Компании ▶ 12-13

ОТР: Слуховете,
че ще продаваме
Банка ДСК, не са
верни

Петък

8 юли 2011, брой 128 (5188)

Компании ▶ 13

Събев и Ершов
намесиха и
прокуратурата в
битката за “Петрол”

USD/BGN: 1.37280

+0.50%

EUR/USD: 1.42470

-0.50%

Sofix: 411.54

+0.39%

Мълчаливият
протест
на магистратите
Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

BG40: 127.42

+0.15%

цена 1.50 лева

Българска фондова борса

Интервю ▶ 8-9

“Здравите
сили”
организират
протестите
срещу
шистовия газ

▶Илиян Василев, бивш
посланик в Русия

Компании ▶ 11

“Главболгарстрой” даде
рекордно ниска
цена за лот 1
на “Струма”

Weekend ▶ 22-23

Миналото
се завръща с
пълна сила при
слънчевите
очила тази
година
Висшият съдебен съвет (ВСС) е все по-близо
до пълната си изолация и все повече губи
доверието и на обществото, и на магистратите.
Доказателството е вълната от отводи от
кадровите комисии на ВСС, които трябва да
проверят кандидатите за специализираните съд и
прокуратура и да ги класират ▶ 4
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Мнения

▶ По темата: Таблоидна
канибализация
▶ Борбата на медийните
групи е някакъв изкривен
български вариант на конкуренция. Не е нормално да
пуснеш абсолютно копие на
анонсиран нов вестник с цел
да не допуснеш нарушаване
на монопола.

Печеливш
Костадин Дамов

Губещ
Алфредо Насименту

“Нестле България” има нов национален мениджър “Продажби”.
Костадин Дамов ще отговаря за управлението на търговските дейности на компанията както по каналите за модерна и традиционна търговия, така и за импулсния канал.
Дамов е работил в “Каменица България” като търговски
директор и вицепредседател на борда на директорите. Има
повече от 12 години опит в областта на продажбите.

Министърът на транспорта на Бразилия Алфредо Насименту е
подал оставка заради обвинения в корупция. Според информация
от миналата седмица негови приближени в министерството
са завишили изкуствено цената на строителните работи и са
искали комисиони от компаниите, кандидатстващи на търговете за обществени поръчки. Насименту е изразил готовност
да сътрудничи на правосъдието, за да изчисти обвиненията.

Коментар

Анна

▶ По темата: Нова
структура ще отговаря
за строежа на магистралите
▶ Нови чиновници, нови бюрократи... До всеки работещ
- двама проверяващи - финансови, процедурни, прокурорски и т. н. Администрацията при ГЕРБавата мафия се
увеличи чувствително и ПАК
няма резултати.
ГЕРБавия
новини ▶ 7

Кабинетът не е
отговорил на ЕК
за финансирането
на АЕЦ „Белене”

Четвъртък

Компании и пазари ▶ 11

КТБ иска да влезе
в управлението
на „Булгартабак
холдинг” АД

USD/BGN: 1.36599

EUR/USD: 1.43180

Sofix: 409.95

BG40: 127.23

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

+1.00%

7 юли 2011, брой 127 (5187)

-0.99%

-0.68%

+1.04%

цена 1.50 лева

Намаленото потребление и
вътрешните проблеми между
собствениците на веригата
книжарници “Пингвините”
предизвикаха задлъжняване към
основните издатели
▶ 12-13

новини ▶ 7

Големите
длъжници
вече могат
да пътуват
в чужбина

Свят ▶ 10

Компании ▶ 15

Таблоид на
Мърдок е в
основата
на скандал с
подслушвания

AirAsia
ще купи
още 100
самолета
Airbus
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Facebook пусна видео
чат. Първоначално
новата услуга ще
бъде само видеовръзка между двама души.
Алексей Петров и
Душана Здравкова
- кандидати за президент и вицепрезидент. Двамата са номинирани от група граждански
сдружения и от инициативен комитет “Единение и
екипност”.

3

“Пингвините” през
лятото. Намаленото потребление
и вътрешните
проблеми между собствениците на веригата книжарници предизвикаха задлъжняване към целия пазар.
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Пълен назад
Вицепремиерът Симеон Дянков
влезе в ролята си на финансов
министър, като заяви, че възнамерява да подложи на промяна
модела, по който се формира заплащането на народните представители. Желанието му да извади
от “сивия сектор” част от депутатските заплати, например парите,
които получават, за да плащат на
сътрудници, за консултации, експертизи, кантори и др., срещнаха
силен отпор. Председателят на
парламентарната група на ГЕРБ
Красимир Велчев дори поиска
Дянков да ревизира изказването
си, тъй като бил подведен. \
Съгласно правилника за
организацията и дейността
на парламента възнагражденията на депутатите се равняват
на 3 средномесечни заплати на
служител от публичния сектор.
Размерът им се определя от
националната статистика и се
осъвременява всяко тримесечие.
Допълнителна разпоредба обаче
определя, че Народното събрание
поема допълнителните разходи
на народните избраници в размер
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на 2/3 от основната им заплата.
Безотчетни пари, които не се
облагат с данъци, не се отчитат
с документи, но се смята, че са
разходи, свързани с работата на
депутатите. Служебни вечери, автомобили, секретарки и всичко,
което богатото депутатско въображение може да роди. Защо не и
лични нужди.

Мария Веромирова
maria.veromirova@pari.bg

Словесните битки и
парирането
на всички опити
за прозрачност и
вкарване на нещата в нормален ход
със сигурност не са
добра стратегия в
политиката. Особено в година на
избори
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снимка bloomberg

Факт е, че тези финансови правила не са променяни от години
и сегашният състав няма принос
за определянето им. Също толкова верен факт обаче е, че няма
принос и за отмяната им. Странен
е и фактът, че министър Дянков
досега не е знаел за тях и с почуда
коментира как е възможно народните представители да получават
по-големи приходи от премиера и
министрите. Информация, която
е обществено достъпна, добре
позната и на колегите им в Европейския парламент.
Финалната права за двата вота
тази есен е съвсем близо. Все
повече стават и популистките изказвания, които по правило при-
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ключват с отвод. Най-пресните от
които са субсидиите за партиите и
скандалните разкрития за фирмите дарители на МВР. Първият
казус се очертава да приключи с
отказ на мнозинството в парламента да подкрепи създаването на
комисия, която да провери как се
изразходва държавната субсидия
за партиите. Инициираната от
Синята коалиция подписка не
получи подкрепата на нито един
от членовете на ГЕРБ. По втория
казус - с даренията на МВР,
Дянков отново се произнесе, като
каза, че министерството трябва
да върне парите със съмнителен
произход. Вместо подкрепа от
съпартийците си обаче той отново
получи остри критики. Членовете
на ГЕРБ определиха думите му
като прибързани и прекалено резки и бяха възприети като нападка
над вътрешния министър Цветан
Цветанов.
Словесните битки и парирането
на всички опити за прозрачност
и вкарване на нещата в нормален
ход обаче със сигурност не са
добра стратегия в политиката.
Особено в година на избори.
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Число на деня

Възхищавам се на смелостта
на независимите депутати
да напуснат и да се отделят от
парламентарните си групи
Джеймс Уорлик, посланик на САЩ, след среща с
независимите депутати

Еволюция

Между двама
каратисти
Първият председател
на сдружение ГЕРБ
Душана Здравкова
ще бъде кандидат за
вицепрезидент на
обявения за глава на
„октопода” Алексей
Петров
Душана Здравкова се оказа
„уважаваната дама, чието
име ще бъде оповестено покъсно”. С тези думи преди 5
месеца инициативният комитет, който издигна Алексей
Петров за кандидат-президент, описа кандидата си за
вицепрезидент. В съобщение
до медиите комитетът „Единение и екипност” потвърди
това, което в последния месец много хора подозириха
- Алексей Петров и Душана
Здравкова отиват заедно на
избори.
И да, и не

Няколко часа след съобщението на комитета, медиите тиражираха и новината,
че Душана Здравкова е
отрекла да е кандидат за
вицепрезидент и че номинации все още не били
обсъждани. Пред в.Пари
обаче тя обясни, че „след
като сме декларирали, че
ще участваме в президентските избори, нормално е
да сме кандидати”. Формално обаче обсъждането
и издигането на кандидатурите предстои. „Ние
искаме смяна на модела
на управление, затова ще
предложим Харта за гражданско управление и президентските избори са удобен момент за излъчване
на граждански кандидати,”
каза Здравкова.

7.8%
▶ годишен ръст отбеляза промишленото производство
през май

България - Израел

От Бойко Борисов до
Алексей Петров

Политическата кариера на
варненската съдийка започна
преди 5 години. Тогава тя
беше избрана за председател
на гражданското сдружение
„Граждани за европейско
развитие на България”. Организацията по-късно прерасна в политическа партия
ГЕРБ. Душана Здравкова беше лично посочена от Бойко
Борисов. След приемането
на България в Европейския
съюз през 2007 г. Здравкова
стана водач на листата на
ГЕРБ за изборите за български евродепутати. На редовните евроизбори през 2009
г. Душана Здравкова вече
не намери място в листата.
Официалната й политическа
раздяла с Бойко Борисов
обаче стана доста по-късно - преди месец Душана
Здравкова обяви, че напуска
съдебната система в знак на
протест срещу политическия
натиск. Конкретният повод
беше избирането на семейната приятелка на Цветан
Цветанов Владимира Янева
за председател на Софийския градски съд.

▶ Премиерите на България и Израел Бойко Борисов и Бенямин Нетаняху след съвместното заседание на двете правителства в София. Темите са били енергетика, сигурност, земеделие и туризъм Снимка Марина Ангелова

В броя четете още

Компании ▶ 13

Смяна на посоката

Буквално часове след като
Здравкова напусна съдебната система, комитетът на
Алексей Петров я покани в
екипа си. Поканата беше мотивирана „от респекта към
гражданската й позиция и
от безупречната й кариера на
магистрат и политик”. След
номинирането й вчера Здравкова върна комплимента и
заяви, че ще продължи да
работи „за осъществяването на идеите, заложени при
създаването на гражданското
сдружение ГЕРБ”.

КЗК глоби
„Меком” за
имитация на
„Карловска
луканка”

Ние искаме смяна на модела компании ▶ 14
на управление, затова ще
предложим Харта за гражданско
управление
Душана Здравкова

Загубата
от сделки с
ваканционни
имоти достигна
60%
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4 Новини У нас

ВСС губи все повече
подкрепата на магистратите
Фактът, че съдии бойкотират конкурсните комисии, е поредното доказателство
за липсата на доверие в този състав на Висшия съдебен съвет
▶ След шумния протест
и искането на оставки
дойде времето на тихия
протест - магистратите просто бойкотират
участието си в комисиите на ВСС. Работата
на съвета ще става
все по-трудна, въпреки
че мнозинството от
членовете се правят, че
не забелязват обстановката и настроенията
спрямо тях

Снимка Марина Ангелова

Висшият съдебен съвет
(ВСС) стъпка по стъпка
се доближава до пълната
си изолация и все повече
губи доверието на магистратите. Последният видим
симптом за това е фактът,
че редица магистрати са
си направили отвод от кадровите комисии на ВСС,
които трябва да проверят
кандидатите за специализираните съд и прокуратура и да ги класират. Ден
по-рано пък съдиите от
големите съдилища като
Софийския градски и Софийския районен съд, Върховния касационен съд и
др. не пожелаха да излъчат
и свои делегати за попълване на квотата на съдиите
във ВСС след оставките на
Капка Костова и Галина
Захарова.
Това се случва и на фона
на скандала с избора на семейната приятелка на Цветан Цветанов - Владимира
Янева, за шеф на Софий-

ския градски съд, оставките
на двама членове на съвета,
искането на оставките на
целия ВСС от страна на Съюза на съдиите и от неправителствени организации,
поредицата от скандали с
висши магистрати и безпрецедентното признание
на правосъдния министър
Маргарита Попова, че системата е в криза.

Съдии и прокурори масово
подават молби, че не искат
да участват в избора на
кадри за новите спецструктури, като мотивите на повечето от тях са, че имат
планирани летни отпуски
точно по времето, когато
ще се проведат конкурсите
за назначаването на кадри
за новите специализирани
структури. Неофициалното обяснение обаче е, че в
кадровите комисии са попаднали и спорни фигури и

магистратите не желаят да
избират новите кадри рамо
до рамо с тях. В по-общ
план, разбира се, причината
е цялостното обществено
настроение спрямо съвета.
Според Георги Шопов, председател на кадровата комисия
на ВСС, обаче бойкот няма,
а отводите той намира за
„нещо нормално за отпускарския сезон”.
В сряда пък магистратите
от големи съдилища като
Върховния касационен съд
(ВКС), Софийския градски съд (СГС), Софийския
районен съд (СРС) и др.
отказаха да излъчат и свои
делегати за събранието на
12 юли, когато трябва да
бъдат попълнени и двете
празни бройки във ВСС.
По този повод Шопов заяви, че не е притеснен и
от този факт, макар че акцията на тези съдилища е
открито протестна - срещу
порочната кадрова политика на ВСС.

Неуспешен опит
Росен Русев се
оттегли

което той оттегля кандидатурата си и ВСС е
прекратил процедурите
за избора му.
▶ Русев беше единствен
кандидат за позицията,
но програмата му за бъдещото развитие и управление на новия орган беше
очевидно слаба. Той понесе
много критики и не спечели доверието на съвета,
но въпреки това му беше
дадена още една седмица,
за да преработи и да подо-

бри програмата си.
▶ Освен всичко друго спрямо Русев имаше съмнения,
че е използвал за лични цели
- пътуване в чужбина, служебния си автомобил.
▶ Самият факт, че Росен
Русев се оттегли като кандидат за председател на
Специализирания апелативен съд означава, че той
явно не е бил добре подготвен, каза Георги Шопов.
▶ Процедурите сега ще
започнат отначало.

