемо спадат.
А Microsoft и Sony найвероятно ще изчакат и ще
продължат да разчитат на
добрите продажби, дължащи се на новите Kinect за
Xbox и Move controllers.
Грешна стъпка

Според наблюдателите купувачите на конзолите от
днешното поколение са поскоро нередовни играчи
- хора, които няма да се
повлияят от слухове за бъдещи системи. „За хардкор
геймърите и старите играчи
тези новини със сигурност
са знак, че трябва да изчакат преди предприемането

на нови покупки”, казва
Брайън Креченте, главен
редактор на блога за видеоигри Kotaku, пред CNET.
„Но тази група от хора вече
имат конзоли. По-голямата
мейнстрийм клиентела сякаш не е запалена по тези
неща. За Nintendo обявяването на нова конзола със
сигурност ще забави някои
от техните продажби”, допълва Креченте. Според
него е ясно, че решението
на Nintendo е признание,
че продажбите на Wii са
спаднали значително. Повечето играчи и семейства
от първата вълна, интересуваща се от Wii, вече притежават конзолата.
„В този момент мисля, че
Nintendo вече чакат нова-

та си конзола и искат още
веднъж да разширят пазара
за игри”, заключва Брайън
Креченте.
Някои смятат, че в Wii все
още има живот. „Обявяването на наследник на Wii не
би трябвало да има голямо
влияние върху текущите
продажби на конзолата”,
казва Джеси Дивнич, анализатор видеоигри в Центъра за дизайн и изследвания
на забавленията (Electronic
Entertainment Design and
Research), пред CNET. Според него в момента целевата група на Wii са чувствителнине към цената, а тези
клиенти едва ли са наясно
с последното развитие на
хардуера.
Теодора Мусева

Управляващо дружество „ДСК Управление на активи” АД уведомява
всички заинтересовани, на основание чл.191 от ЗППЦК, че е представило
на Комисията за финансов надзор, тримесечни отчети към 31.03.2011
г. на управляваните от него договорни фондове – „ДСК Стандарт”,
„ДСК Баланс”, „ДСК Растеж”, „ДСК Имоти” и „ДСК Евро Актив”.
Желаещите могат да се запознаят с отчетите на интернет страница:
www.dskam.bg и на адрес: гр.София, ул. „Цар Калоян” № 1, ет. 4, всеки
работен ден от 9 ч. до 17 ч.

Съветът на директорите на “Юг Маркет Фонд Мениджмънт”
АД съобщава, че тримесечните финансови отчети към 31.03.2011 г.
на Договорен фонд “Юг Маркет Максимум” и Договорен фонд „Юг
Маркет Оптимум” са представени на Комисията за финансов
надзор.
Отчетите са на разположение на заинтересованите лица и потенциалните инвеститори в офиса на дружеството в гр. Пловдив,
бул. “Васил Априлов” 92 всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа и на
сайта на управляващото дружество www.fund.ugmarket.com.

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

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

▶ Някои фенове не могат да се разделят със своя xbox
дори в банята
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АвтоПАРИ

Градът на автомобилите

Autostadt
на Volkswagen
е комплексен
лабиринт
Когато си автомобилен гигант, собственик на марките
Audi, Lamborghini, Bugatti,
Bentley, можеш да си позволиш всичко, дори собствен
автомобилен град. Когато
си Volkswagen, не само можеш да си го позволиш, ти
най-вероятно вече го имаш.
Германците действат със
замах, купуват акции или
направо цели компании, които техни конкуренти дори
и не помислят, че могат да
притежават. И въпреки това
техният Autostadt изумява с
мащабите и инкорпорираните в него идеи.
Автомобилният град е
разположен до оригиналния завод на компанията във
Волфсбург. С четирите си
комина и потискащия тухлен
цвят той прилича повече на
концлагер, отколкото на фабрика за автомобили, което
след създаването на Autostadt
коренно се променя. Накратко, това е високотехнологичен комплекс от иновативни
архитектурни решения: многоетажни “паркинги”, музеи,
кина, изложбени зали, представителства на всяка марка
на концерна, и екологични
препратки във вид на водни
площи, зелени градини, дори
съоръжение за отглеждане и

