Новини ▶ 8-9

Парите
пред
приоритетите

Сряда

13 юли 2011, брой 131 (5191)

Новини ▶ 4-5

Тридесет милиона лева във въздуха

USD/BGN: 1.39146

EUR/USD: 1.40140

Sofix: 413.86

BG40: 127.20

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

+0.18%

-0.17%

-0.82%

-1.47%

цена 1.50 лева

Общината
сменя фасона
на “женски пазар”

Снимка Емилия Костадинова

Предизборно

Идеята за обновяването на района на “Женски пазар” в София е отпреди 2 години, но подробният
устройствен план беше обжалван. Първата част от ремонта на стойност 850 хил. лв. е за сметка на
общинското дружество “Пазари Възраждане” ЕАД ▶ 12-13
Новини ▶ 7

Само стотина
фермери са
поискали
обезщетения
заради E. coli

Компании ▶ 11

Компании ▶ 14

“ТоплофикацияСофия” излезе
на печалба
за полугодието
на 2011 г.

“Грамърси”
питат
дали имат
контрол
над БАКБ
▶ Стоян Цветанов,
изпълнителен директор
на “Топлофикация”
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Мнения

Печеливш
Стефан Златков

Губещ
Рупърт Мърдок

Досегашният началник на "Митница Русе" Стефан
Златков оглави столичната митница, съобщиха от
Агенция "Митници". От 12 януари 2011 г. Столичната митница се ръководеше от и.д. началник, чийто
договор изтече вчера. Стефан Златков е 43-годишен, инженер и икономист. Работи в митническата
администрация в Русе от 1993 г., като от юли 2008 г.
е неин началник.

Медийната империя на Рупърт Мърдок News Corp. изгуби 7 млрд.
USD от пазарната си капитализация по време на борсовата
търговия през последните 4 дни заради скандала с подслушването на телефоните на жертви на атентати. Акциите на
базираната в Ню Йорк News Corp. спаднаха с 4.6% до 15.19 USD на
борсата в Сидни и със 7.6% на Nasdaq вчера. Това е най-големият
спад за компанията от април 2009 г. насам.
Подробности на стр. 20

Коментар

▶ По темата: След билбордовете се появи и
сайт за "уволнението" на
Борисов.
▶ Дори да сте съгласни с
идеята, помислете кой
стои зад сайта и билбордовете и защо държи
толкова да остане анонимен? Помислете дали
отново някой не се опитва да ви манипулира?
Не съм нито "за", нито
"против". Тълпата се
управлява лесно, защото тълпата не мисли.
Поредната брутална манипулация, без значение
от коя страна.
Реалист

Компании ▶ 12-13

Dundee
инвестира
130 млн. USD
в Крумовград

Новини ▶ 4-5

Предизборен популизъм
на несебърска почва
Оказва се, че жителите на Стария Несебър съвсем не искат да
стават отделна община. Акцията обаче може и да донесе предизборни дивиденти на ГЕРБ в така трудната за тях община

Вторник

USD/BGN: 1.39146

EUR/USD: 1.40560

Sofix: 417.28

BG40: 129.10

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

+1.32%

12 юли 2011, брой 130 (5190)

-1.31%

-0.27%

+0.82%

цена 1.50 лева

На войНа срещу
рейтиНгите
След поредното понижаване на рейтинга на европейска
държава Брюксел се закани да разбие олигопола на трите
водещи рейтингови агенции Moody’s, S&P и Fitch. И този
път може и да успее ▶ 8-9

Новини ▶ 7

Ръстът
на износа
продължава
да се
забавя

Компании ▶ 14

▶ Костадин Паскалев,
председател на Българския
туристически съюз

Конкурсът за
ремонт на хижа
„Мусала” беше
отменен заради
„Главболгарстрой”

Имоти ▶ 20-21

▶ Антон Славчев, мениджър „Офис и логистични
площи” в Colliers

Между 8
и 15% е
спадът на
наемите при
логистичните
площи
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"Ще уволня Бойко
Борисов". Това е
надписът на билборд
в София, който се появи сутринта от анонимен
поръчител и също така
анонимно следобед беше
изрязан.

2

След билбордовете
се появи и сайт за
"уволнението" на
Борисов. На него
хронометър отброява
последните дни на Бойко
Борисов като министърпредседател.

3

На война срещу рейтингите. Брюксел
се закани да разбие
олигопола на трите
водещи рейтингови агенции Moody's, S&P и Fitch. И
този път може и да успее.

Панаир след панаир
Сблъсъкът между държавата и
пловдивския бизнесмен Георги
Гергов, който от броени дни е и
номиниран за кандидат-президент, не е просто борба за надмощие и контрол над "Международен панаир Пловдив". Казусът е
показателен за това доколко е възможно ревизирането на прегрешенията на предишни управления, с
каквито претенции дойде на власт
правителството на ГЕРБ. Към
момента не сме станали свидетели на нито едно ефективно, а
дори и на неефективно наказание
за злоупотреби спрямо хора от
предходната власт, които бяха
сочени като отявлени нарушители
на законите.
Особено показателен обаче
е казусът за това как работи
българската съдебна система.
В понеделник Гергов триумфира. Апелативният съд в Пловдив
отмени решението на окръжния
съд в града, който няколко месеца
по-рано призна за нищожно двуИзпълнителен директор и
главен редактор
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4395802
lilia.apostolova@pari.bg
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кратното увеличение на капитала
на дружеството - механизъм, с
който реално пловдивският бизнесмен завзе панаира. Решението
на окръжния съд върна контрола
на държавата в дружеството, но
втората инстанция обърна нещата в
изходна позиция. С това резултатът
от съдебната битка между двете
страни е равен - 1:1.

Ани Коджаиванова

ani.kodzhaivanova@pari.bg

След поредната
съдебна драма
за съдбата на
Пловдивския
панаир няма как
да не се запитаме
как е възможно две
инстанции да разбират
закона по коренно
различен начин
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Развоят на историята дотук е
доказателство, че проблемите
на съдебната система съвсем не
са само по върховете на нейното
управление. Няма как да не си зададем въпроса: как е възможно две
различни инстанции да тълкуват
по тотално различен начин един
закон? Подозренията за влияние
върху решенията на съда - политическо, финансово или друго, идват
някак естествено. Особено на фона
на факта, че държавата неколкократно поиска отвод на докладчика
по делото, както и на тримата
съдии и подаде сигнал срещу
тях във Висшия съдебен съвет.
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снимка боби тошев

Причината беше, че докладчикът е
получил делото от председателя на
Пловдивския апелативен съд, без
да е извършено задължителното
електронно разпределение при
спазване на принципа на случаен
подбор. Искането на икономическото министерство не беше
уважено...
Важните събития предстоят на
последната инстанция - Върховния касационен съд. Макар че все
още няма официално потвърждение от министерството на икономиката, което е страна по делото,
премиерът вчера лаконично заяви,
че държавата ще обжалва. Освен
за съдбата на "Международен
панаир Пловдив" делото ще бъде
и тест най-вече за самата съдебна
система. От всичко дотук се вижда,
че отявлената криза на доверието
в нея не е само плод на скандалите
около Висшия съдебен съвет през
последните седмици, а на реални
проблеми във всички нейни разклонения. 
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Число на деня

Всички помним как през
2009 г. правителството
воюваше с града ни. Това не
трябва да се допуска. Нужен е закон
за столицата
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Малина Едрева, председател на групата на ГЕРБ в
Столичния общински съвет

▶ млрд. EUR ще са необходими на България през следващия
програмен период на еврофинансиране за 2014-2020 г.

Гост-коментатор

Между Европа
и Америка
Никола Пенев
nicodile.eu

Случаят с
Доминик
Строс-Кан
напомни колко
са различни
двете половини
на западната
цивилизация
Независимо какво се е случило в онзи свръхлуксозен
хотел в Ню Йорк, по всичко личи, че Доминик Строс-Кан
е на път да извади страхотен късмет. Дори и да е извършил
престъпление, в последните дни стана ясно, че предполагаемата му жертва е автор на дълъг списък огромни лъжи,
включително в молбата си за убежище в САЩ, включително и на тема сексуално насилие. Така че невинен или не,
ДСК извади късмет. Вероятно няма да лежи в затвора, а и
дори може да се върне навреме за изборите във Франция.
Детайлите по делото са интересни, но още по-интересни са
реакциите от двете страни на океана. И американското, и
френското общество затвърдиха най-неприятните мнения,
които имат едни за други, и напомниха, че стереотипите
понякога идват съвсем на място.

Съдебната сага продължава

Трима номинирани
съдии за ВСС
На 12 септември ще
стане ясно кои двама
ще станата членове
на съвета

Трима съдии бяха номинирани за двете свободни
места във Висшия съдебен
съвет (ВСС). Това са Теодора Нинова от Върховния
касационен съд (ВКС), Марина Михайлова от Върховния административен съд
(ВАС) и Димитър Фикиин
от Военно-апелативния съд.

На 12 септември ще стане
ясно кои двама съдии ще
бъдат избрани.

съдиите ВАС и Военноапелативния съд.

Парадокс

Марина Михайлова е известна с това, че тя е съдията,
който единствен излезе с
мнение по делото срещу лидера на ДПС Ахмед Доган.
За разлика от колегите си тя
беше категорична, че той е в
конфликт на интереси за хонорара си от 1 млн. лв. Тя е
на мнение, че парите трябва
да бъдат конфискувани, но
беше в малцинство и така

На фона на задълбочаващата се криза на доверие към Висшия съдебен
съвет (ВСС) от страна
на цялата гилдия събранието на магистратите
протече при пълна липса
на дискусия. А от присъстващите 167 присъстващи делегати от страната
предложения имаха само

Кой кой е

Доган не беше наказан.
Вторият кандидат - Теодора Нинова, се оказа доста
противоречива фигура в
очите на колегите си. Според едни съдии членството
й във ВАС цели почивка преди пенсия, а според
други Нинова е с чепат
характер и радикални идеи,
което я прави подходящ
кандидат за разбиването
на статуквото във ВСС. А
третата кандидатура е Димитър Фикиин, който пък е
военен съдия. 

За нормалния европеец жестокостта, с която американците се месят в личния живот на политиците си, е напълно
неразбираема. Една изневяра в Европа може да доведе до
развод, но в Америка води до подробно медийно порицание, оставка и унизителни публични извинения. Европейският обществен договор е основан на идеята за неприкосновеност на личния живот. След като извънбрачният секс
не те прави по-лош хирург, предполага се, няма как да те
прави и по-лош депутат.
За нормалния американец лекотата, с която в Европа
прощаваме личните гафове на политиците, също е напълно неразбираема. Американската политическа система е
основана на предположението, че какъвто си у дома, такъв
ще си и сред хората. Ако лъжеш жена си, смята се, няма как
да не лъжеш избирателите си.
Обвиненията в изнасилване естествено няма как да минат за “личен живот”. И въпреки това французите останаха
дълбоко шокирани от начина, по който Доминик Строс-Кан
беше изведен публично с белезници - пред камери, журналисти и минувачи. Френски правозащитници обявиха, че
подобни публични прояви са не само унизителни, но и в
противоречие с предположението за невинност. В Америка,
разбира се, правораздаването е зрелищно и показно. Особено когато става дума за властимащ. Предположението за
невинност е нещо, което всеки може да защитава в съда. Но
пред него има едно по-важно правило: че за едно и също
провинение всеки - от просяка до президента - ще получи
едно и също наказание. С оглед на дълбокия консерватизъм
у американците назидателните арести и оставките заради
лични провинения са напълно логични.
Случаят с Доминик Строс-Кан напомни колко всъщност
са различни двете половини на западната цивилизация.
Европа и Америка размениха напомняния за най-крайните
прояви на европейския либерализъм (това, че Берлускони
не само не е в затвора, но и още е на власт) и най-нелепите
прояви на американското пуританство - историята с Бил
Клинтън. Независимо каква е истината, Западът имаше
възможност поне за месец да се разсее от нарастващото
влияние на Китай и Индия и да спретне един хубав семеен
скандал на екзистенциални теми - както в доброто старо
време.
Авторът е доктор по математика от Станфордския университет

СНИМКА МАРИНА АНГЕЛОВА

В броя четете още

Позиция ▶ 21

Музика ▶ 22-23
Изгревът
на черното
слънце

Убийство по законен ред

Как евтаназията би съкратила разходите в
българската здравна система

Фестивалът в
Каварна изживя
периода на
залязващите
титани и попадна
на актуалната
метъл сцена
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Тридесет
милиона лева
във въздуха

Държавата ще направи безпрецедентен
“жест” към бъдещия концесионер на
летището до Балчик, като първо ще го
реновира с държавни пари, а едва след
това ще търси стопанин
Ани Коджаиванова
ani.kodzhaivanova@pari.bg

Безпрецедентен “жест” ще
направи кабинетът към бъдещия инвеститор на летището край Балчик, ако министерствата на транспорта
и на финансите изпълнят
нарежданията на премиера
да се инвестират поне 30
млн. лв. държавни средства
в реновирането на позапуснатия, вече бивш военен
обект и едва след това да му
се намери стопанин. Идеята
споходи Борисов след посещението му за откриването
на новото голф игрище в региона “Трейшън клифс” на
регистрираната в Австрия
компания Tempe, което се
свързва с бизнесмена Красимир Гергов, както и повечето
голф проекти в България.
Идеята за преобразуване
на летището сама по себе
си не е толкова порочна.
Но само ако от подобен

обект има доказана нужда
и заявени инвестиционни
намерения от евентуален
концесионер. Първият въпрос обаче е твърде спорен,
тъй като международното
и доказало се вече летище
Варна е едва на 40 км. За
второто пък към момента
няма никакви индикации.
И все пак държавата се
нагърбва с риска да реновира такъв обект за собствена
сметка, вместо това да свърши избраният концесионер,
каквато е практиката. А
авторитарният начин, по
който премиерът налага
решенията си за непредвидени разходи в спорни проекти, без оценка и анализ на
нуждите, пък вече едва ли
изненадва някого.
От краката за
главата

Във време, в което бюджетната дисциплина се изтъква като абсолютна необходимост,
премиерът обяви искането си
за “политическо решение” и
сряза с репликата “не искам
повече коментари” транспортния министър Ивайло
Московски и зам. финансовия Владислав Горанов. Те
си позволиха да изкажат мне-

Петър Мутафчиев,
бивш министър на транспорта

Предложената от премиера практика
тотално обезсмисля модела на концесията
- бизнесът да направи своите инвестиции,
да реализира печалба след време, а държавата да получи определени такси. Другият
модел е държавата сама да инвестира, но и
да го развива сама. Това средно положение,
което предлага премиерът, е странно, но пък
не е първото, което виждаме в този кабинет - например концесията на пристанище
Бургас, терминал 2А, където няма определена концесионна такса. Друг е въпросът за
нуждата от това летище, след като само на
40 км има голямо международно летище и
дали това няма да повлияе на инвестиционните планове на неговия концесионер

Добрата практика е първо
да се направи анализ на
военните нужди, а след това анализ
дали регионът има нужда от второ
летище. В България има много
позапуснати военни летища, които
се нуждаят от ремонти. Разбира се,
по-добрият вариант е да се намери
концесионер, който да вложи
средствата, а не държавата
Николай Свинаров,
бивш военен министър

ние, че трудно ще се намерят
30 млн. лв. за реновиране и че
държавата досега не е имала
подобна практика - първо
да ремонтира, а след това да
търси концесионер.
Нормалният път е избраният концесионер да направи инвестицията. По този
начин в момента се търсят
концесионери на други две
малки летища - тези до Русе и Горна Оряховица, така функционират и всички
други граждански летища.
Изключение е летище Плов-

див, което бе модернизирано
по времето на тройната коалиция с държавни средства,
но моделът е публично-частно партньорство, а не концесия. “Сега лансираният
модел не само е странен, но
и не знам как държавата смята да си върне инвестицията.
Той напълно обезсмисля самия модел на концесиите,
чиято идея е бизнесът да
инвестира, след време да отбележи печалба, а държавата
да вземе своя дял под формата на концесионна такса”,

каза за в. “Пари” бившият
министър на транспорта Петър Мутафчиев.
Не е съвсем ясно
накъде

Обектът вече е прехвърлен
от военното към транспортното министерство, а новият собственик трябва да
изготви план за действие за
летището, който да бъде одобрен от Министерския съвет.
Засега не е ясно дали новият
транспортен министър Московски ще изпълни директно
нарежданията на премиера
за държавен ремонт, или все
пак ще опита да предложи
друг модел, който включва
инвестиция на концесионер
или поне публично-частно
партньорство.
Ако ще се влагат държавни пари, от МС трябва да
пратят акт към финансовото министерство, с който
се иска целево финансиране. “Това ще отнеме поне
месец, след това ще има и
лятна ваканция и очакваме
акта към есента. Тогава вече ще мислим откъде и как
да намерим пари, но найвероятно ще е от фонда за
неотложни нужди, няма откъде другаде”, коментираха
от финансовото министерство. Дали инвестицията на
държавни средства в това
летище е неотложна нужда,
е риторичен въпрос.
Спорни ползи

Реално не само собствени-

ците на комплекса “Трейшън клифс” биха се зарадвали на алтернативно
летище. От ръководството
на комплекса “Албена”
преди време първи поискаха летището да стане
гражданско и да обслужва
чартърни и нискобюджетни линии. “Албена” всъщност ползваше летището в
продължение на 5 години
за нетърговски вътрешни
полети.
От друга страна обаче,
летище Варна е едва на
40 км и нуждата от ново
такова е твърде спорна.
Не е ясно и дали новият
проект няма да повлияе на
инвестиционната програма
на концесионера на летище
Варна - “Фрапорт”, ако
новото летище има претенции да отхапе от пазарния
дял на чартърите, смята
Мутафчиев.
В крайна сметка обяснението за тази солоакция
на премиера, че “летище
Балчик умишлено години
наред не е пускано, за да
може да има монопол на
летище Варна и всички туристи за Северна България
да минават през летище
Варна”, е доста несериозно.
По-сериозни са въпросите
защо премиерът иска да
приложи най-малко пазарния модел точно за това
летище и защо точно сега
- след посещението му в
“Трейшън клифс” и три
месеца преди изборите. 
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Справка

Кой управлява
летищата в България

30

▶ млн. лв. поне ще струва на бюджета ремонтът
на летището до Балчик. По-песимистичната
предварителна прогноза е за 50 млн. лв.