▶ Председателят на
Окръжния съд в Хасково
Росен Русев се оттегли
от конкурса за административен ръководител
на Специализирания апелативен наказателен
съд. В деловодството на
Висшия съдебен съвет е
постъпило заявление, с

Желязно спокойствие
във ВСС

Не намирам ситуацията
като бойкот. Това е
избор на колегите. ВСС е
назначил около 1000 магистрати и
е възможно да има и пропуски, но
не мога да приема, че всички тези
назначения са плод на дефектирала
кадрова политика. Не може за
всяко назначаване да се прави
обобщаване, но напоследък много
се обобщава
Георги Шопов,
председател на кадровата комисия на ВСС

Съвсем
не безпроблемно

На друго мнение беше обаче главният прокурор Борис Велчев, който определи
отводите и неизлъчването
на делегати като „много
притеснителен факт”. По
думите му официалните
процедурни и технически
Борис Велчев,
главен прокурор на Република България

причини не са достатъчно
обяснение и най-вероятно
става дума за някакъв вид
недоверие от страна на съдиите към ВСС.
Тази демонстрация на
недоверие идва в момент,
когато ВСС трябва да одобри над 50 съдии, прокурори и друг персонал

за новите специализирани
структури. От кота нула
тръгват и процедурите за
подбор на кандидати за
председатели на Специализирания наказателен
съд и на Специализирания
апелативен съд. Единственият кандидат за поста
председател на второинстационния спецсъд Росен
Русев се оттегли в сряда
обиден, след като беше
критикуван заради слабата
си програма и съмненията,
че е пътувал в чужбина със
служебния си автомобил за
лични цели.
Сигналите от страна на
съдиите са повече от красноречиви, макар че мнозина от членовете на съвета
предпочитат да си заравят
главите в пясъка. Не е ясно
точно по какъв още начин
магистратите трябва да демонстрират недоверието
си, за да ги разберат и във
ВСС.
Ани Коджаиванова

Фактът,
че именно
големите
съдилища не
излъчиха делегати
за попълване на
бройките във
ВСС, е много
притеснителен.
Не вярвам това да
се дължи само на
някакви процедурни
и технически
причини. По-скоро
е някакъв вид
недоверие
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БДЖ: Има интерес
към “Товарни превози”

Новият изпълнителен директор на железниците ще отстранява
всички, несъгласни с реформите
Има първоначален интерес към приватизацията на
“Товарни превози”, съобщи
председателят на съвета на
директорите на “Холдинг
БДЖ” Владимир Владимиров. Интересът е от страна
на големи световноизвестни
консултантски фирми, които събират информация за
дружеството. Те обаче не са
информирали дали зад тях
стоят инвеститори, заяви
той. Владимиров напомни,
че решението за приватизация се взима на по-високо
ниво, но изрази увереност,
че правителството не би
предприело тази крачка, ако
не се появи стратегически
инвеститор.
Несъгласните - вън

“Ще отстранявам всеки,
който не е съгласен с реформите и ги спъва по някакъв начин”, заяви новият
изпълнителен директор на
“Холдинг БДЖ” Йордан
Недев. Той не пожела да
уточни конкретните причини, довели до рокади в ръководството на железниците, освен вярата си, че новите титуляри ще спомогнат
за по-бързото и ефективно
провеждане на реформите. Владимир Владимиров
обаче поясни, че съветът
на директорите е поставил
досегашния ръководител на
правната дирекция Петър
Джуров начело на “Товарни превози”, защото той е
показал с работата си, че
е стожер на законността,
като е повишил нивото й в
БДЖ няколко пъти. “Имаме
вяра, че той ще изпълни заложените реформи”, заяви

Контрол
Локомотивите
- най-голямата
яма за източване на средства

▶ Локомотивните депа
са една тера инкогнита, в която тепърва
ще се заровим, заяви
новият ръководител
на БДЖ Йордан Недев.
Той съобщи, че всички разходи, свързани с
локомотивите - поддръжка, експлоатация,
персонал, гориво и т.
н., взети заедно, представляват 60% от
всички разходи на дружеството. “Това очевидно може да е колосална яма, от която
изтичат средства”,
констатира Недев. По
негова груба преценка
загубите, които търпи
БДЖ от кражби на гори-

▶Консултантски фирми вече проучват възможностите за приватизация на “Товарни превози”, но не е ясно дали зад тях стоят
стратегически инвеститори 
снимка боби тошев

Владимиров. Досегашният
финансов директор Методи
Христов пък поема “Пътнически превози”.
Разплащане

От одобреното в сряда мостово финансиране в размер
на 140 млн. лв. са предвидени 40 млн. лв. за ремонти,
но според направените от
БДЖ разчети само около 25
во, материали и неправомерно заплащане на
труд, възлизат на поне
10 млн. лв. годишно.
▶ Един от начините,
по който дружеството се опитва да повиши контрола, е поставяне на GPS системи
в локомотивите.
Този процес започна
през април, но реално
GPS-ите са започнали да работят съвсем наскоро. Досега 40
от общо 138 дизелови
локомотива са оборудвани с тях. Резултатът е, че разходът
на гориво е спаднал с
10-15% в сравнение със
средноразходната
норма, отчетоха от
БДЖ. Те обаче се оплакаха, че вече са засечени опити за манипулиране на системата и
нови способи за крадене на гориво.

млн. лв. ще може да бъдат
усвоени тази година. Договорите за ремонтите ще
бъдат подписани в рамките
на десетина дни, тъй като
всички процедури вече са
приключени, съобщи Владимиров.
Предвижда се на 186
вагона да бъде извършен
капитален ремонт. Освен
това е решено двете дъщерни дружества - товарни и
пътнически превози - да
отделят по още 1.5 млн.
лв. за вътрешни ремонти.
Други 25 млн. лв. ще отидат
за издължаване към доставчиците, като тази сума
покрива разходите по това
перо за два месеца.
Поради липса на достатъчно спални вагони по
време на туристическия
сезон БДЖ води преговори
да наеме такива от частна
фирма.
На чисто с “Лукойл”

Задълженията към петролната компания са спаднали
от 6 млн. лв. в началото
на юни до около 2.5 млн.
лв., похвалиха се от БДЖ.
Тази седмица са били преведени 1.5 млн. лв. и още
толкова ще бъдат изплатени
до края на месеца. Проблемът със задълженията
към “Лукойл” ще се реши
окончателно с 4 млн. лв. от
мостовото финансиране,
заявиха от компанията.
Филип Буров

Няма да се съобразявам кой
какъв е и на кого какъв е, а
само как си върши работата.
Извършвам промените безцеремонно, защото ситуацията е
шокова. Трябва да взема 10 000
решения, от които 1000 ще са
грешни. Не вярвам обаче, че
грешките може да бъдат фатални. Взето е решение за реформи
и то е закон за всеки служител.
Всеки, който не е съгласен с реформите и ги спъва по някакъв
начин, ще бъде отстранен. Има
много умни хора, които обаче не
работят за благото на компанията. Всъщност колкото повече
умни хора има, много често се
оказва, че те са във вреда
Йордан Недев,
изпълнителен директор на “Холдинг
БДЖ”

Какви решения за БДЖ се чакат от държавата
Закриване на
 Увеличаване
цените на билетите  губещи линии
От БДЖ настояваха
Железниците

цената на билетите да се
повиши средно с 5% още
от началото на юли, но не
са получили разрешение
от транспортното и финансовото министерство.
Сега се надяват повишението да бъде въведено
от 1 август. “Това са
нищожни увеличения в
сравнение с направените
от автобусните превозвачи”, коментира Владимир
Владимиров.

отдавна са представили
доклада си за губещите
линии. Най-нерентабилни са 19 второстепенни линии из цялата
страна, които носят
загуби за 25 млн. лв.
годишно. Владимиров
признава, че дори найатрактивните линии от
София до Черноморието са на малка загуба,
но според него тя е
преодолима.

на
отношенията с
 Уреждане
НКЖИ

Задълженията на БДЖ
към Национална компания “Железопътна инфраструктура” не спадат под
100 млн. лв., което създава напрежение и взаимни
обвинения между двете
държавни компании. От
железниците настояват, че
инфраструктурните такси
са твърде високи и не са
съобразени с качеството
на услугата, каквато е
практиката в Европа.
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Антония Първанова се оплака
и на Цветанов заради летището
Евродепутатът е
категорична, че на
аеропорта багаж се краде,
и продължава да сезира
институциите наред
Антония Първанова е написала
отворено писмо до вицепремиера и министър на вътрешните
работи Цветан Цветанов, в което
се посочва, че “такава дългогодишна престъпна дейност не би
могла да съществува без сериозна
организация и протекция. Имаме
основание да предполагаме, че на
територията на “Летище София”
действа организирана престъпна
група, интегрирана в състава на
наземните оператори”, твърди евродепутатът, която преди няколко
дни заяви и пред Европарламента,
че лицензът на “Летище София”
ЕАД като наземен оператор по
багажна дейност трябва да бъде
отнет незабавно заради порочна
практика да се отваря багажът
на пътниците без повод и да се
крадат вещи от него. Веднага след
това транспортният министър
Ивайло Московски разпореди
проверка на летището, която тече
и в момента.
С натрупване

В писмото, в което се е подписал
и депутатът от Синята коалиция
Иванов Иванов, се изразява силно
безпокойство от “установилата
се порочна практика на “Летище София” за нерегламентирано
отваряне на багаж на пътници и
зачестилите случаи на липса на
вещи от багажа им”.
В писмото се напомня още,
че на 13 май 2011 г. Иванов е
отправил в пленарната зала на
Народното събрание въпрос към
тогавашния министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър
Цветков относно сигнали за изчезнали багажи на пътници и на
карго товари от “Летище София”.
По думите на Първанова обаче
отговорът на министъра е бил
крайно незадоволителен.
“Проблемът беше подценен и общест-

вената опасност от него не беше
взета насериозно”, коментира
Първанова.
Тя е категорична, че една такава
проверка на летището е изключително лесна и ако ръководството
на аеропорта е имало проблем
да разбере кои от служителите
крадат багаж, тогава е трябвало
да бъдат повикани експерти от
МВР, които да внедрят хора и да
заловят криминално проявените
лица.
Реакция

Въпреки че Първанова поздрави
Московски за незабавните и адекватни действия и за проявената
воля по проблема, от транспортното министерство се ядосаха от
нейните коментари. От ведомството коментираха постъпката
на Първанова като разваляща
имиджа на България пред Европа. “Постъпката на евродепутата
Антония Първанова е крайно
небългарска, грозна и непатриотична. Според мен тя няма право
от трибуната на Европарламента
да хули “Летище София”, да хули
България по този начин”, заяви
заместник-министърът на транспорта Камен Кичев.
От своя страна Първанова не
смята постъпката си за грешна,
тъй като по нейните думи тя
неведнъж се е обръщала и към
правителството, но след като то
не е взело необходимите мерки, е
потърсила друга инстанция. Сега
евродепутатът очаква реакция
от вътрешния министър Цветанов, но от пресцентъра на МВР
обясниха, че за момента няма
информация за намеренията на
вицепремиера.

Проверката
на “Летище
София” се развива
сравнително добре
и се надявам, че
правителството ще
вземе адекватни
мерки
Антония Първанова,
евродепутат

Първанова
вероятно
е имала личен
проблем, но
постъпката й е
крайно небългарска,
грозна и
непатриотична
Камен Кичев,
зам.-министър на транспорта

Кина Драгнева

30%

▶ повече жалби са подадени в
Европейския потребителски
център през 2010 г. спрямо
предходната година

снимка боби тошев

pari.bg Петък 8 юли 2011

8 Новини у нас

"Здравите сили" организират
срещу шистовия газ

Интервю Илиян Василев, енергиен експерт, бивш посланик на България в Русия:

Истинската
екологична оценка е
необходима чак преди
концесията за добив
на шистов газ
▶Г-н Василев, до каква степен ще попречи
напрежението около
бъдещите проучвания на
американската компания
"Шеврон" за шистов газ в
района на Нови пазар?

- Реакциите на общинския съвет са очаквани,
тъй като това не е първият
случай. Помните бурните
реакции за нефтопровода
"Бургас - Александруполис", за дълбоководното
проучване в блока Силистар. Правят силно впечатление обаче националното
политическо присъствие
на сесията и предварителните политически анонси
в София.
Когато се намесват партии и политици, е нормално да се търси проекция на
интереси, които боравят
свободно с относително
слабата запознатост на населението с технологиите и
със същността на шистовия
газ.
Винаги има съмнения за
"втори план", особено зад
действията може да бъдат
проследени интереси на
хора и структури, които
потенциално биха могли да
бъдат засегнати от успешни
разкрития на находища на
шистов газ от тази компания и до прекъсване на зависимостта от монополен
внос на природен газ.
▶Какво реално стои
зад нежеланието да се
правят проучвания за
шистов газ у нас?

- В нашия случай се отразяват част от проблемите
въобще на шистовия газ
в Европа - преди няколко
седмици Франция забрани
проучванията и добива на
шистов газ. Разбира се,
тя може да си го позволи,
тъй като основната част
от енергетиката й е в ядрената област. Освен това
Франция има пълна диверсификация на газовите източници и като география,
и като компании. Знаете, че
Полша, Украйна, Австрия,
Германия и други страни в
Източна Европа продължават с проучването на находищата на шистов газ.
Няма как в енергийния
бизнес, който е силно геополитически мотивиран,
да не се припокриват реални проблеми на развитието
на даден проект и специфични особености на актуалния политически пейзаж.

Визитка:
Кой е Илиян Василев

▶ Илиян Василев е бивш председател
на "Делойт България". Бил е посланик
на България в Русия в периода 20002006 г. Василев е бил председател и на
Агенцията за чуждестранни инвестиции,
изпълнителен директор на Българската
международна стопанска асоциация,
почетен председател на Българския
икономически форум.

В този процес трябва да се
отделят два момента - обективната необходимост от
предоставянето на такава
информация и спазването
на процедури по нашето
законодателство, от една
страна, и възможни политически спекулации. Трябва да се извлекат поуки
от загубата на обществена
подкрепа в проекта "Бургас
- Александруполис" - там
тоталното пренебрегване
на необходимостта от информиране и от постоянен
диалог в широката общественост доведе проекта до
състояние, в което закъснели опити за наваксване
на пропуснатото вече не
можеха да обърнат тенденцията.
▶И този случай ли е
такъв?

- Притеснително в случая
с решенията на общинския съвет в Нови пазар
е, че има наслагване на
незнания върху възможна
корист от заинтересовани
групи. Стига се дотам, че в
употреба влизат откровени
пропагандни щампи. Тази
мобилизация на "здравите
сили" като че ли се наблюдава при всеки опит за
реална диверсификация на
източниците на енергийни
суровини, при всеки порив за намиране на местни и външни алтернативи.
В редица кръгове у нас
липсва изобщо инстинкт
към независимост и действия в собствена изгода в
енергийната област. Толкова силна е тази инерция в мисленето, че сега
мнозина се страхуват да
погледнат към новите си
възможности, към новите
технологии и прецеденти.
Понякога се стига дотам,
че се говорят откровено
неверни неща. Например
беше казано като аргумент
против проучванията, че в
САЩ шистов газ се добива
само в пустинни райони.
Това говори красноречиво
за качеството на дебата
- пропагандаторите никога
не са се стремели към информирано общество, те
търсят битката на митовете
и легендите чрез "твърдите
ядра". Едно от най-големите находища на шистов газ
в САЩ - Марселус, е много
близо до Ню Йорк в Пенсилвания. Това показва, че
технологията за добив не е
толкова рискова, колкото се

България има повече
опции за усилване на
преговорните си позиции
с Русия, отколкото реално
използва
представя.
У нас трябва много да се
внимава, за да не изгоним
и малкото инвеститори,
особено в контекста на намаляващите чуждестранни
инвестиции. Изключително
тревожна е сравнителната
картина на проучвателните
работи като интензивност и
инвестиции у нас и в съседните ни страни от Черноморския басейн. За пример
мога да дам дълбоководното проучване - България е
единствената черноморска
страна, която не можа да
привлече голям стратегически инвеститор в проучвания в дълбоките води на
зона Силистар. Големите в
света вече работят в шелфа
на Турция, Грузия, Русия,
Украйна и Румъния, при това от години и с резултати,
при спазване на най-строги
екологически норми. Ние
не само че нямаме големи
международни компании,
които да участват в подобни търгове, но и авансово
гледаме да ги обезкуражим.

Смятам, че е нормално и
редно хората да бъдат информирани и да участват в
публичния контрол върху
технологиите и въздействията им. Още по-нормално
е общинските власти да се
стремят да получат за себе
си част от ползите, които
постъпват в държавния бюджет. Защото не е тайна, че
общинските бюджети имат
нужда от солидни приходи.
Но в частта, в която над
тази необходимост се надгражда политическа спекулация - това е опасно и
безотговорно. Такива средства, каквито ще постъпят
от лиценза на "Шеврон",
не са постъпвали през последните 20 години в сферата на лицензирането на
проучване и добив. Да не
говорим, че самият интерес
на компания от такъв ранг
ще повиши вниманието
към България и на другите
енергийни грандове.
▶Ще наруши ли липсата на екооценка преди

проучването потока на
информация към обществото?

- Истинската екологична
оценка трябва да стъпи върху някакви реални снимки
и сондажи. Истинска оценка на въздействието върху
околната среда трябва да се
направи, преди да се издаде
концесия за добив, защото
няма никаква гаранция за
успех на проучвателните
работи. Пълната екологическа оценка и обществените
слушания се правят преди
концесията за добив.
▶Как оценявате интереса на "Шеврон" и бързото
решение на правителството да позволи
започването на проучвания край Нови пазар?

- Трябва да се подчертае,
че технологиите за добиване на шистов газ, както и
при дълбоководните проучвания, са преимуществено
американски, не зная да
има руски. Самите руски
компании търсят сътруд-

ничество с американските
компании в тази област.
▶Реални ли са прогнозите за залежите на
шистов газ у нас и до
каква степен би навредило едно забавяне заради
общественото недоволство?

- Всяко забавяне е критично. Всякакви предварителни оценки са прогнозни,
а моментът, в който стават
достоверни, е, след като се
направят геоложки открития, които, дай Боже, да се
докажат и като търговски.
Важното е, че предстои да
се преговаря по дългосрочен договор с "Газпром". В
този контекст присъствието
и работата на чуждестранни компании на наша територия, активната работа
по изграждането на интерконекторите и алтернативните доставки ще дадат
на България повече сила в
преговорите с "Газпром".
Всяко усилие да се осуети
работата на институциите,
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протестите

Проектна компания ще отговаря
за "Струма", "Хемус" и "Черно море"

3

▶ще бъдат членовете на
управителния съвет на
проектната компания

7

▶завършени магистрали
трябва да има в
България до 2020 г.