автоматично напояване на
цветя.
400 архитекти

Идеята се заражда през 1994
г., когато на изложението
Еxpo 2000 в Хановер е представена концепция за изваждане на показ на всички
операции, които извършва
Volkswagen, включително
на всеки процес от производството на автомобили.
Работата по строителството
стартира четири години покъсно, непосредствено до
завода на Volkswagen, където преди това се помещава
компания, занимаваща се с
търговия на гориво.
Най-значимите исторически модели на концерна
се съхраняват в специални
прозрачни контейнери и са
изложени в главната сграда
на комплекса, която е открита през 2000 г. По това
време става ясна и инвестицията, която е в размер на
435 млн. EUR. Около 2 млн.
души посещават Autostadt
всяка година, привлечени
от модерната архитектура
и нестандартното за един
автомобилен производител
внимание, което е обърнато на култура и екология.
Екипът от 400 архитекти е

▶ Клиенти на
Volkswagen могат да
пристигнат в Autostadt и да вземат
новия си автомобил
директно оттам,
вместо да чакат
стандартната
процедура по
пристигането
на колата в
определен дилър

вложил творческо мислене
при проектирането на всичко, дори на екстериорната
мебелировка.
География

Заводът на Ц, и съответно Autostadt, е локализиран
непосредствено до канала
Мителанд, който е пътен
възел на водния транспорт
в Германия по оста изток запад. Той свързва Франция,
Швейцария и страните от
Бенелюкс с Полша, Чехия и
Балтийско море.
На територията на комплекса има и офроуд трасе за
Volkswagen Touareg, което
преминава под моста, построен над канала и свързващ
Волфсбург с Autostadt. Достъпна е и детска състезателна писта, където бъдещите
собственици на Volkswagen
управляват малки електрически автомобили, оформени
като Volkswagen Beetle.
Когато всичко това омръзне
на посетителите, на разположение има два киносалона,
единият от които е конструиран под формата на сфера.
Там те могат да гледат късометражни филми, а отделна
зала е посветена на качествата и недостатъците на
различните горива и тяхното
влияние върху спортните
автомобили.
Двата прозрачни многоетажни паркинга, които
Volkswagen нарича стъклени “силози”, са високи 60
м и сформират първия дом
на произведените в завода
автомобили. Те са свързани с него чрез дълъг 700
м подземен тунел, в който
автомобилите пътуват със

▶ Заводът на
Volkswagen, и
съответно Autostadt, е локализиран
непосредствено до
канала Мителанд, който
е пътен възел на водния
транспорт в Германия
по оста изток - запад

▶ Когато всичко
това омръзне на
посетителите, на
разположение има
два киносалона,
единият от които
е конструиран под
формата на сфера
СНИМКИ АВТОРЪТ

скорост 1.5 м в секунда. В
избрани европейски страни
клиенти на компанията могат да пристигнат в Autostadt
и да вземат новия си автомобил директно оттам, вместо
да чакат стандартната процедура по пристигането на
колата в определен дилър.
Като компенсация германците предлагат на тези клиенти
безплатен вход в комплекса,
ваучери за храна и серия от
организирани мероприятия,
които да превърнат покупката на автомобил в спомен.
Има възможност клиентите
да наблюдават как автоматичната система в “силозите”

доставя техния автомобил,
организиран преди това като
книга в библиотека. Това
е и единственият начин на
километража на колата да е
изписана цифрата 0, защото
на практика тя не изминава и
метър на собствен ход.
Необичайно е, че гледката е лишена от паркирали
автомобили, които да нарушават визуалната хармония.
Посетители споделят, че при
пристигането си в Autostadt
са били потресени от това,
както и от размера на комплекса.
През март 2008 г. в Autostadt
е открит и музей, в който са

изложени всички “крайъгълни камъни” в индустрията.
Изложбата включва не само
автомобили на Volkswagen,
но и такива на конкуренцията, разбира се, преминали
през специален маркетингов подбор. Всеки уникален експонат е съпроводен с
информация и исторически
снимки от годините, в които
е създаден. Тук посетителите се връщат в миналото и
имат възможността да извървят целия път не само
на Volkswagen до наши дни,
но и на автомобилите като
цяло.
Драгомир Попов

специално издание

ТЕНИС
Инвестицията
в тенис
клубове е
голяма и се
връща бавно
Въпреки кризата няма отлив
на играчи от клубовете
За някои тенисът може да
е просто спорт, но за други
той е и бизнес. Също както в самия спорт обаче и в
тенис бизнеса се пробива
трудно и още по-трудно се
печели. Мениджърите на
някои от водещите тенис
клубове в България са
категорични - стартовата
инвестиция е в милиони левове и се възвръща

Цени
Пълната
екипировка
струва от 400 до
900 лв.
Пълната екипировка за
тенис на корт излиза
минимум 400, като в
зависимост от марките,
материите и изработката цената й може да
достигне и около 900 лв.
▶ Маратонките за
тенис варират от 70 до
300 лв.
▶ Екипът, без значение за
мъж или за жена, струва
около 100 лв.
▶ Цената на ракетата
в зависимост от марката варира между 200 и
500 лв.
▶ Ако тренирате поне
веднъж в седмицата по
един час през уикенда,
годишната ви такса ще
е около 900-1000 лв.
▶ Така разходите, свързани с тренировки по
тенис за една година,
плюс пълната екипировка ще достигнат от
1400 до около 2 хил. лв.