Летище “София” се стопанисва от
държавата, но заради многобройните
критики в момента то се подготвя за
концесия. Процедурата обаче не е обявена
все още.



Летищата във Варна и Бургас са отдадени
на концесия на компанията “Фрапорт
туин стар еърпорт мениджмънт”. Преди
броени дни от компанията обявиха, че
ще вложат повече от 170 млн. лв. през
следващите три години на двете летища.



снимка емилия костадинова

Из стенограмата на МС*:
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ:
Държавата няма политика да инвестира
директно в граждански летища.
Обикновено това се е случвало през
концесии. Предлагам тук подходът да
бъде същият.
ИВАЙЛО МОСКОВСКИ:
По предварителни данни от експерти от
ГВА необходимата инвестиция ще бъде
около 30 милиона. С господин Горанов
разговаряхме, това ще е доста тежък
ангажимент към бюджета.
БОЙКО БОРИСОВ:
Искате да ми кажете, че ние нямаме
резерв от 30 милиона да ги вкараме
да си направим летище и след това да
си ги вземем от този, който ще дойде
да ги управлява, това ли искате да ми
кажете? Ще се замисля по някои други
теми! Повече не искам коментар. Искам
го напролет, май месец това летище да
функционира за новия туристически сезон.
АНЮ АНГЕЛОВ:
Само не разбрах до края на годината
ние да го обслужваме или ще го сдаваме
това летище на Министерството на
транспорта.
БОЙКО БОРИСОВ:
От теб се иска да го сдадеш.
*Цитатите са съкратени

Летище Пловдив е собственост на
смесеното държавно-частно дружество
“Летище Пловдив” АД. Мажоритарен дял
в него държи фирмата “Нордик еърпорт
инфрастракчър Ей Пи Ес”, а държавата
притежава 38.32% чрез компанията
си “Летище Пловдив” ЕАД, което е и
оператор на съоръжението. Новият
пътнически терминал на летището беше
завършен преди две години за рекордните
три месеца. Освен в него държавата вложи
и средства по цялостното модернизиране
на инфраструктурата - над 30 млн. лв.
В момента тече процедура за концесионер
и на товарната зона на летище Пловдив.
Срокът е удължен от министерството на
транспорта до 15 септември, тъй като
засега кандидати няма.



Две малки летища също търсят стопани
- до Русе и до Горна Оряховица. Интерес
към тях обаче също липсва и процедурите
също са удължени до края на октомври
2011 г.



В България има около 200 летателни
площадки и десетки военни летища,
на някои от които може да кацат
граждански и товарни самолети. Преди
6-7 години имаше опити част от тях да
бъдат трансформирани в граждански, но
интересът от страна на концесионери е
почти нулев.
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НСИ отчете през юни първа
дефлация от година и половина

Икономистите коментираха, че понижението
на цените през лятото е нормално, дължи се на
сезонни фактори, но въпреки това ще се отрази
положително на доходите на населението
Дефлация през юни отчете
Националният статистически институт (НСИ). Данните показват, че месечната
инфлация през юни е била
минус 1.7%. Това е първата
дефлация от година и половина насам, но според икономистите явлението е нормално за летните месеци и

се дължи основно на сезонни
фактори.
Гласът на числата

Данните на националната
статистика обаче показват,
че годишната инфлация остава висока. През юни 2011 г.
спрямо същия месец на предходната година тя е 4.8%.

Повишението на цените от
началото на годината пък е
1.7%.
Най-голямо влияние върху
инфлацията оказват цените
на хранителните продукти
и безалкохолните напитки,
които са се понижили с 2,4%
спрямо месец по-рано. Цените на транспорта намаляват с

1%. Пониженията в цените
на жилищата и горивата са
с по 0.1%. Ръст обаче има
при цените на алкохолните
напитки и здравеопазването. На месечна база той е от
0.1%, а увеличението при
цените на облеклото и обувките е 0.2%.
В границите
на нормалното

Оказа се, че дефлацията през
юни е нормална и се появява най-вече заради сезонни
фактори. “Данните са хубави
и надминават очакванията
ни”, коментира икономистката Десислава Николова от
Института за пазарна иконо-

Брюксел иска България да
обявява свободните капацитети
по транзитните газопроводи
Договорът на страната
ни с “Газпром” обаче е
конфиденциален и тази
информация е търговска тайна, обясни икономическият министър
Трайчо Трайков
България трябва да обявява
свободните капацитети по
транзитните си газопроводи.

Това е обяснил еврокомисарят по търговските въпроси
Карел де Гухт по време на
срещата си с министъра на
икономиката, енергетиката
и туризма Трайчо Трайков.
Икономическият министър
обясни, че в момента договорът на България с “Газпром” забранява обявяването на свободни капацитети
и разглежда тези данни като

конфиденциална търговска
информация. Това обаче противоречи на изискванията на
Третия енергиен либерализационен пакет и ограничава
конкуренцията.
Преговори

“Поставяли сме проблема и
пред еврокомисаря по енергетиката Гюнтер Йотингер
и смятаме, че той трябва да

мика (ИПИ). Тя обясни, че
според прогнозите на института дефлацията е била около
0.3%. По думите на Николова поевтиняването през
летните месеци е нормално,
но този път ще се отрази
значително и положително.
Друга причина за спада на
цените освен сезонността е
поевтиняването на цените на
горивата на международните
пазари. Това оказа влияние и
на вътрешните цени, коментираха още от ИПИ.
Висока годишна инфлация
ще попречи за голямото влияние на месечната дефлация
върху вътрешното потребление.

Скачени съдове

бъде разрешен на общоевропейско равнище”, каза
министър Трайков. Пред
същия казус е изправена и
Румъния.
От своя страна еврокомисарят обясни, че ако не
бъде намерено подходящо
решение, държавата ни
е заплашена със съдебна
процедура. Според Трайков мярката следва да бъде продължена за следващ
петгодишен период в съответствие с правилата на
базовия регламент.

и Китай също са били тема
на разговор, стана ясно след
срещата на Карел де Гухт с
премиера Бойко Борисов.
Според еврокомисаря огромният китайски пазар
е много важен за страна
като България. Подобряването на търговското партньорство между страните
членки на съюза пък е тема
на Европейската комисия.
“ЕК преговаря за възможността страните членки да
инвестират и да участват
в различни търгове, които
азиатската държава провежда в различни сектори
от икономиката”, обясни
Гухт.

Партньорство
Карел де Гухт,
еврокомисар по търговските
въпроси

Търговските взаимоотношения на България и страните от Европейския съюз

Според икономистите този
спад на цените ще се отрази и на потреблението,
което вече бавно започна
да се възстановява. “Всяка
дефлация води до повишаване на разполагаемия
доход”, обясни Николова.
Прогнозата й обаче е, че
по-сериозно раздвижване
на потреблението ще има
през есента и зимата, когато се очаква да има намаляване на безработицата
не заради сезонни, а заради
реални икономически фактори.
Радослава Димитрова

Владислав Рашков
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Само стотина фермери са поискали
обезщетения заради E. coli
Други 60 зеленчукопроизводители са
подали предварителни
заявки, но не и официални заявления за
обезщетения
Само 96 земеделски производители са подали заявления за обезщетение

96

заради опасността от Е.
coli, стана ясно след изтичането на крайния срок
за подаване на заявленията. При предварителните
заявки обаче документи
бяха подали 156 зеленчукопроизводители. От
фонд "Земеделие" обясниха, че не знаят защо и
как са се получили тези
разминавания. Фермери-

▶земеделски производители
са подали заявления за
обезщетение заради
опасността от Е. coli

210

▶млн. EUR ще бъдaт
разпределени между
земеделските
производители от ЕС

те трябваше да подадат
заявленията до 30 юни в
общинските земеделски
служби, откъдето молбите се препращат към фонд
"Земеделие".
Фондът ще изплати
средствата за нереализирана реколта от домати,
салати, краставици, сладък пипер и тиквички за
прясна консумация, които

240

▶до 444 EUR на тон
продукция достигат
обезщетенията за
пострадалите фермери

▶Сминдух от Египет се оказа виновникът за епидемията от E. coli, която
предизвика смъртта на няколко десетки души от Северна и Западна Европа
							
Снимка bloomberg

бяха одобрени от Европейската комисия.
Най-пострадали

В Пловдивска област
щетите за производителите са най-много. Там
заявления са подали 30
производители. В благо евградскат а регионална дирекция на фонд
"Земеделие" заявки за
обезщетения са подали 25 фермери, а в Пазарджишка област - 16.
Най-големи поражения
са понесли оранжерийните производители, казва Мариана Милтенова
от Националния съюз
на градинарите. Заради
по-късното узряване на
полската продукция от
съюза заявления са подали единици.
От Българската асоциация на производителите на оранжерийна
продукция съобщиха,
че заявления са подали

34 зеленчукопроизводители. Изпълнителният
директор на асоциацията
Пламен Димитров обясни, че всички участвали
производители са успели
да подадат документите
си. "Имахме проблеми
основно с общинските
служители, които нямаха представа какво да
правят с документите",
казва той. От асоциацията са подадени заявления
за общо около 3600 т нереализирана продукция.
Правилата

България трябва да уведоми Европейската комисия за количествата
зеленчуци, изтеглени от
пазара, и за размера на
небраните площи до 18
юли. Европейският съюз отпусна средства за
извънредни мерки при
подпомагане на сектора
на плодове и зеленчуци,
включително и за небра-

на продукция. В зависимост от количествата на нереализираната
продукция и площите,
които страните от ЕС ще
докладват, Европейската
комисия ще прецени дали да намали помощта за
всички държави членки,
в случай че заявилите
средства надхвърлят отпуснатия бюджет.
Обща сума
за обезщетения

Между земеделските
производители от ЕС ще
бъдaт разпределени 210
млн. EUR. В зависимост
от типа на продукцията
за нереализирани произведени зеленчуци ще
се изплащат между 240
и 444 EUR на тон продукция, а за небране на
реколта плащанията са
фиксирани на хектар и
ще бъдат между 875.25 и
2988 EUR.
Златина Димитрова
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Парите пред
приоритетите

Решението на правителството
да постави таван за
финансирането на лечението на
болни деца всъщност ги лишава
от възможността за такова
Парите пред приоритетите! Така изглежда в очите
на родителите и пациент ските организации
решението на правителството да постави нисък
таван от 180 хил. лв. на
държавните средства за
лечението на тежко болни
деца. Таванът е малък,
защото трансплантация
на дете в чужбина струва
средно около 270 хил.
лв. Решението бе взето от
същото правителство, което твърдеше, че основен
приоритет му е здравеопазването. Сега обаче се
оказва, че пари за болните
деца няма и затова се
налага финансов таван.
Срещу тази мярка реагираха всички пациентски
организации. Те попитаха как в бюджета има 22
млн. лв. за предизборни
кампании на партиите, но
няма 3 млн. лв. за болните
деца? И се започна дебат
на тема парите пред приоритетите или приоритетите пред парите.
Разковничето

В мярката на правителството обаче личат купища недомислици. То
реши без обществено обсъждане, че ще въведе
горна граница за заплащане на всеки отделен
случай, който се покрива
със средства от Център
“Фонд за лечение на деца”. Досега фондът заплащаше пълната сума на лечението. Организацията
субсидира лечението на
много тежки заболявания
на деца в България и в
чужбина. Управляващите
решиха, че “фондът вече
ще извършва финансиране и съфинансиране само
до стойността на трикратния размер на съответния вид трансплантация,
заплащана в България.
Максималният размер на
финансиране, който едно
лице може да получи от
фонда в рамките на една
година, е 180 хил. лв.”.
От текста на съобщението от министерството
обаче веднага изплуват
няколко въпросителни.
Първо, таванът само за
трансплантации ли ще
се отнася, или за всички
други заболявания, които
се финансират от фонда?
Второ, ако той се равнява
на “трикратния размер
на съответния вид транс-

Елена Петкова

elena.petkova@pari.bg

в. “Пари” организацията
ще се противопостави остро на мярката и вероятно
тя ще бъде променена.
Ново 20

плантация, заплащана в
България”, защо има изрично уточнение, че максималната сума може да е
само до 180 хил. лв.?
Ето как стои ситуацията. В момента в България трансплантациите
на сърце струват 40 хил.
лв., на бъбреци - 15 хил.
лв., а на черен дроб - 50
хил. лв. Ако се наложи
да се направи такава в
чужбина, според решението на правителството
държавата ще трябва да
плати за трансплантация
на сърце - 120 хил. лв., за
бъбреци - 45 хил. лв., а за
черен дроб - 150 хил. лв.
Очевидно и трите суми
не достигат максималния
размер от 180 хил. лв. В
същото време обаче Изпълнителната агенция по
трансплантациите обяви,
че от догодина цените
на различните видове
трансплантации ще бъдат повишени. Тоест след
около 5 месеца държавата
ще трябва да заплаща за
трансплантация на сърце
60 хил. лв., за бъбреци - 20
хил. лв., а за черен дроб
- 75 хил. лв. Умножени по
три, някои от тези суми
надхвърлят тавана от 180
хил. лв. В такъв случай
на каква база фондът ще
изчислява субсидията за
трансплантация в чужбина? Изглежда, вносителите на предложението
не са го обмислили добре.
“Текстът е написан толкова йезуитски, че обърква всички”, коментира
пред в. “Пари” председателят на Българския
дарителски форум Красимира Величкова. Днес
Общественият съвет на
фонда организира среща
със здравния министър
д-р Стефан Константинов
и пациентските организации. Според източници на

Проблемите обаче не
свършват дотук. След
като бе закрит фондът
за трансплантации, този вид манипулации ще
бъдат прехвърлени за
финансиране към фонда
за лечение на деца. Така
финансовата тежест на
организацията се увеличава, а средствата, които
й се отпускат от бюджета,
за тази година се равняват на тези от миналата
година. Накратко парите
няма да достигнат нито за
децата, нито за хората над
18 години, които се нуждаят от трансплантации,
независимо от тавана.
Да насърчим
дарителството

Зд р а в н и я т м и н и с т ъ р
д-р Стефан Константинов
призова хората да даряват
средства, защото тежко
болните вече не могат да
разчитат само на държавата. Дарителството е благородна дейност, но министърът вероятно не е взел
под внимание факта, че
в България през последните години тя бе доста
опорочена. Доверието към
фонда за лечение на деца
сериозно спадна преди
две години, когато стана
ясно, че той не успява
да усвои всички средства
заради административни
пречки. “Сумите, които
фондът събира от дарения, вече са нищожни в
сравнение с държавната
субсидия, защото хората
спряха да даряват”, казва Красимира Величкова.
Според нея таванът, който
постави правителството,
няма да насърчи дарителската дейност, а тъкмо
обратното, ще обезкуражи
още повече хората. “Те ще
се демотивират, защото
средствата така или иначе
няма да удовлетворяват
нуждите на болните деца”, допълва Величкова.
Така решението на правителството за поставянето на таван се оказва
напълно безсмислено. То
поставя редица неизвестни, лишава много деца от
възможност за лечение и
затруднява допълнително
дейността на фонда.