▶Министър Росен Плевнелиев смята, че АПИ трябва да се разтовари от част от задачите си, и затова се
създаде проектната компания Министър Росен Плевнелиев смята, че АПИ трябва да се разтовари от част
от задачите си, и затова се създаде проектната компания
Снимка боби тошев

Регионалният
министър ще
назначава борда
в "Стратегически
инфраструктурни
проекти"
Да се създаде национална
компания "Стратегически
инфраструктурни проекти",
която да работи за ускореното изграждане на автомагистралите "Струма",
"Хемус" и "Черно море".
Това реши парламентът,
който прие вчера на второ
четене промени в Закона за
пътищата.
Как ще функционира

Компанията ще управлява
проектирането, изграждането, поддържането и
ремонта на трите магистрали след въвеждането им
в експлоатация. Тя ще се
финансира с пари от републиканския бюджет, такси-

те за ползване, привлечени
средства от финансови институции и дарения. "Стратегически инфраструктурни проекти" ще подготвя и
проектни предложения за
кандидатстване за средства
от Оперативна програма
"Транспорт" и други източници на финансиране.
Кой ще избира
шефовете

Ръководството на компанията ще бъде тричленен
управителен съвет, който
включва и изпълнителния
директор. Бордът ще бъде
назначаван от министъра
на регионалното развитие и
благоустройството. По думите на Росен Плевнелиев
компанията трябва да създаде най-доброто ноу-хау по
големи проекти, включително нови модели на тръжни
процедури, и всичко това в
ежедневен проактивен контакт с много дирекции и

институции в Брюксел и Европа. Правителството има
амбицията да построи до
2020 г. седем магистрали
у нас - "Тракия", "Люлин",
"Струма", "Марица", "Черно
море", "София - Калотина" и
"Хемус".
Още планове

Освен тях е планирано и
изграждането на седем скоростни пътя. Това са трасета с четири ленти - по две
в едната и другата посока.
Единият ще бъде от Видин
до Ботевград - 185 км. Предвижда се за една част от
него да се ползват средства
по Оперативна програма
"Транспорт". За 65 км ще
стартира тръжна процедура
за 132 млн. EUR през тази
година. Вторият скоростен
път е от Дунав мост при Русе
до Маказа. Прогнозната му
стойност е 542 млн. EUR за
261 км. Скоростната отсечка
Русе - Шумен, която ще е

дълга 105 км, ще струва 200
млн. EUR. Следващият е
Гюешево - София с дължина
85 км. Трасето ще струва 220
млн. EUR. Ще се построи
и скоростен път "Рила", по
който товарните камиони от
средиземноморските пристанища ще се отклоняват
за магистрала "Тракия". За
"Рила" ще са нужни 420 млн.
EUR за изграждането на 143
км трябва да бъде изграден
и пътят Варна - Дуранкулак,
който ще направи връзка
между Варна и Констанца.
Последният скоростен път
е Пловдив - Асеновград с
дължина 25 км. Трасето ще
струва 40 млн. EUR.
Статистиката показва, че
по българските пътища се
движат над 3 млн. превозни
средства, а от тях 2.5 млн. са
автомобили. Регистрираните
тежкотоварни камиони са
291 000. 64% от товарите у
нас се движат по автомобилните пътища.

Снимка марина ангелова

компании и структури, които работят по диверсификацията и алтернативи, е игра
в полза на статуквото и на
чужди интереси.
▶Тъй като споменахте
договорите с "Газпром",
заговори се, че дългосрочни споразумения ще
има само ако цената,
която Русия предложи,
е ниска. Само това ли
трябва да е водещият
мотив при споразумението?

- Това според мен са предварителни анонси. В момента всички в Европа следят
изхода на преговорите между "Газпром" и E.ON. Това,
за което се договорят като
отстъпки, схеми, развързване на цената на природния газ от тази на суровия
петрол, вероятно ще бъде
пренесено като практика
и в други договори. E.ON
губи позиции в Германия,
тъй като обвързването й
с дългосрочни договори,
индексирани към петрола

с "Газпром", й нанася огромни загуби. От своя страна
руската компания разчита
основно на пренасянето на
ефекта от текущите високи
цени на петрола, на които
наскоро бяхме свидетели,
върху цената на природния
газ. Би трябвало да се постигне някакво работещо
решение и компромис, защото, ако "Газпром" откаже
да внесе гъвкавост в своята
формулировка, вносът и
потреблението на руски газ
в Европа ще продължи да
пада.
▶До новите договори
имаме съвсем кратки
срокове. Възможно ли е
наистина подобна промяна на политиката на
"Газпром" преди подписването на нови договори?

- Сигурен съм, че тенденциите са необратими.
"Газпром", макар и да е найголемият производител, няма как да не се съобрази с
търговските интереси на
газовите компании в Европа

и тенденциите на глобалния
газов пазар. България има
повече опции за усилване на
преговорните си позиции с
Русия, отколкото реално използва. Интерконекторите
не се използват като силен
преговорен елемент. Найважният от интерконекторите - този с Турция, като
че ли се бави най-много, а
от него заедно с евентуален успех в местния добив
преговорните ни позиции
спрямо "Газпром" може да
се усилят най-много. Нещата като че ли бяха тъкмо
потръгнали.
Имаме и друга алтернатива - доставка на втечнен газ
на LNG терминалите близо
до България в Гърция и
Турция и тяхното суапиране
с руски газ, който се транзитира през България. Това не
е лесен, но пък е възможен
процес и актуален още днес.
Самото интегриране на свободните транзитни капацитети на Турция, България,
Румъния, Унгария и другите
страни (сега между 4 и 7

млрд. куб. метра) в региона
може да даде най-ниско разходния и ефективен вариант
на газова диверсификация
през терминалите за втечнен газ. Това, което наричам
от няколко години миниили евро-Набуко. Така в
рамките на 2-3 години може
да се реализират значителни количества алтернативен
природен газ, и то в обеми,
които биха били напълно
съпоставими с ранните етапи на "големия" "Набуко".
▶Как ще коментирате
намерението на държавата ни да включи нови
играчи на енергийния
пазар у нас - наскоро бяха
подписани меморандуми с
"Арева" и "Уестингхаус"?

- Работата с тези компании е по най-ключовия
проблем в българската
енергетика. Проектът АЕЦ
"Белене" не е толкова незабавен проблем, колкото
е удължаването живота на
пети и шести реактор на
АЕЦ "Козлодуй", защото

основният обем от подготвителните работи трябва
да се направи до 2013 г. В
този смисъл включването
на "Уестингхаус" и "Арева"
е задължително и безалтернативно, тъй като само
с руски компании животът
на блоковете не може да се
удължи.
▶Преди дни станахме
свидетели на поредното
удължаване на срока за
окончателно решение
за "Белене". Можем ли
да очакваме нещо след
това?

- Мисля, че проектът "Белене" много трудно може да
бъде затворен като проект и
договори. Проблемът е дълбок - за да се изгради финансов модел и се потърси
финансиране, трябва да има
крайна цена. Тя пък зависи
от финализиран технически
проект и договор за строителство. Те пък зависят от
неизвестните нови стандарти по безопасност, които
ще бъдат приети най-рано

в средата на следващата
година. Единственият вариант сега да се подпише
някакъв документ е той да
бъде под условие, че двете страни ще интегрират
както в проекта, така и във
финансовата схема новите
изисквания. Ако сега бъде
подписан документ, това
означава, че България ще
подпише празен чек и се
съгласява с всяка стойност, до която проектът
може да нарасне. Няма и
достоверна версия за това
къде и на какви цени ще
се продава произведената
енергия.
Няма никаква логика да
влизаме със затворени очи
в едната част от разходите,
без да знаем цялата картина и последствия. По много причини проектът "Белене" е невъзможен като
нормален бизнес проект.
Остава хипотезата за политически двустранен проект
с всички произтичащи от
това последствия.
Елина Пулчева
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ЕЦБ отново повиши лихвения процент
Европейската централна
банка повиши лихвения си
процент за втори път тази
година, съобщава Reuters.
Банката предприема този
ход, за да се справи с инфлацията, която е над предвидения таван. Повишаването
на лихвения процент с 1.5%
беше очаквано, след като
ЕЦБ обяви, че е в режим на
“повишено внимание” - код,
който обикновено подсказва
покачване.
Банката повиши допълнителните си овърнайт депозити и лихвения процент
едновременно, за да избегне
повторното разширяване на
т.нар. лихвен коридор.
“Пауза” за лихвите

На редовния брифинг след
вчерашното заседание на комитета по парична политика
на ЕЦБ президентът на банката Жан-Клод Трише обяви
“пауза” в покачването на лихвите, предаде AP. Той отново
изтъкна, че второто за годината повишаване на лихвата
е взето заради нарастващия
инфлационен натиск в еврозоната. Дълговата криза в
редица страни от еврозоната
обаче блокира политиката на
банката към повишаване на
лихвите, тъй като по-скъпите
пари са “подарък” за почти
парализираните икономики
на държави на прага на фали-

Решение
Bank of
England запази
исторически
ниската лихва
от 0.5%
▶ Bank of England остави
без промяна водещата
си лихва на досегашния
й исторически минимум
от 0.5%, предаде AP.

▶ Президентът на Европейската централна банка Жан-Клод Трише обяви вчера “пауза” в покачването на лихвите

та като Гърция и Португалия,
отбелязва ДПА.
Икономистите са на мнение, че институцията трябва
да спре за малко и да не
предприема ново увеличение
на лихвите до четвъртото
тримесечие, след като италианецът Марио Драги застане

начело на институцията.
Инфлацията в еврозоната се
задържа на 2.7% през юни.
Въпреки че е по-ниска от
очакваното, тя надвишава
предвидения таван от 2%.
Ако изненадващо беше ре-

шено да се запазят лихвите
заради проблемите на Гърция, това щеше да притесни
финансовите пазари, които
очакват повишение.
“Изобщо не е изненада”,
каза икономистът Холгер
Шмийдинг. Той добави, че
решението е уместно пред-

Това стана на фона
на опасенията около
вялото съживяване
на икономиката на
Великобритания,
които засенчиха
безпокойствата,
свързани с инфлацията.
Вчерашното решение на
деветимата членове на
Комитета по парична
политика на трезора да не
променят за 28-и пореден
месец лихвата бе очаквано

от анализаторите и
пазарите.
▶ Британската централна
банка освен това реши да
продължи финансовата
си програма в подкрепа
на икономиката. Преди
краткото прекъсване през
декември 2009 г. банката
е вляла в икономиката
на страната 200 млрд.
GBP (330 млрд. USD).
Инфлацията в страната,
която възлиза на 4.5%, е

над два пъти по-висока
от препоръчителния
праг от малко под
2%, но повечето от
членовете на комитета
по паричната политика
очакват показателят
силно да намалее догодина,
след като отражението
от нарастващите
цени на енергията
бъде приспаднато от
годишните сравнителни
данни.

Не е изненада

вид ускорения растеж на
европейската икономика и
наличието на инфлация над
целевата.
И все пак прогнози
за нов ръст

Икономистите са смекчили
позицията си за растежа на
лихвения процент заради
задълбочаването на дълговата криза през последния
месец. Въпреки изказването
на Трише обаче те очакват
до края на годината да има
нова промяна. Прогнозите
са за увеличение до 1.75%.
Това евентуално може да
се случи между октомври и
декември.
За Гърция
и Португалия

Извън паричната политика
голяма част от конферен-

СНИМКИ BLOOMBERG

цията на ЕЦБ бе посветена
на ситуацията в Гърция и
периферията на еврозоната. Трише заяви, че ЕЦБ е
против дефолт на Гърция,
частичен или тотален. Той
подчерта, че е отговорност
на правителствата да преговарят с частните инвеститори за тяхното участие
в бъдещия план за помощ
на Атина.
Освен това ЕЦБ ще смекчи условията си за отпускане на заеми за португалските банки, отбеляза
Трише. Във вторник рейтинговата агенция Moody’s
силно понижи оценката на
страната, изтъквайки, че
вероятността Португалия
да може да взема заеми от
международните финансови пазари през 2013 г. става
все по-малка. 

Британското производство нараства
Според последните
проучвания
растежът може да
се забави заради
бюджетните
съкращения в
страната
Британското производство отбелязва най-ускорения си растеж през
май за периода от повече от година, съобщава
Bloomberg. Производителите възродиха дейността
си след допълнителните
празнични дни през април и земетресението в
Япония.
Фабричната продукция
е нараснала с 1.8% спрямо предходния месец, което е най-високият скок
от март 2010 г. насам,
посочва Националната
статистическа агенция в
Лондон. През април производството дори отчете
спад от 1.6%.

натите доставки, причинени от земетресението
в Япония.
Нормално ниво
на производството

▶ Фабричната продукция
е нараснала с 1.8% през
май спрямо предходния
месец, което е найвисокият скок от март
2010 г. насам

Прогнози

Докато производството
отбелязва възстановяване
от рецесията, скорошни
проучвания показват, че
то може да се забави заради бюджетните съкращения и повишаващите

се цени. Това ще окаже
влияние върху доверието
на потребителите и отслабването на световното
търсене. Bank of England
ще запази рекордно нисък
лихвен процент, прогнозират експерти.

“Има причина за засиленото производство, след
като нещата се връщат
към нормалното”, казва
Алън Кларк, главен икономист в Scotia Capital в
Лондон.
От общо 13 производс-

твени категории 11 са
отбелязали ръст, а две
спад, сочат статистическите данни. Най-големи
печалби са отчели производителите на машини и
транспортно оборудване.
Това е ефект от прекъс-

Статистическите данни
показват, че продажбите
са възвърнали “нормалното си ниво”. Спрямо миналата година производството през май е нараснало с
2.8%. Общо промишленото производство е нараснало с 0.9% за месеца
и е отбелязало спад от
0.8% за година. Има спад
през май от около 6% в
минната индустрия, каменодобива, производството
на петрол и газ.
Според последните проучвания възстановяването на икономиката набира
скорост. Ръстът на производството и на строителството се е забавил през
юни, докато индексът на
услугите продължава трети месец да пази ниските
си нива. 
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▶ километра е първият етап от автомагистрала "Струма" и обхваща отсечка
от Долна Диканя до Дупница

"Главболгарстрой" даде рекордно
ниска цена за лот 1 на "Струма"
От АПИ очакват оскъпяването на лот 4
на "Тракия" да е до 15 млн. лв.
Консорциум "Струма 1",
в който участват "ГБС
- Инфраструктурно строителство", "Пътстрой 92" и
италианската "Импреза",
даде най-ниска оферта
за ст роителството на
лот 1 на автомагистрала
"Струма". Сдружението се наема да изгради
16.7-километрова отсечка от Долна Диканя до
Дупница срещу 58.534
млн. лв. без ДДС, или помалко от 1.78 млн. EUR
на километър. До сега
най-ниската постигната
цена на километър беше
1.83 млн. EUR за лот 2 на
"Марица".
Близо до ценат а на
Консорциум "Струма 1"
бяха единствено офертите на гръцката "Актор"
(61.4 млн.), италианското сдружение "Лавори"
(59.9 млн.) и българопортугалския консорциум "Струма" (59.9 млн.).
Повечето оферти се доближаваха до индикативната цена от 100 млн. лв.
без ДДС.
Нови рекорди

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев отчете, че този
конкурс е разбил рекордите не само за брой участници и международен
интерес, но и за най-много допуснати до отваряне
ценови оферти. От 9-те
подали оферти участника
само два бяха отстранени
от комисията на Агенция
"Пътна инфраструктура"
- STFA АД от Турция и
Обединение "ЕХП-Струма", в което участват
"Пътинженеринг" ЕООД
и унгарските фирми "Евроасвалт строителство и
услуги" и "Идепито".
Кризисна цена

Плевнелиев определи
цената на "Главболгарстрой" като "кризисна,
но пазарна". Според него,
като се вземе предвид и
ДДС, цената на километър влиза в рамките на
нормалното. Той отдаде
ниската цена на това, че
фирмата разполага с кариери за инертни материали

▶ Оскъпяването на последния етап от строителството на магистрала "Тракия" се очаква да бъде до 15 млн. лв.