и з к л юч и т е л н о б а в н о .
Основните източници на
приходи са от спонсорите
на турнири и таксата, която плащат членовете на
клуба. Базите разчитат и
на субсидии от държавата,
а някои се опитват да си
осигурят и европейско финансиране. Само от тенис
обаче
им е

трудно да се издържат и
затова в повечето случаи
се предлагат и възможности за други спортни
дейности. Все пак обаче
мениджърите са доволни,
че въпреки кризата броят
на посетителите в тенис
клубовете не е спаднал, а
напротив - остава сравнително стабилен.
Трудното начало

Да създадеш и “отгледаш”
тенис клуб не е лесно.
И въпреки това броят на
клубовете в страната, които са членове на Българската федерация по тенис
(БФТ), никак не е малък
- 110. Собствениците избягват темата “инвестиции”, но по неофициални
данни минималното вложение е около 0.5 млн.
лв. Обикновено се стартира и с банкови заеми,
но дори и получаването
им не е лесно. “Трудно
получихме кредит заради
бавна възвръщаемост от
спортна дейност”, разказва за началото на тенис
бизнеса си Юлия Берберян, собственик на тенис
клуб “Малееви”. Тя отбелязва, че връщането на
заема не е било лесно, но
въпреки това са успели да
спазят сроковете. Според
нея сериозна роля за този
успех са имали и допълнителните услуги, които
предлага клубът. “Без тях
сроковете за връщане на
кредита щяха да бъдат
доста по-големи”, казва
Берберян.
Повече
разнообразие, постабилни приходи

Действително голяма част

500
▶ хил. лв. е минималната
инвестиция в тенис клуб

от тенис клубовете в страната залагат на комбинацията тенис плюс други
спортове, за да може да
си гарантират по-стабилни и постоянни приходи.
В “Малееви” например
предлагат не само тенис на корт на открито и
закрито (там се намира
единствената в България
закрита зала за тенис на
корт), но и скуош, тае бо,
народни танци, както и
SPA процедури. Друг от
големите столични клубове е “Дема”, където на
територията на комплекса може да се тренира
фитнес и аеробика, да се
ползва солариум и сауна
и т.н. На практика почти
няма клуб, който да е изцяло, само и единствено
за тенис.
“Бизнесът с тенис в България е доста труден. Поч-

ти всички приходи, които
се получават, отиват за
покриване на разходите,
особено през зимния сезон”, коментира и Борислав Георгиев, управител
на тенис клуб “Лозенец
2000”.

Спонсори
на турнири

И държавните, и частните
клубове може да печелят
добре от организирането
на турнири, разказват ме-

ниджърите им. Колкото
по-популярни и посещавани са турнирите, толкова
повече спонсори може да
бъдат привлечени. От рекламното им присъствие на
кортовете, което в някои
случаи не е само по време
на турнир, а и извън него,
тенис клубовете си осигуряват добри приходи. Сред
най-големите спонсори в
България е например компанията за производство
и търговия с бутилирана

Бизнесът с тенис в България
е доста труден. Почти всички
приходи, които се получават,
отиват за покриване на разходите,
особено през зимния сезон
Борислав Георгиев,
управител на тенис клуб “Лозенец 2000”
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Клубове
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Класация на клубовете за 2011 г.
Клуб

▶ са клубовете в страната,
които членуват в Българската федерация по тенис

Точки

Клуб

Точки

1. “Левски”, София

2336

6. “Хасково”

1323

2. “Черно море Елит”, Варна

1960

7. “Пазарджик”

868

3. “Локомотив”, Пловдив

1876

8. “15:40”, София

751

4. “Дема”, София

1442

9. “Спорт Палас”, Сливен

713

5. “Локо 98”, Пловдив

1054

10. “Изида”, Добрич

710
Източник: Българска федерация по тенис

Юлия Берберян,

тенис клуб “Малееви”

Беше ни трудно
да получим
нужния кредит
за финансиране на
клуба. От банката
смятаха, че връщането
ще е много трудно.
За радост успяхме да
върнем заема за помалко от планирания
период от 7 години.
Все още обаче не сме
върнали инвестицията
за построяване на
клуба. Факт е, че ако
предлагахме само тенис
като възможност за спорт,
нямаше да успеем да си
върнем първоначалните
заеми толкова бързо.

