Новини ▶ 8-9

Партиите
отново не
си дават
клубовете

Петък

10 юни 2011, брой 108 (5168)

Компании ▶ 14

“Газпром”
купува
“Петрол”

USD/BGN: 1.33833

EUR/USD: 1.46140

Sofix: 412.65

BG40: 127.15

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

-0.04%

+0.04%

-0.54%

+0.67%

цена 1.50 лева

Мека топлина
във вестникарския
бизнес

Зад покупката на 34% от в. “Стандарт” се показва неизвестен чуждестранен
фонд, волейболен спонсор и човек от фирмите около “Винпром Пещера” ▶ 4-5
Новини ▶ 6

Частните телевизии
не подписаха
меморандума
за предизборен
плурализъм

Компании ▶ 11

“Монбат”
инвестира
13 млн. EUR
в завод в
Румъния

Компании ▶ 12-13

Атанас Бобоков, председател
на УС на “Монбат” АД

“Телелинк” на
Спас Русев се
обединява с
австрийската
“Датентехник”
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Мнения

Печеливш
Васил Велев

Губещ
Викрам Пандит

“М+С Хидравлик” АД отбеляза впечатляващ
ръст на цената на акциите си вчера - 8.3%.
Дневният оборот на ценните книжа на
компанията надмина 32 хил. лв., което е над
средното за последните 12 месеца. Цената на
акция достигна 8 лв., което е и 52-седмичен
връх.

Банковата корпорация Citigroup, управлявана от Викрам Пандит, призна, че пробив на компютърната й система е дал достъп на хакери до данните на стотици хиляди клиенти. Според Citigroup около 1% от клиентите с издадени от нейни филиали карти са били засегнати от пробив в системата за онлайн
банкиране, в която се съдържа информация за имената, номерата на сметките и адресите на електронните им пощи.

Коментар

▶ По темата: “Правителството е обещало
на Брюксел да не вдига
пенсиите”
▶ Българите ще продължат да живеят в мизерия
независимо от подобряването и ръста в икономиката. За да гарантират
финансовата стабилност
на съюза. В същото това
време народите, изпитващи неприязън към нашите
икономически емигранти
и очевидната ни мизерия,
ще продължат да си харчат и похапват доволно,
нарушавайки всякакви
европейски ограничения
за бюджетен дефицит
и свръхзадлъжнялост! И
това ако не е геноцид,
здраве му кажи!
Димитър Александров

Новини ▶ 4-5

България е
обещала на
Брюксел да не
вдига пенсиите

Четвъртък

9 юни 2011, брой 107 (5167)

Компании ▶ 8

БМФ взе концесията на част
от „Пристанище Бургас”
Ще изградим складова база, така че да може да се организира и
транзит на стоки, което сега е невъзможно, обясни Кирил
Домусчиев, председател на надзорния съвет на дружеството

USD/BGN: 1.33888

EUR/USD: 1.46080

Sofix: 414.91

BG40: 126.31

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

+0.30%

-0.30%

+0.47%

-0.58%

цена 1.50 лева

млн. EUR
от "РокфелеР"

Дъщерната компания на Rockefeller Group - Europa Capital LLP, обяви, че е придобила “Мол
София”. Това е втората голяма сделка на дружеството в България след покупката на “Ритейл парк
Пловдив” за 20 млн. EUR ▶ 7
Компании ▶ 8

Компании ▶ 9

Двете
най-големи
фирми за външна
реклама у нас се
Рекорден интерес
към магистрала „Струма” обединяват

Приложение ▶ 13-23

Банките избягват
проекти за
строителство и
ВЕИ в Пловдивския
регион

pari.bg Топ 3

1
2

Тодор Батков продаде 34% от в. ”Стандарт”. Новите съсобственици са свързани
с “Винпром Пещера”.
Правителството е обещало на
Брюксел да не вдига
пенсиите. Ангажиментът на България е
записан в официален документ на ЕК и в Националната програма за реформи
2010-2013 г.

3

“Монбат” открива
завод за 13 млн. EUR
в Румъния. На официалното рязане на
лентата ще присъстват
българският премиер Бойко
Борисов и румънският му
колега Емил Бок.
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www.pari.bg
ул. княз борис I №161
София 1202
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информация: 4395800
Издава
Бизнес Медиа Груп EАД,
част от Bonnier Business Press

Научете си закона
Едно публицистично предаване
от миналата седмица направи
въпроса с медийния плурализъм в
предизборно време изключително
актуален. Откритото и категорично издигане на кандидатурата на
Меглена Кунева за президент от
една добре позната за българския
зрител телевизионна продукция
беше окачествено като нередно.
Никой обаче не каза, че подобно
действие е незаконно - дори Съветът за електронни медии (СЕМ).
Някой май не си познава закона!
Вместо да умува над текстове
за предизборен меморандум и
да кани шефове на телевизии,
за да го подпишат, регулаторът
направо трябваше да се произнесе. Нарушението на Закона за
радио и телевизия е очевидно,
поне за тези, които са го чели
внимателно. Тези, които не са,
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Вместо да
умува над
текстове
за предизборен
меморандум, СЕМ
просто трябваше
да спази закона
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ще ги улесним в търсенето - Раздел II, Спонсорство, чл. 82. ал. 4
и 5. Текстовете на двете алинеи
недвусмислено гласят: “Не може
да бъдат спонсорирани новини
и актуално-публицистични предавания за текущи събития” и
“Не може да бъдат спонсори на
предавания политически партии
и организации, както и религиозни организации”. Според
председателя на СЕМ Георги
Лозанов тези текстове се отнасят
за държавните медии - БНТ и
БНР. Да, ама не - нормативният
акт го казва ясно. Условието
важи за всички медии.
Нека проследим пътя на нарушението - “Шоуто на Слави”
е шоу тогава, когато актьори
разиграват скечове. А какво е то
в дните, в които в студиото са
поканени министри, политици и

Снимка марина ангелова

други представители на властта
и говорят по актуални за страната ни теми? Това определено
го превръща в актуално-публицистично предаване. А шоуто
не е ли външна продукция, няма
ли спонсори? Има и не го крие
- “макар че е външна продукция, именно то се превърна в
емблема на медията”, се казва на
интернет страницата на шоуто.
Същата тази телевизия обаче се
разграничи от него след излъчването на предаването с Меглена
Кунева.
Надяваме се председателят на
СЕМ да е допуснал грешка.
Това е законът, който пряко засяга
работата на неговия регулатор.
Така, вместо да губи време в
изготвянето на меморандуми,
можеше да се произнесе, че има
нарушение на закона.
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Число на деня

56.4%

От доклада днес е
отпаднала година 2011. Това
означава, че България и
Румъния са извън сметките за
влизане в Шенген по време на
тази календарна година

▶ е ръстът на износа на България за ЕС за първото
тримесечие на 2011 г. спрямо същия период на предходната
по данни на НСИ

Илияна Йотова, евродепутат от групата на социалистите

Висшият скандален съвет

ВСС се превърна
в другарски съд

Антикампания

На последна
инстанция
Съдът оневини
полицаите за
убийството на
Чората

▶Съдиите Галина Захарова (вляво) и Капка Костова
подадоха оставки като членове на ВСС снимка боби тошев

Съветът прие
оставките на
двете съдийки,
които напуснаха
заради скандално
назначение, и ги
обвини в лобизъм
Висшият съдебен съвет прие
оставките на двете съдийки,
които напуснаха в знак на
протест срещу назначаването на новия председател
на Софийския градски съд.
Повечето членове на съвета
нямаха колебания по въпроса и обвиниха досегашните си колежки в лобизъм,
бягство от отговорност и
дори саботаж. По време на
заседанието главният прокурор Борис Велчев каза, че
оставките са загуба за ВСС,
но все пак беше сдържан. За
разлика от правосъдния ми-

нистър Маргарита Попова,
която разкритикува поредицата скандали, свързани
със съвета.
Оставките са повече

Съдиите Галина Захарова
и Капка Костова подадоха
оставки като членове на
ВСС след избора на съдия Владимира Янева за
председател на Софийския
градски съд. Това бяха
поредните оставки след
решението на ВСС, което
разбуни съдебните среди.
Съдия Величка Панова, която беше опонент на Янева
във вота, също подаде оставка като зам.-председател
на Софийския градски съд.
Преди нея учредителят на
ГЕРБ Душана Здравкова,
която беше във Варненския
окръжен съд, обяви, че подава оставка като съдия
заради “демагогията, лице-

▶ Върховният касационен
съд отхвърли обвиненията срещу полицаите по
делото за убийството
на Ангел Димитров-Чората. Това е окончателно
решение.
▶ Чората почина при
груб арест през 2005 г.
Случаят беше силно критикуван от защитници
на човешките права. На
първа инстанция полицаите бяха осъдени, впоследствие присъдите
им бяха намалени, а сега
ВКС реши, че са невинни. Случаят предизвика
недоволство сред колегите им полицаи, които
заплашваха с протести.
Премиерът Борисов и
вътрешният министър
Цветанов също открито са заставали на
тяхна страна.

мерието и арогантността на
властта”. Здравкова обяви
случая за непотизъм.
Близки приятели

След избора й Владимира
Янева призна, че е приятелка с вицепремиера и
вътрешен министър Цветан Цветанов. Той също
не отрече, че се познават,
но обясни, че е приятел с
много хора и не вижда нищо лошо, защото такава му
е средата. Към Янева има
критики и заради малкия й
стаж, едва 4 години.
Филипа Радионова

В броя четете още

Свят ▶ 10
Приемането
на България
и Румъния
в Шенген се
отлага поне
до 2012 г.

Weekend
▶ 20-21
Сексът на
властта
Няколко афери,
които светът няма да
забрави

▶Тайландската избирателна комисия нареди премахването на предизборни
постери, изобразяващи политиците като различни животни - кучета, маймуни,
бикове и крокодили. Надписът на плакатите е “Не пускайте животните в
парламента”. Те са разлепени от Народния демократичен алианс, който призовава
хората да не гласуват на предстоящите парламентарни избори на 3 юли  снимка БТА
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4 Новини Тема на деня

Мека топлина във вестника
НОВИТЕ
СЪСОБСТВЕНИЦИ

СДЕЛКАТА
ТОДОР БАТКОВ

66%

На ��.��.���� г. "ГМ Прес" АД купува ��% от
"Стандарт нюз" АД, което притежава и
издава в. "Стандарт"

След сделката
едноличният
собственик на "Т.Б.
Консулт" ЕООД Тодор
Батков остава
мажоритарен
собственик с ��% от в.
"Стандарт"

“Аз стоя зад сделката,” каза за в.
“Пари” собственикът на волейболен
клуб ЦСКА и на 40% от “ГМ прес”
АД Георги Георгиев. Каза го няколко
минути след като вече беше казал, че
зад сделката с 34% от в.”Стандарт”
стои “сериозен инвестиционен фонд,
който не иска да влиза в България”.
Известният с добрите си бизнес
контакти с Русия предприемач за
първи път навлиза в медийния бизнес. Заедно с двама свои съдружници
Георгиев купи от Тодор Батков една
трета от “Стандарт нюз” АД, което е
собственик на в. “Стандарт”. Представител на новите съсобственици
в управителния съвет на “Стандарт
нюз” обаче не е Георгиев, а съдружникът му и изпълнителен директор
на “ГМ прес” Кирил Захариев, който
има богата бизнес история, свързана
с фирмите около “Винпром Пещера”.
Така въпросът кой всъщност купува
дял от един от най-големите български вестници остава загадка. Загадка
остава и мотивът на някой да си купи
миноритарен пакет от фирма, която
отчита загуба.
Кой кой е

Името на Георги Георгиев е много
по-познато на спортните фенове. От
5 години той е собственик и основен
спонсор на волейболния клуб ЦСКА
и под неговото ръководство отборът,
освен че стана шампион на България,
постигна сериозен успех и в европейската Шампионска лига. Има редица
фирми, свързани с туризъм, строителство и търговия. В част от фирмите си
има за съдружници руски граждани.
Адвокатът по сделката също е руснак.
“Смятаме, че това е един от сериозните и водещи вестници в България.
Смятаме, че този бизнес върви доста
добре, затова решихме да влезем в
него”, обясни Георгиев.
На един адрес

“ГМ прес” ще участва в управлението на “Стандарт” чрез своя изпълнителен директор. Това е 42-годишният
Кирил Захариев, който има бизнес отношения с фирмите около “Винпром
Пещера”. Захариев притежава фир-

40%
Георги

ГЕОРГИЕВ

"ГМ Прес"
АД

40%
Кирил

Продавач е "Т.Б. Консулт" ЕООД, която
дотогава притежава всички акции на
"Стандарт нюз" АД

Зад покупката
на 34% от
в. “Стандарт”
се показва
неизвестен
чуждестранен
фонд,
волейболен
спонсор и
човек от
фирмите около
“Винпром
Пещера”

34%
20%
Галина
ПЕЕВА

ЗАХАРИЕВ
ми, които са регистрирани на един
и същ адрес с някои от фирмите,
свързани с производителя на алкохол.
Кирил Захариев също така е управител на дружество, притежавано от
“Сигма консултинг”, а това е фирмата
собственик на един от кандидатите
за приватизация на “Булгартабак”
“Кингс Табако”. Адресът отново е
същият. Преди 3 години пък Захариев
е продал дела си в имотна компания
на “Галакси пропърти груп”, която
пък е собственост на основателите на
“Винпром Пещера” Атанас Петров и
Антон Щерев. Официалната позиция
на алкохолната компания обаче е, че
“няма никакво отношение към извършената сделка”.
Въпросите

За 2008 и 2009 г. издателят на “Стандарт” отчита печалба. За миналата
2010 г. обаче нещата вече не стоят
така - след спада на рекламата в
печатните издания и намалените продажби на вестниците дружеството е
отчело данъчна загуба. Затова остава
въпросът защо някой ще купи миноритарен пакет от вестник, който губи
пари, а в същото време ще декларира,
че няма да прави промени в редакционната политика. Георги Георгиев
дори заяви, че “този бизнес върви
доста добре, затова решихме да влезем в него”, което обаче противоречи
на внесените в Търговския регистър
документи.
В отчета обаче има прогноза за 2011
г., която предвижда приходи от 1.5
млн. лв. от ПР услуги. Доколко това
не противоречи на Етичния кодекс,
който задължава медиите ясно да
разграничават реклама от журналистика, също е въпрос. Друг въпрос е
кой точно купува дял от в. “Стандарт”
- цитираният от Георгиев “сериозен
инвестиционен фонд”, лично той или
фирмите около “Винпром Пещера”,
накъдето води новият член на управителния съвет на “Стандарт” Кирил
Захариев. Всички те имат право да
си купят вестник, но читателите пък
имат правото да знаят кой говори.
Иван Бедров
Елена Петкова

Интервю Георги Георгиев,
съсобственик на “ГМ Прес”, акционер
с 34% в “Стандарт нюз”

Зад нас стои
сериозен
чуждестранен
инвестиционен
фонд

▶Господин Георгиев, кой купи 34% от “Стандарт нюз”?
Това, което знаем, е, че е компанията “ГМ Прес”, но не
знаем кои сте.

- “ГМ Прес” АД ги купи.

▶Това ваша фирма ли е?

- Да, моя и на мой партньор.

▶ Защо направихте тази сделка?

- Смятаме, че това е един от сериозните и водещи вестници в България. Смятаме, че този бизнес върви доста добре,
затова решихме да влезем в него.
▶В годишния финансов отчет на “Стандарт нюз” е
отчетена данъчна загуба за 2010 г. Тоест купувате
миноритарен пакет от дружество, което не прави
пари в момента?

- На този въпрос не искам да отговарям.

▶Имате ли амбиции да участвате в управлението на
дружеството - да промените, да подобрите нещо?

- Какво да подобрим? В “Стандарт” достатъчно добре си
стоят нещата - нито ще сменяме редакционната политика,
нито някакви промени ще правим. Водещ си остава господин Батков във вестника. Ние го купуваме, защото искаме
да влезем в нов бизнес. Това е ново начинание за нас.
▶Тоест очаквате да получавате 1/3 от печалбата,
като при всеки бизнес?

- Би било разумно, затова сме купили 34%.