Необходими са само 3 млн. лв. 		
Ние очаквахме, когато
трансплантациите се
прехвърлят към фонда за лечение на деца, да се отпусне
сума, с която да се финансират спокойно и трансплантациите, и другите заболявания на децата. Сега те
дават 4 млн. лв. за финансиране на дейността на фонда
за следващите 6 месеца,
защото досега 4 млн. лв.
вече са изразходвани. Парите са крайно недостатъчни
да покрият толкова скъпи
лечения. Неправителствените организации никога не са
били информирани каква е
бюджетната рамка на фонда
за лечение на деца. През миналата година знаем, че са
били финансирани процедури на стойност над 7.5 млн.
лв. Сега средствата са по-

Красимира Величкова,
председател на Българския дарителски форум

малко от миналогодишните,
въпреки че се прибавят и
трансплантациите. Тоест
бюджетът на фонда не се
позовава на никаква база.
Тези 4 млн. лв. всъщност
няма да покрият трансплантациите.

Връщаме
се 6 години
назад, когато
масово имаше
кампании за
набиране на
средства за деца
и родителите
просеха пари по
телевизията
Фондът за лечение на деца се финансира както от
държавата, така и от дарения. Допреди две години
дарителското доверие във
фонда беше много голямо,
но след скандала с неизразходваните средства то
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Интервю Павел Александров, директор на Център “Фонд за лечение на деца”

Статистика за работата
на фонда за лечение
на деца за първите
6 месеца на 2011 г.
Месец*
Деца Средства
		
(в хил. лв.)
Януари

15

133

Януари

24

202

Февруари

8

195

Февруари

17

402

Март

16

334

Март

13

349

Април

11

498

Април

18

857

Май

23

899

Юни

25

767

170

4633

Общо

*В някои месеци Общественият съвет на
фонда е заседавал два пъти

За 2011 г. фондът разполага
с бюджет от 8 млн. лв.
До момента
одобрените деца
за лечение са 170,
включително 3 за
трансплантации
▶Господин Александров,
какви са очакванията
ви за днешната среща
между Обществения
съвет на Фонда за лечение на деца, здравния
министър и пациентските организации?

- Свиквам заседание на
Обществения съвет (ОС)
към Център “Фонд за лечение на деца” (ЦФЛД)
по предварително уточнения график. Министърът
на здравеопазването изрази желание да присъства
на заседанието, за да се
срещне с членовете на
ОС, за да обсъдим заедно
новото постановление на
Министерския съвет и
да уточним какво е наложило новите условия за
работа на фонда.

Средно
лечението
на едно дете
възлиза на
27 хил. лв., а
трансплантация
в чужбина - 270
хил. лв.
▶Каква е вашата позиция по казуса с тавана
на държавното финансиране за лечението на
децата?

колаж светла иванова

- Моето желание като
директор на фонда е да
помогнем на максимално
повече деца за лечение в
страната и чужбина. До
момента одобрените деца
за лечение са 170, включително 3 за трансплантации, средно лечението
на едно дете възлиза на
27 000 лв., а транспланта-

При новите
условия
за работа ние
ще можем да
помогнем на
значително
повече деца, а не
целият бюджет
на фонда да
се изразходва
за няколко
трансплантации
ция в чужбина - 270 000
лв. За 2011 г. фондът разполага с бюджет 8 000 000
лв. При новите условия за
работа ние ще можем да
помогнем на значително
повече деца, а не целият бюджет на фонда да
се изразходва за няколко
трансплантации.
▶Проблемът само в парите ли е?

- Ф о н д ъ т р а б от и с
фиксиран бюджет на годишна база и няма проблеми относно организацията и работата с МЗ.
▶Какъв трябва да е
изходът от него според
вас?

- Смятам, че в бъдеще
държавата ще има поголеми възможности, за
да може да финансира на
100% лечението на деца.
▶Смятате ли, че е
правилно решението
лечението на хората,
нуждаещи се от трансплантации, да се поема
от фонда за лечение на
деца? Това няма ли да
затрудни работата на
фонда?

- Без да коментирам решението на Министерския съвет, ЦФЛД ще продължава да работи също
така отговорно по новите
правила. 

Снимка боби тошев

Ще уточним какво е наложило
новите условия за работа на
фонда

допълнително на година Има бюджет за партиите, но няма за децата
рязко спадна. Фондът не
успява да усвои парите
заради административни
процедури, заради забавяне и т.н., затова дарителските средства вече станаха
нищожни в сравнение с
държавната субсидия.
Проблемът според нас не
е в парите, както твърди правителството. Ако
се разгледа какво харчи
фондът, когато работи на
пълен капацитет, както
беше през 2010 г. и се
вземат предвид и трансплантациите, които сега
ще бъдат прехвърлени към
фонда, ще се види, че са
необходими не повече от
3 млн. лв. допълнително
на година. Това показват нашите изчисления.

Поставяйки този таван на
отпусканите средства за
лечението на децата, правителството не им помага,
те биват обречени да не
получат такова. Родителите не могат да разчитат на
дарения, защото по този
начин средствата се набират бавно. А в случаите
на тежките заболявания
решенията трябва да се
взимат много бързо. Този
таван в повечето случаи
няма да удовлетворява
нуждите на децата и поради тази причина ще има
отлив на дарители. И се
връщаме 6 години назад,
когато масово имаше
кампании за набиране
на средства за децата и
родителите просеха пари
по телевизията.

Не става дума за пари и за приоритети на
правителството. Има
сериозно разминаване в
говоренето и действията
на управляващите. Аз
много добре помня какво
каза министър Дянков,
когато конфискува парите
от здравните вноски. Той
обеща, че ще бъдат изразходвани за здравеопазване. Аз не мога да
си обясня как може да
има държавна субсидия
от 22 млн. лв. за предизборната кампания на партиите, а да няма средства
за болните деца.
Вчера имахме среща
с родителите на дете,
на което трябва да му
се направи повторна

трансплантация на черен
дроб, защото направената
в България не е успешна. Алтернативата е тя
да бъде направена във
Великобритания. Цената,
която е определена, е 100
хил. паунда, което е около
220 хил. лв. Субсидията,
която му отпуска държавата, ще е в рамките на
150 хил. лв.
Има възможност грешката да бъде коригирана. Това, което управата
на фонда би могла да
направи, е да излезе с
предложение за преразглеждане на решението на
Министерския съвет. Те
друго не могат да направят, защото правителството е над тях.

Д-р Стойчо Кацаров,
член на управителния съвет на Центъра за защита на правата
в здравеопазването

Трансплантация на
черен дроб на дете във
Великобритания струва около
220 хил. лв., а нашата държава
отпуска само 150 хил. лв.
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ЕС вече не изключва възможността Гърция
да изпадне в частична неплатежоспособност
2в1
Рим и Атина
пласираха
облигации за 8.4
млрд. EUR

▶ Гърция пласира 26-седмични облигации за 1.62
млрд. EUR. Италия от
своя страна получи 6.75
млрд. EUR от пазарите,
пласирайки държавни
облигации при по-високи
лихви заради опасенията,
че заедно с Испания може
да бъдат въвлечени в
спиралата на дълговата
криза. Доходността по
12-месечните държавни
облигации се повиши до
3.67% спрямо 2.15% преди
месец. Лихвата при 10годишните облигации
скочи до 6.01% на вторичния пазар, което е с 1%
повече, отколкото беше
тя преди две седмици.

▶ Председателят на ЕЦБ Жан-Клод Трише заплаши, че няма вече да приема обезценени гръцки държавни облигации като гаранция за свежи
заеми за гръцките банки 
снимки bloomberg

Финансовите
министри се
споразумяха
да увеличат
средствата във
фонда за финансово
подпомагане, да
разсрочат заеми и да
намалят лихвите за
страните с дългови
проблеми
Лидерите на еврозоната вече
не изключват вероятността
Гърция да обяви частична неплатежоспособност в
рамките на втория план за
подпомагане на страната,

Надявам
се, че ще
бъде даден твърд
и адекватен
отговор на
дълговата криза.
За първи път
имаме такъв
тип проблеми,
свързани със
суверенния
дълг в рамките
на един
икономически и
валутен съюз

Жозе Мануел Барозу,
председател на Европейската
комисия

съобщи холандският министър на финансите Ян
Кейс де Яхер. “Очевидно
Европейската централна
банка (ЕЦБ) отстоява позициите си, но 17-те министри от еврозоната вече не
изключват този вариант и
следователно вече имаме
повече опции, които трябва
да проучим”, заяви холандският финансов министър.
Конфликт

ЕЦБ продължава да се противопоставя на идеята за
евентуална “избирателна”
неплатежоспособност на
Гърция, защото се опасява
от разпростиране на дълговата криза. Банката за-

плашва, че няма вече да
приема обезценени гръцки
държавни облигации като
гаранция за свежи заеми за
гръцките банки.
“Еврозоната е категорично решена да запази финансовата си стабилност, която
е застрашена от опасенията за разпространяване
на гръцката дългова криза
в Италия или Испания”,
заяви нейният ръководител Жан-Клод Юнкер след
срещата на финансовите
министри, завършила късно
в понеделник.
Мерките

На срещата е била изразена готовност за увели-

чаване обема на фонда за
финансово подпомагане,
който в момента разполага
с кредитен капацитет от
400 млрд. EUR, съобщи
Юнкер. Министрите заявиха и готовност да приемат
допълнителни мерки за подобряване на способността
на еврозоната да оказва съпротива пред опасността от
разпространяване на дълговата криза, включително
повишаване на гъвкавостта
и обема на Европейския
фонд за финансова стабилност (EFSF). Предвиждат се
също удължаване на срока
за погасяване на заеми, отпуснати от Европа на страни в затруднение, както и

Прогнози

▶ Новият премиер на Португалия Педро Пасуш Коелю трябва да изпълни
антикризисните мерки, за да получи страната 78 млрд. EUR от ЕС и МВФ

намаляване на досегашните
лихвени проценти. “Това
може да наложи и допълнителни споразумения в
отделни случаи”, уточни
Юнкер.
Италианска афера

Италианският министър
на икономиката и финансите Джулио Тремонти напусна по-рано срещата на
ЕКОФИН, за да приключи
работата по мерките за
бюджетни икономии на
Италия, които целят да
успокоят пазарите. “Отивам в Рим, за да работя по
бюджета на Италия”, заяви той. Масовата разпродажба и обезценяването

на италиански облигации
и акции в края на миналата седмица предизвикаха
опасения, че третата по
големина икономика в еврозоната ще е следващата, изпаднала в дългова
криза.
Тремонти оказва натиск
върху италианския парламент да приеме план за съкращаване на бюджетните
разходи и увеличаване на
данъците за 40 млрд. EUR.
Позицията на министъра
обаче бе отслабена заради
критика от страна на италианския премиер Силвио
Берлускони и разследване
за корупция на един от найблизките му съветници.

Икономиката
на Португалия
ще се свие с 2%
Икономиката на Португалия ще се свие с 2%
през 2011 г. и с 1.8%
през 2012 г., прогнозира
централната банка на
страната.
Прогнозата, която е
публикувана в летния
бюлетин на банката, е
малко по-оптимистична
спрямо прогнозата на
ЕС и МВФ. От Европейс
кия съюз и фонда очакват икономиката да се
свие с 2.2% през 2011
г. Двете институции от-

пуснаха на Португалия
спасителен пакет от 78
млрд. EUR. Според разчетите на централната
банка частното потребление в Португалия ще
се свие с 3.8% тази година и 2.9% догодина.
Свиването на потребление обаче може да бъде
частично компенсирано
от износа, който се очаква да нарасне със 7.7%
през 2011 г. и с 6.6%
през 2012 г., смятат от
централната банка.
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230
▶ млн. лв. са задълженията, които “Топлофикация-София” има да събира от
своите длъжници

“Топлофикация-София” излезе
на печалба за първото полугодие
Компанията е намалила задълженията си към “Булгаргаз” до 76 млн. лв.
Софийската топлофикация
е с прогнозна печалба от
29.5 млн. лв. за полугодието на 2011 г., съобщи изпълнителният й директор
Стоян Цветанов. Това е първи положителен финансов
резултат за дружеството в
последните години, в които
то непрекъснато трупа загуби. Добрите финансови
резултати се дължат отчасти
на рекордното количество
електроенергия, произведена от “Топлофикация”
- 481 хил. мегавата, отчете
Цветанов. Обезценките поради несъбрани задължения
са 20 млн. лв. за миналата
година, но впоследствие
8 млн. от тях са събрани,
заяви още изпълнителният
директор.
Загубата на дружеството
за миналата година беше 10
млн. лв., за 2009 г. - 43 млн.
лв., а през 2008 г. са били 63
млн. лв. “Топлофикация” си
е поставила амбициозната
задача да излезе на печалба
и в края на годината, каза
Стоян Цветанов.
Подобрени
финанси

Според бизнес плана се очаква “Топлофикация” да е на
загуба от 4 млн. лв. за 2011 г.,
но добрите финансови резултати за първото шестмесечие дават надежди на
ръководството, че ще бъде постигнат положителен
финансов резултат. От “Топлофикация” се похвалиха
и с 2700 нови абонати за
шестмесечието.
По думите на Цветанов
компанията отчита и спад
на дълговете към “Булгар-

Добрите
финансови
резултати се
дължат отчасти
на рекордното
количество
електроенергия,
произведена от
“Топлофикация” 481 хил. мегавата
Стоян Цветанов,
снимка БОБИ ТОШЕВ

изпълнителен директор на
“Топлофикация”

газ” от 107 млн. лв. в началото на управлението му
до 76 млн. лв. към днешна
дата, като от началото на
годината не се трупат нови
задължения и дори се покриват стари. Подобреното
финансово положение ще
позволи на “Топлофикация”
да отдели и 6 млн. лв. за
инвестиции. Компанията
обаче продължава да има
сериозен проблем с прибирането на задълженията си
от 230 млн. лв., а адвокатите
на дружеството са завели
хиляди дела.
Конкуренция

“Топлофикация” вече е и
един от 11-те топлинни
счетоводители в столицата.
“Възстановяването на директния контакт с потребителите е начинът да се върне
доверието към “Топлофикация”, заяви председателят
на Столичния общински
съвет Андрей Иванов.
Той отбеляза, че още докато общината е била частичен акционер в “Топлофикация”, й е възложила да
въведе и услугата топлинно
счетоводство, но предишното ръководство на компанията не е направило нищо по
въпроса.
Към момента вече 34 сгради се възползват от тези
услуги на “Топлофикация”,
преговорите с 20 други са
пред финализиране, а със 17
се водят разговори. Засега
“Топлофикация” ще работи
само с топломери Siemens,
които ще предлага на клиентите си срещу 27.50 лв.
Други 9 от топлинните счетоводители също работят с

уреди от тази марка, така че
клиентите им безпроблемно
биха могли да се прехвърлят
към “Топлофикация”. Това
обаче не се отнася за клиентите на най-голямата фирма
- “Техем”.
Нови технологии

“Топлофикация” ще предлага и радиоотчитане на топломерите, което ще направи
невъзможни кражбите, информираха от компанията.
Дистанционното отчитане е
въведено пилотно в сграда с
22 апартамента в “Люлин”
и позволява измерване на
консумацията в реално време. Данните се прехвърлят
на сървър чрез GSM връзка
и не може да бъдат манипулирани или променяни. Абонатите ще са наясно колко
точно са потребили всеки
месец, а изравнителната им
сметка в края на годината
ще е в рамките на около 1%
от общата сума, пресмятат
от “Топлофикация”. Специалните топломери ще се
предлагат срещу 60 лв., но
трябва всички абонати в
сградата да са оборудвани с
такива. Годишното отчитане
на един топломер ще струва
6 лв., а ако абонатът иска отчитането да е ежемесечно,
ще трябва да плати 18 лв.
Инж. Боян Паунов, ръководител на отдел “Метрология, енергийна ефективност и контрол на дяловото
разпределение”, отбеляза,
че според подготвяни европейски директиви този
начин на отчитане вероятно
ще стане задължителен след
2013 г.
Филип Буров
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Общината сменя
фасона
на “Женски пазар”
850 000 лв. ще струва
първата част на ремонта,
след който на тържището
вече ще има камери
Софийската община започва
ремонт на “Женски пазар”.
Необходимите средства 850 хил. лв., ще са за сметка
на собственика, общинското
дружество “Пазари Възраждане” ЕАД. В четвъртък общинският съвет трябва да
реши дали да даде съгласие
дружеството да ремонтира
пазара.
Кое колко
ще струва

588 000 лв. с ДДС са предвидени само за ремонт на
външната част - тротоари,

маси и т.н., в участъка от
бул. “Сливница” до ул. “Св.
св. Кирил и Методий”. Този
участък беше ремонтиран
преди години, но вече е в
лошо състояние. Други 265
хил. лв. с ДДС са за ремонт и
преустройство на партера на
административната сграда.
От средствата за ремонт на
външните части са предвидени 216 000 лв. за нови
настилки, 132 000 ще струват изработката, доставката
и монтажът на масите, за
павилиони за цветя са предвидени 150 000 лв. Новият