Явор Цаков,
президент на тенис клуб “Левски София”

Основният финансов
гръб на клуба ни са
аматьорите. В момента
членовете на клуба са около
70 души, като те плащат и
членски внос. Допълнителна
финансова помощ получихме
благодарение на програма
“Красива България”. За две
години получихме общо 60 хил.
лв., с които обновихме клуба
- трибуни, ремонт на кортове
и съблекални. Субсидията,
която получаваме от държавата,
е доста малка и се базира
на резултатите на клуба в
ранглистата на Българската
федерация по тенис. Тя възлиза
на 10-12 хил. лв. За радост
Министерството на младежта
и спорта осъзна, че е важно
не само да се подкрепят
федерациите, но и самите
клубове, така че тази субсидия
може да се увеличи.
СНИМКА SHUTTERSTOCK

вода и напитки “Девин”.
Тя е и генерален спонсор
на БФС вече трета година.
“Девин” и друга компания
с отношение към тениса
- “Карлсберг България”,
дори са инициатори на
собствени турнири. Сред
спонсорите обикновено са
банкови и застрахователни
компании, производители
на алкохолни и безалкохолни напитки и др.
Помощ
от държавата

Държавата предвижда финансова подкрепа за всички клубове - независимо
как се финансират, но за
съжаление е твърде малка,
коментират собствениците на спортни бази. Всяка
година Българската федерация по тенис изготвя
класация на клубовете,
като ги степенува по успе-

хи и постижения. Мястото
на клуба в ранглистата
определя и сумата, която
той ще получи. За 2010
г. на първо място е тенис
клуб “Левски”, София.
Неговите 2336 точки му
носят около 11 000 лв.
Тази сума обаче никак
не е достатъчна за покриването на разходите
на клуба, за да може той
да бъде и печеливш, коментира неговият президент Явор Цаков. “Имаме
много силен любителски
аматьорски тенис клуб.
Той е основният финансов гръб. Около 70 души
финансират клуба чрез
своя членски внос”, казва
Цаков.
Въпреки трудната финансова ситуация и многото пречки тенис клубовете
са получили обещание,
че може и да се стигне до

увеличаване на субсидията от държавата. Според
Явор Цаков Министерството на младежта и спорта е осъзнало, че е важно
да се подкрепят не само
федерациите, но и самите
клубове.

от определената сума. В
конкретния случай клубът
получава от “Красива България” 120 000 лв. през
двете години и също толкова осигурява за собствена сметка.

Възможност
и за евросубсидии

Тенис бизнесът може и да е
труден, но поне има верни
фенове. Въпреки кризата
интересът към тениса бе
сравнително слабо повлиян, коментират мениджърите на тенис клубовете.
Едно от обясненията е, че
този спорт не е евтино удоволствие и се практикува
предимно от хора с добро финансово състояние,
които са били и по-малко
засегнати от кризата. Което означава, че макар и
труден, този бизнес може
да бъде и доста успешен.

Тенис клуб “Левски”, който е и най-старият спортен
център у нас, е обновил
базата си и благодарение
на субсидии по проекта
“Красива България”. “Две
години поред успяхме да
получим участие в тази
програма и по този начин
обновихме клуба - трибуни, ремонт на кортове и
съблекални”, казва Цаков.
Спецификата на финансирането по проекта е, че
спортният комплекс трябва да осигури половината

Верни фенове

Ивана Петрова

Хоби
Близо 40 хил. лв.
струва
изграждането
на тенис корт
вкъщи
▶ Да имаш тенис
корт в задния си
двор, съвсем не е
толкова сложно и
трудно.
▶ Всичко зависи от
градоустройствения
план на мястото,
придвижването
на проекта през
общината и дали
разполагате с около
30-40 000 “излишни”
лева.
▶ Според специалисти

не е трудно да се
вземе разрешително
за собствен тенис
корт.
▶ Проблемът по-скоро
е свързан с това дали
има достатъчно
свободно място
за движение ... и
съседи, които не
биха имали нищо
против постоянно
прехвърчащите
топки.
▶ Доста хора
решават да си
направят собствен
тенис корт, но
впоследствие се
разочароват. Затова
и самите експерти
казват, че доста поевтино и практично
е да се инвестира в
плувен басейн, а не в
тенис корт.
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Колко печелят най-успешните
български тенисисти

Най-добрите
български
тенисисти за 2010 г.