▶Може би не знаем цялата картина, но изглежда не-
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Тема на деня Новини 5
Deja vu
“Випром Пещера” отново е близо
до медийна сделка

ВОЛЕЙБОЛ, РУСИЯ
И "МИСИС БЪЛГАРИЯ"
Георги Георгиев ��� г.� е собственик и основен спонсор на
волейболен клуб ЦСКА. Притежава фирми, свързани с
туризма, спорта и строителството. Има руски партньори,
известен и с добрите си бизнес контакти с Русия.
В края на миналата година съпругата му Галена Димова
спечели конкурса "Мисис България".
Георгиев беше спонсор и на детските отбори на футболен клуб
"Ботев"�Пловдив.
По�късно спонсор на пловдивския отбор стана собственикът
на Корпоративна търговска банка Цветан Василев.

Галена Пеева ��� г.� е
свързана с Георги Георгиев
като съсобственик или член на
съвета на директорите на
няколко фирми, в които
Георгиев е мажоритарен
собственик.
Сред тях са "Спортива
Белмекен" АД, "ЕГ Капитал"
ООД, "Спортива" АД и др.

ПЪТЯТ КЪМ ПЕЩЕРА
Кирил Захариев ��� г.� участва в над �� фирми. Притежава ���% от "Мегатрон" ЕООД, която е
регистрирана на ул. "Данаил Николаев" �� в Пловдив. На същия адрес са регистрирани голяма
част от компаниите от групата на "Винпром Пещера".
Това не е единствената връзка на Захариев с един от най�големите производители на алкохол в
България.Той е управител на "Вектор фикс" ООД, която е собственост на "Сигма консултинг" ООД
� фирмата, която притежава "Кингс Табако" АД. Фирмата официално обяви, че ще участва в
приватизацията на "Булгартабак".
През ���� г. Захариев продава дела си в "Прайм ДС" ООД на "Галакси пропърти груп" � фирмата е
собственост на основателите на "Винпром Пещера" Антон Щерев и Атанас Петров и развива
бизнеса им в областта на туризма и строителството.

▶ Името на “Винпром Пещера” за пореден път се
появи в публичното пространство като евентуален
купувач на медия. Този път компанията се смята за
приближена на фирмата “ГМ Прес”, която закупи 34%
от “Стандарт нюз”. Проверка в Търговския регистър
установи, че изпълнителният директор на “ГМ Прес”
Кирил Захариев участва и в няколко компании от
кръга на “Винпром Пещера”. “Нямаме никакво отношение към извършената сделка. Упоменатите хора
нито са служители, нито участват в управлението
на “Винпром Пещера”, коментира за в. “Пари” Димитър Димитров, който е мениджър корпоративни
комуникации във “Винпром Пещера” АД. Съсобственикът на “ГМ Прес” обаче заяви, че именно Захариев е
представител на фирмата в управителния съвет на
“Стандарт нюз” (виж интервюто).
▶ “Винпром Пещера” беше спомената и в сделката
за закупуването на всекидневниците “Труд” и “24
часа”. Единият от новите собственици на медийния
холдинг Любомир Павлов публично обвини вече бившия си партньор по сделката Христо Грозев, че се е
опитвал да вкара “Винпром Пещера” като акционер в
дружеството, собственик на всекидневниците. По
думите на Павлов обаче опитите на Грозев са били
парирани.

Из финансовите отчети на “Стандарт нюз” АД
В ХИЛ. ЛВ.

����

����

����

Приходи
от дейност
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�� ���

�� ���

Разходи
за дейност

�� ���

�� ���

�� ���

Данъчна
загуба
Печалба

��
� ���

��

логично да купиш миноритарен пакет, без да участваш в
управлението, от дружество, което отчита загуба?

Ние
имаме
представител
в
управителния
съвет на
“Стандарт
нюз”, така че
участваме в
управлението

В “ГМ
Прес”
аз участвам,
аз съм
председател на
управителния
съвет. Зад
цялата сделка
стоя аз

- Ние имаме представител в управителния съвет на “Стандарт
нюз”, така че не може да се говори, че не участваме в управлението.
▶Значи ще участвате в управлението, но няма да участвате в редакционната политика?

- Да. Всичко се запазва, както е било до момента. Ще вървим
напред, много неща ще направим, но с течение на времето.
Задавате ми въпроси, на които сега не мога да отговоря.
▶Вие ли сте представител на “ГМ Прес” в управата на
“Стандарт нюз”?

- Да, и аз. Има представител, който е официален. Това е изпълнителният директор на “ГМ Прес”.
▶Господин Кирил Захариев, който е ваш партньор в “ГМ
Прес”, участва ли в покупката на дял от “Стандарт нюз”?

- След като той е съдружник и управител на това дружество,
значи участва. Фирмата е купила вестника, в сделката не
участват физически лица. Зад нас седи един сериозен инвестиционен фонд, който не иска да влиза в България и е напълно
нормално.
▶Тоест сделката е финансирана от инвестиционен фонд,
който е от друга държава?

- Не е от друга държава, български са капиталите, всичко е
нормално. Задавате ми неудобни въпроси, от които не виждам
някакъв смисъл.
▶Ще обявите ли сега или по-късно стойността на сделката?

- Държа да остане конфиденциална. Ако господин Батков
я съобщи, тогава ще я съобщим и ние. Не искам да изнасям
конфиденциална информация.
▶Кой е инвестиционният фонд, който финансира сделката?

- “ГМ Прес” финансира цялата сделка.

▶Да, но споменахте за инвестиционен фонд преди малко.

Казах ви, “ГМ Прес” АД купи вестник “Стандарт”.

▶Вашият партньор господин Захариев участва в много фирми, близки до “Винпром Пещера”. Има ли участие
Винпром “Пещера” или близки фирми в сделката?

- Няма такова нещо.

▶И накрая понеже сам споменахте, без да съм ви питал, за
инвестиционен фонд. Кажете кой е.

Снимка Булфото

- Нищо не съм споменавал. Казах ви, че са български парите и
капиталите и “ГМ Прес” е купил 34%. В “ГМ Прес” аз участвам,
аз съм председател на управителния съвет. Зад цялата сделка
стоя аз.
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Големите телевизии не
подписаха меморандума на СЕМ
Фактически почти всички
приеха меморандума по един
или друг начин, независимо дали го
подписаха или не
Георги Лозанов, председател на СЕМ

▶Три от общо 13-те поканени на подписването
медии парафираха предизборния меморандум,
изготвен от СЕМ
▶ СНИМКА МАРИНА АНГЕЛОВА

Позиция на АБРО
относно предизборния
меморандум

Според членовете на АБРО спазваният
от всички Етичен кодекс е достатъчна
гаранция за обективното и безпристрастно
информиране на обществото
Асоциацията на българските радио- и телевизионни
оператори (АБРО) отказа да
подпише предизборния меморандум, изготвен от Съвета за електронни медии.
Един документ
е достатъчен

Най-големите и влиятелни
медии в страната бяха поканени в сряда от председателя
на СЕМ доц. Георги Лозанов
да подпишат меморандума.
В деня, в който документът
трябваше да бъде парафиран
обаче, по-голямата част от
13-те поканени медии не

Санкционирани
СБЖ изгони
наемател,
близък до
Петьо Блъсков
▶ Съюзът на
българските
журналисти (СБЖ)
прекрати договор за
наем на фирма, близка
до издателя Петьо
Блъсков. Договорът
за стопанисването на
Международния дом
на журналистите във
Варна на “Български
имоти корпорация”
ЕООД е бил прекратен
с решение на
управителния съвет
на СБЖ. Фирмата
е собственост на

изпратиха свой представител. Членовете на АБРО изпратиха в официално писмо
своя мотив за отказа да се
включат към инициативата
на регулатора за предизборен плурализъм. “Членовете
на АБРО обаче няма да се
присъединят към насроченото за днес подписване на
предизборен меморандум,
защото смятат, че стриктното придържане към нормите
на Етичния кодекс на българските медии е достатъчна
гаранция за правото на гражданите да бъдат обективно и
безпристрастно информираадвоката Данчо
Джиков. Допреди
две години обаче
“Български имоти
корпорация” е
собственост на “Южен
кръст 2001” - компания
на Петьо Блъсков-син.
▶ От СБЖ съобщават,
че договорът е
прекратен, защото
“Български имоти
корпорация” ползва
изцяло имотите на
СБЖ, но не плаща наем.
Фирмата не плащала
задълженията си
от 2010 г. и въпреки
че има подписано
споразумение за
разсрочено плащане,
отново не е изпълнила
задълженията си по
него.

ни”, посочиха в писмената
си позиция частните медии.
Сред членовете на АБРО
са bTV, Нова телевизия, “Дарик”, TV7, BBT, ТВ “Европа”, “Канал 3”, “Евроком”,
“Евроком България”, “М
САТ”, “Скат”, радио “Фокус”.
Всички са “за”,
подписите са
без значение

Въпреки че повечето от
поканените представители
на медиите не подписаха
меморандума, шефът на
СЕМ Георги Лозанов беше
положително настроен за
медийното поведение при
предстоящите избори. “Фактически почти всички приеха меморандума по един
или друг начин, независимо
дали го подписаха или не”,
коментира пред в. “Пари”
Лозанов. В писмото на АБРО се казва, че асоциацията
приветства меморандума,
въпреки че няма да го парафира. Това даде основание
на шефа на СЕМ да смята, че
всички телевизии занапред
ще спазват принципите, залегнали в изготвените от
регулатора текст. Лозанов
допусна, че неприсъствието
на АБРО е заради “известна
доза честолюбие, защото го
предлага СЕМ, а не АБРО”.
С оптимизъм за
предстоящите
избори

Шефът на медийния регу-

латор окачестви меморандума като документ, който
не притежава административна тежест, но самото му
подписване би било демонстрация на воля да се спазват
текстовете в документа. В
посочения за подписването
час в СЕМ присъстваха 6
телевизии. Само три медии
сложиха подписи под меморандума - радио “Фокус”,
ТВ “Европа” и “Нова българска телевизия”.
Как се стигна
до меморандума

Идеята за създаване на предизборен меморандум дойде, след като преди седмица
екипът на “Шоуто на Слави
Трифонов” покани за гост
Меглена Кунева и открито
подкрепи кандидатурата й
за президент. След като предаването беше излъчено, от
bTV излязоха с официална
позиция за случилото се. Ръководството на телевизията
се разграничи от предаването, обявявайки конкретното издание като “солова
акция”.
В текста на предизборния
меморандум е записано, че
във времето, предхождащо
официалната предизборна
кампания, в периода на кампанията и по време на самите избори медиите ще се
придържат към обективност,
равнопоставеност и баланс
при представянето на политическите претенденти.
Елина Пулчева

Асоциацията на
българските радиои телевизионни
оператори и нейните
членове приветстват
инициативата на
Съвета за електронни
медии за подписване
на предизборен
меморандум.
Действително
нормативната уредба
и националният
законодател не са
очертали стриктно
границите на
поведение на медиите
по отношение на т.
нар. политическа
реклама извън
рамките на периода на
предизборна кампания,
предвиден в Изборния
кодекс, приет съвсем
скоро от Народното
събрание.
Осъзнавайки своите
отговорности
и обществена
значимост на
мисията и функциите,
които изпълняват,
гарантирайки
основните права
на гражданите да
се информират и
отчитайки нуждата
от по-високо ниво
на самодисциплина,
всички членове на
АБРО са подписали и
стриктно спазват
Етичния кодекс на
българските медии.
Отстоявайки
гарантираното си
право да работят без
всякаква цензура и
уважавайки правото
на обществото
да получава и да
разпространява
достоверна
информация, за да
могат гражданите
да играят активна
роля в условията на
прозрачна демокрация,
членовете на АБРО
изцяло следват
приетия от тях
Етичен кодекс.

Във връзка с
това, отчитайки
засилващата се роля
на саморегулацията
на общностно
ниво, прогласена и
в Директивата за
аудио-визуалните
медийни услуги,
възприета и
в нормите на
Закона за радиото
и телевизията,
смятаме, че
медийната политика
на членовете ни
е насочена изцяло
към осъзнато
и балансирано
отношение към
всички политически
субекти в интерес
на аудиторията.
Поетите от медиите
отговорности чрез
подписването на
Етичния кодекс
са образец за
обективност и
безпристрастност
без връзка с
времевите измерения
на отделния
политически цикъл.
Предвид
гореизложеното,
приветствайки
отговорната
инициатива на Съвета
за електронни медии,
ви информираме,
че членовете на
Асоциацията на
българските радиои телевизионни
оператори (АБРО) няма
да се присъединят
към насроченото
за днес подписване
на предизборен
меморандум,
като смятат,
че стриктното
придържане към
нормите на Етичния
кодекс на българските
медии е достатъчна
гаранция за правото
на гражданите да
бъдат обективно
и безпристрастно
информирани.
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Найденов обеща Брюксел да обезщети
зеленчукопроизводителите на 100%
Земеделският
министър изчисли,
че българските
производители са
загубили 12 млн. лв.
заради истерията
с ешерихия коли
и сметката расте с
милион на ден
Обезщетенията, които ще
даде Европейският съюз
заради епидемията, предизвикана от мутирала
бактерия ешерихия коли, ще покрият 100% от
загубите на българските
зеленчукопроизводители.
Това твърди министърът
на земеделието и храните Мирослав Найденов
още преди да е сигурен
окончателният размер на
средствата, които Брюксел
ще отпусне на засегнатите
производители в различните държави. Разбира се,
те ще трябва да докажат
с документи, че от края
на май до края на юни са
претърпели загуби заради истерията с ешерихия
коли.
Има обаче и допълнително условие. Тъй като
парите са изцяло от Евросъюза, фирмите трябва да
имат договор или с Фонд
„Земеделие”, или с асоциацията на зеленчукопроизводителите, за да получат
обезщетенията.
Възможно най-скоро

Земеделският министър
съобщи още, че министерството му е готово да
започне да изплаща пари
на производителите веднага след гласуването в ЕС
на 14 юни. Вероятно ще
се използват средства на
Фонд „Земеделие”, който
разполага с голям бюджет.
„Производителите се нуждаят от тези пари веднага”,
подчерта Найденов.

Парите са 100%
европейски и подлежат
на строг контрол от ОЛАФ,
Сметната палата на ЕС и
др. Ще има и съвместни
комисии в ЕС, които да
докажат загубите. Дано само
не се окаже изведнъж, че
имаме продукция, достойна за
рекордите на Гинес
Мирослав Найденов,
министър на земеделието и храните

Найденов посочи, че извънредното заседание на
министрите на земеделието
в ЕС във вторник е било
много тежко, както и битката за размера на средствата.
Комисията е предложила
компенсация в размер на
общо 130 млн. EUR, покриваща 30% от средноевропейската цена на 5 вида
зеленчуци. За краставиците
тя е около 90 стотинки. Ден
по-късно сумата е била коригирана на 210 млн. EUR,
или около 50% от средните
цени. Тъй като българските
производители имат претенции за цена от около 45
ст., средствата ще стигнат,
за да покрият целите им
загуби.
Мнението на
засегнатите

Председателят на Българската асоциация на
производителите на
оранжерийна продукция
(БАПОП)Пламен Сапунджиев изрази своето задоволство от решението.
„Говорихме за обезщетение
в размер на 30% от средната цена на краставиците
за ЕС, а получихме 50%”,
заяви той и добави, че това
е голямо постижение.