ограждащ парапет по бул.
“Сливница” ще струва 30
хил. лв., а системата за видеонаблюдение и контрол
- 25 200 лв. Тя вероятно ще
може да се използва срещу търговците на контрабандни цигари, които сега
подпитват минувачите дали
търсят цигари. Ремонтът на
тротоарите по ул. “Стефан
Стамболов” от бул. “Сливница” до ул. “Св. св. Кирил
и Методий” ще струва 60
хил. лв.
“Пазари Възраждане” е найуспешното дружество, сто-

панисващо пазари в столицата. За 2010 г. дружеството
има печалба от 1.656 млн.
лв. при 1.3 млн. лв. година
по-рано.
Стъпка по стъпка

Идеята за ремонта е
отпреди 2 години. Преди
4-5 месеца излезе съдебно
решение, което остави в сила
подробния устройствен план
за района. Затова сега ще
започне обновяването
Андрей Иванов,
председател на Столичния общински съвет

Ремонтът на първата част
от “Женски пазар” трябва
да започне съвсем скоро.
Според кмета на София Йорданка Фандъкова районът
на тържището трябва да се
благоустрои и това е дълг на
кметството към живеещите
там. “До есента ще приключи първият етап на реконструкцията, а до следващата
година тя ще бъде завършена
изцяло”, заяви Фандъкова.
Преди това обаче “Пазари Възраждане” трябва да
завърши процедурата за
избор на проектант за обновяване на останалата част от
“Женски пазар” - от “Св. св.
Кирил и Методий” до бул.
“Тодор Александров”. Чак
след това ще бъде избран
изпълнител и ще може да се
започне същинската работа
по ремонта. В този участък
обаче няма да има сергии.
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Отстъпките при
покупка на имот се
свиха до 5000 EUR
В близо 1/4 от сделките с имоти двигател на продажбата е
спешната нужда от
пари
Огромните отстъпки в цената вече не властват така
на пазара на имоти, както
преди година, показва още
проучването на “Адрес” за
първото шестмесечие на
2011 г. При 26% от сделките не се постига намаление
от обявената офертна цена.
При 37% от договорките
има намаление с 2000-5000
EUR. Всяко пето жилище
се продава с отстъпка до
2000 EUR, а само в 15%
от случаите намалението е
над 5000 EUR. До 50 EUR е
компромисът, който наемодателите пък са готови да
направят с месечния си наем, съобщиха от “Адрес”.

Водещи причини за покупка на имот
%

за основни
жилищни нужди

��.��

нужда от
по-голям апартамент
за развиване
на бизнес

за роднини

за инвестиция

��.��
�.�
�.��
�.�

Постигната отстъпка в продажната цена
при покупко�продажба
%

Ценови промени

Там най-вероятно ще има
търговски център, кафенета,
алеи с пейки, шадравани и
т.н. “Аз съм инициаторът на
обновяването на района на
“Женски пазар”. Проектът
трябва да се реализира”, коментира общинският съветник от ДСБ Вили Лилков.
Защо сега

Аз съм инициаторът на
обновяването на района
на “Женски пазар”. Проектът
трябва да се реализира

Вили Лилков,
бщински съветник от ДСБ

От ГЕРБ обявиха, че началото на ремонта няма нищо
общо с предстоящите избори. “Идеята за обновяването на района на “Женски
пазар” е отпреди 2 години,
но подробният устройствен
план беше обжалван. Едва
преди 4-5 месеца общината
спечели делото и може да
реализира проекта”, обясни
председателят на Столичния общински съвет Андрей Иванов. “Ходът ни не
е предизборен. Цялостният
ремонт няма да приключи
преди изборите”, обясни
вносителят на докладната
за ремонта в местния парламент Николай Стойнев
от ГЕРБ.
Красимира Янева

По-ниските намаления са
и резултат от по-високата активност на пазара на
недвижими имоти. Тя е
4 пъти по-висока в сравнение с най-слабия период в кризата, твърдят от
агенцията за имоти. По
данни на компанията ценовите нива в момента са
стабилни, като колебанията
са по-скоро обусловени от
качествата на конкретния
имот и инфраструктурата.
Средното поевтиняване за
шестмесечието на отделните сегменти имоти е между
5 и 7%. Средната продажна
цена на едно жилище на
база реални сделки през
първото полугодие е била 707.41 EUR/кв. м при
750 EUR/кв. м за второто
полугодие на 2010 г. Все
по-желани за купувачите са
кварталите, в които ще има
метростанции в бъдеще,
както и по протежението
на ремонтираното “Ломско
шосе”, твърдят от “Адрес”.
През първото полугодие на
2011 г. най-много сделки са
сключени в “Люлин”, на
второ място е “Младост”,
следват “Надежда”, центърът и “Витоша”.
Във Варна, подобно на
София, цените продължават да падат. Намалението
в средната цена на база реални сделки е с 4.66%. Там
средната цена е спаднала
до 677.21 EUR/кв. м. В
Пловдив и в Бургас средните цени бележат ръст. “В
двата случая общата причина е, че се купуват по-скъпи
и по-качествени жилища.
В района на Бургас има
покупка на скъпи ваканционни жилища от руснаци и
това дава отражение върху
ръста на средната цена от
близо 20%”, обясни Калоян

��

от 2 до 5 хил. EUR

��.��

няма отстъпка

��.��

до 2 хил. EUR

над 5 хил. EUR

��
Източник: “Адрес”

Богданов, маркетинг мениджър на “Адрес”.
Недостиг ли?

“По-голямата активност
доведе и до нарастващ глад
за нови двустайни жилища,
интересът към които става
все по-осезаем. Най-активни продължават да са купувачите от по-слабо засегнатите от кризата браншове
- хранително-вкусова промишленост, монополисти,
медицина, образование и
държавна администрация.
Продължава търсенето в
сегмента до 50 000 EUR,
като вече не са екзотика
и сделки за над 100 000
EUR, твърдят от агенцията
за имоти.
Избират по-бързо

Намалява и периодът, в
който купувачите избират
имот - между 1 и 3 месеца
са им необходими, преди да
сключат сделка. Това обаче
става на изключително атрактивни цени.
Данните на “Адрес” показват, че в 27.4% от случаите един имот се обявява
за продан, защото е ненужен и свободен. На второ
място с 24.44% е спешната
нужда от пари. В 13% от
случаите причината е из-

лизане от инвестиция. В
близо 9% от случаите се
продава едно жилище, за
да се купи по-голямо. Едва
6% са случаите, в които
собствениците обявяват
апартамент за продан, защото не могат да погасяват
ипотеката. В 4.5% от случаите се продава наследствен апартамент.
Преместването
на наемателите

Пазарът на наеми е подвластен на продължаващата релокация от по-некачествени имоти към поцентрални и качествени
имоти, без сериозни движения в цените, обясниха
от “Адрес”. Наемодателите, подобно на купувачите
на имоти, са станали повзискателни към наемателите си. “Те предпочитат
да отдадат жилищата си на
хора със стабилни доходи,
макар и немного високи,
и проверяват дори дали
бъдещите наематели имат
редовно внасяни осигуровки”, обясни Калоян
Богданов. Наемодателите
предпочитали да дадат жилището си срещу по-ниска
сума, но на по-стабилни
клиенти.
Красимира Янева

Във вчерашния брой на в. “Пари” е допусната неточност в данните за Логистичен парк Русе
на стр. 21. При него е завършен първият етап на проекта с РЗП 13 850 кв. м. Публикуваните
данни за сграда А1 - 5000 кв. м, сграда А2 - 3000 кв. м, и сграда А6 - 10 000 кв. м, са складовите
площи в Логистичен парк Варна, а не за този в Русе.
Редакцията се извинява за допуснатата грешка.
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“Грамърси” пита КЗК
дали има контрол над БАКБ
Опасенията за
съществуване на
неразрешен контрол
над банката бяха
в основата на
“разбирателството”
между Цветелина
Бориславова и
фондовете от групата
Нов щрих се появи в казуса
с това кой има контрол над
Българо-американска кредитна банка(БАКБ). “Грамърси Имърджинг Маркетс
Фънд”, “Грамърси Селект
Мастер Фънд”, “Дейтън Инвестмънт Холдинг” и Робърт
Раух (Грамърси) са съобщили в Комисията за защита
на конкуренцията (КЗК) за
придобиването на акции в
БАКБ, предоставящи евентуално права на контрол върху
банката.
Това става ясно от съобщение за образувано на 7
юли производство в антимонополния орган. Според
уведомителите придобиването на акции от капитала на
БАКБ няма да окаже въздействие върху никакъв пазар в

Сделка или не
Има ли
споразумение
между
Бориславова
и “Грамърси
▶ Без да е официално
декларирано от двете
страни, анализатори
оценяват поведението

страната. Искането на трите
инвестиционни поделения е
КЗК да извърши оценка на
придобиването и да прецени
дали операцията представлява концентрация.
Проверката тече

Искането за проучване дали
има концентрация на собственост идва дни след като
КЗК обяви, че се самосезира и ще разследва дали
фондовете на американската компания не упражняват контрол над банката.
Антимонополният орган
предприе разследване малко
преди в БАКБ да се проведе
извънредно общо събрание.
Производството на КЗК
е започнато по сигнал на
“Сиесайеф”. В молбата до

КЗК фондът на Бориславова
призова на основание на
разпоредбите на Закона за
защита на конкуренцията,
ако се докаже упражняване
на контрол от страна на акционерите “Грамърси Имърджинг Маркет Фънд”, “Грамърси Селект Мастер Фънд”
и “Дейтън Инвестмънтс

Холдинг” върху БАКБ, “да
се забрани извършването на
всякакви фактически и правни действия от тяхна страна”. От КЗК разясниха за в.
“Пари”, че със започване на
самото производство от КЗК
“Грамърси” на практика са
загубили правото си на глас
в общото събрание.

на големите акционери
като сключване на
“споразумение”. За това
говори и гласуването
на част от точките в
дневния ред на общото
събрание анблок. Така
двете страни сключиха
своеобразна “застраховка”
срещу възможността
част от решенията да
бъдат приети, а други не.
▶ В крайна сметка

капиталът на банката
ще бъде вдигнат двойно,
а емисионната цена на
една нова акция ще е 4
лв. В надзорния съвет на
БАКБ влизат Цветелина
Бориславова, Мартин
Ганев и Джеймс Кук.
Освен това в БАКБ ще
бъде създадена специална
длъжност - главен
директор “Риск”. Това беше
също едно от исканията

на американския
фонд. Интересно ще е
поведението оттук
нататък на основните
акционери - дали
“Грамърси” изобщо
ще запишат акции
от увеличението на
капитала, като чрез
него Бориславова ще
формализира контрола си
над банката и “Сиесайеф”
ще получи дял над 51%.

▶ Двата основни акционера в БАКБ “Сиесайеф” и “Грамърси” постигнаха споразумение как точно да се увеличи
СНИМКА БОБИ ТОШЕВ
капиталът на банката

Разбирателството

Казусът с наличието на
контрол и започналото разследване от антимонополния орган бяха в основата
на “помирението” между
фондовете от групата на
“Грамърси” и Цветелина
Бориславова по време на
проведеното преди седмица
общо събрание. На него акционерите приеха, че увеличението на капитала в БАКБ
ще стане по модела на Цветелина Бориславова, а в
надзорния съвет на банката
ще влезе представителят на
втория акционер “Грамърси” - Джейсън Кук.
На събранието обаче не
присъстваха представители
на “Грамърси”. Вместо това
те бяха изпратили специална декларация, че подкрепят решенията на акцио-

нерите. В нея те обясниха
поведението си именно със
сценария да загубят контрол
над правата с акциите си.
Според американската компания от КЗК не са взели
категорична позиция дали
те са нарушили закона, но
съществува хипотеза комисията да се произнесе, че
“Грамърси” имат контрол,
който е трябвало да обявят
и да поискат разрешение за
него. Но тъй като те вече го
притежават, няма как да поискат постфактум подобно
разрешение. И понеже има
опасност КЗК да се произнесе, че техните гласове
не са валидни и не са били
валидни и при вече минали
общи събрания, “Грамърси”
се отказват да присъстват на
провелото се извънредно
общо събрание. 

Съдът намали четири пъти
санкция на “Белла България”
Глобата за
“ЕВН България
Електроснабдяване”
остана без изменение
- 256 хил. лв.

Петчленен състав на Върховния административен
съд (ВАС) потвърди решението на Комисията за защита на конкуренцията за
наложена глоба на “Белла
България”, но намали размера й 4 пъти до 52 243.
Първоначалната санкция,

наложена от КЗК, беше за
217 680 лв. Решението на
ВАС е окончателно.
Стягай се за глоба

От антимонополната комисия припомнят, че производството е образувано по
повод промоционална игра
под наслов “Стягайте багажа за LEKI пътешествия”.
Според рекламното съобщение всяка седмица от 2 ноември до 13 декември 2009
г. всеки, изпратил уникален
код в скреч зона върху опа-

ковката на шпекови колбаси
LEKI, може да участва в
раздаването на 4 самолетни
уикенд екскурзии за двама
до Париж, Лондон, Рим и
Берлин. Според КЗК обаче
законът забранява действия,
които с непазарни елементи
влияят на решението на
потребителя дали да купи
дадена стока или не, като
се отклонява вниманието
му от търговските свойства
на продукта. КЗК счита,
че поведението на “Белла
България” е нарушение на

добросъвестната търговска практика и пазарните
принципи, при което конкуренцията не е насочена към
по-високото качество и конкурентни цени на предлаганите стоки/услуги, а цели
привличане на клиенти по
начини, несвързани с търговските характеристики на
предлаганите продукти.
Санкция по жицата

ВАС обаче е потвърдил друга
санкция, наложена от КЗК.
Това е санкцията на “ЕВН

България Електроснабдяване” заради налагане на
нелоялни търговски условия
при снабдяването с електрическа енергия. ВАС е оставил размера на санкцията на
256 024.50 лв., а решението
е окончателно. Поведението,
квалифицирано като нарушение от КЗК, се изразява в
отказ от възстановяване на
електрозахранване на имот
до заплащане на дължимите
от предишен ползвател суми
за потребена електрическа
енергия. Отказът е изразен

изрично в писма на “ЕВН
България Електроснабдяване” до молителя, “Надежда94” ООД. Възстановяване
на електроснабдяването е
станало едва след като дружеството е платило пълния
размер на натрупаните от
неговия наемател “Серсан”
ООД задължения.
Според КЗК поведението
на “ЕВН България Електроснабдяване” е налагане на
нелоялни търговски условия
и нарушава Закона за защита
на конкуренцията. 
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Starbucks се насочва към Китай,
Бразилия и Индия
Сегашните две
подразделения на
компанията ще станат
три и всяка от тях ще се
ръководи от президент
Сиатълската кафе-верига
Starbucks готви сериозна реорганизация на бизнеса си, за
да увеличи международното
си влияние. Starbucks публично представи плановете си да
реорганизира дейността си в
световен мащаб. В момента

компанията е съставена от две
подразделения - едното е с фокус пазарите в САЩ, а другото
е международно и включва 54
пазара в целия свят.
Тези две направление сега ще станат три - Америка
(Северна и Южна), Китай
заедно с азиатската част
на Тихия океан и Европа,
Близкия изток и Африка.
Начело на всяко от тези
направления ще има президент, който ще отговаря
за развитието на марката

на конкретния пазар. Новата операционна структура
трябва да влезе в сила до
края на септември.
Експанзия на Изток

Компанията също така планира да отвори нови заведения в
Китай и Бразилия и да навлезе в Индия и Виетнам.
Сега Starbucks притежава
около 11 000 заведения в
Северна Америка. А още
6000 са разположени в останалата част от света.

Цел

Финансовите ни резултати никога не са били повпечатляващи, коментира пред международните
агенции Хауърд Шулц,
изпълнителен директор
на Starbucks. Преструктурирането на компанията
е крайно необходимо с
оглед на възможностите
в световен мащаб. Това
ще й позволи да се възползва от ключови пазари
като Китай, Бразилия и

Индия, допълни още Хауърд Шулц. В момента
Starbucks печели около
20% от приходите си от
международна дейност,
според Шулц обаче присъствието на компанията
в чужбина трябва да осигурява 50% от приходите
й. Остава обаче отворен
въпросът това кога трябва
да се случи.
Стратегия

Именно Шулц предприе

затварянето на недостатъчно ефективните кафенета в САЩ, както и разширяването на дейността
на Starbucks чрез продажбата на пакетирано кафе в
супермаркетите. През януари тази година Starbucks
махна думата "кафе" от
логото си основно заради
предстоящото разширяване
на асортимента от напитки
и представянето на по-голям избор на хранителни
продукти.