Магдалена Малеева е „най-богатата”
с печалби от наградни фондове в
размер на 4.4 млн. USD
Тенисът безспорно е от тези
спортове, в които постиженията на играчите може да
им донесат солидни приходи. Достигането на големите кръгове на турнирите от
„Големия шлем” или сериите
Masters носи не само дял от
впечатляващите наградни
фондове, но и щедри договори за спонсорство. Българската тенисистка, успяла да
спечели най-много от тениса,
безспорно е Магдалена Малеева. За шестнадесетгодишната си кариера тя е получила близо 4.4 млн. USD само
от наградни фондове.
Най-големите успехи

В исторически план безспорно най-големите успехи,
постигнати от българи на
световните тенис кортове,
се дължат на трите сестри
Малееви. Мануела, Катерина
и Магдалена са достигали
съответно трето, шесто и
четвърто място в световната
ранглиста и са поставили
множество рекорди, които
ще останат в историята на

световния тенис. За повече
от четвърт век - от първия
успех на 12-годишната Мануела на Open Bowl през
1979 г. до отказването на
Магдалена от професионалния спорт през 2005 г., в
световния тенис елит има
поне една Малеева.
Победите им на кортовете
ги превръщат и в най-успелите във финансово отношение
български тенисисти. Магдалена е спечелила от наградни
фондове 4 398 582 USD, наградите на Мануела възлизат
на 3 191 557 USD, а тези
на Катерина - на 2 187 183
USD. Друга много успешна
наша тенисистка - Сесил Каратанчева, която е достигала
до 35-о място в световната
ранглиста, е заработила от
турнири 545 500 USD.
Новата генерация

Към момента най-добре
представящите се на световните тенис турнири българи
са младите надежди Цветана Пиронкова и Григор
Димитров. Родената през

Най�добре печелещите тенисисти за ���� г.
�. Роджър Федерер

�� млн. USD

договори с Nike, Credit Suisse, Gillette

�. Мария Шарапова

��.�
млн. USD
договори с Nike, Prince, Tiffany
�. Рафаел Надал

��
млн. USD
договори с Nike, Kia Motors, Babolat
�. Серена Уилиамс

��
млн. USD
договори с Nike, Hewlett�Packard, Kraft
�. Винъс Уилиамс

��
млн. USD
договори с Wilson, American Express, Kraft
�. Анди Родик

��
млн. USD
договори с Lacoste, SAP, Lagardere
�. Новак Джокович

��
млн. USD
договори със Sergio Tacchini, Head, FitLine
�. Анди Мури

��
млн. USD
договори с Adidas, Head, RBS
�. Ана Иванович

�договори
млн.с Adidas,
USDYonex, Rolex
��. Йелена Янкович

�договори
млн.с Anta,
USDOrbit
Класацията е на Forbes

1987 г. Пиронкова постигна
най-големия си успех досега
през 2010 г., след като на
четвъртфинала на Wimbledon
се изправи срещу петкратната шампионка на турнира и
втора в световната ранглиста
Винъс Уилямс и успя да извоюва победа. С този успех
тя стана първата българска
тенисистка, достигнала до
полуфинал на Wimbledon.
Благодарение на редицата
победи над състезателки от
Топ 20 на света издигнаха
Пиронкова до 35-о място в
световната ранглиста. Успехите в турнири досега са й
донесли 1 474 729 USD.
Успехите на деветнайсетгодишния Григор Димитров
го изкачиха до 69-о място в
ранглистата при мъжете и
досега са му донесли 276 521
USD от наградни фондове.
Пътят към големите турнири се отваря пред Димитров
през 2008 г., когато става носител на шампионските титли на Wimbledon и US Open
за младежи.