буквално по трасето на
магистралата. "Цената на
километър не може да се
сравнява с тези на магистрала "Марица", тъй като
става въпрос за различен
терен. Има четири оферти
с разлика не повече от 5%,
така че всичко е наред",
коментира инж. Лазар Лазаров от УС на АПИ.
Промяна
в процедурата

Министър Плевнелиев
съобщи още, че този конкурс е предпоследният,
който ще се извършва по
тръжната процедура, въведена преди 2 години.
Последният ще е за лот 4
на "Струма", а след това
ще се действа по нова
процедура, разработена
съвместно с бюрото за
консултантска помощ на
Европейската комисия
Jaspers.
Плевнелиев пресметна,
че от началото на ман-

дата му по оперативните
програми "Транспорт" и
"Регионално развитие"
са спестени около 640
млн. лв. Той сравни това
с постиженията на предишните правителства,
които по думите му са
увеличавали средно срока
за изпълнение на проектите два пъти, а цената
- три пъти.
15, а не 50

Лазар Лазаров информира, че е започнала открита
процедура за укрепването
на преовлажнените почви
по трасето на лот 4 на магистрала "Тракия", който
се изпълнява от обединение "Тракия IV" с водещ
партньор "Холдинг Пътища". Според неговите очаквания оскъпяването на
отсечката ще е до 15 млн.
лв., а не 50 млн., както
обявиха представители на
опозицията. Те ще бъдат
платени от бюджета, като

идеята е да бъдат признати за допустим разход от
ЕК и възстановени, уточни
Лазаров.

Той заяви, че допълнителните дейности няма да
забавят изпълнението на
лот 4 и дори се работи по

СНИМКА БОБИ ТОШЕВ

въпроса за предсрочно пускане на част от трасето заедно с лот 2 и 3 догодина.

Филип Буров

Ценови оферти (без ДДС)
ДЗЗД "Макс Бьогел
1745,31
Инжстрой" - 98 333
лв

"Доуш Иншаат Ве ТиОбединение "Стру8
джарет" АД, Турция - 87 14ма Коридор 4 ДЗЗД"
101 873.19 лв.
- 64 731 668.50 лв.

"Сочиета Италиана Пер
"Актор" АД, Гърция - 61
"Алпине Бау ГМБХ",
2
Кондоте Дакуа" АД, Ита- 9478 000 лв.
15
Австрия - 79 992
лия - 117 115 962.62 лв.
343.36 лв.
Сдружение "Пъти"Джей-енд Пи Авакс 10
ща "Струма 2011"
Сдружение "Текнис
3
С.А.", Гърция - 95 640
- 89 177 000 лв.
16
- ИПС" - ДЗЗД - 74
000 лв.
989 000 лв.
"Струма-1"
11
"Струма
4Консорциум
- 58 534 000 лв.
17гр.Консорциум
София" - 59 966
Консорциум "Струма
Копаса Ортис" - 79
869 029.01 лв.

5
12
"ЕХП 6Обединение
Струма" - отстранен
Ем Чи Акмар Джоинт 13
7"Чи
Венчър" - 98 426 489 лв.
STFA, Турция - отстранен

Сдружение "Автомагистрала Струма
2011", гр. Монтана - 95 104
445.68 лв.
Сдружение "Салваторе
Матарезе", Италия - 59
999 000 лв

986.66 лв.

18

Консорциум "Азвирт" - ПМБ - 96 748
883.43 лв

19

"Конструксионес Рубау" АД, Италия - 69
744 086.86 лв.
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ОТР: Слуховете, че ще продав
Банка ДСК, не са верни

Прогнозите на унгарската банкова група са, че през следващите 4 го
в България ще има средно 3.4% икономически ръст
През следващите четири
години у нас ще има икономически растеж средно
от около 3.4%. Това прогнозира мениджмънтът на унгарската ОТП Банк, които у
нас нас са собственици на
Банка ДСК. ОTP очакват, че
за периода 2012-2015 г. банковият сектор ще отбележи
12% растеж. Шефовете на
банката са оптимистично
настроени за развитието на
Централна и Източна Европа. Те смятат, че именно
този регион ще донесе на
банката по-високи печалби
през следващите години.
ОТП стратегически се е
насочила към 4 държави
- България, Русия, Украйна и Румъния. Няколко са
причините за оптимистичните прогнози на ОТП за
региона - ниските разходи
за труд, по-слабото проникване на банкови продукти и
ръстът на цените на борсово
търгуваните стоки, което в
по-голяма степен се отнася
за Русия и Украйна.
Слуховете

Слуховете, че OTP смята да
продава Банка ДСК, не са
верни, каза председателят
на борда на директорите
и главен изпълнителен директор на банката Шандор
Чани. Той уточни, че не
само няма да продават банката, а дори напротив, тя е
станала още по-стабилна.
Банка ДСК ще продължи
да се развива в няколко направения - предлагането на
нови услуги за по-заможни
клиенти, както и подобряване на клоновата мрежа.
Банка ДСК успя да запази
лидерската си позиция и по
отношение на активите, и
на клоновата мрежа, казаха
от мениджмънта на ОТР.
Банката има добър пазарен
дял, високо ниво на печалба и е много ефективна от
гледна точка на съотношението разходи/приходи. Ще
се насочим към частното
банкиране, казаха от борда
на банката. Тъй като Банка
ДСК е сред водещите банки, оттук нататък растежът
й до голяма степен зависи
от развитието на българската икономика.

като там лидери основно са
местни руски и украински
банки.
У нас през банката все
повече се насочва към
развиването на интернет
и телефонното банкиране.
Преди дни ДСК предложи първото приложение у
нас за смартфони. То ще
позволява на клиентите да
получават информация за
валутните курсове, фиксинга на БНБ, да намерят чрез
“Гугъл Мапс” къде е найблизкият клон на банката
и др. Приложението засега
е достъпно за тези, които
имат смартфони с операционна система Android OS,
но предстои да бъде пуснато и такова за iPhone.

Интер
от по
банки
по-специал
Словакия, Х
Сърбия, но

Придобивания

“Интересуваме се от покупката на банки в региона.
Интересът за придобивания
е насочен към Румъния,
Словакия, Хърватия и Сърбия. Планираме на купим
някоя банка в Румъния”,
обясни Шандор Чани. По
думите OTP оглежда пазара
там и ще купи банка, която
има 4-5% от пазара. “Много искаме да купим някоя
банка в Румъния, за да увеличим пазарния си дял в
страната”, призна Чани, но
побърза да уточни, че не са
склонни да платят голяма
премия върху цената. Преди време ОТР се отказа от
покупката на Royal Bank of
Scotland в Румъния.
Имаме достатъчно капитал и е по-добре за нас и
за инвеститорите ни да го
вложим в покупка на някоя
банка от региона, обясни
председателят на борда на
директорите на банката.
Светлина в тунела

Търсенето в глобален план
ще се възстанови, кредитирането ще се раздвижи
с ръста на икономиката,
а с това ще се подобри и
кредитният портфейл на
банките, обясниха от мениджмънта на ОТР. След
кризата нещата коренно
се промениха - риск мениджмънтът вече е много
важен, наред с него обаче

се затягат и изискванията
в банковия сектор. Новите
европейски регулации от
гледна точка на ликвидността и капиталовата база
вече са много по-стриктни.
Затова и цената на банките
е по-висока заради новите
европейски изисквания.

Банка ДСК ще продължи да се развив
няколко направления - предлагането
нови услуги за по-заможни клиенти, к
подобряване на клоновата мрежа

председател на борда на директорите и главен изпълн

Биляна Вачева

Дъщерни дружества

Банка ДСК има 30% пазарен дял в потребителското
кредитиране, 17% дял при
привличането на депозити, тя е на първо място
по отпускане на ипотечни
кредити и потребителски
заеми и е лидер по брой на
клоновете у нас. В Русия
и Украйна ОТР са на второ място по потребителско
кредитиране, не са силни в
корпоративния сектор, тъй

4000 6.2
▶ клона има ОТР в Унгария и това й отрежда първото
място по този показател

▶ млрд. EUR е пазарната капитализация на ОТП в края на
първата половина на тази година, за сравнение при Erste
Bank e 13 млрд. EUR, a на Rаiffeisеnbak - 6.6 млрд. EUR

4.5

▶ млн. унгарци са клиентите на ОТР
населението в страната
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Събев и Ершов намесиха и
прокуратурата в битката за “Петрол”
В “Петрол Холдинг”
не са се провеждали
общи събрания,
твърди Митко Събев

одини

ресуваме се
окупката на
и в региона и
лно в Румъния,
Хърватия и
не на всяка цена

След цяла кохорта адвокати,
Агенцията по вписванията
и съда на няколко инстанции спорещите за контрола
над компаниите от групата
на “Петрол” Митко Събев
и Денис Ершов намесиха
и прокуратурата като инструмент за разрешаване
на проблема.
Апел

В изявлението до медиите
председателят на съвета на
директорите на “Петрол
Холдинг” Митко Събев
отправи апел към Върховната касационна прокуратура да спре действията
на Денис Ершов. Според
Събев в последните месеци Ершов е организирал и
участвал в три фалшиви
общи събрания на “Петрол
Холдинг”, които са съпътствани от фалшифициране
на подписи и документи.
Ершов също така е свиквал съвет на директорите
на компанията без знанието на останалите членове
на управителния орган в
опит да се прокарат неза-

коносъобразни решения,
използвайки подписите от
стари протоколи. Той обвинява Ершов и в кражба
на подписи на членове на
съвета на директорите на
“Петрол Холдинг” АД.
Процедурна хватка

“През последните дни
получих информация,
че Денис Ершов и представляващите го лица са
осъществили поредица от
срещи с нотариуси в опит
да открият длъжностно
лице, което да удостовери
невярно обстоятелство,
а именно - провеждане
на общо събрание на акционерите на “Петрол
Холдинг” АД”, обяснява
в изявлението си Събев.
По думите му мотивите и
целта на тези действия са
сходни с редица предишни
актове на Денис Ершов - те
целят по незаконен път да
се подменят легитимните
органи на управление на
холдинга и той да бъде
превзет по напълно криминален начин.
Справка в Търговския регистър показва, че последната преписка по партидата
на “Петрол Холдинг” е решение на Варненския окръжен съд, с което се спира

▶Митко Събев 

вписването на промени в
състава на съвета на директорите на компанията,
приети на извънредно общо
събрание на акционерите
от 27 април. На него Събев
не е присъствал и твърди,
че е свикано незаконно от
Денис Ершов.

снимки емилия костадинова

Последствия

“През последната година
пред очите на всички ни
- мениджъри и служители
в компаниите на “Петрол
Холдинг”, органи на власт
та, медии и обществено
мнение, чуждестранният
гражданин Денис Ершов

безнаказано нарушава закони и разпоредби и по
този начин провокира институциите и държавността в една държава член
на Европейския съюз, този произвол трябва да се
спре”, заявява категорично
Събев.

КЗК глоби “Меком” за имитация
на “Карловска луканка”
Силистренският
месокомбинат трябва
да плати 330 560 лв.

снимка bloomberg

ва в
о на
както и
Шандор Чани,

нителен директор на ОТР Bank

Р, или половината от

Комисията за защита на
конкуренцията глоби “Меком” АД - Силистра с 330
560 лв. за имитация на
“Карловска луканка”. Нарушението е по чл. 35, ал.
1 от Закона за защита на
конкуренцията. Той забранява да се предлагат стоки
или услуги с външен вид,
опаковка, наименование,
които може да доведат до
объркване с друг продукт,
производител или търговец.
Собственикът на “Меком”
Стефан Райчев - 91-ви сред
най-богатите българи, отказа коментар.

ловска луканка”. При двата
продукта водещ елемент е
наименованието “Карловска” - “Карлоска”, изписано с главни букви. Думата
крепост, която би трябвало
да отличава продукта на
“Меком”, е изписана с малки, незабележими букви,
на тъмен фон, като по този
начин думата се скрива,
твърдят от комисията. КЗК
счита, че е възможно субективното възприемане от
страна на потребителя на
двете думи като идентични
поради сходството и силна-

Крепост или луканка

“Меком” АД произвежда
луканка “Карлоска крепост”. “Карловска луканка” е регистрирана като
марка от “Месокомбинат
Карлово” АД. То обаче не
е подало жалба в КЗК за
имитация, а тя се е самосезирала.
Комисията е установила,
че съществува потенциална
възможност за заблуда на
потребителите във връзка с разпространяваната
в цялата страна луканка
“Карлоска крепост”, наподобяваща с наименование
и дизайн на шрифта “Кар-

та асоциация помежду им, а
липсата на една буква да се
възприеме като грешка или
дори да не бъде забелязана.
От силистренската компания твърдят, че етикетът
им не цели имитация, а е
характерен за продуктите
на фирмата.
Кой е рицарят Карлос

Oт “Меком” твърдят, че
наименованието луканка
“Карлоска”, понастоящем
“Карлоска крепост” произхожда от рицаря Карлос, който през ХV в. е

завладял земи и старинна
крепост, намираща се в района на с. Ветрен, община
Силистра. “В наименованието луканка “Карлоска
крепост” акцентът пада на
име и събитие, свързани с
историята на община Силистра, а не на географско
наименование, както е при
“Карловска луканка”. Артикулът луканка “карлоска”
е традиционен артикул за
дружеството. Той се е произвеждал още от 1926 г.”
твърдят от “Меком”. По
това време дружеството се
е наричало месокомбинат
“Родопа”. От силистренския комбинат твърдят, че
редовното произвеждане на
“Карлоска луканка” е започнало през 1950 г. Масовото навлизане на “Карловска
луканка” обаче е след 1987
г., която се е наложила като
качествен продукт, твърдят
антимонополистите.
Сагата на
наказанието

▶Стефан Райчев

Нарушението е започнало
от януари 2008 г. На 9 март
2010 г. КЗК глобява “Ме-

ком” с 1% от оборота за
2008 г. През февруари тази
година тричленен състав
на ВАС е отменил решението на комисията. Мотивът
е, че антомонополистите
са изпратили съобщение
за обсъждане на случая в
комисията на лице, което
вече не е представлявало
“Меком”. Друга причина е,
че КЗК косвено се е позовала на анонимни мнения за
имитация, публикувани от
граждани в интернет. Съдът
е върнал преписката в КЗК
за ново произнасяне.
При повторното си решение от миналия месец
комисията приема, че периодът на нарушение е от
март 2008 г. до момента и
съществува сериозен риск
от трайно увреждане интересите на конкурентите.
При определяне на санкцията КЗК е взела под внимание
продължителността и наличието на предходна санкция
на дружеството за подобно
нарушение. Санкцията от
330 560 лв. е равна на 1% от
приходите на “Меком”.
Красимира Янева
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Загубата от сделки с ваканционни
имоти достигна 60%

Около 2% спад на
цените в отделните
сегменти за 2011
г. прогнозират
от „Бългериан
пропертис”
Собственици на ваканционни имоти по Южното
Черноморие ги продават на
цена, до 60% по-ниска от
тази, на която са ги купили
в годините на имотния бум,
съобщи Полина Стойкова
- оперативен директор на
„Бългериан пропертис”. Тя
уточни, че се продават само
имоти с цени под и близки
до строителната им себестойност.
Ръст на сделките по
Южното Черноморие

Обемът на продажбите нарасна с началото на летния
сезон и очакваме интересът
към Българското Черноморие да се запази стабилен
и през следващите месеци,
особено в разгара на сезона,
твърдят от агенцията за
имоти. Обемът на продажбите се е увеличил с около
50% спрямо същия период
на 2010 г., а средната цена
на сключените сделки за
покупка на апартаменти
е 31 720 EUR за второто
тримесечие на 2011 г. Продажбите са концентрирани
основно в района на кк
„Слънчев бряг”. Продадените апартаменти са на
цени между 450 и 850 EUR
на кв. м. Най-евтините продадени апартаменти са на
цени около 450 EUR на кв.
м и в повечето случаи са

необзаведени апартаменти
в завършени комплекси далече от плажа. На 300-500
м от плажа продадените
апартаменти са на цени
между 480 и 650 EUR на
кв. м. Имотите са напълно
обзаведени и в работещи
комплекси. „На цени около
850 EUR на кв. м са продадени апартаменти на първа
линия на плажа”, обясни
Стойкова.
Повече от половината сделки са с апартаменти в найниската ценова категория,
а над 95% от продажбите в
района на Слънчев бряг са
осъществени с рускиговорещи клиенти. „Това показва,
че интересът на руснаците се
е изместил от традиционно
харесвания от тях район на
Варна на юг най-вече поради
липсата на ценова гъвкавост
на продавачите от района
на Варна”, коментира Стойкова. Причините за това са
разнородни, но най-важната
е липсата на толкова масирано презастрояване в този
район в сравнение с района
на Слънчев бряг, твърдят
от „Бългериан пропертис”.
Интересът към курортите по
Северното Черноморие остава по-слаб, като продадените
ваканционни апартаменти
са на цени до 30 000 EUR.
През изминалите месеци има
активизация на покупката

▶Руснаците вече предпочитат да купуват ваканционни жилища по Южното, а не по северното черноморие

снимка Боби Тошев

на селски къщи близо до
морската ни столица.
Малко продажби в
зимните курорти

Към зимните курорти има
слаб интерес и продължаващ спад на цените в
Банско. Средната цена на
кв. м е 460 EUR.
При селските имоти има
спад на цените с 6% спрямо предходното тримесечие.
При различните видове
имоти на годишна база
има ценови спад от 5%,
отчитат от компанията.
Изпълнителният директор
на „Бългериан пропертис”
Полина Стойкова коментира, че през 2011 г. садът в
цените ще е около 2%.