В момента
Starbucks
печели около
20% от
приходите си от
международна
дейност, те
обаче трябва да
станат 50%
Хауърд Шулц,
изпълнителен директор
на Starbucks

15

▶От началото на
тази година Starbucks
махна думата "кафе"
от логото си основно
заради предстоящото
разширяване на
асортимента от
напитки и предлагането
на повече храни 

▶хил. заведения има
Starbucks по света,
като 11 хил. са в
Северна Америка

Cisco закрива 10 000 работни места
Компанията за
мрежово оборудване
се опитва да
възстанови растежа си

ще й помогне да намали
разходите си с 1 млрд. за
фискалната 2012 г. Като
резултат пък от програмата за доброволно ранно пенсиониране Cisco
очаква разходите да се
свият от 500 млн. до 1.1
млрд. USD.

Най-голямата компания
за мрежово оборудване в
света Cisco вероятно ще
съкрати 10 хил. служители, съобщава Bloomberg.
Орязването на 14% от
персонала на компанията се прави с цел да се
възстанови растежът й.
Още следващия месец ще
бъдат закрити 7 хил. позиции. Очаква се други 3
хил. да бъдат елиминирани чрез пакети за ранно
пенсиониране.
Обстойни промени

Освен орязването на
работни места изпълнителният директор на
Cisco Джон Чеймбърс
ще изкара компанията
от бизнесите, които й

Загубени рутери

▶Продажбите на рутери на Cisco са спаднали с 6.4%, а пазарният дял на компанията е 54.2%

носят по-ниска печалба.
Причината е, че конкуренти на Cisco - Juniper
Networks и HP, вземат

пазарен дял от основния
й бизнес. Според анализатори продажбите на
суичове и рутери, които

донесоха над половината
от печалбата на Cisco за
миналата година, ще продължават да падат.

снимки bloomberg

Спасителен план

През май компанията
обяви, че елиминирането на работни места

Продажбите на рутери
на Cisco са спаднали с
6.4%, а пазарният дял
на компанията е 54.2%.
В същото време един от
основните конкуренти
на компанията Juniper
увеличава пазарния си
дял. Проучване сред анализатори, направено от
Bloomberg, показва, че
те очакват приходите на
Cisco да нараснат със 7%
през тази година и да
достигнат 43 млрд. USD,
което е по-малко от растежа с 11%, отчетен за
2010 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

12,01
83,62
792,01
184,65
172,29
334,54
197,56
255,75
93,93
190,28
131,67
121,16
127,34

▶ Котировки на взаимните фондове
Тип

Ем. ст/ст

11,95
83,21
788,16
183,77
171,46
332,95
196,62
254,53
93,49
189,37
131,04
120,58
126,72

11,90
82,80
784,32
182,89
170,63
331,35
195,68
253,31
93,04
188,47
130,41
120,01
126,10

11,87
82,40
780,47
182,02
169,80
329,76
194,74
252,09
92,59
187,56
129,78
119,43
125,48

11,72
81,18
768,94
175,86
165,66
318,61
188,15
243,57
89,46
181,22
126,61
115,39
123,63

11,72
81,18
768,94
175,86
165,66
318,61
188,15
243,57
89,46
181,22
126,61
115,39
123,63

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

Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции

5.0116
7.6305
10.2476

фонд в акции
Смесен - балансиран

2.3466
2.7040

фонд в акции
фонд в акции

0.6051
0.5848

за поръчки
от 2000 до 20000

5.0367
7.6687
10.4013

за поръчки
под 2000 лв

5.2121
7.9357
10.6575

след края
на 2-та год.

5.0116
7.6305
0.0000

преди края
на 2-та год.

4.9114
7.4779
0.0000

2.3466
2.7040
до 1 месец
0.5818

фонд в акции
0.4377
Фонд на паричен пазар 1097.1400

до 180 дни
1095.4943

Фонд на паричен пазар 11.7219
Смесен - балансиран
11.1901
фонд в акции
10.5008

11.7160
11.1344
10.4486

0.5991
0.4291

11.6984
11.0231
10.2919

над 1 месец
0.5687
над 180 дни
1064.2258
11.7101
11.0787
10.3441

11.7101

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки

Петрол

USD/тр. у.

11.7160
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

1.17%
0.94%
0.65%

10.37%
10.19%
0.10%

8.25%
16.80%
1.23%

-18.03%
-7.50%
1.36%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

4.84%
3.15%

29.20%
25.82%

6.23%
3.07%

-47.12%
-41.19%

12.11.2007
12.11.2007

-1.99%
9.73%

13.13%
13.13%

6.25%
13.99%

-9.23%
-10.40%

17.04.2006
16.08.2006

6.29%
2.61%

9.10%
13.13%

20.70%
5.24%

-20.17%
5.00%

2.13%
3.17%
3.99%

0.73%
10.83%
12.53%

5.24%
5.24%
8.95%

5.75%
6.14%
-14.03%
1.05%
0.63%
2.87%

7.13%
11.08%
13.83%
11.21%
11.49%
0.26%

-1.08%
0.90%
-1.03%

100

8,06594

-0,02269

Датска крона

DKK

10

2,62249

0,00017

Британска лира

GBP

1

2,21586

-0,00491

Хонконгски долар

HKD

10

1,79572

0,00835

Хърватска куна

HRK

10

2,62704

-0,01758

Унгарски форинт

HUF

1000

7,30060

-0,04828

Индонезийска рупия

IDR

10000

1,63086

0,00119

Израелски шекел 

ILS

10

4,04080

-0,00201

Индийска рупия

INR

100

3,12988

Исландска крона

ISK

Японска йена

0,00060
0,00000

JPY

100

1,75647

0,02809

KRW

1000

1,30979

-0,00597

Литовски литаc

LTL

10

5,66448

0,00000

Латвийски лат

LVL

1

2,75741

-0,00078

Южнокорейски вон

Мексиканско песо

MXN

10

1,18394

-0,00290

Малайзийски рингит

MYR

10

4,61662

-0,00240

Норвежка крона

NOK

10

2,51651

-0,00910

Новозеландски долар

NZD

1

1,14738

-0,01149

Филипинско песо

PHP

100

3,24302

0,00730

Полска злота

PLN

10

4,85137

-0,06117

Нова румънска лея

RON

10

4,56671

-0,05722

Руска рубла

RUB

100

4,94046

0,00835

Шведска крона

SEK

10

2,12382

-0,00857

Сингапурски долар

SGD

1

1,13976

0,00331

Тайландски бат

THB

100

4,61128

0,02207

Нова турска лира

TRY

10

8,46643

0,00110

Щатски долар

USD

1

1,39952

0,00806

Южноафрикански ранд

ZAR

10

2,02530

-0,01619

Злато (1 трой унция)

XAU

1

2163,89000

27,89000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 13.07.2011 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
1,38

5.91%
4.00%
1.62%

06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008

ЯПОНСКА ЙЕНА

109,58

8.80%
10.35%
-24.10%
5.57%
7.49%
6.40%

6.66%
-2.56%
-17.72%
-6.68%
2.85%
7.77%

14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008

0.83%
1.67%
0.95%

2.22%
6.57%
1.09%

-3.92%
-10.94%
-9.56%

20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007

2.63%
-1.44%
3.43%
7.43%
3.39%
5.81%
N/A

0.29%
0.71%
-1.14%
7.16%
-1.25%
5.45%
2.81%

07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010

5.1145

5.77%

7.92%

16.12%***

5.16%

08.07.1999

1.0247

9.54%

13.64%

17.50%***

1.28%

01.06.2009

Смесен - консервативен 10.0861
Смесен - балансиран
18.5677
фонд в акции
11.4927

10.0659
18.4381
11.3329

0.66%
5.27%
6.14%

0.28%
7.56%
9.05%

0.76%
8.56%
8.31%

0.68%
9.57%
2.43%

01.06.2010
28.09.2004
05.01.2006

фонд в акции
фонд в акции
фонд в акции

1.1283
0.8145
1.0424

0.64%
-1.65%
-2.57%

9.46%
14.37%
9.62%

-0.41%
13.13%
15.35%

1.01%
-4.21%
1.15%

10.05.2004
04.10.2006
23.11.2007

133.2697
14.1944
0.7498

1.23%
0.11%
-0.61%

3.03%
7.95%
14.80%

2.82%
1.84%
9.25%

5.69%
1.81%
-5.40%

04.05.2006
17.12.2004
04.05.2006

Смесен - балансиран
фонд в акции

865.3274
770.7390

858.8537
764.9729

5.45%
4.68%

4.04%
4.34%

9.89%
9.49%

-4.31%
-7.95%

09.05.2008
09.05.2008

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

11.8850
132.8228
7.9993
10.9758

11.8850
132.8228
7.9993
10.9758

2.97%
6.54%
10.74%
5.48%

1.01%
5.82%
10.70%
3.77%

6.36%
15.80%
27.71%
10.70%

3.22%
3.53%
-4.01%
3.88%

30.01.2006
30.01.2005
30.01.2006
30.01.2009

фонд в облигаци

CZK

0,87

6.02%
5.79%
8.20%
0.31%
1.90%
0.26%
N/A

0.0000

N/A

N/A

N/A

N/A

25.06.2009

0.5523
0.7604
1.0308

-1.36%
0.47%
2.49%

9.33%
4.48%
1.13%

13.01%
5.33%
4.68%

-14.93%
-7.16%
0.88%

19.11.2007
19.11.2007
19.11.2007

1.3175
1.3257
0.8772
0.6274
0.0000

2.87%
2.14%
1.56%
-0.74%
N/A

5.75%
4.65%
4.02%
1.63%
N/A

5.35%
5.50%
-2.36%
-8.30%
N/A

16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
11.02.2008
19.01.2010

Клас А         Клас В при изпълнена      Клас В при прекратена
инв. схема
инв. схема
0.7354
0.7391
0.7207
0.3980
0.4000
0.3900
                                Цена
108.7357

0,01436

Чешка крона

0,88

2.31%
0.19%
3.04%
3.57%
1.10%
3.16%
1.33%

0.7354
0.3980

2,16592

0,88

101.1503
103.3346
85.9044
129.1641
95.4865
111.0542
100.8234

8.2830
6.9216
2.7083
9.9907
клас  В

1,67882

10

0,88

Смесен - балансиран
102.1669
Смесен - балансиран
104.3732
фонд в акции
87.2028
Фонд на паричен пазар 129.1641
Смесен - консервативен 95.8696
Смесен - консервативен 111.4998
фонд в акции
102.8602

Смесен - балансиран
8.2830
фонд в акции
6.9216
фонд в акции
2.7083
Смесен - консервативен 9.9907
клас А за поръчки клас А за поръчки клас А за поръчки
до 20000 лв
над 20000 до 300000
над 300000
фонд в акции
0.7464
0.7428
0.7409
фонд в акции
0.4040
0.4020
0.7409
за поръчки до 250 000 евро
  за поръчки над 250 000 евро
фонд в акции
110.9158
109.5532

1

CNY

GBP

01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009

над 90 дни
1.0477

CHF

Китайски ренминби юан

БРИТАНСКА ЛИРА

5.62%
2.22%
-4.23%
-7.41%
3.43%

1.2095
до 90 дни
1.0372

0,00931

Швейцарски франк

Low

5.20%
8.13%
11.89%
6.33%
3.32%

1.2095
1.0529

0,00454

1,41

0.63%
3.65%
7.79%
2.95%
0.32%

Фонд на паричен пазар
Смесен - балансиран

0,05923

1,43980

1,4

2.74%
3.34%
3.77%
2.63%
2.07%

0.0000
1.0213

8,84711

1

1,4

1.35843
1.12757
0.78886
0.77036
1.07537

0.0000
1.0751

10

CAD

USD

фонд в облигаци
1.36115
Смесен - балансиран
1.13435
фонд в акции
0.80075
Смесен - консервативен 0.77500
Смесен - консервативен 1.07860

за поръчки над 100 000 лв
0.5551
0.7631
1.0323
над 50 000 лв / 40000 USD
1.3195
1.3297
0.8807
0.6306
0.0000

BRL

Канадски долар

ЩАТСКИ ДОЛАР

04.01.2007
25.06.2007

7.8919
за поръчки до 100 000 лв
фонд в акции
0.5579
Смесен - балансиран
0.7658
Смесен - консервативен 1.0338
до 50 000 лв / 40000 USD
Фонд на паричен пазар 1.3215
фонд в облигаци
1.3337
Смесен - балансиран
0.8842
фонд в акции
0.6338
Смесен - балансиран
0.0000
Фонд на паричен пазар
0.0000
1.0762

Бразилски реал

10.10.2007
05.08.2009

-1.01%
-7.11%

фонд в акции

-0,00180

Hай-ниска

-6.59%
-9.43%

над 100 000 лв.
133.5362
14.3363
0.7573

1,48349

High

2.89%
1.31%

1.1452
0.8267
1.0580
до 100 000 лв.
фонд в облигаци
133.7361
Смесен - балансиран
14.3363
фонд в акции
0.7648

1

Hай-висока

-1.96%
-4.79%

1.0299

AUD

Sell

94.8961
74.3667

1.0324

0

Австралийски долар

Продава

96.3303
75.4907

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

Разлика

Buy

фонд в акции
Смесен - балансиран

5.1453
до 100 000 лв
1.0376

1,96

Купува

81.8069
49.2492
63.9408

фонд в акции

Стойност

Код

Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции

фонд в акции

1

Code

14.3284
8.4723
3.7255
7.8868
11.0120
12.6200
до 2 г.
81.5206
49.0030
63.6211

111.3884
101.5872

За

EUR

ВАЛУТА

14.4717
8.5570
3.7628
8.1234
11.3424
12.6200

111.3884
101.8418

Код

Евро

Currency

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

над 2 г.
81.8069
49.2492
63.9408

Валута

0.12%
0.38%
3.70%
6.46%
N/A

N/A
2.62%

N/A
0.20%

N/A
5.26%

N/A
5.04%

1.54%
0.83%

0.16%
3.01%

3.19%
4.26%

3.70%
0.73%

15.11.2005
12.09.2005

7.10%
5.02%
-9.62%
-5.37%

8.04%
9.23%
10.71%
5.17%

18.53%
13.50%
-3.06%
5.30%

-3.45%
-6.63%
-26.35%
-0.04%

01.03.2006
01.03.2006
05.04.2007
12.12.2008

-2.94%
-4.65%

8.97%
10.71%

2.31%
-0.33%

-5.80%
-19.71%

22.05.2006
02.05.2007

-4.46%

13.14%

11.56%

7.52%

03.05.2010

Смесен - балансиран
фонд в акции
Смесен - балансиран

318.0335
13.6537
12.4344
9.1380
21.5399

317.0809
13.3846
12.0687
8.8692
21.5399

1.31%
3.11%
3.21%
3.90%
3.28%

3.51%
3.14%
5.62%
9.06%
5.09%

-0.63%
2.86%
3.67%
12.04%
5.68%

6.17%
5.50%
3.64%
-1.90%
1.99%

17.11.2003
27.12.2005
27.12.2005
07.09.2005
08.10.2007

фонд в акции
Смесен - балансиран
фонд в облигаци

6.8071
8.2073
12.4670

6.7731
8.1663
12.4359

-2.04%
-2.51%
5.06%

8.52%
8.61%
7.17%

5.42%
4.58%
9.55%

-8.92%
-4.69%
5.82%

01.06.2007
01.06.2007
04.09.2007

фонд в акции
Смесен - балансиран

1.2496
1.1397

1.2246
1.1283

2.18%
4.68%

5.66%
5.05%

8.02%
11.66%

4.73%
4.33%

18.09.2006
10.06.2008

Източник: БАУД (www.baud.bg)  

JPY

111,11

111,13

112,95

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1,16

1,16

1,18

1,16

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

7,81

7,81

7,82

7,74

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

9,18

9,18

9,27

9,18

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1,35

1,35

1,36

1,35

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1,32

1,32

1,32

1,31

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

268,91

269,13

270,02

266,93

ЧЕШКА КРОНА

CZK

24,24

24,26

24,32

24,18

РУСКА РУБЛА

RUB

39,58

39,6

39,68

39,32

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

4,03

4,03

4,06

3,99

Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 12.07.2011 г.

Цена при
Нетна стойност
Емисионна
обратно
на активите на
стойност
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 13/07/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,271303
€ 1,296729
€ 1,264946
ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес
€ 0,919037
€ 0,937418
€ 0,914442
Фонд на фондовете
ОТП - Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции
€ 0,852150
€ 0,869193
€ 0,847889
от развиващи се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 8/07/2011 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 13/07/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,167748 лв.
1,167748 лв.
1,167748 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 13/07/2011 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 12.07.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0529 лв.