Цветана
Пиронкова
▶ Дата на раждане:
13.09.1987 г., Пловдив
▶ Ръст: 180 см
▶ Тегло: 65 кг
▶ Играе с: дясна ръка, бекхенд с две ръце
▶ Професионален дебют:
2002 г.
▶ Победи/загуби на сингъл: 274/162
▶ Победи/загуби на двойки: 10-21
▶ Облекло и обувки: Lotto
▶ Ракета: HEAD
▶ Печалби от наградни
фондове досега: 1 474 729
USD

Григор Димитров
▶ Дата на раждане: 16 май
1991 г., Хасково
▶ Ръст: 188 см
▶ Тегло: 77 кг
▶ Играе с: дясна ръка
▶ Професионален дебют:
2008 г.
▶ Победи/загуби на сингъл:
158-82
▶ Победи/загуби на двойки:
36-27
▶ Облекло и обувки: Nike
▶ Ракета: Wilson
▶ Печалби от наградни фондове досега: 276 521 USD

Филип Буров

Според сп. Forbes:

Роджър Федерер е най-добре
платеният тенисист за 2010 г.
Най-големите приходи
за тенисистите
идват от рекламните
договори със спортни
и козметични
компании
Класацията на Forbes за найдобре платените тенисисти за
миналата година безапелационно извежда на първо място
швейцареца Роджър Федерер, който е заработил забележителните 43 млн. USD и
е със значителна преднина
пред останалите си колеги в
Топ 10. Това постижение се
дължи на дълготрайното му
лидерство на тенис турнирите и 10 доходоносни сделки
за спонсорство.
Постижения

Федерер е спечелил 16
титли от „Големия шлем”,
4 от Tennis Masters Cup
и 16 титли от турнирите
от сериите Masters. Той е
тенисистът с най-много
титли от „Големия шлем”
за всички времена и става
вторият тенисист след Андре Агаси, който е печелил
всички турнири от шлема,
откакто те се играят на
различни настилки. Швейцарецът държи и впечатляващ брой рекорди - първо
място в Топ 100 за цели 237

Роджър Федерер е тенисистът с най-много титли от „Големия шлем” за всички
времена
Снимка Reuters

последователни седмици
- от 2 февруари 2004 г. до
17 август 2008 г., участва
в 10 последователни финала и 20 последователни
полуфинала на турнирите
от „Големия шлем”. През
кариерата си досега е заработил над 62 млн. USD
само от наградни фондове,
което го поставя на първо
място по този показател за
всички времена.

Приходите

Класацията на Forbes е показателна за това, че за разлика
от много други спортове в
тениса половете са равни по
отношение на печалбите - 5
от влезлите в Топ 10 са мъже
и 5 - жени. В класацията
са включени не само печалбите от наградни фондове,
но и останалите доходи на
спортистите. Всъщност найголемите приходи за тениси-

стите идват от рекламните
договори със спортни, козметични и други гиганти. Както
и в повечето други спортове,
Nike държат лидерството по
отношение на подписани договори с най-успешните и
скъпи тенисисти. Компанията е привлякла четиримата
най-добре платени играчи,
които заедно имат 40 титли от
турнири от „Големия шлем”.
Филип Буров
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Конкурентът на футбола

Приходите от
реклама по време на
турнирите се пазят в
тайна

Тенис турнирите се нареждат сред най-гледаните спортни първенства по
българските телевизионни
канали. Това показа проучване на в. „Пари” сред телевизиите, които излъчват
тенис състезания. Успехът
на този спорт сред зрителите може дори да бъде сравнен с този на футболните
първенства. Оказва се, че
тенисът се гледа от почти
толкова хора у нас, колкото
и футболът.
Висок рейтинг

„По официалните замервания, както и според нашия
вътрешен анализ тенисът не
отстъпва по никакъв начин
на футбола, те си поделят
челното място по гледаемост”, казват от TV+. Телевизията е единствената
българска медия, която притежава правата за излъчването на ATP World Masters, част
от който е перлата в короната
- Wimbledon. Въпреки че
GARB все още не замерва
гледаемостта на цифровата
телевизия у нас и няма конкретни данни за рейтингите,
от TV+ са категорични, че
тенисът постепенно се превръща в любимия спорт на

Тенис 23
Технологии
Поглед с
ястребово око

онати - „Купа Дейвис” за
мъже и „Фед къп” за жени,
се провеждат в България,
БНТ ги излъчва пряко.
Състезанията по тенис по
традиция се наблюдават
от немалък брой зрители”,
коментираха от държавната телевизия. БНТ обаче
също не успя да подкрепи
твърдението си с цифри от
рейтингите.
Реклама

Оказва се, че тенисът се гледа от почти толкова хора у нас, колкото и
футболът

зрителите. До голяма степен
за това допринасят и все
по-добрите постижения на
българските тенисисти.
„В последните години наблюдаваме ново поколение
български надежди като
Цветана Пиронкова и Григор

Екран
Коя телевизия,
кой турнир
излъчва
▶ Само няколко български телевизии излъчват
редовно тенис турнири.