В София - ръст на
средните цени

Броят на сделките в столицата обаче расте и през
второто тримесечие. През
периода има ръст в средната цена на продадените
апартаменти в София с 20
EUR на кв. м до 850 EUR
на кв. м. Най-купувани са
жилищата с цени между
30 000 и 45 000 EUR.
В София броят на издадените разрешителни за
строеж все още е малък и
строителните предприемачи се страхуват да стартират нови проекти, твърдят
от „Бългериан пропертис”.
„Според нас в столицата
София е започнал процес
по изчистване на съществуващата наличност от

готови и завършени апартаменти ново строителство
и процесът вероятно ще
приключи до края на 2013
г. Едва след това и при
наличието на подходящи
икономически и пазарни
условия може да се наблюдава растеж на предлагането на ново строителство”,
коментира Полина Стойкова. Тя обясни, че при старо-

то строителство сделките
и търсенето са постоянна величина, но можем да
смятаме, че след няколко
години би могло да има нови, по-масови процеси по
миграция на собствениците
на старо строителство към
по-модерни решения, което
допълнително ще стимулира новото строителство.

850

Красимира Янева

▶ EUR на кв. м е средната цена на сделките с жилища в
София

Юробанк И Еф Джи България взе кредитен
рейтинг BBB от българска агенция
Банката се стреми да е
по-независима от
собственика си
ЕFG Grup при
привличането на
ресурс
Българската агенция за
кредитен рейтинг (БАКР)
присъди на Юробанк И Еф
Джи България дългосрочен
рейтинг BBB и краткосрочен рейтинг А-2 със стабилна перспектива.
Колко е важен
рейтингът
▶Рейтингът ще ни помогне да привлечем повече ресурс от страната и
чужбина”, каза Антъни Хасиотис (вдясно)

„Благодарение на рейтинга, който получихме, можем да продължим нашата
нормална оперативна дей-

ност. Това ще ни помогне
да привлечем повече ресурс от страната и чужбина”, каза Хасиотис. Той
изтъкна също голямото
значение, което рейтингът
заема в отношенията им
с пенсионните фондове.
Изпълнителният директор
на БАКР Христо Михайловски мотивира оценката
на агенцията за банката с
високата диверсификация
на кредитния и на депозитния портфейл и добрата
ликвидна позиция.
Няма криза

Антъни Хасиотис обяви,
че Юробанк И Еф Джи
България се стреми да е
все по-независима от ЕFG

Grup при привличането
на ресурс, и подчерта, че
гръцката криза по никакъв
начин не влияе на българския трезор.
От БАКР се похвалиха
пък, че тяхната оценка е
достоверна, защото имат
задълбочени познания и
реагират на промените в
страната. Михайловски изтъкна, че рейтинговата скала на БАКР съвпада с тази
на Standard&Poor’s.
Юробанк И Еф Джи България е част от гръцката банка Eurobank EFG
Group. Групата наскоро
получи от международната
рейтингова агенция Fitch
оценка Junk.
Владимир Рашев
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HTC купува технологична
компания за 300 млн. USD
Китайската
корпорация ще
получи не само
опитния екип на S3
Graphics, но и огромно
количество патенти

Китайската компания HTC
купи S3 Graphics за 300 млн.
USD, предадоха световните
агенции. Компанията е доставчик на технологии за графична виртуализация, които
се използват в персонални
компютри, игрови конзоли и
мобилни устройства. Досега
тя бе собственост на базираните в Тайван разработчици
на процесорни платформи
VIA Technologies. Чрез сделката HTC ще получат не само опитния екип на S3, но и
огромно количество патенти
за изграждането на енергийноефективни графични
решения. Придобиването
трябва да бъде одобрено от
регулаторите, но ако няма
проблеми, ще приключи до
края на 2011 г.
Печалби

VIA Technologies придобиха S3 през 2001 г. с намерението да ускорят интеграцията на графичните
възможности със своята
линия процесори и чипове.
През 2005 г. обаче S3 стана
недостатъчно капитализирана. Това принуди VIA да
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нията заведе срещу Apple.
Делото се отнася относно
различни патенти за “системи и методи за компресиране на изображения”,
които принадлежат на S3,
а скоро - на НТС. Китайската корпорация е един от
основните конкуренти на
Apple на пазара на смартфони, където нейните модели,
работещи с операционната
система Android, са в пряк
сблъсък с iPhone на Apple.
Конфликт на
интереси

▶Президентът и изпълнителен директор на HTC Питър Чоу изчаква сделката за S3 Graphics да бъде одобрена
от регулаторните власти. Ако няма проблеми, тя ще бъде финализирана до края на годината

потърсят друг инвеститор
в лицето на WTI Investment
International, които да помогнат с финансирането на
дейността на компанията.
WTI е частна инвестиционна фирма, в която значително акционерно участие има

председателят на борда на
VIA Шер Уанг. Уанг също
така е и сред основателите
на HTC, съобщава технологичният сайт TechCrunch.
Сега VIA ще получат 147
млн. USD от сделката, а
WTI - 153 млн. USD.

Патенти

“Транзакцията ще позволи
на VIA да осребри част от
своето портфолио от патенти, като същевременно
запазва възможностите си
да предоставя графични

решения за своите процесори и чипове”, казва
Цу-Му Лин, старши вицепрезидент на борда на
директорите на VIA.
Името на S3 наскоро се
споменаваше във връзка със
съдебен иск, който компа-

Покупката на S3 обаче не
се отрази положително
на цената на акциите на
втория по големина производител на смартфони
в Азия след Samsung. Те
поевтиняха до най-ниското
си ниво от три седмици,
след като Citigroup намали
рейтинга на компанията
поради опасения за сделката. Банката вече препоръчва продажбата на акции
на НТС, които спаднаха с
цели 6.9% при търговията в Тайпе. В доклад на
анализатор на Citigroup
се посочва възможният
конфликт на интереси поради участието на Уанг в
управлението и на двете
компании. От НТС все пак
настояват, че сделката е
прозрачна.
Пламен Димитров

LG ревизират целите си за продажби на смартфони
В пазара на умни
телефони назрява
буря, от която ще
има жертви, смятат
анализатори
Южнокорейската компания LG Electronics, която
е и третият по големина
производител на телефони
в света, обяви, че ревизира целите си за продажби
на смартфони. Оттам заявиха още, че не могат да
предвидят кога мобилното
подразделение на фирмата
ще излезе на печалба. За
последните четири поредни
тримесечия то отчиташе
загуби.
По-премерени
амбиции

Компанията намали прогнозите си за продажби на
смартфони през 2011 г. до
24 млн. устройства. Предишната цел бе над 30 млн.
Има спад и в общия брой
преносими устройства, които компанията цели да
продаде - от 150 млн. на
114 млн.
През първата половина
на годината корпорацията
е продала над 50 млн. мобилни телефона, включително 10 млн. смартфона.
За сравнение Samsung обявиха, че са продали 19 млн.
смартфона само за второто

тримесечие на годината.
Неясното бъдеще

LG е по-бавна от своя местен конкурент Samsung
Electronics в промяната на
фокуса си върху умни телефони. В същото време
нейните по-малки мащаби
й пречат да се възползва

от растящото търсене на
по-евтини модели. “Нашето общо представяне се
подобрява постепенно, но
е трудно да дадем точна
прогноза кога бизнесът ни
ще се обърне поради бързо
променящата се външна
пазарна среда”, казва Парк
Йонг-Сек, ръководител на

звеното за мобилни устройства на LG.
Перфектната буря

Други компании също
изпитват затруднения с
високата конкуренция в
този сегмент. По-рано тази
седмица Reuters обяви, че
Nokia ще намали цените

на всичките си смартфони
в Европа с 15%. “Следващите няколко тримесечия ще бъдат брутални”,
казва Бен Ууд, директор
в изследователската компания CCS Insight. Според
него Nokia и канадската
RIM, производителите на
смартфоните Blackberry,

намаляват цените си, за
да овладеят ерозията на
пазарните си дялове, докато други, като Samsung,
виждат възможност да завладеят територии. Това
е буря, която неимоверно ще доведе до няколко
високопрофилни жертви,
заявява Ууд.
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▶млн. продадени
смартфона е новата
цел на LG за 2011 г.
Предишните планове
на компанията бяха
за 30 млн. реализирани
продажби

114

▶млн. е броят
на преносимите
устройства, които
искат да продадат от
LG през 2011 г. Преди
ревизията на плановете
на компанията целта бе
за 150 млн. продажби

▶LG бавно се преориентира към производство на смартфони, а малките мащаби на компанията й пречат да се
възползва от растящото търсене на по-евтини модели
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до 15.00 ч. на 6.07.2011 г.
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Райфайзен-Европлюс-Облигации
Райфайзен-Глобални-Облигации
Райфайзен-Глобален-Балансиран
Райфайзен-Европейски-SmallCap-Kомпании
Райфайзен-Глобален-Акции
Райфайзен-Източноeвропейски-Акции
Райфайзен-Евразия-Aкции
Райфайзен-НововъзникващиПазари в Акции
Райфайзен-Русия-Акции

консервативен
консервативен
балансиран
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен

Райфайзен-Енергийни-Акции
Райфайзен-Инфраструктурни-Акции
Райфайзен-Активни-Стоки
Райфайзен-Защита От Инфлация-Фонд

високодоходен
високодоходен
високодоходен
консервативен

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

11,94
82,17
784,48
189,49
172,13
333,08
194,38
255,08
92,70
191,17
132,51
119,63
127,50

▶ Котировки на взаимните фондове
Тип

Ем. ст/ст

11,88
81,77
780,67
188,59
171,30
331,49
193,45
253,86
92,26
190,26
131,87
119,06
126,88

11,82
81,38
776,86
187,69
170,48
329,91
192,52
252,65
91,82
189,35
131,23
118,49
126,27

11,80
80,98
773,05
186,79
169,65
328,32
191,60
251,43
91,38
188,44
130,60
117,92
125,65

11,65
79,78
761,63
180,47
165,51
317,22
185,12
242,93
88,29
182,07
127,41
113,93
123,79

11,65
79,78
761,63
180,47
165,51
317,22
185,12
242,93
88,29
182,07
127,41
113,93
123,79

ЦОИ

От началото  
на годината
(не се анюализира)

Фонд
Аврора Капитал АД
Аврора кепитъл - балансиран
Аврора кепитъл - global commodity fund
ДФ Аврора Кепитъл Югоизточна Европа
Актива Асет Мениджмънт АД
Дф Актива Високодоходен
ДФ Актива Балансиран
„Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД 1
Алфа Индекс Имоти
Алфа Индекс Топ 20
Алфа Избрани Акции
Алфа Паричен Пазар
Астра Асет Мениджмънт АД
ДФ Астра Кеш
ДФ Астра Баланс
ДФ Астра Плюс
БенчМарк Асет Мениджмънт АД
ДФ БенчМарк Фонд-1 Акции и Облигации
ИД БенчМарк Фонд-2 Акции
ДФ БенчМарк Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти
ДФ БенчМарк Фонд-4 Енергетика
ДФ БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ
БенчМарк Фонд-6 Паричен
Болкан Капитал Мениджмънт АД
ДФ БКМ Балансиран Капитал
ДФ Европа
ДФ Балкани
Варчев Мениджинг Къмпани ЕАД
ДФ Варчев високодоходен фонд
ДФ Варчев Балансиран фонд
ДСК Управление на активи АД
ДФ ДСК Стандарт
ДФ ДСК Баланс
ДФ ДСК Растеж
ДФ ДСК Имоти
ДФ „ДСК Евро Актив”
Елана Фонд Мениджмънт АД
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд
ДФ Елана Балансиран Доларов Фонд
ИД Елана Високодоходен Фонд
ДФ Елана Фонд Паричен Пазар
ДФ Елана Долар Фонд
ДФ Елана Еврофонд
ДФ Елана Глобален Фонд Акции
Златен Лев Капитал АД
ИД Златен лев
ДФ Златен лев Индекс 30  
Капман Асет Мениджмънт АД
ДФ Капман Фикс
ИД Капман Капитал
ДФ Капман Макс
Карол Капитал Мениджмънт ЕАД
ИД Адванс Инвест
ДФ Адванс Източна Европа
Адванс IPО Фонд
КД Инвестмънтс ЕАД
ДФ КД Облигации България
ИД КД Пеликан
ДФ КД Акции България
КТБ Асет Мениджмънт АД
КТБ Балансиран Фонд
КТБ Фонд Акции
ОББ Асет Мениджмънт АД
ДФ ОББ Платинум Облигации
ИД ОББ Балансиран Фонд
ДФ ОББ Премиум Акции
ДФ ОББ Патримониум Земя
Оверон Финанс АД
ДФ Оверон ПРЕСТО
ПФБК Асет Мениджмънт АД
ДФ ПИБ-Авангард
ДФ ПИБ-Класик
ДФ ПИБ- Гарант
Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД  
Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар
Райфайзен (България)  Фонд Облигации
Райфайзен (България)  Балансиран Фонд
Райфайзен (България) Фонд Акции
Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд
Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро
Свободен период от 03.06.2011 до 12.06.2011
Лимитиран период” от 13.06.2011 до 10.09.2011
Сентинел Асет Мениджмънт АД
Договорен фонд Сентинел - Рапид
Договорен фонд Сентинел - Принсипал
Стандарт Асет Мениджмънт АД
ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд
ДФ Стандарт Инв. Високодоходен Фонд
ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд
ДФ Стандарт Инв. Консервативен Фонд
Статус Капитал АД
Статус Нови Акции
Статус Финанси
ДФ Статус Глобал ETFs
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД
ИД Ти Би Ай Евробонд
ДФ Ти Би Ай Комфорт
ДФ Ти Би Ай Хармония
ДФ Ти Би Ай Динамик
ДФ Ти Би Ай Съкровище
ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД
ЦКБ Лидер
ЦКБ Актив
ЦКБ Гарант
Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД
ДФ Юг Маркет Максимум
ДФ Юг Маркет Оптимум

за поръчки
над 20000 лв

за поръчки
от 2000 до 20000

5.0674
7.6510
10.3996

за поръчки
под 2000 лв

Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции

5.0422
7.6129
10.2459

фонд в акции
Смесен - балансиран

2.3385
2.6888

2.3385
2.6888

фонд в акции
фонд в акции

0.6084
0.5795

                                                        0.6024
до 1 месец
0.5767
0.4316
до 180 дни
1094.6415

фонд в акции
0.4402
Фонд на паричен пазар 1096.2859
Фонд на паричен пазар 11.7134
Смесен - балансиран
11.1881
фонд в акции
10.4982

5.2439
7.9174
10.6557

след края
на 2-та год.