Сентинел - Рапид

1,2095  лв.

Цена на обр. изк.
до 90 дни

над 90 дни

1.0372 лв.

1.0477 лв.

1,2095 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
0,83 %

4,26 %

1,54%

3,19 %

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 11 юли 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 13.07.2011 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
13.6335
12.4161
9.1245
Ти Би Ай Евробонд
318.6687
N/A
12.3735
9.0932
Ти Би Ай Комфорт
320.2564
13.5192
N/A
9.0484
Ти Би Ай Хармония
320.2564
13.5192
12.3125
N/A
Ти Би Ай Динамик
Цените са в лева и са валидни за поръчки, подадени предишния работен ден. Разходите за емитиране на една акция или
един дял са включени в горепосочените цени.
Цената на обратно изкупуване на една акция/един дял на съответния фонд, от който е прехвърлянето е равна на Нетната стойност на активите на една акция или на един дял на този фонд.
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Регионални
индекси

Бенчмаркът на БФБ се понижи

Sofix: 413.86

-0.82%

Основният македонски индекс отчете
спад

MBI10: 2 533.55

-0.82%

Основният сръбски индекс се оцвети
в зелено

BELEX15: 726.28

+0.06%

Число на деня

Европейски индекси Повишение
Германският индекс отбеляза силен
Daimler
спад

Обем

Понижение
Infineon

DAX: 7174.14

408 518
▶ компенсаторни записа бяха изтъргувани на БФБ, като
цената им остана без промяна

-0.78%

Американският бенчмарк регистрира
повишение

Dow Jones: 12 529.34

+0.19%

Японският измерител се оцвети в
червено

Nikkei 225: 9925.92

-1.43%

1.33% 3.59%
▶ се повишиха акциите на
германската компания и се
котираха на 51.68 EUR

▶ се понижиха акциите на
германския технологичен
концерн и достигнаха 7.48 EUR

Търсенето на какао повиши
цената му до 30-годишен рекорд
Ограничаването
на износа от
Индонезия ориентира
американските
търговци към Западна
Африка
Най-големият пазар за какао - САЩ, се ориентира
към внос от Западна Африка, след като доставките от
Индонезия бяха ограничени, а цените на суровината
достигнаха най-високите си
нива от три десетилетия.
Товарите от Кот д’Ивоар,
Гана, Того и Нигерия са
се увеличили с 2.6% до
145 394 тона през първите
четири месеца, докато тези
от Индонезия са спаднали с
88% до 7301 тона, показват
данните за търговията на
САЩ. Увеличеното търсене
на какаови зърна предвещава средна цена 3300 USD за
тон през четвъртото тримесечие, което е най-високата

цена от 1979 г. насам, коментират анализатори.
Най-евтиното
решение

“За американските производители липсата на индонезийска суровина повишава
цената и нарушава редовните доставки”, коментира
Питър Джонсън, президент
на компанията Transmar
Commodity Group, която
се занимава с доставка на
какао за производителите
в САЩ от три десетилетия.
“Номерът е как да замениш
нещо, което е служело за
намаляване на цената, след
като вече не е евтино. Найбързият отговор е - внос на
повече африкански какаови
зърна”, обяснява той.
Според прогнозите производството на какао в Индонезия ще спадне с 13%
през тази година до 500
хил. тона. Основната причина е разпространението
на гъбични заболявания

по какаовите дървета, подпомогнато от необичайно
влажния дъждовен сезон.
Друг фактор е увеличаването на таксата за износ,
с която индонезийското
правителство иска да стимулира развитието на преработвателната индустрия
в страната.
Тенденция на
поскъпване

Какаото не е единствената
суровина, чиито доставки не успяват да покрият
търсенето. Най-голямата
компания производител
на храни в света - Nestle,
прогнозира най-голямото
досега увеличение на разходите за суровини. Друга
голяма компания, произвеждаща шоколадови изделия - Hershey, увеличи
цените си средно с 9.7%
през март. Цената на живота в САЩ е нараснала с
3.6% през май, което е найголемият годишен скок от

СНИМКи bloomberg

октомври 2008 г.
Пазар за 17 млрд. USD

Какаото се търгува в Ню
Йорк средно по 3.159 USD
през тази година, което е
най-високото средно годишно равнище от 1978 г. насам.

В САЩ са консумирани 1.4
млн. тона шоколад през миналата година, което генерира продажби за 17.6 млрд.
USD, отчитат от лондонската компания за потребителски изследвания Euromonitor
International. Какаото съста-

влява около 10% от цената
на шоколада според данните
на Международната организация по какаото в Лондон,
чиито членове осигуряват
около 85% от световното
производство и 60% от потреблението.

Повишение

12.07.2011 г.

▶ Котировките на пшеницата се повишиха
минимално в началото на търговията в САЩ, след
като американското министерство на земеделието
прогнозира спад на материалните запаси през 2012 г.
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Световното потребление на мляко
ще се повиши с 30% до 2020 г.
Причината са
урбанизацията
и повишената
покупателна сила
на средната класа в
Азия, сочи доклад на
Tetra Pak

очаква да бъдат Китай и
Индия, които според доклада ще покриват над една трета от консумацията
в глобален мащаб. Индия
и в момента е най-големият потребител на мляко в
света. Според прогнозите
до 2020 г. потреблението
ще се увеличи навсякъде с
изключение на Западна Европа, която в момента има
най-високо потребление на
глава от населението.

До 2020 г. световното потребление на прясно мляко и други течни млечни
продукти ще се повиши
с около 30%. Това сочат
прогнозите на компанията
за опаковки Tetra Pak, която за четвърти път излезе
със своя Tetra Pak Dairy
Index.
Предпоставки за увеличаващата се консумация са
икономическото развитие,
урбанизацията и повишаването на покупателната
способност на средната
класа в някои азиатски
държави. Основните топпотребители на мляко се

Прясно или кисело

Скокът на потребление на
прясно мляко и други течни млечни продукти ще се
увеличи на 350 млрд. литра до 2020 г. в сравнение
с 270 млрд. л през 2010 г.
В това число се включват
всякакви ароматизирани
млека, кисело мляко за
пиене, подсладено кондензирано мляко, млечнокисели напитки и мляко за
кърмачета.

270

▶ млрд. литра е световното потребление на мляко
през 2010 г.

Макар очакванията да са,
че цялостното потребление в Западна Европа и Северна Америка ще спадне,
през 2020 г. двата района
вероятно ще останат двата
най-големи консуматора на
течни млечни продукти на
глава от населението.
Опаковай млякото

“Зараждането на значителна средна класа, урбанизацията и разрастването
на модерни навици за пазаруване от заети, интересуващи се от здравословен
живот и добре информирани потребители води до
увеличаване на консума-

▶Нарастващата икономическа сила на азиатските държави се очаква да стимулира
преминаването им от непакетирано към пакетирано мляко
СНИМКa bloomberg

цията на пакетирано мляко
в развиващите се страни”,
каза президентът и главен
изпълнителен директор на
Tetra Pak Денис Джонсън.

По данни на компанията
миналата година около
51% от консумираното в
развиващите се страни
мляко е купено пакети-

рано. Според Tetra Pak
през 2014 г. този дял ще
достигне 55 на сто, а през
2020 г. - 70%.
Владислав Рашков

Корпоративни съобщения и обяви на държавни институции
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие
и благоустройството
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от
Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед
№ РД-02-14-1369/30.06.2011 г. на министъра на регионалното развитие и
благоустройството
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „Главен секретар”
Кратко описание на длъжността:
• Организира разпределянето на задачите за изпълнение между административните звена на министерството;
• Осъществява контрол за изпълнението на възложените задачи;
• Отговаря за условията за нормална и ефективна работа на звената
в министерството;
• Осъществява вътрешноведомствената организация на работа на
администрацията, за което може да издава заповеди;
• Осъществява контрол върху входящата и изходящата кореспонденция;
• Контролира и отговаря за работата с документите, за тяхното
съхраняване и опазване;
• Утвърждава длъжностните характеристики на служителите в
министерството;
• Ръководи подготовката и съгласуването на възникването, изменянето
и прекратяването на служебните правоотношения и сключването на трудовите договори, развитието и освобождаването на служителите;
• Координира и контролира дейността по управление на държавната

собственост, предоставена на министерството;
• Участва със съвещателен глас в заседанията на Политическия кабинет;
• Има задължение да извършва предварителен контрол върху специализираната дейност, за която отговаря;
• Изпълнява и други задачи, определени с нормативен акт или възложени
от министъра или Политическия кабинет.
Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните
актове за заемане на длъжността:
– Образователна степен: „Магистър”;
– Професионален опит: 9 години в областта на специфичните дейности
на длъжността
или
минимален ранг за заемане на длъжността: ІV старши ранг.
Допълнителни умения и квалификация:
– Предимство носи професионално направление: „Право” или „Икономика”
– Компютърни умения: MS Office, интернет приложения, работа с правноинформационни продукти;
– Ползване на английски език;
– Познаване на основните нормативни актове, свързани изпълняваната
работа и дейността на министерството;
– Опит в администрацията и управлението на държавни и нестопански
организации.
Начин на провеждане на конкурса:
– защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Организация на дейността и управление на администрацията на Министерство на
регионалното развитие и благоустройството в изпълнение на основната
цел – укрепване и развитие на административния капацитет и защита на
публичните финанси”;
– интервю.
Основна месечна заплата за длъжността: при назначаване основната
месечна заплата ще бъде определeна в границите от размера на минималната основна месечна заплата до размера на средната основна месечна заплата
за длъжността, който е до 1281 лв.

ПЛОВДИВСКА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
4000, гр. Пловдив, ул. “Железарска” №1, тел.: (032) 626482, 622771, http://poap.net

ОБЯВА

На основание Решение - №171 от 12.05.2011г. на Общински съвет – Пловдив, обнародванo в ДВ №51/05.07.2011г.
ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА:
Обект, адрес

Дата и час на провеждане

1. ОНИ - Поземлен имот с идентификатор 56784.522.1991, с площ от 649 кв.м.,
застроен с две масивни сгради, едната от които е на един етаж, с площ от
162кв.м., с идентификатор 56784.522.1991.2, и друга - на два етажа с площ от
128 кв.м., с идентификатор 56784.522.1991.1, находящ се в гр. Пловдив, за които
е отреден УПИ IV – 1991, общински дейности, кв. 2б, по регулационния план на
кв. „Хр. Ботев” – север, гр. Пловдив, на ул. „Сергей Румянцев”4

На 21-ия ден от обнар.
в ДВ от
10,00ч.

Застр. площ,
/кв.м./

Нач. тръжна
цена /лева/

162 кв.м.
сграда на един
318 000 лв.
етаж
Сделката не е
и
освободена от
128 кв.м. сграда
ДДС.
на два етажа

Вноска депозит, /лева/

Стъпка на
наддаване

Тръжна документация /лева/

100 000 лв.

30 000 лв.

5 000 лв.
/без ДДС/

1. Търгът ще се проведе в сградата на ПОАП , ул.”Железарска”№1, Пловдив, ет.3
2. Депозитът за участие следва да е постъпил по банковата сметка на ПОАП, до 17-ия ден от обнародването на съответното Решение в “Държавен вестник”.
3. Тръжната документация за участие в търга се закупува в офиса на Пловдивска общинска агенция за приватизация, ул. “Железарска” №1, до 17-ия ден от обнародването на съответното Решение
в “Държавен вестник”, до 16.00 часа българско време. Цената на комплект тръжна документация е 5 000 /пет хиляди/ лева /без ДДС/, платими в брой на посочения адрес. При получаване на тръжната
документация представителят на съответния кандидат следва да представи документ за самоличност и документ за актуално съдебно състояние на юридическото лице, което представлява, а в
случаите на упълномощаване – и пълномощно в писмена форма. Документите по предходното изречение, които са съставени на език, различен от българския, следва да бъдат придружени с превод на
български език.
4. Оглед на обекта – всеки работен ден до 20-я ден /включително/ от обнародването на съответното Решение, от 9.00 до 17.00ч., с предварително подадена писмена заявка в офиса на ПОАП,
гр. Пловдив, ул. “Железарска” №1 и представен документ за закупена тръжна документация.
5. Предложенията за участие в търга се подават в офиса на ПОАП, ул. “Железарска” №1, до 16.00 часа на деня, предхождащ търга.
6. Начин на плащане: Достигнатата на търга цена се заплаща в български лева по следния ред: 50% - при сключване на приватизационния договор по банкова сметка на Община Пловдив. От тази сума
се приспада внесения депозит. ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена и е дължим в пълен размер с първата вноска. Остатъкът от цената в размер на 50% се заплаща в срок до четири
месеца от сключването на договора. Купувачът може да заплати цялата покупна цена еднократно при сключването на договора.
7. Възлага на Изпълнителния директор на ПОАП да сключи приватизационен договор със спечелилия търга участник в срока по Наредбата за търговете и конкурсите.

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

Необходими документи за участие в конкурса:
– Заявление по образец – Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за
провеждане на конкурсите за държавни служители;
– Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не
е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от
общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от
правото да заема определената длъжност;
– Копие от документи за придобита образователно-квалификационна
степен – магистър;
– Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността
на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна
книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на
дейност в чужбина.
– Други документи: за компютърна грамотност, за владеене на чужди
езици и др. допълнителни квалификации;
– Подробна автобиография.
Документите, издадени в чужбина се предоставят в легализиран превод
на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.
Място за подаване на документи:
– Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
– Адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19, Център за административно обслужване.
Краен срок за подаване на документи: 14 дни от датата на публикуване
на обявлението за конкурса в централен ежедневник и в регистъра по чл. 61,
ал. 1 от Закона за администрацията.
Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или
други съобщения във връзка с конкурса: сайта на МРРБ: www.mrrb.
government.bg и информационното табло в МРРБ, гр. София, ул. „Св. Св.
Кирил и Методий” № 17-19.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично
или чрез пълномощник.
Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя
на кандидатите при подаване на документите.

Търгове, конкурси, Корпоративни промени, Покани
за обществени поръчки, Търгови предложения Изменения по наредби, Процедури
по приватизация, Уведомления и други обяви от частната и държавната сфера

За допълнителна информация и заявки: тел.02/4395 822, e-mail: reklama@pari.bg

Частен съдебен изпълнител ЛЪЧЕЗАР МИНКОВ, рег. № 785 с район
на действие – района на СГС е насрочил първа публична продажба
на:

ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СТОМАНЕНОБЕТОННА СГРАДА
(бивш битов комбинат), представляваща ТЪРГОВСКО – ПРОИЗВОДСТВЕН КОМПЛЕКС /офис-сграда/, находящ се в гр. София, на
ул. „Суходолска” № 2, със застроена площ от 422,65 кв. м., заедно с
правото на строеж върху общинска земя, представляваща парцел
ІІ от квартал 17 по регулационния план на гр. София, местността
ж. к. „Западен парк” – собственост на „РУЕН” АД.
Началната цена, от която ще започне проданта е 487 920.00 лв.
без ДДС.
Продажбата ще се проведе от 28.06.2011 г. до 28.07.2011 г. до 17:00
часа в сградата на Софийски Районен Съд, III-то Гражданско отделение (брачно) с адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54.
Наддавателните предложения се подават в деловодството на
Софийски Районен Съд, III-то Гражданско отделение (брачно) с адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54 – западното крило на сградата, в запечатан плик, съдържащ наддавателно предложение и квитанция за внесен задатък, в размер на 10 на 100 върху началната
цена по сметка на ЧСИ Лъчезар Минков в Централна Кооперативна
Банка АД – Клон „Централен”, IBAN: BG 41 CECB 9790 1067 2660 01, BIC:
CECBBGSF.
Резултатите от търга ще бъдат обявени на 29.07.2011г. в началото на работния ден.
Документите относно недвижимия имот са на разположение в
деловодството на СРС, III-то Гражданско отделение на посочения
адрес. За допълнителна информация тел.: 02/93 00 289.
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Патентни войни сагата продължава
Apple отново съди HTC
за нарушени патенти
Започна нов епизод от
битката за интелектуална
собственост между двата
мобилни гиганта Apple и
HTC, след като в петък калифорнийската компания е
подала още един иск срещу HTC в Комисията по
международна търговия на
САЩ във Вашингтон. Това
съобщиха световните агенции късно в понеделник.
С жалбата Apple иска да
бъде прекратен вносът на
"портативни електронни устройства и сроден софтуер",
произведен от тайванската
компания.
Повторение

Това е второто оплакване от
страна на Apple, които миналата година обвиниха HTC,
че са нарушили около 20 патента, свързани с графичния
интерфейс на iPhone, както и
с "основната архитектура и
хардуер".
В сегашната си жалба
Apple твърди, че HTC е нарушила пет патента за архитектурата на софтуера и
потребителския интерфейс
в преносимите електронни
устройства, за хардуера, използван за сензорни екрани,
и за сензорите за движение,
съобщава Bloomberg. Технологичният сайт All Things
D отбелязва, че новият иск
може и да се използва като
подсилващ аргумент за предходните жалби от Apple.
След подаването на първата жалба Стив Джобс,
изпълнителен директор на

Надолу
Акциите падат
▶ Акциите на HTC загубиха 5.9% от цената
си на борсата в Тайпе,
като затвориха на
925 TWD - най-ниска-

Apple, каза, че няма нищо
против конкуренцията, но
смята, че тя би трябвало да
се възползва от своя технология, вместо да краде
патентовани изобретения.
"HTC е поразена, че Apple
прибягват до съревнования в
съда вместо на пазара", казва
Грейс Лей, главен съветник в
HTC. Тя допълни, че компанията продължава "яростно
да отрича всички отминали
и настоящи обвинения на
Apple".