210
▶ млн. EUR, или около 50% от средните европейски
цени на пет вида зеленчуци ще отпусне ЕК като
компенсации

12
▶ млн. лв. са към момента загубите на българските
зеленчукопроизводители и нарастват с по милион
на ден

Според Борислав Сандов от Асоциация „Биопродукти” обаче за биопродуктите трябва да има други
средни цени, въз основа на
които да се изплащат компенсации. От една страна,
защото те са по-скъпи, а от
друга, защото техният имидж е пострадал най-много.
„Биопроизводителите са
най-големият потърпевш
от тази криза. А България е
и най-големият производител на биокраставици в ЕС”,
твърди Сандов.
Елена Герганова, търговски директор на биопроизводителя „Гимел” - един
от най-големите в Европа,
наскоро каза за в. „Пари”,
че от края на май износът
за основния им пазар Германия е невъзможен и компанията търпи загуби.
Ани Коджаиванова

▶ Българските зеленчуци са безопасни, категоричен е министър Найденов. Освен
това били „и по-хубави, и по-добри” от европейските
Снимка Марина Ангелова
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Партиите отново не си
ГЕРБ ще преговаря
за намаляване
наполовина
на партийните
клубове в София,
но инициативата
отново се очертава
като неуспешна
Темата за партийните клубове за пореден път излезе
на дневен ред в Столичния
общински съвет. Поводът
стана изказване на зам.председателя на СОС Мартин Заимов, който поиска
те да бъдат закрити или да
не работят само за политическите партии. Според
данните в София има 300
клуба, а като реакция ГЕРБ
обяви, че се водят преговори те да бъдат намалени наполовина. Повечето
партии обаче не са съвсем
съгласни, защото според
тях подобни решения може
да попречат на партийната
им дейност.
Настоящият премиер и
бивш кмет на столицата
Бойко Борисов беше особено активен по въпроса с
клубовете и ги беше обявил
за “обръчи” (по примера на
репликата на лидера Ахмед
Доган, че около всяка партия има обръчи от фирми).
Не е ясно каква част от тези
клубове, за които партиите
плащат преференциални
наеми, се отдават под наем
от самите тях и се ползват
за кафенета и сладкарници.
За мандат и половина, докато Борисов управляваше
София, обаче с тях нищо не
се случи.
Преди изборите на
Синята коалиция

Дискусията за броя и бъдещето на тези клубове беше
повдигната от заместникпредседателя на СОС Мартин Заимов, който беше избран за общински съветник
от листата на “Алианс за
София”. “И един политически клуб в София е много.
Не е необходимо в модерна
София да има партийни клубове”, обяви Заимов пред в.
“Пари”. Той каза, че повдига
сега въпроса, защото в неделя има предварителни избори на Синята коалиция.
Обаче има още една причина. “Напомних, че Бойко
Борисов, когато беше кмет,
няколко пъти обеща да реши
въпроса и че този общински
съвет 4 години по-късно не
е направил нищо”, допълни
Заимов. Според него или не
трябва въобще да има политически клубове, или партиите трябва да си поделят
едно помещение. По думите
му твърде дълго полити-

ческите формации ползват
общински помещения и
това трябва да спре. Той
предлага тези помещения да
се използват от организации
в обществена полза.
Врагове на едно
мнение

И сини, и червени обаче
са против ликвидирането
на партийните клубове.
Според представители на
БСП това ще се отрази
пагубно на членската им
маса. “Ние имаме утвърдени структури и партиен
живот и редуцирането на
тези клубове се отразява
на членовете ни. В София
те са 18 950”, каза председателят на политическата
група на БСП в общинския
съвет Жельо Бойчев.
“Смятам, че партийните клубове са нещо нормално. Повдигането на
този въпрос от господин
Заимов е, меко казано,
неадекватно”, коментира Стефан Иванов, зам.председател на групата на
СДС в съвета.
Цените са повишени

Пред общинския съвет Заимов изтъкна и че партиите
плащали смешно малки
суми за наем на общината.
“Не е вярно. Наемите бяха
увеличени в пъти през последната година”, коментира Жельо Бойчев. От БСП
дадоха като пример техен
клуб в район “Илинден”.
Помещението е с площ 70
кв. м и е към трафопост.
От 283 лв. наем общината
го била увеличила на 750
лв. Членовете на столетницата смятат, че този наем е
висок. Според червените
и представители на ГЕРБ
не е нормално партиите да
плащат наем по пазарни
цени, защото не извършват
търговска дейност. По думите на Николай Стойнев
от ГЕРБ повишаването на
цената е било неизбежно, защото някои от договорите за наем са били
сключени преди повече от
10 години при смешно ниски цени. Според Закона
за политическите партии
наемът, който те трябва да
плащат, се определя от отчетната стойност на имота
и амортизационните отчисления.

снимка боби тошев

Игра по правилата

“Ние вече втора година
спазваме указанията на
Сметната палата и ползваме клубовете само за политическа дейност. Там,
където имаше нарушения,
са уведомени съответните
районни организации и нарушенията са отстранени”,
коментира Жельо Бойчев.
Сега предстоят преговорите между партиите от
СОС, преди да подпишат
споразумение. Нито един
представител на политическите формации обаче
не каза в какъв срок това
споразумение трябва да бъде подписано и дали има
шанс това да се случи преди
местните избори. ГЕРБ все
пак настояват, че клубовете
трябва да бъдат намалени
наполовина.
Красимира Янева

Наемите не са пазарни
Мисля, че и един партиен
клуб е много. Не е необходимо в модерна София да
има партийни клубове. В
края на мандата на миналия
общински съвет са били
307 - 93 на СДС и над 60 на
ДСБ, а на другите партии много по-малко. Днес са
намалени. Кому е нужно
това, освен на партийните
функционери, които се събират там? Това са помещения на всички софиянци. За
20 години достатъчно много
обща собственост е била
използвана не в посока на
интереса на всички софиянци, за да продължава това.
Съгласен съм, че партийните функционери трябва

Мартин Заимов,
зам.-председател на СОС,
“Алианс за София”

Наемът
е бил
увеличен, но съм
сигурен, че не е
пазарен наем

да се срещат някъде, но не
виждам проблем това да
са споделени помещения
и партиите да се разбират
помежду си в кой момент
коя партия да го ползва.
Наемът е бил увеличен, но
съм сигурен, че не е пазарен наем. Нивото на наема
не е важно, а че клубовете
са на ключови места и се използват от шепа партийци.
Тези клубове са на подходящи места за обществена
дейност и не виждам защо
тя трябва да бъде партийна.
В съзнанието си партийните
функционери, без значение
на политическата формация, се изживяват като
функционери от БКП.
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дават клубовете

Хронология
Неспазени закани
Вземете партийните
клубове. Знаете ли
колко клуба има в София?
357. От тях 109 са на СДС,
61 са на БСП. Тези клубове
са ресторанти, кафета. Това
не са ли обръчи? Това кафе,
което е в моя клуб и плаща
8 ст. за квадратен метър, а
реално на месец печели 20
хил. лв., половината отчита в
партията. Ако ДПС е виновно
за смесените райони, за
геноцида, който извършва
към българските фирми там,
ако комунистите са виновни
за кризата от Жан Виденов
включително, за София
изцяло са виновни сините
партии
Бойко Борисов,
април 2006 г., пред в. “Стандарт”

Партиите разполагат
с партийни клубове,
които не се използват
по предназначение, а са
превърнати в търговски
обекти
Бойко Борисов,
април 2006 г.

Партиите да се откажат
от клубовете си в полза
на граждански сдружения
Бойко Борисов,
декември 2007 г.

БСП има 46
партийни клуба.
Наемът е различен,
в зависимост от
зоната. Имаме много
сериозно повишение
на наемите - от
последната 1 година
- в пъти. В голямата
си част това са
помещения към
трафопостове или
в партерни етажи.
Там не се извършва
друг тип дейност
освен партийна. Аз
отказвам на тази
тема да се правят
спекулации. Това е
нормална практика
в Европа и в света.
Парламентарно
представените
партии трябва да
имат възможност
да осъществяват

Жельо Бойчев,
председател на групата на БСП

Това са
помещения
към трафопостове

своята дейност. Няма
как в едни големи
софийски райони да
събереш един екип
и да се провежда
партиен живот, да се
обсъждат определени
проблеми. Ние имаме
утвърдени структури
и партиен живот и
редуцирането на тези
клубове се отразява
на членовете ни. В
София те са 18 950.

Имаме клубове
в 24-те района
на София. В помалките по един, а
в по-големите - по
два. В сравнение
с началото на този
мандат бяха 2-3
пъти повече. Ние
сме се съгласили,
че трябва
преразпределение
на броя на
клубовете, за да
има за всички
парламентарно
представени партии
и за НДСВ, които
имат представители
в Европарламента.
Има комисия
към Столичната
община, която
води преговори
за бъдещето на
клубовете. Считам,

Стефан Иванов,
зам.-председател на групата
на СДС

Имаме по
един-два
клуба във всеки
район

че партийните
клубове са нещо
нормално. Освен
това вече има в
пъти увеличение
на наемите.
Повдигането на
този въпрос от
господин Заимов
е, меко казано,
неадекватно.

Цената трябва
да е поносима
Сега има близо 300 клуба, а ще станат под 150.
На всички клубове, чиито
договори са изтекли, те
не са подновени. Наемите
са осъвременени, защото
някои клубове са имали
договори отпреди 10 години. Смятам обаче, че не
може да се иска плащане
на пазарен наем, а цената
трябва да бъде поносима
за извършване на политическа дейност.

Николай Стойнев,
общински съветник от ГЕРБ

Наемите са осъвременени,
защото някои клубове са
имали договори отпреди 10 години
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Доклад на Bristish Petroleum:

През 2010 г. светът е използвал
рекордно количество енергия
Китай измести САЩ
по потребление на
енергия, а САЩ пак
изпревариха Русия по
добив на газ
През 2010 г. светът е използвал рекордно количество
енергия. Увеличението на
годишна база е с 5.6%, като
това е най-големият ръст
от 1973 г. насам. Това става
ясно от доклада на British
Petroleum (BP) за енергийния
пазар през 2010 г. Проучването на енергийната компания
показва и нови тенденции
като например това, че Китай вече измества САЩ по
потребление на енергия. В
същото време САЩ за втора поредна година отчитат
по-високи добиви на природен газ в сравнение с Русия.
Друг извод от доклада е, че
петролът продължава да е
горивото с най-голямо значение в световен мащаб с дял
в световното потребление
от 33.6%, макар че за 11-а
поредна година позициите
му се свиват.
Кой колко енергия
ползва

Търсенето в страните членки на Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)
нараства с 3.5%, като това е
най-големият ръст от 1984
г. насам, посочват от BP.
Консумацията в останалите държави се увеличава
със 7.5%.
Делът на лидера по енергийно потребление Китай
е 20.3%, като увеличението на годишна база е с
11.2%. САЩ вече имат
дял „само” 19%, а ръстът
на ползваната енергия на
годишна база е 3.7%. Други големи потребители на

▶ Китай, САЩ, Русия, Япония и Индия са страните с най-голямо енергийно потребление в световен мащаб		

енергия са Русия, Япония,
Индия и др.
И газовият лидер е...

Според BP САЩ за втора
година изместват Русия по
обем на добития природен
газ през 2010 г. Според
данните добивът в САЩ е
бил 611 млрд. куб. м газ, а
този в Русия - 588.9 млрд.
куб. м. Тези показания обаче се различават от резултатите, които представят

5.6%

20.3%

▶ е ръстът на
енергийното
потребление в световен
мащаб през 2010 г.

▶ е делът на енергийното
потребление на Китай,
като той е най-големият
в световен мащаб

руските и американските
представители на сектора.
Според руското Централно
енергийно управление на
топлоенергийния комплекс
Русия е добила 651 млрд.

куб. м газ, а информацията
на американската администрация за енергийна
информация показва, че в
САЩ са били произведени
639 млрд. куб. м газ.

За цената
на енергията

Цените на енергийните
източници са се променяли
с различна динамика през
2010 г. Петролът например
почти през цялата година остана на нива 70-80
USD за барел, преди да се
увеличат през четвъртото
тримесечие. Природният
газ поскъпва значително
във Великобритания и на
пазарите, в които се инде-

снимка Bloomberg

ксира с цените на петрола.
Суровината остава сравнително евтина в Северна
Америка, където производството на шистов газ е
продължило да се увеличава, както и в Централна
Европа основно заради
SPOT цените на доставка.
Цените на въглищата са
останали ниски в Япония
и Северна Америка, но са
се увеличили значително
в Европа.

Приемането на България и Румъния в
Шенген се отлага поне до 2012 г.
За членството се
изисква пълно
съгласие на
вътрешните министри
на страните от
Шенген. Холандия
обаче отлага
решението си
за 2012 г.
Министрите на вътрешните работи на ЕС решиха
на среща в Люксембург
да отложат членството
на България и Румъния
в Шенгенската зона, въпреки че двете страни са
покрили напълно техническите изисквания за
членството и получиха
категорична подкрепа от

Европейския парламент.
Те също така не се ангажираха и с конкретен
срок за членство. Членството в Шенген изисква
единодушно одобрение
от вътрешните министри
на всички страни членки
на зоната, такова обаче
засега няма.
Още преди самата среща
в Люксембург Холандия
обяви, че ще вземе решение
за приемането на България
и Румъния в Шенген едва
през 2012 г. Холандският
министър по въпросите на
имиграцията Герд Леерс заяви, че е твърде рано да се
вземе решение. По думите
му Холандия ще проучи
внимателно предстоящия
доклад на ЕК за напредъка

на България и Румъния в
реформирането на съдебната система и борбата с
корупцията, преди да вземе
решение. Но не само Холандия, а и други страни
имат сериозни резерви към
България и Румъния по
тези теми.
Така двете страни са
поставени в нещо като
период на пробация. Те
силно се надяваха да получат одобрение за членство
още през 2011 г., както е
предвидено и в договорите
им за присъединяване към
Евросъюза. Ден по-рано
и двете страни получиха
категоричната подкрепа
и оценка на Европейския
парламент, че са технически готови.

▶ Само преди няколко дни България и Румъния получиха категоричната
подкрепа на евродепутатите за техническата си готовност за
влизане в Шенген 					
снимка Боби Тошев
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Стойност

40 000

Компании
и пазари

▶ тона е капацитетът на инсталацията за раздробяване на отпадни батерии, която
новият завод на “Монбат” АД в Румъния ще рециклира на година

“Монбат” инвестира
13 млн. EUR в завод в Румъния

Дружеството планира следващата инвестиция да е в Гърция
“Монбат” откри третия си
рециклиращ завод за акумулаторни батерии на стойност 13 млн. EUR. Според
председателя на управителния съвет на “Монбат”
АД Атанас Бобоков инвестицията ще им се възвърне
напълно в рамките на 6 до
7 години. Капацитетът на
инсталацията за раздробяване на отпадни батерии
е 40 000 тона на година, а
металургичната част има
възможността да произведе
22 000 тона олово годишно. “Монбат рисайклинг”
- Румъния е четвърти поред
завод за рециклиране след
функциониращите вече два
в България и един в Сърбия.
Във фабриката работят 65
служители, като част от тях
са българи, занимаващи се
с обучението на румънския
персонал. На официалното
откриване присъства и премиерът на Румъния Емил
Бок. Според него това е
една от най-важните инвестиции от българска страна
за Румъния.
Рециклирането като
основен подход

Чрез завода ще се преработват отпадните батерии
от румънския пазар. Атанас
Бобоков заяви, че стратегията им е основана на
рециклиращи мощности,
които да покриват 100%
нуждите на завода от олово
и оловни сплави. Те от своя
страна се използват за производството както у нас,
така и в Сърбия. Оловото
заема 65% от разходите за
направата на единица продукт на предприятието. В
момента близо половината
от използваната суровина
е собствено производство.
Според Бобоков е много
важно да получиш цена на
оловото под международната. “Търговците на олово
продават близко до борсовата цена. Чрез рециклирането пестим пари”, коментира той. Финансирането
на проекта е осъществено
чрез дългосрочен инвестиционен кредит от Пощенска банка и Булбанк.
Приходи и разходи

“Монбат” АД е най-големият производител на
акумулатори и стартерни
батерии в България.

Заедно с дъщерното си
дружество “Монбат рисайклинг” компанията е
реализирала продажби на
стойност 13.17 млн. лв. за
април, което е с над 11%
увеличение на годишна
база. Консолидираната
печалба на дружествата
е 1.72 млн. лв. Това е
увеличение с 19% в сравнение с печалбата, направена само от “Монбат”, за
април 2010 г. В момента
компанията е в етап на
преговори с Европейската
банка за възстановяване и
развитие. Поводът е заем
от 15 млн. EUR, с който
да се повиши капацитетът
и да се довърши изграждането на рециклиращи
мощности в предприятието в Монтана. Най-големият пазар на продуктите
на “Монбат” е Германия,
а България потребява
около 26% от неговата
продукция. Плановете за
развитие на компанията
за бъдещето гледат към
съседна Гърция. 