11.7075
11.1324
10.4460

5.0422
7.6129
0.0000

11.6899
11.0211
10.2893

преди края
на 2-та год.

4.9414
7.4606
0.0000

над 1 месец
0.5636
над 180 дни
1063.3973
11.7016
11.0767
10.3415

11.7016

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки

Петрол

USD/тр. у.

11.7075
0.0000
0.0000

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
1,43949
10 8,56168
1
1,39632
1
1,61519
10
2,10182
100 8,05200
10 2,62232
1
2,18993
10
1,74383
10 2,65233
1000 7,30878
10000 1,58013
10
3,97931
100 3,02596
100 1,69541
1000 1,26477
10 5,66448
1
2,75702
10
1,15275
10 4,49090
10 2,48628
1
1,10875
100 3,13274
10 4,90946
10 4,61596
100 4,85842
10
2,13635
1
1,10244
100 4,45844
10 8,41036
1
1,35850
10 2,00724
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 19.07.2011 г.

Доходност и Риск
Стандартно
отклонение

За последните
12 мес.

От началото
на публ. предл.
(анюализирана)

Начало на публ.
предлагане

1.78%
0.70%
0.64%

10.50%
10.04%
0.10%

12.31%
19.77%
1.22%

-17.95%
-7.59%
1.37%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

4.48%
2.57%

29.26%
25.84%

4.81%
1.57%

-47.40%
-41.57%

12.11.2007
12.11.2007

-1.45%
8.75%

13.13%
13.13%

8.92%
11.30%

-9.16%
-10.60%

17.04.2006
16.08.2006

6.91%
2.53%

9.09%
13.13%

21.44%
5.01%

-20.12%
5.22%

2.06%
3.15%
3.96%

0.73%
10.86%
12.66%

5.22%
6.04%
10.43%

5.58%
5.79%
-14.87%
0.59%
-0.59%
2.79%

7.15%
11.08%
13.72%
11.21%
11.49%
0.26%

-1.27%
1.46%
-1.15%

2,12318

0,01087

Чешка крона

CZK

100

8,05531

-0,00498

Датска крона

DKK

10

2,62211

-0,00003

Британска лира

GBP

1

2,19239

0,00674

Хонконгски долар

HKD

10

1,76387

0,00875

Хърватска куна

HRK

10

2,64230

-0,00096

Унгарски форинт

HUF

1000

7,40845

0,02963

Индонезийска рупия

IDR

10000

1,60646

0,00859
0,03624

Израелски шекел 

ILS

10

4,02716

Индийска рупия

INR

100

3,08944

Исландска крона

ISK

Японска йена
Южнокорейски вон
Литовски литаc
Латвийски лат

0,01322
0,00000

JPY

100

1,69131

KRW

1000

1,28915

0,00569
0,00470

LTL

10

5,66448

0,00000
-0,00039

LVL

1

2,75780

Мексиканско песо

MXN

10

1,18206

0,01187

Малайзийски рингит

MYR

10

4,55883

0,02578

Норвежка крона

NOK

10

2,52626

0,00797

Новозеландски долар

NZD

1

1,13513

0,00688

Филипинско песо

PHP

100

3,20218

0,02331

Полска злота

PLN

10

4,95586

0,00990

Нова румънска лея

RON

10

4,64921

0,00408

Руска рубла

RUB

100

4,89324

0,01099

Шведска крона

SEK

10

2,15045

-0,00113

Сингапурски долар

SGD

1

1,11845

0,00750

Тайландски бат

THB

100

4,52320

0,04352

Нова турска лира

TRY

10

8,37902

0,01863

Щатски долар

USD

1

1,37280

0,00681

Южноафрикански ранд

ZAR

10

2,03892

0,02270

Злато (1 трой унция)

XAU

1

2086,60000

20,79000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 8.07.2011 година.
Тези курсове се основават на чл. 29, ал. 2 от Закона за БНБ и референтните курсове на ЕЦБ
за съответния ден, и се прилагат за целите на статистическата и счетоводната отчетност.

▶ Валути спрямо евро
1,43

0,89

0,9

0,89

5.91%
4.02%
1.62%

06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008

ЯПОНСКА ЙЕНА

115,76

9.04%
10.69%
-22.58%
6.00%
6.74%
6.43%

6.64%
-2.63%
-17.92%
-6.83%
2.49%
7.78%

14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008

0.91%
1.72%
0.97%

2.05%
6.09%
-0.22%

-3.97%
-10.92%
-9.63%

20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007

100.7320
103.1046
85.3335
129.0560
95.4290
110.9783
100.9301

1.89%
-0.03%
2.35%
3.49%
1.04%
3.09%
1.43%

6.04%
5.80%
8.24%
0.32%
1.92%
0.26%
N/A

3.34%
-0.78%
3.48%
7.58%
3.07%
5.84%
N/A

0.22%
0.67%
-1.25%
7.16%
-1.27%
5.45%
3.04%

07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010

5.0974

5.41%

7.92%

14.38%***

5.14%

08.07.1999

1.0216

9.21%

13.64%

16.59%***

1.15%

01.06.2009

Смесен - консервативен 10.0801
Смесен - балансиран
18.6253
фонд в акции
11.5897

10.0599
18.4953
11.4285

0.60%
5.60%
7.04%

0.28%
7.53%
8.99%

0.64%
9.65%
2.60%

0.64%
9.65%
2.60%

01.06.2010
28.09.2004
05.01.2006

фонд в акции
фонд в акции
фонд в акции

1.1244
0.8035
1.0371

0.29%
-2.98%
-3.07%

9.46%
14.56%
9.62%

-2.30%
13.87%
15.73%

0.96%
-4.50%
1.01%

10.05.2004
04.10.2006
23.11.2007

133.2419
14.2385
0.7499

1.21%
0.42%
-0.60%

3.03%
7.96%
14.80%

2.95%
2.39%
10.00%

5.70%
1.86%
-5.41%

04.05.2006
17.12.2004
04.05.2006

Смесен - балансиран
фонд в акции

863.8901
773.5948

857.4271
767.8073

5.27%
5.07%

3.99%
4.21%

10.29%
10.45%

-4.60%
-7.87%

09.05.2008
09.05.2008

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

11.8821
132.9138
8.0064
10.9582

11.8821
132.9138
8.0064
10.9582

2.95%
6.61%
10.83%
5.31%

1.01%
5.87%
10.82%
3.75%

6.45%
16.18%
28.46%
10.83%

3.22%
3.55%
-4.01%
3.83%

30.01.2006
30.01.2005
30.01.2006
30.01.2009

фонд в облигаци

1,62310

10

0,89

Смесен - балансиран
101.7444
Смесен - балансиран
104.1408
фонд в акции
86.6231
Фонд на паричен пазар 129.0560
Смесен - консервативен 95.8118
Смесен - консервативен 111.4235
фонд в акции
102.9691

0.0000

N/A

N/A

N/A

N/A

25.06.2009

0.5504
0.7578
1.0295

-1.70%
0.12%
2.36%

9.26%
4.39%
1.13%

13.32%
5.13%
4.55%

-15.06%
-7.27%
0.84%

19.11.2007
19.11.2007
19.11.2007

1.3165
1.3251
0.8711
0.6230
0.7422

2.79%
2.10%
0.85%
-1.45%
3.73%

5.73%
4.64%
3.04%
0.69%
2.80%

5.35%
5.50%
-2.49%
-8.44%
-8.29%

16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
11.02.2008
19.01.2010

Смесен - балансиран
8.2747
8.2747
фонд в акции
6.8961
6.8961
фонд в акции
2.7090
2.7090
Смесен - консервативен 9.9427
9.9427
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
0.7487
0.7450
0.7431                                          0.7376            0.7376
0.7413
0.7228
фонд в акции
0.4112
0.4092
0.7431                                         0.4051             0.4051
0.4071
0.3970
за поръчки до 250 000 евро
  за поръчки над 250 000 евро
                                Цена
фонд в акции
109.5129
108.1675
                                                                      
107.3603

1

CNY

GBP

01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009

над 90 дни
1.0501

CHF

Китайски ренминби юан

БРИТАНСКА ЛИРА

5.63%
2.23%
-4.20%
-7.52%
3.43%

1.2092
до 90 дни
1.0396

0,00122

Швейцарски франк

Low

5.25%
8.39%
12.49%
6.18%
3.30%

1.2092
1.0554

0,00977

1,45

0.64%
3.69%
7.88%
2.96%
0.32%

Фонд на паричен пазар
Смесен - балансиран

0,05993

1,42366

1,43

2.69%
3.38%
3.98%
2.31%
2.03%

0.0000
1.0208

8,75444

1

1,43

1.35778
1.12798
0.79050
0.76797
1.07489

0.0000
1.0745
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CAD

USD

фонд в облигаци
1.36050
Смесен - балансиран
1.13476
фонд в акции
0.80241
Смесен - консервативен 0.77259
Смесен - консервативен 1.07812

за поръчки над 100 000 лв
0.5532
0.7605
1.0310
над 50 000 лв / 40000 USD
1.3185
1.3291
0.8746
0.6261
0.7452

BRL

Канадски долар

ЩАТСКИ ДОЛАР

04.01.2007
25.06.2007

7.8919
за поръчки до 100 000 лв
фонд в акции
0.5560
Смесен - балансиран
0.7632
Смесен - консервативен 1.0325
до 50 000 лв / 40000 USD
Фонд на паричен пазар 1.3205
фонд в облигаци
1.3331
Смесен - балансиран
0.8781
фонд в акции
0.6292
Смесен - балансиран
0.7482
Фонд на паричен пазар
0.0000
1.0756

Бразилски реал

10.10.2007
05.08.2009

-1.20%
-7.29%

фонд в акции

0,01592

Hай-ниска

-7.37%
-10.04%

над 100 000 лв.
133.5084
14.3809
0.7574

1,47332

High

2.89%
1.31%

1.1413
0.8156
1.0527
до 100 000 лв.
фонд в облигаци
133.7082
Смесен - балансиран 14.3809
фонд в акции
0.7649

1

Hай-висока

-2.77%
-5.44%

1.0268

AUD

Sell

94.1100
73.8612

1.0293

0

Австралийски долар

Продава

95.5324
74.9776

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

Разлика

Buy

фонд в акции
Смесен - балансиран

5.1280
до 100 000 лв
1.0344

1,96

Купува

81.6489
49.5211
63.8615

фонд в акции

Стойност

Код

Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции

фонд в акции

1

Code

14.3064
8.4441
3.6892
7.8507
10.8779
12.6102
до 2 г.
81.3631
49.2735
63.5422

111.3122
101.6947

За

EUR

ВАЛУТА

14.4495
8.5285
3.7261
8.0862
11.2042
12.6102

111.3122
101.9496

Код

Евро

Currency

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

над 2 г.
81.6489
49.5211
63.8615

Валута

0.12%
0.38%
3.70%
6.46%
5.99%

N/A
2.56%

N/A
0.20%

N/A
5.25%

N/A
5.04%

1.51%
1.06%

0.16%
3.01%

3.23%
5.05%

3.70%
0.77%

15.11.2005
12.09.2005

7.00%
4.63%
-9.59%
-5.82%

7.97%
9.14%
10.71%
5.12%

18.36%
13.21%
-1.33%
6.99%

-3.48%
-6.71%
-26.42%
-0.22%

01.03.2006
01.03.2006
05.04.2007
12.12.2008

-2.65%
-2.95%

9.51%
11.25%

2.26%
2.51%

-5.76%
-19.43%

22.05.2006
02.05.2007

-5.67%

12.92%

11.03%

6.46%

03.05.2010

Смесен - балансиран
фонд в акции
Смесен - балансиран

318.1528
13.6767
12.4754
9.1606
21.5630

317.1998
13.4072
12.1085
8.8912
21.5630

1.35%
3.29%
3.55%
4.15%
3.39%

3.51%
3.20%
5.73%
9.22%
5.22%

-0.47%
3.88%
5.61%
15.25%
7.60%

6.19%
5.54%
3.71%
-1.86%
2.03%

17.11.2003
27.12.2005
27.12.2005
07.09.2005
08.10.2007

фонд в акции
Смесен - балансиран
фонд в облигаци

6.8942
8.3166
12.4177

6.8597
8.2750
12.3867

-0.79%
-1.21%
4.65%

7.28%
7.32%
1.72%

5.54%
4.59%
9.02%

-8.67%
-4.39%
5.73%

01.06.2007
01.06.2007
04.09.2007

фонд в акции
Смесен - балансиран

1.2509
1.1366

1.2259
1.1252

2.29%
4.40%

5.65%
5.05%

8.52%
11.31%

4.77%
4.26%

18.09.2006
10.06.2008

Източник: БАУД (www.baud.bg)  

JPY

115,88

115,89

117,05

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1,2

1,2

1,22

1,2

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

7,76

7,76

7,78

7,73

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

9,09

9,09

9,11

9,04

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1,38

1,39

1,39

1,38

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1,34

1,34

1,35

1,34

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

265,01

265,2

265,55

264,33

ЧЕШКА КРОНА

CZK

24,25

24,27

24,3

24,23

РУСКА РУБЛА

RUB

40,06

40,1

40,34

40,04

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

3,95

3,96

3,96

3,94

Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 6.07.2011 г.

Цена при
Нетна стойност
Емисионна
обратно
на активите на
стойност
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 8/07/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,276017
€ 1,301537
€ 1,269637
ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес
€ 0,930914
€ 0,949532
€ 0,926259
Фонд на фондовете
ОТП - Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции
€ 0,854372
€ 0,871459
€ 0,850100
от развиващи се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 5/07/2011 г. Включените в цените разходи са както
следва: при придобиване - 2.00% от НСАД, но не по-малко от 10 евро (левовата им равностойност)
по една поръчка; при обратно изкупуване - 0.50% от НСАД.
Цени за 1 дял за 8/07/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,167373 лв.
1,167373 лв.
1,167373 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 8/07/2011 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 7.07.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0554 лв.

Сентинел - Рапид

1,2092  лв.

Цена на обр. изк.
до 90 дни

над 90 дни

1.0396 лв.

1.0501 лв.

1,2092 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
1,06 %

5,05 %

1,51%

3,23 %

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 6 юли 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 8.07.2011 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
13.6565
12.4571
9.1471
Ти Би Ай Евробонд
318.7882
N/A
12.4143
9.1157
Ти Би Ай Комфорт
320.3765
13.5420
N/A
9.0708
Ти Би Ай Хармония
320.3765
13.5420
12.3531
N/A
Ти Би Ай Динамик
Цените са в лева и са валидни за поръчки, подадени предишния работен ден. Разходите за емитиране на една акция или
един дял са включени в горепосочените цени.
Цената на обратно изкупуване на една акция/един дял на съответния фонд, от който е прехвърлянето е равна на Нетната стойност на активите на една акция или на един дял на този фонд.
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пазари 17
Регионални
индекси

Основният индекс на БФБ отчете
повишение

Sofix: 411.54

+0.39%

Македонският бенчмарк отбеляза лек ръст

MBI10: 2570.08

+0.09%

Основният сръбски индекс се покачи

BELEX15: 726.74

+0.31%

Число на деня

Световни индекси Повишение
Американските книжа започнаха търгоSAP
вията с ръст

Обем

122 617
▶ акции на “ЕЛАРГ ФЗЗ” АДСИЦ бяха изтъргувани на БФБ,
като цената на книжата падна с 6.29%

Понижение
Thyssenkrupp

Dow Jones: 12 707.00

+0.64%

Германският индекс се оцвети в зелено

DAX: 7479.73

+0.65%

Японският измерител регистрира
понижение

Nikkei 225: 10 071.14

-0.11%

3.65% 5.12%
▶ до 43.62 EUR
поскъпнаха акциите на
германската софтуерна
компания

▶се понижиха акциите на
машиностроителната
компания и достигнаха
32.97 EUR

Храните са
поскъпнали през юни
в световен мащаб
Захарта отчита найголямо увеличение
на цената, следвана
от месото и млечните
продукти
Цените на храните в света се
повишиха през юни заради
поскъпването на захарта,
месото и млечните продукти.
Това оказа допълнителен натиск върху инфлацията, която накара редица централни
банки да повишат лихвите
си, съобщи Bloomberg.
Индекс на храните

Индексът на 55 основни хранителни стоки се повиши до
233.8 пункта спрямо 231.4
пункта през май, става ясно от последния доклад на
Организацията на ООН по
прехрана и земеделие (ФАО).
Измерителят достигна рекордното ниво 237.7 пункта
през февруари. Според новия
генерален директор на ФАО
Жозе Грациано да Силва храните ще останат скъпи през
следващите няколко години,
а още дълго ще сме свидетели на промени в цените.