та цена от 11 февруари
насам. Акциите на HTC
са поскъпнали с 2% през
тази година на фона на
5.2-процентен спад на
индекса Taiex, който
служи за бенчмарк при

технологичните компании.
▶ В същото време акциите на Apple отбелязаха спад на цената с 1.6%
до 354 USD при търговията на Nasdaq.

Таблет от четвърто
поколение

През март HTC пусна в
продажба Flyer - първия
таблет на компанията, който се бори с iPad на Apple
и със Samsung Galaxy Tab.
Flyer е със 7-инчов екран
и използва Android, докато
вторият таблет на компанията в САЩ, EVO View 4G,
предлага по-бърза връзка
посредством мрежата на
Sprint, която е от четвърто
поколение.
Главните заподозрени

В последната жалба на Apple
не е включено името на новия таблет, но пък присъстват устройства като Droid
Incredible, Wildfire, Evo 4G
и Desire. HTC също има
подадена жалба в комисията
срещу базираната в Купертино, Калифорния, Apple.
Разкритията по жалбата
трябва да бъдат оповестени
на 16 септември.

Снимка вихър ласков

Илия Темелков

Нови модели Mac Pro и MacBook Air
ще бъдат пуснати в близките дни
Компютрите ще се
продават с новата
операционна
система на Apple
Mac OS X Lion
Нови модели на MacBook
Air се очакваха в средата
на юли, но, изглежда, че
освен тях ще видим и
нови модели на върховия
клас настолни компютри
на Apple - Mac Pro. Според източник на блога
9to5mac от Apple са пратили серийни номера за
подобрени Mac Pro, което
говори, че вероятно ще
станем свидетели на премиера в следващите дни.
За по-чист въздух

От пуснатите номера се
вижда, че Apple ще представи общо четири моде-

▶Изненада ще бъде премиерата на новия настолен Mac
Pro, която се очакваше в началото на август. Новите
Mac Pro вероятно ще са с леко променен дизайн,
Thunderbolt порт, а слуховете предполагат и BluRay
устройство
Снимка Bloomberg

ла MacBook - два 11-инчови и два 13-инчови. И
от двата размера ще има
по-слаб стартов модел
и по-мощен ъпгрейднат
модел.

Основните подобрения спрямо предходното
поколение MacBook Air
са в процесорите, които
ще са Sandy Bridge, и
високоскоростния порт

Thunderbolt.
Appleinsider съобщава,
че новите модели ще бъдат и с подсветка на клавиатурата като в MacBook
Pro. Според същия източник премиерата на новите
модели Air ще стане през
следващата седмица.

нисък, отколкото досега.
Най-вероятната причина
е, че така ще може да влиза безпроблемно в стандартните рафтове за сървъри. Със сигурност и тук
ще има Thunderbolt порт,
а слуховете предполагат и
BluRay устройство.

Подранил
професионализъм

Лъвът е тук

Изненадата идва от подранилата премиера на
професионалните настолни машини Mac Pro. Тя
се очакваше в началото
на август, но явно ще се
случи още тази седмица.
Въпреки всичко съществува вероятност от Apple
да са пратили номерата на
частите прекалено рано,
но тя е доста малка.
Новите Mac Pro вероятно ще бъдат с леко променен дизайн - малко по-

Отдавна се твърди, че новите макове ще бъдат първите компютри с новата
операционна система на
Apple - Mac OS X Lion.
Премиерата на Lion ще е
през Mac App Store този четвъртък. Слуховете казват, че
тогава ще бъде премиерата и
на трите продукта. Освен това се очакват и нови модели
Mac mini, които би трябвало
да бъдат с Thunderbolt и побързи процесори, но за тях
все още няма информация.
Илия Темелков

Ултратънък
HP ще конкурира
MacBook Air
▶ HP най-вероятно ще
е пионерът, който ще
използва концепцията на Intel - Ultrabook.
По думите на Intel
това са лаптопи с
"функции, подобни на
таблет", вкарани в
"тънък, лек и елегантен дизайн".
▶ Очаква се HP да пуснат два или повече модела Ultrabook,
които ще разчитат
на двуядрени ултратънки процесори
Core i7 с честота 1.7 и
1.8GHz. Компанията е
отказала коментар по
въпроса.
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Защо не се отказа от
първата си любов, Мърдок
Заради скандала
с подслушването
около News of the
World САЩ може
да разследват News
Corp., а корпорацията
вече загуби 7 млрд.
USD от стойността си
Нека се откажем от вестникарския бизнес, той само
дърпа надолу цената на акциите на компанията. Това
предложение отправя преди
18 месеца един от 10-те
най-големи акционери в медийната корпорация News
Corp. към Рупърт Мърдок
и сина му Джеймс. И двамата обаче са категорично
против вестниците да се
отделят в самостоятелна
компания, за да изпъкне
стойността на останалите
активи в корпорацията. Дори и ако запазят контрола си
в двата бизнеса.
“Жалко, че не ме послушаха”, казва анонимният
акционер пред Reuters. Може би и двамата Мърдок
вече си мислят, че това не
е било чак толкова лоша
идея.
Ако я бяха реализирали,
скандалът с телефонното
подслушване на жертви на
атентати, в който беше замесен британският таблоид
на корпорацията News of
the World, може би нямаше
да има чак толкова пагубен
ефект върху цялостния бизнес на News Corp. Може би
за Мърдок щеше и да е полесно да придобие пълния
контрол върху британския
сателитен канал BSkyB. А
може би щеше и да предотврати разследването от
страна на американските
власти заради вестникарския скандал на Острова.
Снимки bloomberg

3.8 млн. копия са
продадени от последния
брой на News of the World
Силният читателски
интерес увеличи
продажбите на
британския таблоид с
над 30% в сравнение с
предходната неделя
Общо 3.8 млн. са продадените копия от последния
брой на британския таблоид News of the World,
съобщават от компанията
издател News International,
цитирани от Reuters. Вестникът със 168-годишна
история беше закрит заради скандал, свързан с под-

слушване на телефоните на
жертви на престъпления и
атентати. Продажбите от
последния тираж на седмичника са с 1.1 млн. повече в сравнение с тези от
предпоследната му неделя,
когато скандалът още не се
беше разразил.
Дистрибуторите казват,
че са се изправили пред неочаквано голямо търсене на
последния брой в цяла Великобритания. Интересът
към изданието е нараснал
покрай увеличаването на
разкритията за злоупотреби, коментират те.
В последния брой бе да-

дено безплатно място за реклама за “добри” каузи. Освен това 74 пенса от цената
на вестника, която възлиза
на 1 паунд, ще бъде дадена
за благотворителност.
Последното неделно издание на News of the World
съдържаше и приложение
от 48 страници с най-големите вестникарски попадения на изданието.
Жителите на Великобритания и Ирландия пък можеха да заявят по пощата
безплатен сувенирен комплект от първия и последния брой на News of the
World.

Колко загуби
Мърдок досега

Финансовото измерение
на скандала с News of the
World не спря със закриването на изданието в неделя,

а удари целия бизнес на
групата. Медийната империя News Corp. изгуби 7
млрд. USD от пазарната си
цена по време на борсовата
търговия през последните 4
дни, съобщава Bloomberg.
Акциите на базираната в
Ню Йорк корпорация спаднаха с 4.6% до 15.19 USD
на борсата в Сидни и със
7.6% на Nasdaq през пред
ходния ден. Това е най-големият срив за компанията
от април 2009 г. насам. Така
общата пазарна капитализация на News Corp. се
срина с 15% до 41.2 млрд.
USD.
Спадът обаче не може да
се сравнява със загубите на
компанията от затварянето
на News of the World или
забавянето на сделката за
придобиване на 61% от телевизионния канал BSkyB,
коментира Дейвид Банк,
анализатор от RBC Capital
Markets в Ню Йорк.
Междувременно BSkyB,
в който Мърдок държи
39%, също изгуби част от
стойността си. От 4 юли,
когато Guardian публикува
материал за подслушването на телефона на убитата
ученичка Мили Даулър,
до днес цената на компaнията се сви с около 2.6
млрд. GBP. Само по време
на вчерашната търговия в
Лондон акциите на компанията спаднаха с 2.2% до
700 пенса.
Хитрият ход

Заради скандала медийният
магнат може и да не изкупи
телевизионния канал, тъй
като вече сделката среща
съпротива от страна на обществото, а и политическата подкрепа за нея спадна.
Преди ден Мърдок все пак
обяви, че е съгласен да премине през пълната процедура за придобиването на
100% от компанията и да
изчака становището на антимонополната комисия. До
произнасянето й ще минат 6
месеца, посочват от самата

комисия. Според анализатори това е хитър ход от
страна на Мърдок, който
се надява междувременно
скандалът да се забрави от
хората, а политическият
натиск да отслабне.
Американският
отзвук на
британския скандал

Междувременно обаче
Мърдок може да има проблеми не само на Острова,
а и в САЩ. Според юристи,
цитирани от Reuters, News
Corp. може да бъде разследвана от американските власти заради нарушаване на
местните закони за извършването на подкупи. Експертите твърдят, че News
Corp. може да попадне под
ударите на закона, ако американските власти докажат,
че скандалът във Великобритания е свързан с нарушаване на американския
закон за чуждестранните
корупционни практики.
Според него е престъпление, ако компания, регистрирана в САЩ, се опита
да подкупи чуждестранни
държавни служители.
По данни на британските издания репортерите
на News of the World са
плащали подкупи на полицаи, за да се сдобият с
информация и да подслушват телефони дори и на
кралското семейство. Daily
Mirror отбелязва, че таблоидът е предлагал подкупи
дори и на нюйоркската
полиция, за да получат
записи от частни телефонни разговори на жертви
на атаките от 11 септември 2001 г. Засега това са
твърдения, достатъчни за
започване на разследване.
Ако са плащани подкупи,
корпорацията най-малкото
е нарушавала законите за
счетоводството, коментират правните експерти. И
по всичко личи, че скандалът не само не утихва, а се
разраства.
Дарина Черкезова

Гордън Браун:
За вестниците работят
престъпници
▶ Бившият британски премиер Гордън
Браун казва пред BBC, че изданията на
медийния магнат Рупърт Мърдок използват услугите на криминално проявени
лица, за да се сдобият с конфиденциална
информация както за неговото семейство, така и за други хора. Той обвини
друго издание от групата - The Sunday
News, като според него оттам са имали
достъп до банковите му сметки, правна
документация, данни до медицински досиета и др.
▶ Браун коментира, че знае за два случая,
за които има абсолютни доказателства,
че компанията News International, която
издава вестниците на Мърдок във Великобритания, е наемала хора да се занимават със следене и подслушване. По думите му в някои от случаите става въпрос

▶Гордън Браун
дори за лица, за които се знае, че са престъпници и дори имат досиета за извършени насилия и измами.
▶ “Искрено съм шокиран да открия случилото се. Ако аз - с цялата защита, която се
ползва един съветник или премиер - мога
да бъда толкова уязвим на безскрупулни
и незаконни действия, какво да кажем за
другите граждани?”, коментира Браун.
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Убийство по законен ред
Публикуваме този текст, защото го
намираме за напълно валидна гледна
точка в дебата за узаконяването на
евтаназията. Текстът е позиция на
неговия автор, а не на редакцията на
в. “Пари”. И макар законопроектът,

внесен в Народното събрание от
депутата Любен Корнезов (БСП),
да беше отхвърлен от всички
парламентарни групи, смятаме, че
темата за евтаназията не бива да
изпада в поредното си забвение. Тя

трябва да се дискутира, за да може
обществото, ако се наложи да даде
своя еднозначен отговор “за” или
“против”, да бъде сигурно, че не
изпуска нито един важен аргумент
или фактор.

снимка shutterstock

Как
евтаназията
би съкратила
разходите в
българската
здравна
система
Предложението да се узакони евтаназията в България
няма как да прозвучи като
акт на хуманизъм, дори господин Корнезов (бел. ред.
- Любен Корнезов, който
внесе законопроект в парламента) да бъде интервюиран до пълна загуба
на съзнание. На фона на
окаяната от години здравна
система, която твърде често
лишава тежко болни от животоспасяващи лекарства,
подетата от него инициатива изглежда като гавра с

Сериозните
заболя
вания са
съпроводени
от клинична
депресия, а в
такова състояние
човек е склонен
да взема
необмислени
решения
вече предрешения живот на
стотици българи, оставени
на произвола на институциите и неблагонадеждното
внимание на общественото
око, което с едно кликване

Красимира Джисова*

или натискане на дистанционното се просълзява,
а в следващия момент се
присвива от смях.
Обикновено в страните,
където процедурата е разрешена отчасти или напълно, институциите първо
обгрижват пациентите, а не
позволяват заболяванията
им да прогресират бързо
поради липса на лечение.
Доброволното умъртвяване
е наистина крайна мярка,
чиято хуманност все още
се приема за спорна.
В България обаче тя би
изглеждало като поредния
зловещ номер за
съкращаване на
бюджета
Дори поисканият от омбудсмана Константин Пенчев
референдум да се проведеше основателно, неговата адекватност не може
да бъде гарантирана, ако
изборът не е предшестван
от наистина голям дебат.
Обществото трябва да се
запознае подробно с всички аспекти на евтаназията,
а не просто да се цитират
корените и значението на
понятието като аргумент
за извършването й.
Самото понятие “асистирано самоубийство” е един
изгоден за администрацията
оксиморон. Трябва да се признае, че българските полити-

ци са опитни в създаването
на условия за фатален край,
но винаги има какво да се
прибави към “стратегията”
за повсеместен траур. Подобна необмислена стъпка
само би катализирала нарастващата безпринципност в
българската здравна система
и ще легитимира погазването на Хипократовата клетва.
Макар да знаем, че думите
не гарантират хуманността, от критическа важност
е да имаме на какво да се
позовем, да имаме възможност да се опрем на нещо,
а този антихипократовски
акт обезсмисля най-важното
условие:
лекарят няма право да
отнема живота, а само
болката
Да питаш “Нима умиращият няма право да избере
смъртта?”, означава да му
помогнеш да свикне с мисълта, че няма друг избор.
Нещо повече, когато въпросът се поставя по този
начин, дебатът приключва
в момента на възникването му, без много-много
мислене и усилие да се
предвидят последствията.
Нима в едно общество,
което претендира да е демократично въпреки някои
очевидни доказателства за
обратното, социално желателният отговор може
да бъде различен от: “Да,
всеки има право да избере
смъртта си”?
Британският лекар Питър
Саундърс прозорливо отбелязва, че правото да умреш
в един момент може да се
изроди “в задължение да
умреш”. Дали някой е готов
да понесе тази отговорност
в бъдеще чрез своето съгласие да бъде практикувано

“хуманното” умъртвяване?
Един от аргументите, които българските политици усърдно преписват от
чуждите законодателства
заедно с грешките, е, че
евтаназията ще се извършва
само от лица, които нямат
полза от нея.
В един момент тази процедура ще спести на държавата разходите по лечението
на тежко болните, но и тя в
никакъв случай не е безплатна. Първо, леталните
дози се осигуряват от фармацевтичните компании,
а не от благотворителни

Подобна
необмис
лена стъпка само
би катализирала
нарастващата
безпринципност
в българската
здравна система
и ще легитимира
погазването на
Хипократовата
клетва
дружества. Второ, никой
няма да приеме да умъртвява хора срещу 500 лв.
месечно само защото така
изпълнява последната им
воля. Последното подсказва, че хуманната екзекуция
може да се превърне в една
от най-добре платените медицински практики и дори
да предизвика
обособяването нов
бизнес сектор
Ветеринарите, които извършват евтаназия на ку-

чета в САЩ, взимат от
порядъка на 100 долара, а в
случай, че бъде приложена
в домашни условия, цената
скача до 300. Наред с това
те работят с погребални
агенции и крематориуми
и предлагат пълен пакет
услуги за опечалените
собственици на домашни
любимци, като по този начин създават нова бизнес
ниша. Такива може би са и
логичните следващи етапи
от развитието на човешката евтаназия, която днес
политиците, от глупост или
пресметливост, се осмеляват да наричат “хуманна”.
Вместо да се търсят нови
начини за справяне с болестотворните процеси, легализирането на евтаназията ще
стимулира лекарите да абдикират от задълженията си.
Няма нужда да се привеждат
примери за това колко пъти
тежко болни, на които не
са давали никакъв шанс за
оцеляване, са били излекувани и не са стигали до
терминална фаза. Не трябва
да се пренебрегва и фактът,
че сериозните заболявания
са съпроводени от клинична
депресия, а в такова състояние човек е склонен да взема емоционални решения,
бързи решения, необмислени решения, които може да
завършат със
самоубийство,
поощрявано от закона
В по-големите държави и
особено онези, които имат
чудовищна здравна система
като САЩ, подобни мерки
са голямо облекчение за
системата. В страни като
България, където да умреш
е наистина в един момент
задължение и на никого не
му пука, че няма живото

В страните,
където
процедурата
е разрешена,
институциите
първо обгрижват
пациентите, а
не позволяват
заболяванията
им да
прогресират
бързо поради
липса на лечение
спасяващи лекарства, узаконяването на евтаназията
ще бъде един безскрупулен
способ държавата да се
справя законосъобразно с
“негодната” част от обществото максимално бързо,
и то по лична воля, като
така си спестява разходите
по лечението им.
Ако се разреши евтаназията, както предлага големият алтруист Любен Корнезов, законът би трябвало
да задължи лекарите да я
извършват. При положение,
че умъртвяването се тълкува
като хуманно действие, защо
се предвижда в смъртните
актове на преминалите процедурата да пише, че са починали от естествена смърт?
Би трябвало извършителите
да се гордеят със своя хуманизъм и да впишат имената
си като спасители. 
* Авторката е публицист и
журналист на свободна практика.
Публикувала е в издания като
в. “Култура”, в. “Литературен
вестник”, в. “Капитал” и др.
Носителка е и на награди от
национални литературни конкурси.
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Изгревът
на черното
слънце

Фестивалът в Каварна изживя
периода на залязващите титани
и попадна на актуалната метъл
сцена
Навремето се шегувахме,
че отиде ли някоя група
на фестивала в Каварна,
с кариерата й е свършено.
На морския бряг свиреха
главно застаряващи хеви метъл банди, за които
дори вървяха слухове, че
са си купили вили в околността и просто отскачат
до сцената.
Трябва да признаем, че
за втора поредна година
организаторите от Loud
Concerts елегантно ни
затварят устите. Който
е стъпил малко встрани
от редовия метъл, много
добре знае имената Opeth
и Katatonia, но по-интересното е, че това лято
ще видим не само тях, но
и Paradise Lost и Tiamat,
които Микаел Окерфелдт
от Opeth и Йонас Ренске
от Katatonia споменават

▶Opeth

200

▶хил. лв. средно струва
лайнъпът на Kavarna
Rock Fest

като основни влияния в
музиката си.
Така на фестивала се
оформя доста хомогенна
картина от едни от първите имена на дет и дуум
метъла и техните наследници, чиято популярност
е далеч от залязваща. С
други думи - комбинация от концерти, за които
феновете на авангардния
метъл у нас не са се осмелявали да мечтаят.

Билети

▶Еднодневен билет: 40 лв. предварителна продажба, 50
лв. на място
▶Тридневен билет: 90 лв. предварителна продажба, 100
лв. на място
▶Деца до 7-годишна възраст
влизат безплатно с придружител. Всички деца до 18 години
трябва да носят и попълнена от родител декларация за
малолетни и непълнолетни
лица.

Билетите се продават в
мрежата на Ticketstream.

30%

▶от бюджета на
фестивала отиват за
реклама

15 юли, петък
Katatonia

Оставили дет вокалите далеч зад гърба си, шведите
от Katatonia с годините се
развиха и промениха звука
си до такава степен, че ако
попаднат в алтернативна
метъл вселена, вероятно
биха били звездите на
естрадата. Едновременно
с видимата прогресия в
мелодиите и хармониите
групата успя да запази
типичната си меланхолична атмосфера, заради
която някои критици ги
определят като The Cure
на метъла.
Още от основаването
на групата през 1991-ва
Йонас Ренске и Андрес
Нистрьом непрестанно
преоткриват звука си и
разширяват понятието
"метъл". Ранните албуми
на Katatonia се характеризират с тягостна и мрачна
атмосфера, заради която
често ги определят като
дуум метъл. Микаел Окерфелдт, вокалист на Opeth
и дългогодишен приятел
на групата, се включва с
дет вокали в Brave Murder
Day и Sounds of Decay, тъй
като фронтменът Йонас
Ренске губи способността
си да изпълнява тежки
вокали по здравословни
причини. Това води до
преход към по-мек звук и
намаляване на дължината
на песните.
В по-новите албуми групата се отдалечава от екстремния звук и придобива
по-прогресивен и дори
психеделичен тон, обогатен с клавири, множество хармонии, мелодични
обертонове и симфонични аранжименти. Все пак
Katatonia запазват теж-

▶Paradise Lost

ките рифове и въпреки
чистите вокали са трудно
слушаеми за неопитното
ухо.

Paradise Lost
(хедлайнър)

Британците Paradise Lost
без съмнение може да се
нарекат пионери на готик

и дуум метъла (заедно
с Anathema и My Dying
Bride). В края на 90-те те
еволюираха в по-популярен синтрок стил, напомнящ Depeche Mode, за
да направят пълен обрат
към дуум корените си в
последните албуми.
В най-новия си албум
Faith Divides Us - Death

Unites Us групата захвърли всички останки от поп
в звука си, в резултат на
което се роди най-тежкото им произведение от
1995-a насам. В записа на
албума участва и барабанистът Ейдриън Ерландсон, свирил с групи като
Cradle Of Filth, At The
Gates и The Haunted.
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съботния ден в Каварна.

17 юли, неделя

Arch Enemy
(хедлайнър)

▶Arch Enemy

ски прогресив-рок, блус
и фолк, за да стигнат до
дет метъл. Това заедно с
таланта на Микаел Окерфелд, който се справя еднакво добре с чисти и дерящи
вокали, прави Opeth една
от най-уважаваните метъл
групи с многомилионни продажби и фенове.
Преходите между мелодични и прогресив моменти
кара критката да не възприема Opeth като типична
дет метъл банда, а на живо
качеството на групата трудно
се различава от студийните
им записи. Наскоро те обявиха, че работят по десетия
си албум Heritage, който ще
трябва да наследи наградения с "Грами" Watershed и
ще има само чисти вокали
и музика, вдъхновена от 70арския прог. През есента
Opeth и Katatonia, с които са
дългогодишни приятели, за
първи път от десет години
насам ще направят общо
турне в САЩ.

музикалния бизнес. След
петгодишно затишие Tiamat
издадоха последния си
албум Amanethes - лирично даркуейв пътешествие,
смятано от критиците за
най-разнообразния им
опит досега.

Sylosis

Sylosis като нищо може да се
окажат най-младата група,
която е свирила в Каварна,
което не им пречи да са съвсем на място сред големите
групи. Звукът им е елегантна и брутална смесица от

влияния, за които групата си
признава - стегнатите рифове на американския траш с
мелодиката на популярния в
последните години метълкор,
допълнени от вокали, които
бият на дет метъл. Накратко
- очаквайте ударен старт на

Застоят не е вариант
Надявам,
че имам
вътрешна
цензура, която
поне ме спира
от използването
на най-лошите
клишета

Когато човек чуе "португалски метъл", в главата му или
зейва празнина или се сеща
за Moonspell. Още с втория
си албум Irreligious, издаден
през 1996-а, бандата успява
да постигне това, което никоя друга португалска метъл
група не е успявала - продава
над 10 хил. копия само в
родината си. Следващите години носят промени в звука
на групата, който става доста
по-експериментален, но със
запазени готик и дет елементи, а успехите и големите
турнета не спират.

16 юли, събота
Opeth

(хедлайнър)

Няма човек, който да разбира от тежка музика и да
не се диви пред майсторството на шведската прогресив дет група Opeth.
Влиянията им тръгват от
джаз, минават през 70-ар-

Повече от две десетилетия
легендарната готик-рок
група Tiamat умело смесва
сурови вокали, тежки и
бавни китарни рифове и
клавири. Tе постепенно
развиват стила си от дет
метъл към готик и дуум
звучене, експериментирайки с женски вокали
и електронни елементи.
Фронтменът на групата
Йохан Едлунд не спира да
изненадва феновете с нови
идеи и отказа си да следва
предсказуемата логика на

Теодора Мусева,
Илия Темелков

Интервю Йонас Ренксе, вокалист на Katatonia

Moonspell

Tiamat

Едва месец и половина след
излизането на осмия студиен албум на Arch Enemy
- Khaos Legion, бандата
ще излезе на българска
сцена. Една от най-успешните и уважавани групи
от шведската мелодик дет
сцена, Arch Enemy имат
15-годишна история, на която начало дава основният
композитор на групата Михаел Амот. Заедно с брат
си Кристофър, колегата си
от Carnage Йохан Лиива и
барабаниста Даниел Ерландсон Михаел създава
нещо, което "се опитва
да съчетае мелодия, агресия и техничност". Четири
години и три албума покъсно мястото на Лиива е
заето от германската журналистка Ангела Госо, с
която бандата изживява
своеобразен ренесанс. Във
фестивала участват още
групите Sonata Arctica и
DreamShade на 15 юли и
Lake Of Tears и Suicidal
Angels на 17 юли.

трябва да свиря на китара
цял ден, за да намеря и
нещо нищожно, по което
си струва да работя.
▶Последният ви албум
Night is a New Day май
е най-хармоничният
и хомогенен, който
някога сте правили.
Бихте ли казали, че
отразява съзряването ви като личности?

▶Здравейте, Йонас.
Как успявате да
съчетаете творчеството с турнетата и
бащинството?

- Това е нещо, което съм
избрал. Справям се добре.
Да, понякога отсъствам
за дълго време, но после
прекарвам повече време
с децата си у дома, защото тогава имам повече
време.
▶Колко са големи децата ви? Каква музика
слушат?

- Имам двама синове,
единият е на осем, другият е на две години. И
двамата много обичат
музиката. В момента са
популярни хитове в стил
"Евровизия".
▶Отделяте ли специално време, за да
пишете музика, или
чакате вдъхновението?

- Различно е. Понякога
най-добрата идея на света просто идва без предупреждение, а понякога

- Предполагам, че да.
Всъщност не съм си мислил върху това. Срещаме
различни източници на
вдъхновение непрестанно.
Застоят не е вариант.
▶Знаем, че обичате Jeff Buckley и
Radiohead. Имате ли
други вдъхновения извън метъл сцената?

- Sun Kil Moon, Red
House Painters, Talk Talk,
Massive Attack... и много
други.
▶Katatonia има ли
терапевтичен ефект

върху вас? Както
казва китаристът
ви: да "канализираш
негативната енергия"
в музиката.

- Да, понякога е голямо
облекчение да се потопиш
в творческия свят и да
забравиш за всички простотии в истинския свят.
▶Кой е най-странният
сън, който си имал
някога? Сънуваш ли
песни или текстове?

- Обикновено не помня
сънищата си, а странните
сънища, които си спомням, са твърде сложни,
за да се разкажат (смее се
- бел. авт.). Използвам части от интересни сънища
в текстовете, но немного
често.
▶Кога и къде пишеш
текстове?

- Обикновено събирам
части, неща, които пиша
у дома. После довършвам
всичко в студиото.
▶Правиш ли много редакции после? Трудно
ли е да редактираш
собствените си текстове?

- Много редакции! Да,
трудничко е, но накрая си
струва!
▶Как намираш баланса
между простотата и
клишетата?

- Не съм сигурен, че съм
го намерил (пак се смее
- бел. авт.). Но се надявам,
че имам вътрешна цензура,
която поне ме спира от използването на най-лошите
клишета.
Теодора Мусева
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24 свободно време

Онлайн ли си?

Въпреки че мъжете в интернет са повече,
жените са по-активни

Най-равни

Мъжете на планетата са
повече от жените. Това
се запазва и в “онлайн
матрицата”. Жените са
46% от общия брой на
интернет потребителите
(виж карето). Те обаче
прекарват по-дълго време
в мрежата.

537

Как минава
времето онлайн

Жените прекарват средно
6 часа месечно в социалните мрежи, докато там
мъжете “губят” по-малко
от пет часа на месец (виж
и графиката). Извън социалните мрежи жените са
значително по-привлечени
от порталите и сайтовете
за услуги, отколкото от
тези за разговори. И все
пак са по-активни от
мъжете в чатовете.
Освен това жените
отделят по-голямо
внимание и на сайтовете за споделяне
на видео и снимки.
Сумарно в световен мащаб дамите
са по-склонни да
губят времето си в
мрежата.

мето и онлайн навигацията,
докато младите са в социалните мрежи и чатовете.
С навлизане в по-зряла възраст хората започ-

Време за пазаруване

Не е изненада и че жените
са по-чести посетители на
сайтовете за пазаруване и
прекарват по-дълго време
от мъжете в разглеждане на
стоки. Според изследването
на comScore в страниците
за бижута и луксозни стоки дамите прекарват два
пъти по-дълго време.
Изследването показва,
че жените са по-податливи на рекламни послания, но пък мъжете
успяват да запомнят и
повече от рекламите.
Мобилни въпреки
пола

Оказва се, че в

Това обаче се влияе не само
от пола, а и от възрастта.

▶ млн. жени по света
ползват социални
мрежи

▶ млн. мъже са
потребители в
социални мрежи

6

4.5

Потребители на мобилни
устройства в ЕС 5*

Мъже

��%

Жени

Мъже

Лична поща

��%

��%

�%

��%

Жените прекарват повече време онлайн

В световен мащаб

+3%

Европа

-1.5%

Азия и Тихоокеански регион

+2.5%

Латинска Америка

-2.7%

Мъже

Демографски профил на интернет активността

��%

Жени

��%

29%
41%

Жени

Споделяне на видео
и снимки
Чат

��%

Социални мрежи
Търсачки

Прогноза за времето
Лична поща

Карти

��%

Банкови сметки

��%

Чат

Мъжете пък са по-склонни
да гледат повече телевизионно съдържание онлайн.
Вероятно и затова сред
онлайн зрителите те са
почти два пъти повече от
дамите. Най-голяма разлика във времето, прекарано в гледане на видео в
интернет, е в Канада - там
мъжете прекарват средно
30 часа в гледане на видео
в мрежата. За сравнение
дамите губят значително
повече време в сайтове
като YouTube.

* ЕС 5 се състои от Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия.

��%

Общото време на двата пола в %

Онлайн видеото само за мъже

Притежатели на смартфони

118 000 000
116 000 000

Жени

▶ часа месечно
прекарват мъжете
в социална мрежа

Най-честите активности в мрежата

петте най-големи европейски
икономики жените, които
използват мобилни комуникации, са с 2 млн. повече от
мъжете. Това разбива мита,
че дамите се интересуват
по-малко от технологии. И
все пак притежателите на
смартфони от мъжки пол са
повече (виж карето).

Златина Димитрова

��%

Социални мрежи

ват да се интересуват повече от географски карти и...
от банковите си сметки. Без
изненада - спортът остава
тема, която вълнува повече
мъжете.

Възрастта има
значение

598

▶ часа средно на месец
прекарват жените в
тези сайтове

Според изследването при
престоя си в интернет повъзрастните потребители
се насочват повече към новините, прогнозата за вре-

Източник: comScore

Когато говорим за мъжете
и жените, не бива да бъркаме равнопоставеност
с еднаквост. Във време
на стремеж към равнопоставеност на половете
хората не спират да се
вълнуват от нещата, които
подчертават различията
между жените и мъжете.
А различия, доказа се, има
дори в начина, по който
използваме интернет и
новите медии. Компанията comScore, която прави
проучвания на този пазар,
представи изследване за
поведението на двата пола
онлайн.

��%

Новини

Спорт

��%
��%
��.�

��.�

��.�

��.�

��.�

��.�
��.�
Средна възраст

��.�

��.�

��.�

��.�

Все още жените, които използват интернет,
са по-малко от мъжете

Какво предпочитат жените

В световен мащаб

Портали

95%

Услуги

94%

Медии за разговори

89%

Търсене/Навигация

88%

Забавление

88%

54%

Жени

46%

52%

Жени

48%

Мъже				
Европа
Мъже				

Азия и Тихоокеански регион

56%

Мъже				

Жени

44%

Латинска Америка

51%

Мъже				

Жени

59%