Димитров. Преценихме, че
това не е явление, а началото
на ера в българския спорт, и
ще излъчваме всички мачове на Пиронкова през този
сезон”, коментираха от TV+
за в. ”Пари”.
БНТ е другата българ-

ска телевизия, която излъчва тенис турнири, но
предимно организираните
от Българската федерация
по тенис. „Винаги когато
срещите на националния
ни отбор в неофициалните
световни отборни шампи-

Сред тях е БНТ, която
излъчва неофициалните световни отборни шампионати - „Купа
Дейвис” за мъже и „Фед
къп” за жени, организирани от Българската
федерация по тенис.
TV+ е закупила права-

та за излъчването на
ATP World Masters, част
от който е перлата в
короната - Wimbledon.
„Евроспорт”, която не
е българска телевизия,
но е достъпна за зрителите, излъчва US Open и
Australian Open.

Макар да няма актуални
данни за гледаемостта на
цифровата телевизия, все пак
рекламните тарифи говорят
сами по себе си за популярността на спорта и конкретно
тенис турнирите сред зрителите. Според официалната
тарифа на TV+ 30-секунден
рекламен спот по време на
тенис мач струва 300 лв. без
ДДС на рекламодателите.
Това е най-високата цена за
реклама в TV+. Дали обаче
приходите от реклама по
време на тенис турнирите
оправдават разходите по
закупуване на права, които никак не са малко, от
телевизиите не пожелаха
да коментират. Информацията е конфиденциална,
а и условията за получаване на лиценз са въпрос на
вътрешна договорка, която
всеки кандидат постига индивидуално.
Елена Петкова

▶ Да си съдия на мач,
в който топката се
движи със средна скорост от 50 метра в
секунда, не е лесна задача.
▶ На помощ отново се
притичват високите
технологии - от десет
години, в професионалния тенис често се
използва компютърната система Hawk-Eye,
чиято задача е да следи
дали кълбото е вътре
или извън терена. Тя
прави това не чрез
запис, а като изчислява
статистически найвероятната траектория на топката.
▶ Технологията се предоставя от компанията Hawk-Eye Innovations,
чиято печалба за миналата година е 1.1 млн.
GBP, а за 2011 г. планира
да я увеличи до 1.8 млн.
GBP.
▶ Само преди месец компанията беше купена
от Sony, но цената по
сделката не бе уточнена.

Телевизионен тенис като на живо
Най-реномираните
световни турнири се
опитват да привлекат
повече зрители с 3D
технологии

Правилата на тениса може и
да са останали практически
непроменени за почти век и
половина, но това не означава, че този спорт изостава от
съвременните тенденции в
технологиите. В опит да привлекат още повече зрители
към този и без това популярен
спорт, организаторите на три
от четирите турнира, формиращи „Големия шлем” - US
Open, Wimbledon и French
Open, дадоха подкрепата си
за една от най-обсъжданите
в последно време технологии
- триизмерната картина.
Навлизане на
технологията

През 2010 г. US Open бяха
първите, които „прегърнаха” 3D излъчванията. На 10
септември с помощта на производителя на електроника
Panasonic телевизия CBS
Sport пусна първото в света
предаване на тенис мач в 3D.
За целта са използвани шест
платформи за 3D камери,
два камиона за обработка
на изображението и отделен
снимачен екип.
Европейските турнири не останаха по-назад.
Френската тенис федерация
също започна партньорство с
Panasonic и миналогодишното издание на турнира French

Open, известен също като
Roland Garros, беше излъчено в триизмерен формат.
Мачовете са били предадени
и по интернет за всички клиенти на Orange, а след края
на турнира е бил създаден
и специален документален
филм в 3D.
От другата страна на Ламанша спортните фенове
също няма да останат разочаровани. Финалите на
смятания за най-престижен
турнир в света Wimbledon,
който тази година се провежда между 20 юни и 3 юли,
ще бъдат записани в 3D от
ВВС с подкрепата на Sony.
Освен по телевизията те ще
бъдат излъчени в над 600
киносалона по целия свят.
Според организаторите това
не трябва да ни изненадва
- първите цветни кадри в
историята на ВВС също са
били от Wimbledon.
Пазарен дял

На 10 септември
телевизия CBS
Sport пусна първото
в света предаване на
тенис мач в 3D