Снимка емилия костадинова

Мнение

“Монбат рисайклинг”
няма да се листва на борсата
Спряхме се на Румъния
като следваща страна за
построяването на рециклиращ завод поради факта,
че е изключително голям
пазар. Не само като площ и
население е почти двойно от България, а и като
автомобили. Близостта на
страната също ни улеснява
много логистично. Факт е,
че на територията на Румъния няма подобни мощности. Също така е важно, че
тук токът е по-евтин, природният газ също. Данъците
им обаче са по-високи. Като
възможност да правиш бизнес, например бързина при
издаване на разрешителни,
са малко пред нас. Като
чужд инвеститор очаквахме

да бъде упражнен някакъв
натиск върху нас, корупция
например. Такова нещо
обаче не се случи. Тук ще
преработваме само акумулаторите от румънския
пазар. В момента Гърция
е на дневен ред в инвестиционните ни планове.
Важно е да се отбележи, че
“Монбат рисайклинг” няма
да се листва на борсата. По
този начин ще избегнем
разводняване на собствеността. Хората, които имат
акции в “Монбат”, имат и в
рециклиращото ни дружество и ако пуснем рисайклинга отделно, ще ощетим
акционерите. Това е начин
да запазим доверието на
инвеститорите.

Атанас Бобоков,
председател на управителния съвет на “Монбат” АД

Очакваме
инвестицията ни да се върне
за 6 до 7 години
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12 компании и пазари

“Телелинк” се обединява с
“Датентехник” за експанзи
Фирмата на Спас Русев очаква
приходите на съвместното
дружество да достигнат 80 млн.
EUR през 2011 г.
Българският доставчик на
информационни и комуникационни услуги “Телелинк” подготвя навлизането
си в Централна Европа. В
момента се работи по сливането с австрийската ИТ
компания “Датентехник”,
което трябва да приключи
до края на тази есен, обяви
изпълнителният директор
на “Телелинк Холдинг” БВ
Любомир Минчев.
“Телелинк” ЕАД е 100%
собственост на “Телелинк
Холдинг” БВ, регистрирана в Амстердам, Холандия. Негов съосновател и
председател на съвета на
директорите е Спас Русев
(по-подробно виж карето).
Защо Австрия

“Има нещо, което отличава
Австрия от някои други западноевропейски държави
- тя е един от най-големите инвеститори в страните

от Източна Европа”, каза
Михаел Блашич, управляващ директор и акционер в
“Датентехник”. “Големите
австрийски компании, като
“Телеком Аустрия”, ОМВ
и други, отдавна имат сериозен бизнес и търговска
мрежа в Източна Европа.
Но това също се отнася и за
международните компании.
Те установиха, че връзката
между Австрия и Източна
Европа е много силна, и
затова преместиха във Виена представителствата си
за СЦИЕ. Така че джойнтвенчърът с “Телелинк” е
изключително добра възможност за бизнес”, отбеляза той.
Новата структура на бъдещото обединение все още
не е ясна, но цялата процедура трябва да приключи до
есента на тази година, каза
Любомир Минчев. Новата
компания ще носи името

“Телелинк Датентехник
Груп ъв кампънис” и основният й фокус ще бъдат проникването на нови пазари,
адресирането на нуждите
на малки и средни предприятия и предоставянето на
управлявани услуги.
Експанзия

Очаква се заедно с новото обединение “Телелинк
Холдинг” да генерира общо
80 млн. EUR приходи през
2011 г. За 2010 г. групата
“Телелинк” има оборот от
45 млн. EUR. От тях 34
млн. EUR са от българския
бизнес на компанията.
Компанията има планове
за допълнително разрастване. “Телелинк” е теглила
два заема на обща стойност
15 млн. EUR от УниКредит
Булбанк в началото на годината, като залог е самата
компания. Средствата ще
бъдат използвани за нови

Лица

Кой е Спас Русев

придобивки в Централна
и Източна Европа. “Целта
ни е да растем, но с такава
скорост, че да можем да
правим интеграция между
отделните компании, за да
не се счупи растежът под
собствената си тежест”,
обяснява за в. “Пари” Цветан Мутафчиев, изпълнителен директор на “Телелинк”
за България.
Отпечатъци

Историята на “Телелинк”
започва през 2001 г., като в
момента тя е най-голямата
компания за изграждане на
безжични мрежи на Балканите. Досега има реализирани над 5000 базови
станции в региона. Има
12 компании в 10 страни в
Централна и Източна Европа и има над 750 служители. Сред клиентите й в
България се нареждат трите мобилни оператора, като

▶ Спас Русев е бил шофьор
в ЦК на ДКМС и в УБО - ДС
преди 1989 г. Чрез фирмата
си “Артемис - 6” подпомага
предизборната кампания

миналата година компанията стана стратегически
партньор на “МобилТел”
със сключването на мащабен договор за аутсорсинг.
Изпълнявала е проекти
за третия румънски GSM
оператор Cosmote, била е
и основен контрагент на
Telekom Austria по изграж-

на СДС през 1990 г. Съветник е на президента на
Република България в периода 1991-1992 г. Името му
нашумява покрай скандал с

дането на мрежите на VIP
Mobile и VIP Operator в
Сърбия и Македония.
Компанията работи и
в сферата на системната
интеграция, включително
предлагането на управлявани услуги. Първите реализирани мащабни проекти
в тази област са за БТК

Цветан Мутафчиев, изп. директор на “Телелинк” ЕАД:

С 15 млн. ЕUR заем
подкрепим разраств
▶ Господин Мутафчиев,
колко служители имате и
какъв оборот реализирате годишно?

- Оборотът за 2010 г. е 69
млн. лв. Говоря за България,
тъй като отговарям само за
страната. Холдингът има поголеми приходи. Ръстът на
приходите спрямо 2009 г. е
15%. Персоналът в България
е около 290 души. Миналата
година бяхме около 270.
▶ Сериозно ли се усети
кризата в ИКТ сектора и
отминава ли вече?

снимка боби тошев

- На доста от компаниите,
които имаха голяма експозиция към държавата, основно
по обществени поръчки, им
се отрази доста негативно.
Знаете, че държавата спря
неколкостотин милиона лева, голяма част от които бяха
в ИКТ бранша. Нашата компания има под 10% експозиция към държавната администрация и за нас не беше
тежко. Кризата се отрази на
цялата икономика, но ние
сме основният доставчик на
инфраструктура за телеком
операторите. Те пък изжи-

вяват бум. Въпреки че намаляват сметките за мобилна
телефония, има доста голям
бум на мобилния интернет.
Ние сме тези, които осигуряват инфраструктурата за
мобилен интернет, и това
обяснява отчасти ръста в
приходите за 2010 г. Де факто не усетихме криза, даже
увеличихме присъствието
си в България като продукти и услуги. Развиваме се
успешно и в чужбина.
▶ Какви по-интересни проекти имате реализирани с
държавата?

- Интересните неща все
още не са се случили. Досега
сме правили само стандартни доставки, инсталация и
поддръжка на оборудване.
Правили сме оптични мрежи за Министерския съвет.
В момента поддържаме VPN
мрежа за Министерството на
здравеопазването от над 200
точки. Интересните проекти
ще станат, когато започнат
наистина да се случват нещата с публично-частните
партньорства и аутсорсинг.
Когато държавата започне

да преценява кои са основните й дейности. Примерно
едно министерство да прави
политики, програми, регулации и каквото е необходимо,
а несвойствените дейности
да ги изнася към външни
компании. Възможностите
за оптимизация откъм цена
и подобрение на качеството
на услугите са драматични.
Те са в стотици проценти.
▶ Какви услуги предлагате
на принципа на аутсорсинг?

- В сферата на ИКТ с аутсорсинг се управляват или
комуникационната и ИТ
инфраструктурата, или приложенията. Ние сме ориентирани към по-големи
клиенти (за размерите на
България). С аутсорсинга
се опитваме да слезем едно
ниво по-надолу и да обхванем по-голяма маса клиенти. Това, което предлагаме,
е аутсорсинг на цялата им
ИКТ инфраструктура. В
България хората са свикнали всичко да си е при
тях. Да си имат ИТ, да си е
тяхно оборудването и пр. На
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Българските дилъри
изнасят нови
коли за Европа

Австрия

източването на десетки
милиони от Агенцията
за чуждестранна помощ,
чийто директор е в началото на 90-те години на
ХХ в. След това напуска
България и се установява в Лондон. Спряга се
за човека, довел Симеон
Сакскобургготски в България.
▶ Името му отново се
забърква в скандал по
време на управлението
на НДСВ. Във взривената
кола на Иван Тодоров-Доктора са открити негови
снимки в компанията на
финансовия министър
Милен Велчев, транспортния Пламен Петров
и Мирослав Севлиевски на
яхтата на Русев в Монако.

и правителството, а сред
клиентите й вече се нареждат и France Telecom,
Magyar Telekom, банки и
електроразпределителни
дружества.
“Телелинк” излиза за
първи път на чуждия пазар през 2005 г., като основава TeleLink Services

Коя е
“Датентехник”
▶ “Датентехник” е австрийска
компания, която работи в областта на
информационните технологии.
▶ Основана е преди повече от 40 години
и в момента е сред водещите системни
интегратори в страната.
▶ Групата включва три ИТ компании Datentechnik Austria, Sitexs-Databusiness ITSolutions и Datentechnik Innovation.
▶ Дружеството предлага сървърни услуги,
съхранение и архивиране на данни, системи
за сигурност и решения за визуализация,
като клиентите й са от средни до големи
предприятия.
▶ “Датентехник” има клонове в цяла
Австрия и осигурява работа на около 200
души.

Romania. Компанията има
подразделения в Сърбия и
Македония, а с придобиването на украинската “URT
Телелинк” стъпва на един
от най-големите източноевропейски пазари на услуги
по изграждане на мобилни
мрежи. Миналата година
компанията купи сръбската

▶Пазарът на нови коли отчете ръст в продажбите и през май, както всеки
месец от началото на 2011 г.
снимка bloomberg

Продажбите на коли у
нас продължават да се
увеличават, но каква
част отива за чужди
“Комутел”, с което засили пазари, не е ясно
позициите си в страната и
разшири предлаганите услуги по системна интеграция. По-рано тази година
към групата на “Телелинк”
се присъедини и унгарският системен оператор
Metalcom.
Екип на в. “Пари”

м ще
ването си
Запад, в англосаксонския
свят, дори в Пентагона се
използват външни доставчици за подобни неща.

правим интеграция между
отделните компании, за да
не се счупи растежът под
собствената си тежест.

▶ В началото на тази година “Телелинк” са изтеглили
два заема на обща стойност 15 млн. EUR от Булбанк. Тези средства имат
ли отношение към сделката с “Датентехник”, или
са за други цели? Какви?

▶ Кои са основните предизвикателства пред бизнеса
ви в България?

- Не знам дали имат връзка
с тази сделка. Тези средства
подкрепят нашата програма за експанзия в другите
държави. В момента имаме
12 компании в 10 държави.
Целта ни е да сме по-големи,
за да сме атрактивни за големите телекоми и корпорации,
защото те искат да работят с
малък брой подизпълнители. Това може да става или
с изкупуване на компании,
или със старт-ъпи, но стартъпите са доста бавно нещо.
▶ Тоест да очакваме нови
сделки?

- Най-вероятно да. Целта
ни е да растем, но с такава
скорост, че да можем да

- Би било много хубаво,
ако наистина държавата
повиши нивото на приоритет на ИКТ. Имаше идеи
за следващия програмен
период след 2013 г. да има
отделна програма за ИКТ.
Тези технологии, както и

Стандарт
Сертификати и
партньорства
▶ “Телелинк” има сертификат за управление на
качеството по международния стандарт ISO
9001:2008, а преди няколко
месеца успешно премина и
сертификационния одит по
стандарта ISO 27001:2005 за
управление на сигурността
на информацията.
▶ Дружеството е одобрен

Продадените нови автомобили, мотоциклети, камиони и автобуси у нас достигнаха близо 8800 в края
на май тази година, което е
ръст от 20%. Това показват
официалните данни на Асоциацията на автомобилните
производители и техните
оторизирани представители
в България (ААП).
Повече коли
заминават навън

широколентовият интернет
също като магистралите са
двигател на икономиката.
По отношение на кадрите
- имаме традиции с Техническия университет. Изградили
сме две лаборатории - една
по системна интеграция и една по сградна автоматизация,
където студентите провеждат
упражненията си. Наскоро
проведохме един курс за ИТ
консултанти, който завършиха 20 души. От тях ще вземем
6-7 като стажанти.
Николай Вълканов

доставчик на НАТО и има
внедрена система за управление на качеството
според изискванията на
алианса.
▶ “Телелинк” е златен
партньор на Cisco и единствената компания в
България с Master сертификат от Cisco за управлявани услуги. В края на
2010 г. компанията получи
и сертификат за Cisco ATP
партньор за обединените
изчислителни решения за
центрове за данни.

В данните обаче са включени и продажбите, които
са направени към външни
пазари, обясни председателят на ААП Стоян Желев
на пресконференция преди откриването на Международния автомобилен
салон, който ще се проведе
от 11 до 19 юни в София.
По думите му точни данни колко от продадените
нови коли у нас се изнасят
няма, но само за Германия
и Македония със сигурност за изнесени по 1300
автомобила. Причината за
очертаващата се тенденция
е, че заради кризата цените
у нас са много по-ниски,
отколкото в страните от ЕС.
Като се отчете ефектът на
износа, продадените нови
коли у нас се оказват на
нивото от миналата година,
когато беше ударено дъно в
продажбите.
Крива статистика

Данните за по-малко продавани у нас нови автомобили, отколкото показва
статистиката бяха подкрепени и от резултатите на
застрахователите. Миналата седмица пазарът в общото застраховане отчете
понижение на приходите
от автомобилни полици.
Обяснението на застрахователните шефове за разминаването спрямо отчетени

продажби на автомобили
беше именно че голяма част
от тях се изнасят.
Заради изкривяването на
статистическите спрямо
реалните данни ААП ще
препоръча на членовете си
да не включват в месечните
си отчети сделките с коли
към чужди пазари.
Все пак дилърите на автомобили са оптимисти за
развитието на пазара. “Найлошото е отминало, но подемът не е започнал още”,
каза Стоян Желев. Той е
категоричен, че съживяването на автомобилния пазар
вече е факт, но за постигането на добри резултати ще
трябва още много време.
“Надяваме се в близките
5 години да надхвърлим
поне три пъти продажбите,
които имаме сега”, обясни
още Желев.
Разпределение

Volkswagen остава найпродаваната марка автомобили в България, като

Автомобилен
салон София
2011

▶ На 11 юни започва двадесетият пореден автомобилен форум в страната
- Международен автомобилен салон София 2011 г.
Изложението е включено в
календара на OICA /Между-

за периода януари - май
2011 г. са сключени сделки
за 987 автомобила, сочат
данни на ААП. Марката
държи 11.79% от всички
продажби на автомобили в
страната. След нея остават
Ford и Toyota. Тройката е
без изменение в последните
месеци. Компаниите, които
представляват марки, са и
едни от най-активните в
маркетирането.
Точната бройка на всички
нови автомобили, мотоциклети, камиони и автобуси, продадени за периода
януари - май тази година,
е 8794. За сравнение през
същия период на 2010 г.
продадените автомобили
са били 7165, през 2009 г. 12 432, а през 2008 г. техният брой е 25 022.
Данните на ААП показват, че Cadilac, Chrysler,
DODGE, GAZ и Piaggio не
са успели да продадат нито
една машина през първите
пет месеца на 2011 г.
Кина Драгнева

народната организация на
автомобилните производители/.
▶ В автомобилния форум
ще участват 60 фирми,
които ще представят
29 автомобилни марки,
а по време на изложението ще бъдат представени двата нови модела Chevrolet Orlando и Renault
Latitude.

Пазарен дял на някои от водещите марки в автомобилната
индустрия за периода януари � май ���� г.
в%

KIA

�.��

Volkswagen

��.��

Citroen

Ford

Renault

Toyota

�.��

�.��

�.��

�.��

Opel

Dacia

Peugeot

Skoda

�.��
�.��

�.��
�.��

* Десетте марки реализират ��% от продажбите на леки коли в България
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„Газпром” купува „Петрол”
Руският енергиен гигант ще
придобие или целия български
дистрибутор на горива, или
450 от бензиностанциите му

Снимка Боби Тошев

Руският енергиен гигант
„Газпром” е на прага да купи българския дистрибутор
на горива „Петрол”. Това
каза за в. „Пари” бившият
финансов директор на раздираната от противоречия
българска компания Цветан
Димитров.
„Продажбата на активи
или на акции от компанията е единственият начин
да се избегне фалитът й”,
каза Димитров. По думите

му само през тази година
„Петрол” трябва да покрие
дългове за 320 млн. лв., а
няма никаква възможност
да го направи. „Петрол” е
на ръба на фалита”, категоричен е Димитров.
Част от сделката е продажбата на всички 450 бензиностанции на „Петрол”.
Димитров отказа да обяви
цената на сделката. Купувач
ще бъде или директно руската компания „Газпром”,

или нейно дъщерно дружество.
По думите му обявените
наскоро намерения на ръководството на „Петрол” да
рефинансира задълженията
по облигационен заем са
обречени. „Никой не би финансирал компания в такова
състояние, още повече че
от 60 ограничения по емисията бяха нарушени почти
всичките”, категоричен е
Димитров.

Канадската Dundee реинвестира изцяло
печалбата в „Челопеч Майнинг”
Модернизацията
в златодобивната
компания ще доведе
до удвояване на
производството през
2012 г.

Общо 300 млн. USD е
инвестирала канадската
компания Dundee Precious
Metals в България, откакто
през 2003 г. купи и съживи
златодобивното предприятие „Челопеч Майнинг”.
„Реинвестираме цялата си
печалба в нашите рудници
и към момента не сме изнесли пари от България”, каза
президентът и гл. изп. директор на канадския минен
гигант Джонатан Гудман
на откриването на модернизираната обогатителна
фабрика в „Челопеч”.
Мащабен проект

Реконструкцията е част от
мащабен проект за над 150
млн. USD, който трябва
да приключи догодина.
Оборудването в обогатителната фабрика е подменено, инсталирана е нова
полуавтогенна мелница и
допълнителен флотационен
капацитет. Повишена е и автоматизацията на процеса.
Това значително намалява
нивата на шум, прах и вибрации в предприятието.
В края на миналата година
компанията пусна в експлоатация и уникална за тази
част на Европа инсталация за пастово запълнение
на рудника, която решава

2

▶млн. т руда годишно
ще се добиват в
„Челопеч Майнинг” след
приключването на
проекта за модернизация

въпроса с пропаданията,
които традиционно се получават над мините при старата технология. Средства
са инвестирани и в укрепване на основната стена на
хвостохранилището, което
сериозно подобрява сигурността на съоръжението.
За 2012 г. са предвидени
значителни промени в самия рудник. Проектът е финансиран с 32.5 млн. USD
от Европейската банка за
възстановяване и развитие,
кредити са предоставени и
от търговски банки. „Инвестицията ще допринесе
за просперитета на компанията, но по-важното е, че
ще създаде възможности
за хората в Челопеч”, подчерта канадският посланик
Филип Бьолн при откриването.
По-добре и повече

Модернизацията ще подобри оползотворяването на
рудите и екологичните параметри на производството и ще направи компанията по-устойчива, каза
изп. директор на „Челопеч
Майнинг” Николай Христов. След приключване
на проекта производство-

300

1000

▶млн. USD е инвестирала
канадската компания
Dundee Precious Metals
в България от 2003 г.
досега

▶души работят в
златодобивното
предприятие, което
е сред основните
работодатели в региона

▶Изпълнителният директор на „Челопеч Майнинг” Николай Христов (вляво) показа как работи новото оборудване на министъра на труда Тотю Младенов (до Христов) и на другите гости на откриването 		
												
Снимка Bulfoto

то на руда ще достигне 2
млн. т годишно, което е
двойно повече от рекордния
добив от 1 млн. т, който
компанията отчете за 2010
г. Според зам. финансовия

министър Боряна Пенчева
това е най-големият завод
в Югоизточна Европа и
модел за 100% рециклиране
на използваната вода. Компанията осигурява пряка

Когато Dundee Precious
Metals пое управлението,
предприятието беше в много тежко
състояние, а пейзажът наоколо
напомняше на един период, когато
околната среда не е била приоритет.
Радвам се, че възможностите за
развитие на модерен, ефективен и
екологосъобразен начин на добив
и преработка, които обсъждахме
тогава, са вече факт
Николай Христов,
изп. директор на „Челопеч Майнинг”

заетост на 1000 души, а още
500 работят към фирмите
подизпълнители. „През
последните две години
на тежка икономическа
и финансова криза „Че-

лопеч” не съкрати нито
един работник”, подчерта
министърът на труда и
социалната политика Тотю
Младенов.
Иглика Филипова

Инвестираме в
техника, в обучението и
развитието на нашите хора, в
безопасността, в екологични
проекти и в местната общност.
Бихме искали да инвестираме
още 120-140 млн. USD в
Крумовград и да направим
втори рудник там

Джонатан Гудман,

президент и гл. изп. директор на Dundee
Precious Metals
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Клубовете от Висшата лига отчитат както
рекордни приходи, така и рекордни загуби

▶ Английската Висша лига продължава да е най-губещото първенство в Европа въпреки рекордните приходи от излъчване

Двадесетте футболни клуба от английската Висша лига
отчитат най-високата си загуба досега
в размер на 445
млн. GBP въпреки
растящите приходи,
които също достигнаха рекордните
2 млрд. GBP. Това
показват данните от
20-ия годишен преглед на футболните
финанси на консултантската компания
Deloitte
На червено

Въпреки икономическата
криза през финансовата 2009-2010 г. отборите
в елитната дивизия са

генерирали 2.03 млрд.
GBP приходи. Това се
дължи основно на 7-процентното увеличение на
приходите от излъчване,
които достигнаха 1.04
млрд. GBP - сума, която
не е постигана от друго
национално първенство.
Най-печелившото първенство продължава да е
германската Бундеслига
със 113 млн. GBP оперативни печалби.
Преди облагането с данъци обаче загубите на
клубовете са нараснали
с 62% до 445 млн. GBP.
На червено са 16 от 20
клуба, като само Arsenal и
трите насърчавани клуба
- Birmingham City, Wolves
и Burnley, генерират печалби.
Рекордните приходи
на първите осем отбора
в Англия, които са се

увеличили с 2% спрямо предходната година,
са използвани основно
за все по-нарастващите
заплати и такси за трансфер на играчите. Възнагражденията във Висшата лига през 2009-2010
г. възлизат на 1.4 млрд.
GBP, което представлява рекордните 68% от
колективните доходи на
клубовете, като този резултат е с 5% по-висок на
годишна база.
Предизвикателства

Според доклада на
Deloitte ключов тест за
английските клубове остава контролът на разходите. "Предизвикателството пред клубовете
продължава да е превръщането на внушителния
ръст на приходите в устойчиви печалби, което

ще позволи инвестиции
както в инфраструктура,
така и в таланти", отбелязва Алекс Биарс, старши консултант в Sports
Business Group.
Рекордните загуби преди облагане с данъци са
причината за безпокойство, особено при положение, че кредитът
ще остане по-труднодостъпен за футболните
клубове, отколкото беше две или три години,
коментират от Deloitte.
Клубовете продължават
да разчитат до голяма
степен на собственици
като Шейх Мансур на
Manchester City и Роман
Абрамович на Chelsea.
Това предизвиква съмнения дали клубовете ще
може да се реформират
навреме, за да отговорят
на финансовите правила

на феърплей на UEFA,
които влязоха в действие
миналата седмица. На
клубовете ще е разрешено да отчитат загуби само
до 45 млн. EUR за трите
сезона между 2011 и 2014
г. Освен това не може да
разчитат на субсидии от
собствениците си, ако
искат UEFA да ги допусне до участие в европейските шампионати.
Антиотличници

Данните в доклада илюстрират пътя, който клубовете трябва да изминат, за
да покрият финансовите
изисквания за феърплей
и да излязат на чисто.
Най-голяма загуба отчита
Manchester City, където
Шейх Мансур финансира
121 млн. GBP дефицити,
а следващият отбор по този показател е Chelsea със

СНИМКА BLOOMBERG

загуби от 78 млн. GBP.
Двойните победители
Chelsea през 2009-2010 г.
са похарчили най-много
за заплати - 174 млн. GBP,
следвани от Manchester
City (133 млн. GBP) и
Manchester United (132
млн. GBP). Въпреки че
продължава да има силна
връзка между крайното
класиране на един отбор във Висшата лига и
разходите му за възнаграждения, има и изключения. "Тотнъм" се класира на четвърто място,
въпреки че е седмият отбор с най-високи заплати в елита - 67 млн. GBP.
Това е почти половината
от сумата, отпускана от
"Ливърпул" - 121 млн.
GBP, който стигна до
седмо място в последния
сезон.


Европейски футболни
първенства с най-големи
приходи

Отбори от Висшата лига,
които отделят най-много
средства за заплати

Английската Висша лига - 2.03 млрд. GBP

Chelsea - 174 млн. GBP

Manchester City - 121 млн. GBP

Manchester City - 133 млн. GBP

(обственост на Шейх Мансур)

Liverpool - 121 млн. GBP

(собственост на Роман Абрамович)

Германската Бундеслига - 1.4 млрд. GBP

Испанската Примера дивисион - 1.3 млрд. GBP
Италианското Калчо - 1.3 млрд. GBP

Manchester United - 132 млн. GBP

Филип Буров

Отбори от Висшата лига
с най-големи загуби

Chelsea - 78 млн. GBP
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до 15.00 ч. на 08.06.2011 г.

8.06.2011 г.

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

11,93
81,56
762,08
189,90
161,48
330,02
189,16
247,71
90,16
184,15
128,06
123,94
127,93

▶ Котировки на взаимните фондове
Тип

Ем. ст/ст

11,87
81,16
758,38
189,00
160,70
328,44
188,26
246,53
89,73
183,27
127,44
123,35
127,31

11,81
80,76
754,68
188,09
159,93
326,87
187,36
245,35
89,30
182,40
126,82
122,76
126,68

11,79
80,37
750,98
187,19
159,15
325,30
186,46
244,17
88,88
181,52
126,21
122,17
126,06

11,64
79,18
739,88
180,86
155,27
314,30
180,15
235,91
85,87
175,38
123,13
118,04
124,20

11,64
79,18
739,88
180,86
155,27
314,30
180,15
235,91
85,87
175,38
123,13
118,04
124,20

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

Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции

5.0181
7.4937
10.2362

фонд в акции
Смесен - балансиран

2.2968
2.6749

за поръчки
от 2000 до 20000

5.0432
7.5312
10.3897

за поръчки
под 2000 лв

5.2188
7.7934
10.6456

ЦОИ

От началото  
на годината
(не се анюализира)

след края
на 2-та год.

5.0181
7.4937
0.0000

преди края
на 2-та год.

4.9177
7.3438
0.0000

2.2968
2.6749

Фонд на паричен пазар 11.6663
Смесен - балансиран
11.1432
фонд в акции
10.4359

11.6605
11.0878
10.3840

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
1,45512
10 8,49032
1
1,41113
1
1,55905
10
2,11345
100 7,98135
10
2,62271
1
2,22089
10
1,76816
10 2,63856
1000 7,26993
10000 1,60566
10 3,88964
100 3,05122
100 1,69409
1000 1,26382
10 5,66448
1
2,75741
10
1,17192
10 4,53106
10 2,46450
1
1,08182
100 3,18140
10 4,98136
10 4,74820
100 4,90097
10
2,17701
1
1,10518
100 4,54158
10 8,67946
1
1,37473
10
1,98437
1
1,95583

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 30.06.2011 г.

11.6430
10.9769
10.2282

11.6547
11.0324
10.2802

11.6547

11.6605
0.0000
0.0000

Доходност и Риск
Стандартно
отклонение

За последните
12 мес.

От началото
на публ. предл.
(анюализирана)

Начало на публ.
предлагане

1.30%
-0.87%
0.54%

10.82%
11.29%
0.10%

11.03%
19.71%
1.22%

-18.44%
-8.19%
1.37%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

2.62%
2.04%

29.28%
25.84%

1.78%
N/A

-48.82%
-42.51%

12.11.2007
12.11.2007

1.65%
2.74%
3.34%

0.26%
10.81%
12.53%

5.35%
5.31%
9.35%

5.93%
3.98%
1.43%

06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008

5.11%
7.12%
-10.57%
-1.07%
-1.34%
2.37%

7.14%
10.94%
14.66%
12.34%
12.02%
0.26%

7.90%
8.83%
-22.02%
1.99%
5.62%
6.67%

6.65%
-2.43%
-17.36%
-7.44%
2.32%
7.84%

14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008

-0.63%
1.43%
-1.17%

1.10%
1.86%
0.99%

2.35%
5.69%
-3.22%

-3.92%
-11.10%
-9.82%

20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007

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

14.3845
8.6358
3.9144
7.9527
11.1201
12.5590

Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции

82.1742
49.5076
63.8480

14.2421
8.5503
3.8756
7.7211
10.7962
12.5590
до 2 г.
81.8866
49.2601
63.5288

фонд в акции
Смесен - балансиран

94.0024
73.4884

92.6030
72.3942

-4.33%
-7.33%

2.89%
1.31%

-8.85%
-11.83%

-1.59%
-7.91%

04.01.2007
25.06.2007

фонд в облигаци
1.35754
Смесен - балансиран
1.13241
фонд в акции
0.79822
Смесен - консервативен 0.77329
Смесен - консервативен 1.07526

1.35482
1.12563
0.78637
0.76867
1.07204

2.46%
3.16%
3.44%
2.40%
1.76%

0.64%
3.59%
7.76%
2.93%
0.33%

5.30%
7.36%
9.66%
6.40%
3.28%

5.67%
2.22%
-4.36%
-7.67%
3.43%

01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009

Смесен - балансиран
101.6258
Смесен - балансиран
104.2545
фонд в акции
86.4294
Фонд на паричен пазар 128.5047
Смесен - консервативен 95.6128
Смесен - консервативен 111.0594
фонд в акции
102.6522

100.6146
103.2171
85.1426
128.5047
95.2307
110.6157
100.6194

1.77%
0.08%
2.13%
3.04%
0.83%
2.75%
1.12%

6.05%
5.80%
8.25%
0.36%
1.95%
0.24%
N/A

1.92%
-2.04%
2.52%
7.74%
3.22%
6.08%
N/A

0.20%
0.70%
-1.31%
7.19%
-1.36%
5.49%
2.90%

07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010

фонд в акции

над 2 г.
82.1742
49.5076
63.8480

110.9485
101.3817

5.0940

5.34%

8.02%

13.71%***

5.17%

08.07.1999

1.0243

9.50%

13.55%

13.28%***

1.32%

01.06.2009

Смесен - консервативен 10.0495
Смесен - балансиран 18.6790
фонд в акции
11.6004

10.0295
18.5488
11.4392

0.29%
5.91%
7.71%

N/A
7.51%
8.93%

0.48%
7.68%
7.09%

0.40%
9.81%
2.65%

01.06.2010
28.09.2004
05.01.2006

фонд в акции
фонд в акции
фонд в акции

1.1347
0.8016
1.0585

1.21%
-3.21%
-1.07%

9.75%
15.91%
9.25%

-2.93%
6.45%
16.83%

1.10%
-4.62%
1.62%

10.05.2004
04.10.2006
23.11.2007

132.7598
14.3313
0.7506

0.85%
1.08%
-0.50%

3.05%
7.99%
14.89%

2.64%
1.44%
7.51%

5.71%
1.98%
-5.47%

04.05.2006
17.12.2004
04.05.2006

фонд в акции

5.1246
до 100 000 лв
1.0372

110.9485
101.6358

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

1.1517
0.8136
1.0744
до 100 000 лв.
фонд в облигаци
133.2245
Смесен - балансиран 14.4746
фонд в акции
0.7656

1.0320

1.0295

над 100 000 лв.
133.0253
14.4746
0.7581

Смесен - балансиран
фонд в акции

858.2714
766.3861

851.8504
760.6525

4.59%
4.09%

3.98%
4.20%

9.95%
9.40%

-4.91%
-8.34%

09.05.2008
09.05.2008

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

11.8068
132.5146
7.9869
10.8313

11.8068
132.5146
7.9869
10.8313

2.30%
6.29%
10.56%
4.10%

0.99%
5.79%
10.74%
3.48%

6.34%
14.53%
24.25%
9.35%

3.15%
3.55%
-4.11%
3.45%

30.01.2006
30.01.2005
30.01.2006
30.01.2009

фонд в акции

7.8919
за поръчки до 100 000 лв
фонд в акции
0.5565
Смесен - балансиран
0.7611
Смесен - консервативен 1.0302
до 50 000 лв / 40000 USD
Фонд на паричен пазар 1.3153
фонд в облигаци
1.3286
Смесен - балансиран
0.8736
фонд в акции
0.6286
Смесен - балансиран
0.7470
Фонд на паричен пазар
1.0716
0.0000

Фонд на паричен пазар
Смесен - балансиран

1.2074
1.0500

за поръчки над 100 000 лв
0.5537
0.7584
1.0287
над 50 000 лв / 40000 USD
1.3133
1.3246
0.8701
0.6255
0.7440
1.0705
0.0000

0.0000

N/A

N/A

N/A

N/A

25.06.2009

0.5509
0.7557
1.0272

-1.61%
-0.15%
2.13%

10.03%
4.49%
1.12%

9.98%
4.07%
4.57%

-15.34%
-7.49%
0.80%

19.11.2007
19.11.2007
19.11.2007

1.3113
1.3206
0.8666
0.6224
0.7410

2.39%
1.75%
0.33%
-1.54%
3.56%

0.11%
0.38%
3.71%
6.45%
6.02%

5.77%
4.61%
1.33%
-2.19%
0.73%

5.35%
5.52%
-2.62%
-8.58%
-8.51%

1.0694
0.0000

2.18%
N/A

0.20%
N/A

5.29%
N/A

5.05%
N/A

16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
11.02.2008
19.01.2010

1.2074
до 90 дни
1.0344

1.36%
0.55%

0.16%
3.15%

3.41%
4.18%

3.72%
0.69%

15.11.2005
12.09.2005

6.89%
4.70%
-8.58%
-5.16%

7.96%
8.96%
11.42%
4.97%

15.03%
11.77%
-1.05%
4.25%

-3.54%
-6.79%
-26.63%
0.05%

01.03.2006
01.03.2006
05.04.2007
12.12.2008

над 90 дни
1.0448

Смесен - балансиран
8.2664
8.2664
фонд в акции
6.9009
6.9009
фонд в акции
2.7394
2.7394
Смесен - консервативен 10.0128
10.0128
клас А за поръчки клас А за поръчки клас А за поръчки
клас  В
Клас А         Клас В при изпълнена      Клас В при прекратена
до 20000 лв
над 20000 до 300000
над 300000
инв. схема
инв. схема
фонд в акции
0.7583
0.7546
0.7527                                      0.7471                 0.7471
0.7508
0.7322
фонд в акции
0.4134
0.4114
0.7527                                   0.4073                  0.4073
0.4093
0.3992
за поръчки до 250 000 евро
  за поръчки над 250 000 евро
Цена
фонд в акции
105.9582
104.6565
                                                                                      103.8755
фонд в облигаци

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

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

За
For
1
1
10
1
1
10
100
10
1
10
10
1000
10000
10
100

Стойност
Rate
1,96
1,41819
8,47120
1,36790
1,59764
2,06662
8,10270
2,62249
2,19904
1,72003
2,63802
7,38941
1,57034
3,96101
2,99166

100
1000
10
1
10
10
10
1
100
10
10
100
10
1
100
10
1
10
1

1,67365
1,23604
5,66448
2,75819
1,13098
4,42345
2,48422
1,10593
3,08993
4,94421
4,69813
4,83309
2,15863
1,08693
4,39512
8,46606
1,33833
1,98471
2053,56000

Разлика
Difference
0
-0,00155
0,03508
0,00324
-0,00235
-0,00092
0,02276
-0,00029
0,00862
-0,00071
0,00383
0,04081
-0,00260
-0,01409
-0,00344
0,00000
-0,00373
0,00310
0,00000
-0,00039
-0,00126
-0,00040
0,00393
0,01463
0,00118
0,00175
0,01328
0,01013
-0,00389
0,00108
-0,00911
0,02958
-0,00055
0,00527
3,89000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 10.06.2011 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.

Фонд
за поръчки
над 20000 лв

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки

Брент

USD/тр. у.

-1.40%
-2.42%

10.33%
11.30%

3.69%
4.30%

-5.61%
-19.64%

22.05.2006
02.05.2007

-8.73%

12.95%

5.39%

3.76%

03.05.2010

Смесен - балансиран
фонд в акции
Смесен - балансиран

317.7446
13.6005
12.4107
9.1176
21.4051

316.7928
13.3325
12.0457
8.8494
21.4051

1.22%
2.71%
3.01%
3.66%
2.64%

3.52%
3.27%
5.87%
9.61%
5.10%

-0.24%
3.07%
3.88%
12.99%
5.95%

6.24%
5.51%
3.66%
-1.97%
1.87%

17.11.2003
27.12.2005
27.12.2005
07.09.2005
08.10.2007

фонд в акции
Смесен - балансиран
фонд в облигаци

6.7611
8.1488
12.3213

6.7273
8.1081
12.2906

-2.71%
-3.21%
3.84%

5.80%
5.79%
1.69%

5.57%
4.86%
9.67%

-9.27%
-4.96%
5.64%

01.06.2007
01.06.2007
04.09.2007

фонд в акции
Смесен - балансиран

1.2488
1.1442

1.2238
1.1328

2.12%
5.10%

5.57%
5.04%

7.78%
12.03%

4.81%
18.09.2006
4.60%
10.06.2008
Източник: БАУД (www.baud.bg)  

▶ Валути спрямо евро
ВАЛУТА
Currency
ЩАТСКИ ДОЛАР
БРИТАНСКА ЛИРА
ЯПОНСКА ЙЕНА
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК
НОРВЕЖКА КРОНА
ШВЕДСКА КРОНА
КАНАДСКИ ДОЛАР
АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР
УНГАРСКИ ФОРИНТ
ЧЕШКА КРОНА
РУСКА РУБЛА
ПОЛСКА ЗЛОТА

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

Купува
Buy
1,4398
0,8734
117,0400
1,2276
7,7584
8,8872
1,3932
1,3505
266,3900
24,5400
40,2729
3,9585

Продава
Sell
1,4399
0,8735
117,0600
1,2278
7,7604
8,8893
1,3936
1,3508
266,6200
24,5500
40,2960
3,9599

Hай-висока
High
1,4424
0,8748
117,8000
1,2312
7,7622
8,9033
1,4029
1,3519
268,5300
24,5590
40,3791
3,9783

Hай-ниска
Low
1,4279
0,8667
115,5700
1,2156
7,7375
8,8806
1,3913
1,3354
266,2200
24,4210
40,1794
3,9488

Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 09.06.2011 г.

УД Реал Финанс 
Асет Мениджмънт
Валута

Взаимен Фонд

Цените са валидни за поръчки подадени на 8.06.2011 г.
тел. +359 52 653 830, www.rfasset.eu
Емисионна стойност за 1 дял

Доходност

до 50000

над 50000 до
100000

над
100000

От началото
на годината

ДФ Реал Финанс
Балансиран Фонд

BGN

0,7479

0,7464

0,7442

-0,97%

ДФ Реал Финанс
Високодоходен Фонд

BGN

0,7065

0,7051

0,7030

-0.54%

Разходите за емитиране са включени в посочените цени и са:
- до 50000 лв. разходите за емитиране са в размер 0.5% от НСА на дял.
- до 100000 лв. разходите за емитиране са в размер 0.3% от НСА на дял.
- над 100000 лв. няма разходи за емитиране.

Нетна стойност
Емисионна
Цена при
на активите на
стойност
обратно
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 10/06/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,295258
€ 1,321163
€ 1,288782
ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес
€
0,901684
€
0,919718
€ 0,897176
Фонд на фондовете
ОТП - Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции
€
0,830846
€
0,847463
€
0,826692
от развиващи се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 7/06/2011 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 10/06/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,165141 лв.
1,165141 лв.
1,165141 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 10/06/2011 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 9.06.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0500 лв.

Сентинел - Рапид

1,2074 лв.

Цена на обр. изк.
до 90 дни

над 90 дни

1.0344 лв.

1.0448 лв.

1,2074 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
0,55 %

4,18 %

1,36%

3,41 %

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 8 юни 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 10.06.2011 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)

N/A
13.5804
12.3925
9.1042
Ти Би Ай Евробонд
318.3791
N/A
12.3499
9.0729
Ти Би Ай Комфорт
319.9655
13.4665
N/A
9.0282
Ти Би Ай Хармония
319.9655
13.4665
12.2891
N/A
Ти Би Ай Динамик
Цените са в лева и са валидни за поръчки, подадени предишния работен ден. Разходите за емитиране на една акция или
един дял са включени в горепосочените цени.
Цената на обратно изкупуване на една акция/един дял на съответния фонд, от който е прехвърлянето е равна на Нетната стойност на активите на една акция или на един дял на този фонд.
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Регионални
индекси

Основният индекс на БФБ отчете
понижение

Sofix: 412.65

-0.54%

Лек ръст отбеляза македонският
бенчмарк

MBI10: 2 666.41

+0.83%

Число на деня

Световни индекси Спад

Обем

Германският индекс отчете силен скок

Commerzbank

DAX: 7162.81

1.58% 3.25%

95 330

Основният сръбски индекс намаля

BELEX15: 775.60

-0.39%

+1.45%

Американските акции поскъпнаха в
началото на търговията

Dow Jones: 12 141.08

+0.76%

Водещият индекс в Токио се оцвети в
зелено

▶ акции на “Сила Холдинг” АД смениха собственика си на
борсата. Книжата поевтиняха с 1.83%

Nikkei225: 9467.15

+0.67%

▶ Книжата на водещата
германска банка
поевтиняха

Поскъпване
BMW

▶Акциите на германската
автомобилна компания
поскъпнаха

Провалената среща на ОПЕК
предизвика скок на цената на петрола
Страните членки не
успяха да се договорят
за производствените
квоти за пръв път от
20 години насам
Цената на петрола се покачи
за трети пореден ден в Ню
Йорк, след като неуспехът
на страните от ОПЕК да се
договорят за производствените си квоти породи спекулации, че предлагането ще
бъде ограничено. Фючърсите се повишиха с 1% вчера,
след като нараснаха с 1.7%
в сряда. Организацията на
страните износителки на
петрол ще запази сегашните
си нива на производство
засега, каза Мохамад Алиабади, изпълняващ длъжността петролен министър
на Иран и председател на
групата. Страните от ОПЕК
не успяха да се договорят
за производството на суров
петрол за пръв път от 20
години насам. Шест членки
на организацията се противопоставиха на предложението на Саудитска Арабия
да вдигне квотите. “Това
беше една от най-лошите
срещи, които някога сме
имали”, каза саудитският
министър на петрола Али ал

Наими след приключването
на петчасовите преговори
във Виена.
Цени

Суровият петрол за доставка през юли се увеличи
с 96 цента до 101.70 USD
за барел при електронната търговия на стоковата
борса в Ню Йорк. Вчера
черното злато скочи с 1.65
USD до 100.74 USD за барел, най-високата цена от
31 май насам. Цените са
нагоре с 36% в сравнение
с миналата година. Петролът сорт Брент за доставка
през юли се търгуваше на
цена от 118.15 USD за барел - ръст от 30 цента, на
борсата в Лондон. Цената
на суровия петрол скочи с
2.7% само 20 минути след
приключване на срещата.
Споровете подчертават растящото разделение в групата, която отговаря за 40% от
световното производство.
Разочарование

Саудитска Арабия, найголемият производител в
ОПЕК, както и Кувейт, Катар и Обединените арабски
емирства предложиха груповото производство да се
увеличи с 1.5 млн. барела на

▶ Поради малкия обем на доставките от Либия и Йемен световният петролен пазар ще се нуждае от 2 млн.
допълнителни барела на ден
СНИМКи bloomberg

ден до 30.3 млн. барела. Те
са били блокирани от други
членове, включително Иран
и Венецуела, които са предупредили за “срив” на цените.
Международната енергийна
агенция каза, че е разочарована от неуспеха на ОПЕК
да вдигне производствените

си нива. Според агенцията
съществуващите проблеми с
доставките, както и крехкият
статус на международната
икономика са изисквали вдигането на нивата.
Прогнози

Поради малкия обем на дос-

тавките от Либия и Йемен
световният петролен пазар
ще се нуждае от 2 млн. допълнителни барела на ден
поради сезонното увеличение в търсенето. Анализатори очакват, че петролът
може да достигне цена от
150 USD за барел в послед-

ните месеци на годината
след провалената среща на
ОПЕК и изявленията от
миналата седмица на председателя на Федералния
резерв Бен Бернанке, който
каза, че американското икономическо възстановяване е
“отчайващо бавно”.

Милиони прасета са
унищожени в САЩ заради
високите цени на фуража
Цените на царевицата
се удвоиха през
последната година,
след като лошите
метеорологични
условия унищожиха
част от посевите

▶ До 4 юни тази година в Съединените щати са
били заклани 45.6 млн. свине, сочат данните на
министерството на земеделието

Американските фермери ще
трябва да намалят стадата
си, след като слабото икономическо възстановяване
намали търсенето на свинско, а ограничените запаси
от царевица увеличиха цените на фуража. От 16 май
насам цената на свинското
се е сринала с 9.6%. Основната съставка във фуража
- царевицата, е поскъпнала

с 9.5%. Производителите
на свинско са изправени
пред рекордни разходи за
отглеждане на добитък, ако
се вземат предвид сегашните стойности на фючърсите. Очаква се цените да се
възстановят с ръст от 9.5%
до 45 цента за килограм до
края на август или началото
на септември.
Загуби

Фермерите, отглеждащи
свине, могат да загубят 8
USD на глава през четвъртото тримесечие и 10 USD
на глава през първата четвърт на следващата година,
ако нямат планове за управление на риска, казват
икономисти. Смаляващите

се стада обаче ще увеличат
разходите на производителите на месни продукти.
Някои месопреработватели, като Smithfield Foods,
отглеждат собствени животни. Те могат да спечелят
от ръста в цените на свинското, но печалбите им ще
бъдат изядени от високите
цени на фуража. До 4 юни
тази година в Съединените
щати са били заклани 45.6
млн. свине, сочат данните
на министерството на земеделието.
Поскъпващи храни

Американските потребители ще трябва да плащат
7.5% повече за свинско тази
година, повече от общия

ръст на храните, който се
очаква да е 4%. Свиващите се резерви от зърнени
продукти и увеличеното
търсене помогнаха за повишаването на цените на
храните в световен мащаб
през 9 от последните 11
месеца, показват данни на
ООН. Цените на царевицата в частност се удвоиха
през последната година,
след като лошите метеорологични условия унищожиха част от посевите.
Прекалените валежи, които
забавиха посевите в САЩ,
най-големия износител на
стоката в света, може да
сведат глобалните запаси
до най-ниските им нива от
37 години насам.

pari.bg Петък 10 юни 2011

18 TEНДЕНЦИИ

Под 10% от търговците са вързали
касовите си апарати с НАП
49

До края на
септември
общо 200 хил.
компании трябва да
имат онлайн връзка с
данъчните

▶хил. касови апарата
са собственост на
231 големи компании,
регистрирани по ДДС

Близо 185 хил. компании,
регистрирани по ДДС,
имат около 3 месеца, за да
свържат касовите си апарати с НАП. До момента
под 10%, или около 15 хил.
фирми, имат изградена онлайн връзка с данъчната
администрация. От тях
над 3000 са бензиностанции.

150

▶хил. фискални
устройства са на 185
хил. по-малки фирми и
еднолични търговци

Има време - няма
време

До края на септември
всички фирми, които са
регистрирани по ДДС,
трябва да свържат касовите си апарати с НАП.
От агенцията обаче предупреждават да не се
чака крайният срок, както
обикновено се случва.
„Не искам да плаша никого, но ако един търговец
реши да направи дистанционната връзка с НАП в
края на септември, почти
сигурно е, че сервизните
фирми няма да може да
се справят навреме и ще
се стигне до запечатване
на обекти”, каза изпълнителният директор на
НАП Красимир Стефанов. „Това стана с около 400 бензиностанции
в началото на годината”,
добави той.
Рисковете

Всеки ДДС търговец, който извършва продажби
след края на септември и
фискалното му устройство
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▶До края на август 4500 фармацевтични компании трябва да изградят дистанционна връзка с НАП
Снимка Марина Ангелова

няма дистанционна връзка
със сървърите на НАП,
може да бъде глобен с до
10 000 лв. и едновременно
с това обектът да бъде запечатан, предупреждават
от приходната агенция.
Какво показват
числата

Средното време за инсталиране на едно устройство е само час и половина. Ако всички търговци
изчакат крайния срок, заявките им няма да може

Цена (НСА) на недистрибутивна единица клас А за 8.06.2011 г.
Pioneer Funds и
Pioneer P.F.
Pioneer Funds и Pioneer P.F.
USD клас EUR клас
Pioneer Funds - Aмерикански Фонд Пайъниър
5,79
3,97
Pioneer Funds - Акции от Средиземноморския регион
и Развиваща се Европа
27,74
18,99
Pioneer Funds - Японски акции
2,5
1,71
Pioneer Funds - Акции на развиващи се пазари
11,35
7,77
Pioneer Funds - Акции Китай
12,61
8,63
Pioneer Funds - Акции от Азия без Япония
9,27
6,35
Pioneer Funds - Европейски потенциален
125,65
86,02
Pioneer Funds - Американски компании със средна капитализация 8,18
5,6
Pioneer Funds - Водещи Европейски Компании
7,44
5,09
Pioneer Funds - Глобален екологичен
214,59
146,91
Pioneer Funds - Облигации на развиващи се пазари
13,53
9,26
Pioneer Funds - Американски Високодоходен
9,8
6,71
Pioneer Funds - Стратегически доход
9,47
6,48
Pioneer Funds - Eвропейски корпоративни облигации
10,57
7,24
Pioneer Funds - Европейски облигации
11,19
7,66
Pioneer Funds - Краткосрочен в щатски долари
6,17
4,22
Pioneer Funds - Краткосрочен в евро
8,97
6,14
Pioneer Funds - Глобален селективен
75,51
51,69
Pioneer P.F. - Eвро ликвидност
51,14
Pioneer P.F. - Глобален дефанзивен 20
8,68
5,94
Pioneer P.F. - Глобален балансиран 50
70,44
48,23
Pioneer P.F. - Глобален промени
49,88
Pioneer Funds - Стоков Алфа
68,04
46,58
Pioneer Funds - Глобални Oблигации Агрегатен
91,22
62,45
Pioneer Funds - Европейски акции стойност
70,03
Pioneer Funds - Американски ръст фундаментален
115,86
79,32
Pioneer Funds - Глобален гъвкав
97,68
66,87
Pioneer Funds - Абсолютна доходност мулти стратегия
53,89
Общо активи от директни продажби на Pioneer Funds и Pioneer
P.F. в България (без продукт Авангард)

€ 85 087 120

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

Не искам да плаша
никого, но ако един
търговец реши да направи
дистанционната връзка с НАП
в края на септември, почти
сигурно е, че сервизните фирми
няма да може да се справят
навреме и ще се стигне до
запечатване на обекти
Красимир Стефанов,
изпълнителен директор на НАП

да бъдат обработени. По
данни на НАП 231 големи
компании имат общо 49
хил. касови апарата. Останалите около 150 хил.
фискални устройства, на
които предстои свързване, принадлежат на близо
185 000 регистрирани по
ДДС фирми и еднолични
търговци.
До края на август 4500
фармацевтични компании
трябва да изградят дистанционна връзка с НАП.
Така към системата на

▶хил. лв. е глобата, ако
фирмите, регистрирани
по ДДС, не вържат
касовите си апарати
с НАП до края на
септември

приходната агенция ще
се вържат около 10 000
фискални устройства. А до
края на март 2012 г. всички
фирми в България (без регистрация по ДДС) трябва
да изградят дистанционна
връзка с агенцията.
Всички разходи по закупуване на нови касови
апарати или модифициране
на вече съществуващите
са разход за фирмата, който ще намали облагаемата
им печалба, уточняват от
НАП.

Според проучване на БАН

Само 2% от българите имат акции
Половината от
запитаните обаче
категорично
не биха си купили
акции, дори и да имат
пари
Едва 2% от българите притежават акции, показва проучване на Института за икономически изследвания на
БАН. 58% от хората изобщо
не знаят дали имат ценни
книжа, а 23% дори нямат
представа какво е това. За
разлика от българите европейците инвестират част от
спестяванията на борсата.
Причините за липсата на
интерес към БФБ у нас са
много, но най-характерните
са ниските доходи, липсата
на финансово образование
и нежеланието на българите да предприемат рискови
инвестиционни начинания.
Последното се доказва и от
големия дял на депозитите
на физически лица.

Веднъж се опариха

Според доклада на БАН
обаче причините за липсата
на интерес към покупката
на акции са ниската доходност и опорочаването на
масовата приватизация. От
изследването става ясно,
че едва 6% от пълнолетните българи биха вложили
парите си в акции и ценни
книжа, а други 0.3% биха се
престрашили да инвестират
на фондовата борса.
Половината българи обаче категорично са заявили,
че не биха си купили акции, дори и да имат пари.
Причината за отказ да се
инвестира на фондовата
борса е, че закупуването
на акции или други ценни
книжа се възприема като
рискова дейност с неясен
успех, коментира доц. д-р
Митко Димитров, директор
на Института за икономически изследвания на БАН.
Освен че материята е непозната, чужда и неразбира-

ема, хората твърдо вярват,
че масовата приватизация
в началото на 90-те години
на миналия век е била опорочена, добави още той.
Според анкетираните
2000 пълнолетни българи
масовата приватизация е
била непрозрачна и е довела до забогатяването на
една прослойка от близки хора до властта, а не е
донесла икономическото
развитие на страната. Близо 91% от притежавалите
и 88% от притежаващите
акции в момента са ги придобили именно чрез масовата приватизация, сочи
изследването.
Нагласи

Традиционно българинът
не приема високи рискови
ходове, смятат икономистите на БАН. Според тях
основната нагласа е към инвестиции в нискодоходни,
но сигурни инструменти
като покупка на недвижимо

имущество, спестовен влог
в банка, образование или
застраховка. Другата причина за ниското доверие
към закупуването на акции
е ниската им доходност.
Близо две трети от хората,
притежавали някога или
сега акции от български
компании, не са получавали дивидент от тях, става
ясно от изследването. Едва
6% имат доход от тази инвестиция всяка година.
Профил

Високообразованите българи, младите и хората, които
живеят в големите градове,
са склонни да инвестират
част от спестяванията си в
имоти, депозити, акции и
ценни книжа. Решението в
какво да се инвестира зависи
от печалбата. От това кой
управлява борсата и кой е
неин собственик се интересува изключително тесен
кръг от хора, става ясно от
изследването на БАН.

АвтоПАРИ

ЗЛАТНАТА
СРЕДА

Новото Аudi A6
е съвършеният
компромис между
комфорт и динамика
В Европа има около 20 престижни награди за автомобилен дизайн. Но онази, към която се стремят истинските
корифеи, не е с позлатено покритие и с плочка с името
им. Не, те искат нещо много по-семпло: просто някой
на улицата да се загледа до такава степен в творението
им, че да се спъне в жена си. Или в кучето.
С новото Audi A6 това се случва горе-долу на петата
минута, след като сме седнали зад волана. Завидно по-

Предци

Сегашното поколение на А6 е четвърто
поред от 1994 г., когато Audi прие това
обозначение за флагмана си вместо
остарялото 100. През 2005 г. А6 стана
Световен автомобил на годината, а през
2011 г. институтът DEKRA обяви модела
за “най-добрия във всички класове” като
надеждност.

Лекота
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стижение за една марка, която винаги твърдо е заявявала,
че не желае да привлича погледите. И че верните й клиенти искат консервативен, изчистен, лишен от прекалени
футуристични залитания външен вид.
Всъщност А6 е тъкмо това - обичайният за Audi семпъл
силует, в който декоративните елементи може да подчертават дискретно, но не и да изпъкват. И все пак в новото
поколение има някои осезаеми промени, предизвикващи
споменатия горе ефект.
Най-забележимата разлика е в предницата - там неопределената физиономия на старото А6 е заменена с едно
концентрирано, но в никакъв случай не дружелюбно
изражение. Забравете детското стихче за Сърдитко Петко
с празната торба. Сърдитата шестица внушава респект и
ще накара другите да ви правят път, когато бързате. А с
трилитровия турбодизел под капака бързането няма да
е необичайно състояние, повярвайте.
Този двигател е комбинация, която доскоро ни се струваше невъзможна - мощен, но пестелив, пъргав, но тих.
Дългите години проучвания на олекотените материали
тук са се изплатили напълно за Audi: новата А6 e с
около 70 килограма по-лека от предишното поколение.
Във време, когато проектантите се борят, за да снижат
теглото с грамове, това е изумителен резултат. Ако се
съмнявате, просто пробвайте да се затичате с две туби
с бензин и туристическа раница на рамо.
Пътното поведение на този автомобил си е типичното
за Audi - което значи, че може да бъде всякакво. Тук
няма да изпитате онова вълшебно (но и натоварващо
понякога) усещане за динамика, което върви в комплект
с петата серия на BMW. Нито пък дискретния комфорт

Коефициентът на аеродинамично
съпротивление на новото А6 е намален
до завидното 0.26. Двигателят е с
12 процента по-лек от аналога си в
предишното поколение. Багажникът
побира 530 литра - по-малко от Е-класата
на Mercedes, но повече от Серия 5 на
BMW.

Екстри
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на Е-класата на Mercedes, който ви изолира напълно от
тъжния, жесток свят. Audi e компромисът между двете,
но компромис в най-добрия смисъл на думата: А6 просто може да бъде онова, което поискате, и точка.
Всъщност единственото, което не може да бъде, е евтино - базовата цена тръгва някъде от около 90 000 лв.
и с екстрите спокойно набъбва до 140-150 хиляди. Но
пък си струва. В списъка с допълнително оборудване
попада пневматичното окачване с пет възможни режима
на настройка, включително и индивидуален, в който
задавате параметрите сами. Системите за безопасност
са до такава степен завършени и пунктуални, че на
моменти може дори да ви досадят - примерно веднага
ще ви направят забележка, ако едновременно свалите
и двете си ръце от волана. А асистентът при паркиране
вече не е никакъв “асистент”. На практика той върши
сам всичко: измерва разстоянията, преценява, върти
волана... Междувременно можете да се забавлявате с
информационната система, която е с нови контролери
- елегантни на вид и удобни, след като привикнете с
тях. С ръка на сърцето трябва да кажем, че iDrive на
конкурента BMW си остава с по-интуитивното и лесно
управление. Но пък плавното движение, с което екранът на А6 се скрива в централната конзола, когато не е
нужен, ще стопли сърцето ви.
С две думи, А6 е златната среда - един автомобил без
крайности, който не се цели в конкретна публика. Но
ще накара дори най-артистичните натури изведнъж да
се размечтаят какво би могло да бъде, ако бяха станали
инженери.

Една от предлаганите допълнително
опции е да замените конвенционалната
аудиосистема на Audi (която е достатъчно
добра сама по себе си) с истински
шедьовър на Bang&Olufsen. 6.5-инчовият
екран на информационната система се
прибира автоматично в таблото.

Константин Томов

Audi A6 Limousine
3.0 TDI quattro

Двигател турбодизелов V6; Работен обем 2967
куб. см; Максимална мощност 245 к.с./180 kW;
Макс. въртящ момент 500 Нм от 1400 об/мин;
Трансмисия 7-степенна автоматична STronic; Тегло 1795 кг; Ускорение 0-100 км/ч
6.1 сек; Максимална скорост 250 км/ч; Среден
разход (на 100 км) 5.9 л; Емисии СО2 (на км)
158 г; Цена на тестовия модел 144 602 лева
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Вечно
присъствие
Или подвизите
на Джон Кенеди

weekend

Няма класация за политическите сексскандали, в която американският президент Джон
Кенеди да не е споменат. Черно тефтерче с
оценки на дами по десе-

Сексът

Няколко афери, които

Е

два ли има човек, който да не знае какво
е правила Моника Люински и на кого го е
правила. Могъщият сексскандал, разиграл се преди повече от 15 години, все още предизвиква забавни хихикания и вицове. В нашето
информационно общество сексът е навсякъде и

Съединените
палави
щати
Призът за най-дейни в
политическите сексскандали
безспорно трябва да се
присъди на САЩ.
Томас Джеферсън

▶Аферата на бившия американски президент Бил Клинтън и
стажантката Моника Люински доведе до неговия импийчмънт

Още при третия щатски президент
Томас Джеферсън се говори за личните му отношения с робинята Сали.
Когато започнал отношенията си със
Сали Хемингс, Джеферсън бил вече
вдовец. Твърди се дори, че имали
поколение. Със сигурност, ако това се
беше случило в информационната ера,
скандалът щеше да достигне космически пропорции.
Губернатор Марк Санфорд

През 2009 г. губернатор Санфорд буквално изчезва за седмица. Никой не
знае къде е и всеки излиза с различни
хипотези. Семейството му казва, че
е на планина, говорителят му - почива си от стрес. Когато репортер го
засича на летището в Атланта, става
ясно, че е бил в Буенос Айрес. За да
изпревари слуховете, 39-годишният
губернатор дава пресконференция,
на която признава, че е пътувал, за
да приключи едногодишна афера с
аржентинка. Той подава оставка от
поста си и публично иска прошка от
съпругата си.
Елиът Спитцър

▶Продължилата десетилетия връзка
на третия президент на САЩ Томас
Джеферсън с робинята Сали Хемингс
е разказана във филма „Сали Хемингс:
американски скандал“, в който главната
роля игае Сам Нийл

Случаят с губернатора на Ню Йорк
доби статута на скандал, след като
стана ясно, че е ползвал услугите на
вископлатената проститутка Кристин.
Само по себе си залавянето му в крачка не би взело чак такива пропорции,
ако той самият не се беше прочул с
негативната си позиция към платената
любов и преследването на подобни
клубове.
Спитцър беше разкрит при федерално разследване чрез подслушване на разговорите в хотел във
Вашингтон. В няколко от тях ясно
се чувало как той уговаря да му
изпратят проститутка от Ню Йорк
във федералната столица. След
подадената оставка той започва
работа като колумнист в списание
Slate.
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тобална система, фотография с чисто голия
модел Памела Фарингтън, Мерилин Монро,
Анджи Дикинсън, датската журналистика
Инга Арвад, стриптизьорката Блейс Стар,
свързаната с мафията
Джудит Кембъл... списъкът продължава. Разбира се, всички тези
похождения умело

са били прикривани,
въпреки че Мерилин
Монро често се е появявала на светски събирания с него. След убийството на президента
съпругата му Жаклин
сключва брак с гръцкия
магнат Аристотел Онасис. Съюз, който много
американци възприемат
почти като национално
предателство.

▶Това е единствената снимка, на които
Джон Ф. Кенеди и Мерилин Монро са
„хванати“ заедно. Автор на кадъра е Сесил
Стаутън, първият официален фотограф на
Белия дом

на властта
светът няма да забрави
той не само продава, а и вълнува всички.
Политическите скандали не се ограничават до това някой да бъде сгащен с
панталони около глезените. Те сриват
доверието към политика и поставят на
съмнение всичко казано от него. Сексу-

алните афери на властимащите вълнуват
силно обществото и имат тенденцията
шумно да разгромяват имидж, кариери
и семейства. Ако не спазва брачната си
клетва, за какво ли друго е излъгал, се
питат хората.

На Стария
континент
Не само американците могат
да произвеждат скандали с
пропорциите на древногръцки трагедии. Да припомним
ли връзката на принц Чарлз
с Камила например? За Жак
Ширак се говори, че любовните му подвизи наброяват
стотици, а връзката на Никола Саркози и Карла Бруни
и разводът със Сесилия се
превърнаха в цял роман. Историите нямат край и често
засенчват основни политически събития.
Силвио Берлускони

▶Последният герой в станалите достояние
на целия свят секс скандали е бившият шеф
на Международния валутен фонд Доминик
Строс-Кан, който е подсъдим за опит за
изнасилване над камериерка в Ню Йорк

▶През 2008 г. губернаторът на Южна Каролина
Марк Санфорд изчезна за седмица. След това
призна, че е ходил до Буенос Айрес да прекрати
връзка с аржентинка
снимки Bloomberg

Премиерът на Италия със
скоростта на светлината произвежда слухове и съдебни
дела, скандали и снимки с
млади красавици. В момента
той е подсъдим по дело за
секс с непълнолетна проститутка. По време на скандала излязоха многобройни
слухове за интимните му
похождения. Говори се дори,
че във вилата му в Милано са се правели същински оргии. Дори Ватиканът
призова Берлускони да бъде
морално отговорен и да прояви уважение към закона.
Съпругата му е подала
молба за развод, след
като истината излезе
наяве. Самият той
обаче видимо не
изглежда притеснен. Разбира се,
отрича повдигнатите обвинения и закачливо,
вдигайки рамене,
заявява: “Не съм
светец”.

▶През 2008 г. губернаторът на Ню Йорк Елиът Спитцър подаде оставка,
след като се разбра, че си е поръчал скъпоплатената 22-годишна Ашли Дюпре
(с псевдонима Кристeн). За 2 часа и половина от услугите й Спитцър беше
платил 4300 USD

Доминик Строс-Кан

Няма как да пропуснем найактуалния в момента политически сексскандал, довел до
оставка и заведено съдебно
дело за опит за изнасилване.
Вече бившият шеф на Международния валутен фонд
попадна в обективите на
медиите, когато камериерка
от луксозния хотел “Софител” в Ню Йорк го обвини
в сексуално посегателство.
Така за секунди беше срината кариерата му, за която

дори се говореше, че ще достигне до президентския пост
на Франция.
Тройка за късмет

В САЩ, пък и във все повече
други западни страни, прекомерната сексуална активност
започва да се третира като
заболяване, сравнявано с алкохолизма или наркоманията.
Всички видяхме телевизионното покаяние на голф-легендата Тайгър Уудс, който
обещаваше на жена си, че ще

лекува ненормалното си състояние, след като бе хванат в
множество изневери. Спорен
е въпросът дали медиите и
целокупното общество трябва
да надничат в леглата на публичните личности и дори да
ги съдят. Когато не е замесено
физическо посегателство и
съгласието е налице, нужно ли
е да лицемерничим, сочейки с
пръст кръшналите хора? Нека
първи хвърли камък този, който никога не е грешил.
Ивана Петрова

▶Около премиера на Италия Силвио Берлускони често има момичета и скандали за подкупи и корупция, но сега
вече е подсъдим в дело за секс с непълнолетна. Обвинението твърди, че по време на деянието мароканската
танцьорка Карима ел Махруг е била на 17 години. И двамата отричат, но Берлускони призна, че й е дал 9500 USD.
Те били подарък за приятел в нужда. Подаръците му към нея включват още кола и диамантена огърлица
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Само кажи
къде ще бъдеш
Как чрез социалните мрежи може да пътуваме по-добре
Социалните мрежи промениха начина, по който
мислим и работим. Според проучване на Ericsson
ConsumerLab 18% от потребителите признават, че
проверяват Facebook и
Twitter още преди да се
измъкнат от леглото, пише
inc.com.
Освен всичко останало
социалните
сайтове променят и начина, по който
пътуваме. 49%
от британците
проучват пътуването си предварително в социалните мрежи,
сочи ново проучване на една от
водещите независими агенции на
Обединеното
кралство за
п ъ ту ва н е sunshine.co.uk.
Повече от половината британски туристи са използвали медийни
платформи по време на подготовката
за пътуването си в
чужбина, за да по-

Теодора Мусева

teodora.mousseva@pari.bg

лучат лични препоръки и
коментари предварително.

Преди
да тръгнете

Преди да резервирате
пътуването си, социалните мрежи ви позволяват
да проучите местата, които искате да посетите, и
да комуникирате с други
туристи. Някои хотели започнаха да предлагат промоционални цени само за
феновете на страницата си
във Facebook. Все повече
хотели разбират, че участието в социалните мрежи
увеличава посещаемостта.
Можете да видите ревюта на курорти от колеги и
приятели, за да се уверите,
че това е правилното място

много преди пристигането
си. Не на последно място
можете да разберете къде
имате познати и дали те
ще бъдат в града. Приложението за организиране
на пътувания TripIt може да
улесни този процес и дори
е включено в LinkedIn.
Туристите могат да използват Facebook, Twitter
и LinkedIn, за да разпитат
контактите си за подробности къде да отседнат и
какво да правят по време
на пътуването. Ще бъдете
изненадани колко стари
познати, които не сте виждали от години, може да
живеят или са живели там,
където отивате. Така може
да обогатите ваканцията си
с неочаквани срещи.
“Преди да потегля, мога
да разбера дали имам познати [в хотела] и да се уговоря с тях за вечеря. Имам
и микроконтрол, защото
решавам дали да споделя
нещо с всички или чрез
лична комуникация”, отбелязва Аарън Страут, маркетинг мениджър в WCG
World пред inc.com.

Подготовката

Във Facebook, Twitter,
LinkedIn и т. н. можете

да кажете на вашите контакти, че планирате пътуване, за да си уговорите
срещи и от тях да разберете
какво да видите в свободното си време. Следвайте
страниците на хотели или
авиокомпании, за да научавате за отстъпки, които не
са налични другаде.
Wanderfly

Да кажем, че имате 1000
лв. и пет свободни дни.
Wanderfly.com ще ви
“ушие” пътуване точно по
мярка, съобразено с вашите
интереси, място на отпътуване, бюджет и срок на
отпуска. Сайтът предлага
над 1200 дестинации в цял
свят в комбинация с хиляди забавления и дейности,
които можете да практикувате на място. Чрез него ще
намерите, организирате, ще
споделите и ще резервирате своето пътуване - всичко
накуп.
TripIt

Резервирайте своето
пътуване чрез която
и да е компания

и препратете всички данни
за пътуването си на plans@
tripit.com. Безплатната организационна платформа
TripIt ще свърши останалата част от работата вместо
вас, като ви позволява да
получите достъп до данни
навсякъде и ви показва дали имате познати в същия
район.
GTrot

Сравнително нова услуга,
GTrot (съкратено от globetrotting - странстване по
земното кълбо) ви свързва
с приятели във Facebook,
които живеят там, където
отивате, били са там преди
или ще бъдат там по същото време с вас. С едно кликване можете да уведомите
приятелите си за своите
планове, да коментирате и
да давате предложения.
AutoSlash,
CarRentals.com
или Zipcar

Каквато и кола под наем
да желаете, има начин
да откриете най-добрите предложения
тук. Autoslash и
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CarRentals.com ви позволяват да въведете датите
и часовете на пристигане
и заминаване и след това
се впуска в интернет, за да
намери най-добрата сделка.
С Autoslash резервирате кола под наем и ако се появи
по-добра сделка, сайтът
автоматично я резервира
вместо вас. Zipcar е услуга,
за която се абонирате и която ви позволява да наемете
кола за часове или дни,
често по-евтино, отколкото
в рент-а-кар компаниите.
Getaround

Или споделяне на автомобили. Тази услуга променя начина, по който се
придвижвате из града.
Getaround дава възможност
на собствениците на автомобили да отдават под наем
неизползваните си коли на
доверени водачи, когато те
се нуждаят.

Докато ви няма

Дори и да сте далеч от
дома, благодарение на социалните мрежи и мобилните технологии можете
да знаете и да споделяте
всичко с приятелите си у
дома. Когато потеглите,
възможностите на онлайн
приложенията са безброй.
“Без смартфон никога не
знаех какво ще е времето
по време на път, от какви
карти имам нужда, къде
да ям”, казва Ейми Джексън, PR мениджър на TripIt
пред inc.com. “Социалнитe
медии направиха пътуването по-лесно, предлагайки
нужната ви информация в
реално време. Това е много
по-практично, отколкото да
си изпечаташ нещо предварително и да го натъпчеш в
някаква папка. Сега просто
изваждате смартфона си.
За мен така си по-добре
информиран, по-oпитен и
оползотворяваш времето си
по-добре, докато пътуваш”,

убедена е тя.

По пътя
TripIt

Когато потеглите, TripIt
остава много добър начин
за достъп до всичките ви
резервации на едно място.
Мобилното приложение
намира всички номера за
потвърждение, както и маршрута до хотела.
Meetup или
Upcoming.org

Проверете дали има професионални събития, които ви
интересуват и съвпадат с
плановете ви за пътуване.
Ако е така, можете да намерите колеги и да се срещнете с тях неофициално на
чаша кафе, на закуска или
на самото събитие.
Време за хапване

Когато си в чужд град, не
можеш да разчиташ единствено на румсървис. С мобилни приложения като
Foodspotting, UrbanSpoon
и Eater можете да намерите
ресторанти, докато разглеждате града. Zagat и Yelp
предлагат мобилни приложения, в които можете да
намерите лични коментари
и препоръки, които са по-

достоверни и по-надеждни
от слепия избор по ресторантската витрина.
Ориентирай ме

Независимо дали предпочитате Foursquare, Gowalla
или Scvngr, тези мрежи са
чудесен начин да споделите къде се намирате и да
видите къде са били познатите ви, за да получите
препоръки.
Споделяне на снимки

Когато качвате снимки от
пътуването си, сякаш изпращате цифрова пощенска картичка, където и да
сте. Можете да изберете
някое от приложенията
за споделяне на снимки
на Instagram, Picplz, Pano,
Photosynth, Hipstamatic и
Path and Color.
GPS и карти

С GPS устройството или
Google Maps на смартфонa
ви вече нямате оправдание,
когато се изгубите. Просто въведете дестинация,
приложението ще определи местоположението ви
чрез GPS координати, а
след това просто следвайте
стрелките (или дразнещия
глас).

Traffic.com

На непознато
място един грешен завой може
да ви вкара в задръстване, където се кара само
на първа. Traffic.
com ви показва
кои пътища да
избегнете, за да
не изпуснете
важна среща или
самолета си.

Обратно
у дома
Социалните
мрежи все
още рядко
напомнят
да оставяте
ревюта за местата, където
сте били. Защото освен
да публикувате снимки от
пътуването си в сайтове
като Flickr, можете да дадете ценна информация на
туристи като вас. Компанията Bizzy има система, която припомня
да оцените местата,
които наскоро сте
посетили.
А, вие още не
сте т ръгна ли.
Ами хайде!
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Наградата
Какво е БАЗА
▶ Наградата за съвременно изкуство БАЗА се дава
всяка година на млади
художници до 35 години. Тя
е основана за първи път
през 1990 г. в Чехия, а днес
съществува в 10 страни
от Централна и Източна
Европа.
▶ България се присъединява
през 2008 г. по инициатива
на Института за съвременно изкуство-София,
който впоследствие е
избран да организира провеждането на конкурса.
▶ Държавите, включили се
към наградата, са Словакия, Хърватия, Косово,
Сърбия, Македония, Босна
и Херцеговина, Словения и
Албания. Страните основават и международната
мрежа за награди за млади
Елементарна частица,
художници YVAA.
Албена Баева, 2010

Тест по абстрактност

Alter Ego, Викенти
Комитски, 2011

FallControl,
Албена Баева, 2010

28-годишният Викенти Комитски спечели
наградата за съвременно изкуство БАЗА 2011
„Човешката памет е безгранична, така че да записваш
идеите си е всъщност нещо много разумно. Независимо от тяхната сложност
принципите на конкретното
изкуство ни предлагат възможност за опростеното им
представяне. То не изисква
твърде много ресурси и притежава не само естетическа,
но и силно социална функция - да възпитава обществото в устойчиви морални
ценности и висока духовност по пътя към духовното
му съзряване.”
Тези думи са на Георги
Димитров, един от номинираните тази година за
наградата за съвременно
изкуство БАЗА. Снощи тя
беше спечелена от Викенти
Комитски и включва стипендия и шестседмичен престой в International Studio and

Генератор,
Викенти
Комитски, 2011

Победителят
Кой е той?
▶ Викенти Комитски завършва скулптура в Националната художествена
академия през 2006 г. Вече
има три самостоятелни
изложби в София. Освен
тук е участвал в групови
изложби и артфестове в
Маями, Милано, Истанбул, Москва, Лондон, Солун,
Хамбург и др.
▶ Номиниран е за наградата БАЗА и миналите три
поредни години.

Curatorial Program (ISCP)
в Ню Йорк и самостоятелна изложба в галерията на
Института за съвременно
изкуство в София.
Една от творбите на Викенти - нежно растение, ко-

ето е успяло да си проправи
път покрай стъклото, покриващо саксията му, буди
много асоциации. А когато
забележите, че името му е
Аlter Ego, асоциациите се
умножават.
Въобще над творбите
на Викенти може много да
си блъскаш главата - негов е и лаптопът, повдигнат
с малък крик, напомнящ
счупен крак, на който има
програма, създаваща празни
страници до безкрай. Толкова много интерпретации са
възможни за този генератор
на (не)съдържание.
Всъщност думите на Георги Димитров по-горе ще ви
се сторят прекалено силни,
когато стъпите в Софийската градска художествена
галерия, където са изложени
творбите на всичките шест
млади артисти, номинирани за наградата. Мнозина
вероятно биха се зачудили
какви морални стойности
възпитават цветните квадрати на Георги Димитров,
бясно въртящият се стол на
Викенти Комитски или пружиненото легло на Албена
Баева, от което посетителите трябва да скочат.
Но не се залъгвайте. Ако
отминете мнимо неутилитарната абстрактност на
изложбата, ще разберете,
че съвременното българско
изкуство е много живо и

рита. Но за да може то да
подпомогне „духовното ви
съзряване”, трябва да му
отделите доста внимание.
Това не е изложба за 15
минути, в която просто скачате от едно легло и набързо
разглеждате едни неща.
Когато попитах служителите на галерията какво
е искала да каже Стефания
Батоева с огънатата аптечка, от която се бори да излезе духът на лекарството
и която нашепва „Изпий
ме”, ми отговориха: „На
който пише за изкуство,
му е ясно.” Този отговор
ме развесели, защото шансът да отгатнеш какво се е
случвало във вътрешния
свят на Стефания, когато й
е щукнала тази чудна идея,
е 1 на 1000.
Именно това е прекрасното на тази изложба - тя
оставя много, много, много
място за интерпретация. И
то интерпретация, за която
ви е нужна сериозна основа
- математически и физични
познания, абстрактно мислене, философска нагласа
и желание за разгадаване
на невидимото. Ако дотук
не сте се отказали, значи изложбата е за вас и сте готови
за духовно развитие.
Можете с часове да мислите върху изречението
„Настоящият момент не
съществува”, написано с
флумастер върху транспаранта с инструкции за

употреба на времево-пространствената инсталация
на Албена Баева. В нея
участва и въпросното легло, на което, ако много се
уморите от мислене, може
просто да си скачате.
Купата на Мина Минов,
която се разхожда с мъка
по стената и оставя мръсна
следа, също буди много
взаимовръзки. Напомня на
войнишка каска и се казва
„Да вървиш в продължение
на почти един час”. Връзката между двете създава
картини, които те отдалечават от залата и миришат
на война. Но, разбира се,
почти сигурно е, че Мина е
имал предвид нещо съвсем
друго. В това се крие красотата на изкуството.
„По време на Арктическите експедиции през XIX
век моряци се завръщали с
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истории за чудато оформени ледници. Бързо ледниците се превърнали в популярна тема за художници,
които ги интерпретирали
като фантастични структури, често наподобяващи
архитектурни форми като
катедрали или арки. Тези
изображения демонстрират
колко привлекателно за артиста е да дегизира субективната абстракция като
обективна истина.” Така
Петър Минчев се опитва
да обясни своите играещи
със светлината и тъмнината айсберги, нарисувани с
акрил на платно. И думите
му звучат много обнадеждаващо, защото изразяват
смелостта на младото българско изкуство да вярва в
абстракциите и да настоява
те да бъдат уважавани като
обективни истини.
Теодора Мусева