Прогноза

Цените на основните храни,
включително на царевицата, ще скочат най-малко
два пъти през следващите
две десетилетия, ако не
се вземат някакви мерки,
прогнозираха наскоро от
Oxfam International. Производството в световен мащаб ще трябва да нарасне
със 70% до 2050 г., тъй
като се очаква населението
на планетата да достигне
9.2 млрд. спрямо 6.9 млрд.
през 2010 г.
Увеличението на селскостопанското производство ще се забави до
1.7% годишно до 2020 г. За
предходното десетилетие
ръстът е бил с 2.6% на
година, показва докладът
на ФАО и Организацията
за икономическо сътрудничество и развитие, който
беше публикуван миналия
месец. Въпросът как да
се задоволят нуждите от
храна на едно нарастващо
население с повишаващи се
вкусови изисквания става
все по-неотложен, смятат
анализатори.

Захар

Индексът на ФАО на захарта скочи с 15% до 357.7
пункта, след като стана
ясно, че производството в
Бразилия ще бъде под миналогодишното ниво. Това
от своя страна се отрази на
целия индекс на храните. За
последния месец фючърсите на захарта на Ню Йорк
поскъпнаха с 14%. Според
наблюдатели именно захарта е причина за увеличението на общия индекс, който
иначе е щял да отбележи
спад. Значително по-малък
е ръстът на индекса на млечните продукти, който за юни
е 231.6 пункта спрямо 231.1
за май. При месото увеличението е от 180 на 180.4
пункта, което е повторение
на отчетената през април
рекордна стойност. Измерителят на зърнените храни
обаче продължи да намалява за втори пореден месец.
През юни той достигна 258.5
пункта в сравнение с 261.3
пункта през май. Въпреки
това индексът остава със
71% над нивото си отпреди
година. 

Прогноза

Цена (НСА) на недистрибутивна единица клас А за 6.07.2011 г.
Pioneer Funds и
Pioneer P.F.
Pioneer Funds и Pioneer P.F.
USD клас EUR клас
Pioneer Funds - Aмерикански Фонд Пайъниър
6,07
4,24
Pioneer Funds - Акции от Средиземноморския регион
и Развиваща се Европа
27,42
19,16
Pioneer Funds - Японски акции
2,65
1,85
Pioneer Funds - Акции на развиващи се пазари
11,42
7,98
Pioneer Funds - Акции Китай
12,64
8,83
Pioneer Funds - Акции от Азия без Япония
9,43
6,59
Pioneer Funds - Европейски потенциален
124,7
87,17
Pioneer Funds - Американски компании със средна капитализация
8,49
5,93
Pioneer Funds - Водещи Европейски Компании
7,48
5,23
Pioneer Funds - Глобален екологичен
223,83
156,46
Pioneer Funds - Облигации на развиващи се пазари
13,54
9,46
Pioneer Funds - Американски Високодоходен
9,83
6,87
Pioneer Funds - Стратегически доход
9,45
6,6
Pioneer Funds - Eвропейски корпоративни облигации
10,36
7,24
Pioneer Funds - Европейски облигации
10,94
7,65
Pioneer Funds - Краткосрочен в щатски долари
6,16
4,31
Pioneer Funds - Краткосрочен в евро
8,79
6,14
Pioneer Funds - Глобален селективен
77,41
54,11
Pioneer P.F. - Eвро ликвидност
51,16
Pioneer P.F. - Глобален дефанзивен 20
8,54
5,97
Pioneer P.F. - Глобален балансиран 50
70,47
49,26
Pioneer P.F. - Глобален промени
50,77
Pioneer Funds - Стоков Алфа
65,47
45,76
Pioneer Funds - Глобални Oблигации Агрегатен
90,34
63,15
Pioneer Funds - Европейски акции стойност
70,66
Pioneer Funds - Американски ръст фундаментален
121,7
85,07
Pioneer Funds - Глобален гъвкав
99,11
69,28
Pioneer Funds - Абсолютна доходност мулти стратегия
53,46
Общо активи от директни продажби на Pioneer Funds и Pioneer
P.F. в България (без продукт Авангард)

▶ Цената на медта ще се повиши през втората половина на годината заради увеличеното търсене, след като
Китай започна отново да попълва запасите си, твърдят анализаторите на Morgan Stanley. Металът ще
поскъпне до 11 хил. USD/т в рамките на следващите 12 месеца, прогнозират и от Goldman Sachs
СНИМКи bloomberg

€ 88 502 488

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.

pari.bg Петък 8 юли 2011

18 теХНОЛОГИИ

Facebook стартира партньорство със Skype

▶Младият директор на Facebook Марк Цукърбърг каза, че партньорството със Skype е първото от цяла поредица, която той описва като “сезонът на дебютите 2011”
Снимки bloomberg

Сделката засилва
взаимодействието
между Facebook
и Microsoft и
застрашава проекта
за социална мрежа на
Google
Най-голямата социална
мрежа в интернет Facebook
ще добави към сайта си
видеоразговори, захранвани от комуникационната
компания Skype, съобщиха
вчера двете корпорации.
Компанията на Марк Цукърбърг се опитва да увеличи привлекателността си
пред лицето на засилващата
се конкуренция от страна
на най-голямата интернет
компания в света - Google,
които обявиха, че пускат
своя социална мрежа.
Сделката между Facebook
и Skype, обявена по време
на общо събитие в Пало
Алто, Калифорния, засилва
взаимодействието между
Facebook и софтуерния ги-

гант Microsoft, който е в
процес на изкупуване на
Skype и се опитва да увеличи интернет присъствието
си. Цукърбърг каза още, че
неговата мрежа вече има над
750 млн. абонати. Новата
услуга ще бъде от голяма
полза и за Skype, които в момента имат около 145 млн.
редовни ползватели.
Надпревара

Партньорството идва във
време на засилваща се конкуренция в интернет сектора, където Facebook, Google
и бързоразвиващи се компании като Groupon и Twitter
се борят за милиарди долари в приходи от реклама.
С видеоразговорите като
централна част в услугите
Facebook ще даде на потребителите си още една
причина да посещават сайта по-често и да прекарват
повече време в него, смятат
анализатори от изследователската компания Gartner.
Не са обявени финансовите
измерения на сделката, ако

изобщо има такива.
Предложението, което
първоначално ще позволява
разговори между само двама
души, ще бъде безплатно. То
е директен отговор на новата
социална мрежа Google+,
която предлага видеоразговори между десет души.
Платени услуги

Тони Бейтс, главният изпълнителен директор на Skype,
заяви, че тази договорка с
Facebook е само началото
на едно потенциално печеливше партньорство. “За нас
този ход има голям смисъл
от бизнес гледна точка”, каза
той по време на събитието в
Калифорния. Според него по
този начин компанията му
получава огромен обхват. В
интервю за “Ройтерс” генералният мениджър на потребителския бизнес на Skype
Нийл Стивънс казва, че компанията планира да въведе
и платена услуга, чрез която
потребителите на Facebook
ще могат да набират номера
на мобилни и стационарни

телефони. Той не уточнява
кога ще въведат тази услуга и
казва, че все още се уточнява
дали тя ще използва т. нар.
кредити - вътрешната валута
на Facebook.
Сезонът
на дебютите

Социалната мрежа разкри и
нова функция за съставяне
на групови съобщения, която
надгражда вече съществуващата система за чат между
двама души. Цукърбърг също заяви, че е доволен от
сделката, тъй като според

него по този начин Facebook
ще използва най-добрата съществуваща технология за
видеоразговори и ще я съчетае с най-добрата социална
инфраструктура. Младият
директор на компанията каза още, че това съобщение
е първото от цяла поредица
в това, което той описва
като “сезонът на дебютите
2011”.
Партньорството ще облагодетелства и Microsoft,
които притежават 1.6% от
социалната мрежа и през
май обявиха намерението

си да купят Skype за 8.5
млрд. USD. Компанията
се надява тази покупка
да й помогне да увеличи
портфолиото си от уеббазирани услуги. Софтуерната корпорация влага
солидни инвестиции, за
да завладее територии от
Google, например със своята търсачка Bing. Акциите
на Microsoft поскъпнаха
с 0.9% до 26.26 USD на
борсата Nasdaq, а тези
на Google се покачиха с
0.87% до 536.64 USD.
Пламен Димитров

За нас
този ход
има голям
смисъл от
бизнес гледна
точка
Тони Бейтс,

главен изпълнителен директор на
Skype партньорство

Есперти по сигурността предупреждават за проблем с iOS
Процесът, наречен
jailbreaking,
е известен от
няколко години
и Apple редовно
предприема
действия срещу
използването му
Според експерти по сигурността нов софтуер
за отключване на устрой-

ства от сериите iPhone,
iPad и iPod Touch може да
бъде използван от престъпници за придобиване
на контрол над тези продукти. Дупката в сигурността на операционната
система iOS стана известна в сряда, когато сайтът
jailbreakme.com публикува програмен код, чрез
който потребителите на
продукти на Apple могат
да модифицират платфор-

мата. Това става чрез процес, наречен jailbreaking,
който е много популярен сред ползвателите на
устройства с логото на
Apple поради строгите
правила за контрол, налагани от корпорацията.
Голям брой клиенти на
компанията решават да
“отключат” устройствата си, за да свалят и да
инсталират приложения,
които не са одобрени от

Apple. Процедурата се
прилага и когато даден
потребител иска да използва iPhone в мрежата
на оператор, който няма
договор с компанията от
Купертино.
Потенциални
жертви

Експерти по сигурността предупреждават, че киберпрестъпници могат да
се възползват от този про-

грамен код, за да открият
пробойни в защитите на
iOS, съобщава “Ройтерс”.
Самият процес jailbreaking
е известен от няколко години, като Apple знае за
него и редовно обновява
софтуера си, за да направи
използването на процедурата невъзможно. Компанията отдавна се изказва
против отключването на
телефони, което освен това отменя гаранцията на

устройствата.
Потенциален пробив в
сигурността би засегнал
огромен брой потребители. Досега Apple са продали над 25 млн. таблета iPad
от дебюта на устройството
преди година. Освен това
компанията успя да реализира над 18 млн. продажби на своя популярен
смартфон iPhone 4 само
за първите три месеца на
годината. 
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Красив и практичен
Новият Focus
получава
модификация комби

Новият Focus e тук, вероятно вече знаете. Заради огромния
онлайн отзвук на провелата се през юни кампания с участието на водещи български блогъри не всеки може да ви каже
за новите технологии и иновации в най-масовия модел на
Ford, но пък всеки със сигурност ще е чул поне фракция от
информацията, която се изля в публичното пространство по
темата. Вероятно не знаете, но новият Focus до този момент
беше достъпен само в модификации седан и хечбек. Съвсем
скоро премиера в България ще направи модификацията
комби.
По една или друга причина комбито не е обичана модификация от българския клиент. Поне на пазара за нови
автомобили. Причината е, че изискванията на клиентите
(основно фирми) са или за повече място за превоз на
пътници (където вановете печелят безапелационно), или
за повече транспортен капацитет (здравейте, лекотоварни
опции). А когато колата все пак е за представителни цели,
лимузината върши напълно достатъчна работа като вариант
за служебна кола.
Новото комби на Focus е с по-малък обем на багажника
в сравнение с предшественика си, но за сметка на това е
претърпял важни подобрения в товарната си част - например по-усилени странични греди, както и по-нисък праг на
товарене. Крайният ефект е, че губите няколко литра багажно пространство, но пък товарите оставащите 490 литра с
много по-голяма лекота и удобство. Плюс това заради липсата на дизайнерски експерименти субективното усещане
за товароподемност и удобство е по-добро, отколкото при
основните конкуренти.
На външен вид комбито на Focus е най-завършената модификация на новия модел. Без да има претенции за лайфстайл
или лукс, пропорциите са хармонични, а в комбинация с
новата, по-агресивна предница този Focus изглежда дяволски добре. В интериора си новият Focus усърдно и много
концентрирано се опитва да изпълни по-високите очаквания
на клиентите. Пространството на предните две седалки е
повече от достатъчно, като ергономията на управление е
добра, макар и да са необходими минути, преди да свикнете с логиката на управление на копчетата от волана и
централния бутон на конзолата, който често се бърка с потенциометъра за звука. Веднъж усвоили тази логика обаче,
ще откриете възможностите за забавление и комуникация
на този автомобил.
Една от най-приятните и за щастие все по-често срещана
опция е функционалността на Bluetooth модула в автомобила да стриймва директно звук от мобилния ви телефон
през колоните на колата. Край на допълнителните кабели,
съвместимостите с iPod и т.н. Разбира се, автомобилът има
AUX-букса, но това не променя фактът, че можете бързо и
безпроблемно да включите телефона или смартфона си и да
слушате любимата си музика без ограничения от някакви
жици. Особено като се вземе предвид, че iPod конекторът
е скрит дълбоко в жабката.
Без ограничения ще ви позволи да шофирате и достъпният

като допълнителна екстра адаптивен темпомат. На пътя
тази система ви позволява автоматично да поддържате
дистанция с движещата се пред вас кола. Сред другите
технически иновации на Focus са системата за автоматично
паркиране, системата за контрол на мъртвия ъгъл, както и
старт-стоп изключването на двигателя при спиране на светофар (серийно вграждан при 1.6-литровите модификации,
бензин или дизел).
Освен за забавление новият Focus комби e чудесен и за каране. Инженерите на Ford са направили чудо и са подобрили
и без това отличното пътно поведение на този модел. Макар
и леко синтетичен при висока скорост, воланът е директен, а поведението в завой е сред най-добрите в сегмента.
Опитахме комбито на Focus в комбинация с 1.6-литровия
турбодизел с мощност от 115 конски сили. Този двигател

изисква от водача постоянно превключване на прецизната
шестстепенна ръчна скоростна кутия, като за сметка на това
се отплаща с умерен работен шум и приятен среден разход.
За истинско удоволствие от шофирането все пак по-добър е
новият 1.6-литров бензинов двигател с мощност от 150 или
180 конски сили. Той е еластичен, мощен и много добър,
като средният му разход на гориво в ежедневието е само
около литър по-висок от дизеловия. Впрочем новият Focus
е много сполучлив модел за марката Ford, които отбелязват двуцифрен ръст на продажбите в Европа. С комбито
ще бъдат задоволени двата традиционни пазара за този
модел - Германия и Италия. Ще е наистина интересно, ако
българският пазар се развие и промени традицията си да
подценява комби модификациите.

Моделно семейство

Паркиране без ръце

Ford Focus Duratorq TDCi

Освен като комби Focus се предлага и като седан и
хечбек. Понастоящем не е предвидена версия с три врати.
Комбито е със същото междуосие като лимузината,
но е с 20 сантиметра по-дълго. Максималният обем на
багажника му със сгънати седалки е 1515 литра.

Звучи като научна фантастика, но не е - специални
датчици в предната броня маркират при бавно
каране дали пространството между два автомобила е
достатъчно, за да се побере колата. Звуков сигнал ви
известява, че можете да включите на задна. След това
ви остава да вдигнете ръцете от волана и да започнете
внимателно да отпускате съединителя. Колата се
намества в дупката. Тествано в ежедневието - работи.

Александър Бойчев

Двигател редови 4-цилиндров турбодизел; Работен
обем 1560 куб. см; Мощност 115 к.с./85 кВ; Въртящ
момент 270 Нм от 1750 об./мин; Трансмисия
шестстепенна механична; Тегло 1368 кг; Ускорение 0100 км/ч 12.7 сек; Максимална скорост 180 км/ч; Среден
разход 4.2 л/100 км; Емисии CO2 на км 109 г; Цена на
тестовия автомобил около 46 000 лв.
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Купон на зелено

Илия Темелков
ilia.temelkov@pari.bg

Екофестивалите стават все
по-често явление у нас

Годината е 1969, мястото е
градчето Бат в Южна Англия,
а събитието е Bath Festival of
Blues, който се счита за първия модерен рок фестивал
във Великобритания. На него
присъства фермерът Майкъл Ийвс, който вижда изпълнението на Led Zeppelin,
откъдето му идва идеята и
той да направи фестивал. 40
години по-късно името на
Майкъл Ийвс се свързва с
един от най-уважаваните и
успешни фестивали в света
- Glastonbury, чието 41-во издание се проведе през юни.
Корените в края

Още от създаването му на
Glasto съществува зоната
Green Fields - “Зелените поля”. Те се намират в горния
край на фестивалната зона,
откъдето посетителите имат
поглед към целия фестивал.
Днес от сайта на Glastonbury
разбираме, че идеята на “Зелените поля” е за промяна и
открития - да научиш как да
освободиш потенциала си, за
да промениш света. За целта
там се провеждат дискусии,
сцената се захранва от слънчева енергия и има работилнички, където човек може да
научи как да си опече хляб
например.
Първите
последователи

▶ Беглика Фест се провежда край язовир "Голям Беглик"

Б

еглика Фест
Кога: 19-21 август
Къде: Язовир
“Голям Беглик”, Западните Родопи
Цена: 3-дневен билет предварително
- 43 лв.,
на място - 48 лв.;
3-дневен билет
с включен транспорт
в двете посоки - 66 лв.
Билети се продават в мрежата на
Ticketstream и във верига магазини
“На тъмно”

Основната цел на “Беглика”
е да докаже, че може да има
устойчиво развитие със слабо
отрицателно въздействие
върху природата, т.нар. нисък
отпечатък. Организаторите на
фестивала правят всичко по-еко
още от момента на тръгване
от София, като осигуряват поекологични “Бегликабусове”.
Четвъртото издание на
фестивала ще включва

уъркшопи, работилници, лекции,
както и забавления, като
народни игри, бойни изкуства и
още куп други.
Вечерната програма ще бъде
посветена на музиката, която
отново ще бъде изключително
разнообразна, а главните
действащи лица ще са
“Оратница”, Теодосий Спасов
квартет, “Насекомикс”, “Джанго
Зе” и румънците Popa Sapka.

У

▶За четири години
"Беглика Фест" успя да
набере популярност
благодарение на
разнообразието
от музика и други
забавления, които
предлага

Последователи на идеята за
фестивал, който да не оставя
отпечатък върху природата,
е жива още от началото на
70-те години в родината на
фестивалите - Англия, но и
в други европейски страни.
В момента по света има десетки такива. А в спомените
на някои изпъква един вече
несъществуващ фестивал,
който е вдъхновен точно от
“Зелените поля” на Glasto.
Това е фестивалът Big Green
Gathering, който се е провеждал в Уочфилд, Югоизточна
Англия. Той е продължение
на събирания със зелени идеи
от края на 70-те и началото на
80-те години, а първото му
издание е през 1994 г.
Организаторите на “Голямото зелено събиране”, както

зана Поляна
Фест
Кога: 16-17 юли
Къде: Местността
Узана над Габрово
Цена: безплатен

дегустации на
биопродукти,
дискусии, разходки
по екопътеки,
придружени от
беседи, и др.

“Узана Поляна” ще
се проведе за първи
път. Като на всеки
фестивал той ще
предложи добра
музика и палатков
лагер, но в “Узана”
ще се набляга на
забавления като
каране на колелета из
специален велопарк,
пускане на соколи,
демонстрации на
алтернативни
енергийни
източници,

Краят на фестивала
ще е началото
на тридневен
велопреход от
Узана до Велико
Търново, който
ще мине през
Соколския манастир
и Боженци до Велико
Търново. Идеята е
да се покаже, че екои велотуризмът
имат перспективи
у нас и са добра
алтернатива на
масовия туризъм.
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се превежда името на феста,
го описват като събитие “за
хора, на които им пука за
здравето, околната среда, устойчивостта, бъдещето на децата ни и живота като цяло;
празник на естествения свят
и нашето място в него”. За да
бъде такъв, по време на този
фестивал се случват всички
неща, характерни за подобен
тип събития - лекции, уъркшопове и куп други занимания, които са подкрепени от
организации като Greenpeace.
И макар да не е музикален
фестивал, в програмата му
има достатъчно жива музика, за да няма недоволни.
За съжаление фестивалът
прекратява съществуването
си през 2008 г. заради финансови проблеми.
Германският опит

Вече 14 години в края на
юни на старо съветско военно летище насред Северна
Германия се случва Fusion.
Фестивалът се смята за найголямото място за забавление в Северното полукълбо,
а мотото му е “Четири дни
празничен комунизъм”, т. е.
много забавление за всички
заедно и поравно. За да има
празнуване, организаторите
са осигурили всякакъв тип
изкуства - разнообразна музика, театър, пърформанси
и кино. Към купа са добавили всякакви инсталации,
изложби, лекции и беседи.
Идеята на фестивала е всеки да си намери това, което
му е интересно, затова и организаторите се опитват да
дадат максимална свобода
на посетителите. Както повечето подобни фестивали,
и Fusion се бори за социални промени. От такива в
мисленето за природата до
това как е изградено обществото ни.
30 години по-късно

Макар и с 30-ина години
по-късно, в България също
се появиха такива събития.
Докато на Запад фестивалите се опитват да намерят
решение на доста широк
спектър от социални проблеми, българските се борят предимно за промени
в посока по-голяма информираност за екологичните
проблеми на планетата и
разпространение на идеите
за устойчиво развитие. Те
ползват същите методи като
западните, като основното
правило е да има интеракция.

Основната цел
на фестивала
е да представи
проекти,
съфинансирани
от Програмата
за малки проекти
на Глобалния
екологичен
фонд, която е и
организаторът
му, по поатрактивен
начин.
Проектите са
обвързани с
устойчивото
развитие екотуризъм,
опазване на
околната среда и
задравословния
начин на живот.

Пионерът

Пионерът е Artmospheric
Festival (виж карето), чието
първо издание е през юни 2006
г. Тогава самият фестивал е
изцяло музикален, но организаторите се грижат за това
въглеродният му отпечатък да е
минимален - до феста може да
се стигне само с влак. Първите
по-значими екосъбития на фестивала са през 2008 г., когато
той се провежда за първи път
край биофермата за млечни и
гурме продукти “Чемерник”,
където ще бъде и тази година.
Тогава има лекции и работилници през деня, както и по-лека
музика, а музикалното парти
идва с нощта. Моделът ще е
подобен и тази година, но в
малко по-големи мащаби, тъй
като фестивалът набира сила и
има по-големи партньори.
Известният

Най-популярен хепънинг от
този тип у нас стана “Беглика
Фест”, който тази година ще се
проведе за четвърти път. Още
от старта си през 2008 г. фестивалът залага на комбинация от
уъркшопове, екологични прояви, игри и качествена музика.
Още в първата година организаторите осигуряват завидно
музикално разнообразие, като
сред участниците са диджеи от
H.M.S.U., Теодосий Спасов и
“Уикеда”.
Миналата година почистването на района около язовира “Голям Беглик”, където се
провежда събитието, води до
събирането на цял един тон
боклуци.
Въпреки че този тип събития
са несравними по мащаб с големите музикални фестивали, те
имат своите предимства. Няма
ги огромните тълпи и кочината,
която върви с тях. За сметка
на това има приятно удовлетворение, че си научил нещо и
си помогнал, макар и малко,
за опазването на нещо ценно.
Единственото, което остава, е да
грабнем раниците и билетите и
да потеглим на път. А за дестинациите вижте вдясно.

▶Всички организатори на екофестивали са единодушни - най-доброто място за тях е в планината

A

rtmospheric
Festival 2011
Кога: 21-24 юли
Къде: Западна Стара
планина, районът
над хижа Тръстена и
биоферма “Чемерник”
Цена: До 10 юли - 30 лв.,
след това - 40 лв.
Билети се продават в
мрежата на Eventim
Музикалната селекция
от български и чужди
артисти залага на idm,
ambient, dub, deep&dub
techno, progressive&psy
trance, ambient techno.
По традиция в
програмата освен
музика има и редица
лекции и работилници,
както и горска

читалня “хижа Книжа”,
алтернативна сцена,
нощно кино, “езо:
сферик” - зона за йога и
масаж, палатков лагер
със свежа планинска
вода, вегетарианска
кухня, биомагазин,
чайна, възможност
за яздене на коне и
тандемни полети с
парапланер.
Посетителите може
да се включат в лекции
и работилници, като
основната тематика
е екология и устойчиво
развитие. Освен това
тази година ще има
уъркшоп зона, където
ще присъстват
организации като
Permaship и WWOOF.

Първата е български
демонстрационен,
образователен и
информационен център,
който се ръководи
от принципите на
пермакултурата
- съвкупност от
методи за устойчив
дизайн, който
наподобява максимално
естествения.
WWOOF е световна
организация, създаваща
възможности
за доброволци
на органични
ферми. Целите на
организацията са да
предложи опит и помощ
при занимаването с
органично земеделие,
както и да стимулира
развитието му.

▶За посетителите на
Artmospheric Festival
освен музика ще
има работилници,
уъркшоп зона и много
други занимания
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Ретро поглед
Миналото се завръща с пълна сила в
трендовете за слънчеви очила тази година
Добре дошли в 60-те години. Този сезон носталгията
по ерата на “Бийтълс” ни
гледа през слънчеви очила.
Главната тема на модните
подиуми е ретро стилът и
носталгията не пропусна и
този съществен аксесоар.
И наистина, като гледаме
горещите летни тенденции
по витрините и улиците очилата тип “котешко
око”, “Жаклин Кенеди”,
“Джон Ленън” и Wayfarer
с дебели, квадратни рогови рамки - сякаш сме се
пренесли на фестивала в
Уудсток.
Котешко око

Издължена рамка, изтеглена встрани, видяхме при
много от дизайнерите Dior, Giles, Jeremy Scott и
др. Някои дизайнери, като
Tom Ford, дори предлагат
големи футуристични интерпретации на стила, споделят от оптики Opticlasa.
Игривият им вид придава на лицето усещане за
флирт и сексуалност. Тези
очила не отиват на всеки,
предупреждават консултантите от оптика “Леон”.
Те стоят най-добре на тесни и издължени лица.
Ретро стил

Тези очила варират по
форма и дизайн. Дизайнерите предпочитат слънчеви очила с големи форми,
които покриват горната
част на лицето. Chanel,
Fendi, Stella McCartney и
Dolce&Gabbana представиха свои интерпретации
на стила с цветни, бели
и класически рамки. Квадратната форма тази година е по-актуална от кръглата, обясняват от оптики
Opticlasa. При дамските
очила особено интересни
са дебелите шарени рамки. При мъжките пък се
завръщат роговите рамки,
покриващи половината от
стъклото, и “рейбанките”
тип Wayfarer.
Кръгли форми

В повечето колекции от
пролетно-летния сезон

▶Dior
Тип “котешко око” с хамелеонови оттенъци.
Отиват на по-тесни и фини лица. 350 лв.

Теодора Мусева

teodora.mousseva@pari.bg

присъстват и кръглите очила или много близка модификация. Виждаме ги при
почти всички дизайнери:
Armani, Prada, Jil Sander
и др. Малки и големи, те
понякога имитират очила
за мотоциклет от 30-те
години или представляват футуристична интерпретация на прословутите
“джонленънки”. Те отиват
на всякакви лица, а и се
предлагат в достатъчно
разнообразни варианти,
че да уцелите своя чифт,
обясняват от оптика “Леон”.
Авиатор

Създаденият още през
1937 г. стил, е най-актуалният от няколко години
насам. Тази година той може да се види в колекциите
на Lacoste, Gucci и Fendi.
Причината за неговата популярност е, че отива на
всякакви лица и е унисекс.
Можете да го намерите в
много луксозни варианти при Chrome Hearts и
по-достъпни като този на
Guess за 220 лв.
Цветовете

Цветовете са хипарски,
рамките са с преливащи
тонове тип “хамелеон” или
са украсени с флорални
елементи. Все пак внимавайте с избора на цветни
рамки. В зависимост от
цвета на очилата те може
да станат част от тоалета
или основен акцент. Главните цветове са червеното
и неговите нюанси, металик, черно, бяло, кафяво.
Модерни са и прозрачните
рамки.

▶Bvlgari
Ретро очила с флорални елементи
Отиват на всяко лице. 450 лв.

Съвети
Как да изберем слънчеви очила

1

Акцентирайте веждите
Ако сте един от онези щастливци с
красиви извити вежди, си потърсете
очила с плитки рамки, които
оставят веждите открити. При дамите
модерното “котешко око” е идеално за
тази цел.

2

Покажете тен
За да наблегнете на своя тен,
изберете сребристи, бели или дори
прозрачни рамки. За да защитите
деликатната кожа около очите,
потърсете по-широки очила, които да
блокират вредните лъчи.

▶Dior
Тип “Жаклин Кенеди”, с тигрови рамки.
Отиват на всяко лице. 520 лв.

3

Наблегнете на скулите си
Ако искате да акцентирате на скулите,
изберете слънчеви очила с инкрустирани и
украсени дръжки. Те привличат вниманието
към тази част от лицето ви. Цветните точки и
металните извивки повдигат визуално скулите.
Внимавайте стъклата да не стърчат извън
контурите на лицето ви.

4

Смалете носа
За да изглежда носът ви по-малък, изберете
слънчеви очила с големи рамки и по-нисък мост,
за да се запази акцентът върху стъклата, а не
върху носа. Нека мостът между стъклата не е прав, а
извит надолу.

▶Chrome Hearts
Унисекс, ръчна изработка, с италианска кожа и сребърни
елементи, позлатени. Отиват на всяко лице. 3550 лв.
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▶Dior
Унисекс oчила с огледални стъкла.
Отиват на по-едри и кръгли лица. 680 лв.

▶Giorgio Armani
Мъжки очила с кръгли рамки тип “мотоциклетист”.
Отиват както на широки, така и на тесни лица. 380 лв.

▶Marc Jacobs
Ретро очила с дебели, цветни рамки.
Отиват на по-тесни лица. 400 лв.

▶Tom Ford
Футуристични очила тип “котешко око”.
Отиват на по-тесни и слаби лица. 540 лв.

UV филтър
▶ Въпреки че модните
тенденции и външният
вид са важни, не бива да
забравяме, че основното
предназначение на слънчевите очила е защитата
на очите. Без добра UV
защита очилата са повредни и може да нанесат по-голяма вреда на
зрението, отколкото,
ако въобще не ги носите. При некачествени
стъкла зеницата не се
свива и губи и минималната защита на окото
от светлината. UV
покритието на очилата
трябва да е с 98% защита
от UVА и UVВ лъчи, което
обикновено е обозначено
на етикета. На сергиите

Снимка shutterstock

▶Ray-Ban
Унисекс очила тип “Джон Ленън”.
Отиват на всякакви лица. 330 лв.

▶Kenzo
Унисекс, ретро очила с рогови рамки. Отиват на
всяко лице. 430 лв.

и в неспециализираните
магазини често се продават тъмни очила без UV
филтър. Можете да проверите защитния филтър
на очилата в някоя оптика или със специална UV
карта, която се продава в
оптиките.
▶ По-тъмните стъкла
невинаги означават подобра защита. По-леко
оцветените стъкла предлагат по-добра видимост.
Стандартното оцветяване на слънчевите очила
е 75%. За градски условия
са подходящи и само 50%.
Но дори и при тях UV филтърът е задължителен.
За планина оцветяването
трябва да е 90%, но такива очила се правят само по
поръчка.

▶Lacoste
Унисекс, класически ретро очила. Следват стила на
Wayfarer. Отиват на всяко лице. 320 лв.

▶Trussardi
Ретро очила с кожа в розово.
Отиват на по-тясно лице. 430 лв.

Снимки боби тошев