Разбира се, за да гледате тенис в 3D,
ще са ви необходими съвместим
с триизмерните
технологии те-

левизор, както и специалните очила. За момента
тяхното разпространение е сравнително
ограничено, но технологията постоянно
завзема нови територии.
Според компаниите за проучване на пазара NPD и Gfk

Group Samsung Electronics
продължава да държи лидерските позиции по пазарен
дял в развитите пазари за
3D телевизори като Северна
Америка и Европа. Данните
на NPD показват, че през
първото тримесечие делът на
продадените 3D телевизори
на Samsung е 48.8%, следван
от Sony (25.8%) и Panasonic

(13.9%). Трите производителя прилагат формата на
активна 3D картина. Анализите на Gfk сочат, че 3D
телевизорите на Samsung,
които са продадени на пазара
в Европа между януари и
февруари, имат пазарен дял
от 49.9%, следвани от Sony
(23.4%) и Panasonic (10.2%).
Пламен Димитров
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Вестник “Пари” отличи
най-добрите CEO-та на корта

Победители в тазгодишния тенис турнир на
вестника са Елена Паунова и Любомир Маринов
Победителят в тазгодишния турнир на в.
“Пари” Chief Executive Open (CEO) при
жените е Елена Паунова, управител за
Македония в компанията за транспорт
и логистика “Милицер и Мюнх”, а при
мъжете Любомир Маринов, мениджър
корпоративни клиенти в Ситибанк.
Традиция

Турнирът се провежда за 10-и пореден
път. В него взеха участие 38 мъже и 4
жени, като за първа година схемата е
променена - играеше се сингли и условието беше да се заема ръководна позиция в компания. Магдалена Малеева,
номер 4 в световната тенис ранглиста
за жени, игра с победителите в тенис
турнира на в. “Пари” в подкрепа на

инициативата за устойчиво развитие
Gorichka.bg
Конкуренция

През уикенда сили на кортовете на тенис
клуб “Малееви” премериха мениджъри от
Air France, “Астра Зенека”, “Филип Морис”, “Дженерали България”, УниКредит
Факторинг, bTV, “Карл Цайс”, “Делчев и
Партньори”, “Оркикем”, “Бизнес Софт”,
“Милицер и Мюнх”, Ситибанк, Райфайзен
Инвестмънт и УниКредит Булбанк.
Тенис турнирът на в. “Пари” се осъществи с подкрепата на Автомотор Корпорация
и BNP Paribas. “Девин” осигури напитките, а наградите бяха осигурени от верига
магазини SLS.

▶Победителите в тенис турнира на в. “Пари” са Елена Паунова
и Любомир Маринов

Коя е Елена Паунова
▶ Елена Паунова, победител при жените, носител на тенис купата на “Пари” за първа
година. Започва да играе от първия турнир на “Пари”, когато е студентка в УНСС. Тя
сподели, че тенис турнирът е прекрасно място за създаване на контакти - от първия
турнир играе всяка година. Сега е управител за Македония в компанията за транспорт и логистика “Милицер и Мюнх”. Познава се с финалистите при мъжете от турнира на “Пари” и с двамата е играла в двойка в предишни издания на турнира.

Кой е Любомир Маринов

▶ Любомир Маринов, мениджър корпоративни клиенти в Ситибанк - победител при
мъжете и носител на купата на “Пари” за втори пореден път. Участвал е в турнира на
в. “Пари” няколко години. “10-ият турнир на “Пари” събра 40 от най-добрите в любителския тенис през уикенда, в който се провеждаха още 7 други турнира”, каза Маринов.
“Аматьорският тенис е на много добро ниво в България, защото играчите често са помотивирани дори от професионалните състезатели”, допълни още той.

Екип в. “Пари”

▶ Венцислав Тодоров (“Дженерали България холдинг”), Христо Максимов (съдия),
Любомир Маринов (Ситибанк), Елена Паунова (М&М “Милицер и Мюнх БГ”), Стоян
Батов (“Хрома” ООД), Николай Маринов (Дилингова финансова компания), Елвира
Вергиева (АТМ), Георги Тодоров (“Контакт сити” ООД), Радостина Стефанова
(“Спринг 2” ООД), Анелия Ангелова (oт ляво на дясно)

▶ Магдалена Малеева, номер 4 в световната тенис ранглиста за жени, игра с
победителите в тенис турнира на в. “Пари” в подкрепа на инициативата за
устойчиво развитие Gorichka.bg
Снимки ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА

