Новини ▶ 11

Политическо
надхитряне
води САЩ
към фалит

Понеделник

Новини ▶ 6

Сблъсъкът между
Любомир Павлов
и Христо Грозев
се пренесе и в Русе

цена 1.50 лева

Поуките от
монопола
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USD/BGN: 1.37155

EUR/USD: 1.42600

Sofix: 416.76

BG40: 129.51

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

0.00%

0.00%

-0.11%

+0.36%

Държавата беше принудена да освободи керосин от резерва, а железниците бяха заплашени
от спиране заради недостиг на гориво. Това нямаше да се случи, ако доставките за въздушния
и железопътния транспорт не бяха 100% монополизирани от „Лукойл“ ▶ 2-5
Компании ▶ 8-9

Когато
магазинът
на село
порасне

Компании и пазари ▶ 10

Next Generation ▶ 14-15

Общото
Кариерист
застраховане
не е мръсна
отчете първи
дума
ръст за годината

▶Виктория Малканова, генерален
мениджър на “Алтиус България”
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Мнения

Печеливш
Питър Чоу

Губещ
Тотю Младенов

Водещият тайвански производител на смартфони
Ейч Ти Си (HTC), чийто главен изпълнителен директор
е Питър Чоу, удвои печалбата си за второто
тримесечие. Чистата печалба на компанията
за април - юни е скочила със 103% до 607 млн. USD.
Компанията е продала през периода 12 млн. мобилни
апарата.

Сайтът на оглавяваното от Тотю Младенов
Министерство на труда и социалната
политика беше хакнат и не беше достъпен през
голяма част от неделния ден. Вместо това се
зареждаше надпис с нецензурни закани. Хакерът
се е подписал като DANISR и не е написал мотиви
за действията си.

Коментар

▶ Бойко Борисов: Сагата с
“Лукойл” е тест за министрите и за мен
▶ Е, засрамиха се най-после
или Златев реши да им
намали комисионите!!! 150
МИЛИОНА ДОЛАРА ще му
ги опростят ли на Златев,
или вече са си ги поделили,
да не забравяме коя фирма
е охрана в “Лукойл”!!!

Новите въпроси

От jacod

▶ Мисля, че логиката е
проста, държавата България не е създадена заради
“Лукойл”, а “Лукойл” е тук,
защото я има държавата
България!
От Mako

Компании
и пазари
▶ 12-13

Как да
победим
инфлацията

Новини ▶ 6

Първанов защити правото
на агентите на ДС да бъдат
топдипломати
Президентът наложи вето върху Закона за дипломатическата служба.
Парламентът обаче ще го прегласува веднага след ваканцията си

Петък

USD/BGN: 1.37155

EUR/USD: 1.42600

Sofix: 417.21

BG40: 129.05

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

+1.30%

-1.29%

-0.41%

цена 1.50 лева

-0.15%

Снимка Марина Ангелова

29 юли 2011, брой 143 (5203)

снимка марина ангелова
Тема на деня ▶ 8-9

Компании ▶ 11

Ах,
този
SMS
спам

“Алкомет”
инвестира
27 млн. лв. в
повишаване на
ефективността

Регионален бизнес ▶ 18-23

Съживяването
на икономиката
в Русе вече се
усеща
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Бойко Борисов:
Сагата с “Лукойл”
е тест за министрите и за мен. Той
призна, че е дал политическо съгласие за действията на Дянков и Танов.

2

Плевнелиев:
Спирането на
“Лукойл” няма
да се отрази на
строителството на магистрали. Министърът
се чуди защо рафинерията е подкрепила закона
преди 2 години, а не го е
изпълнила.

3

БСП освети звездата на Бузлуджа
напук на забраната. Разпадащият
се паметник трябва да
свети до изборите.

Ако една тръба с еди-какъв си
дебит пълни басейн с еди-какъв
си обем, какво си мисли спасителят в момента? Решавали сте
такива задачи. Вариантите може
да бъдат хиляди. Това, което липсва в тези задачи обаче, е напълно
реалната възможност тръбата да
спре. Тогава вече няма никакъв
смисъл да мислите над задачата,
защото времето за мислене отдавна ще е отминало.
Думите “Лукойл” и “монополист” почти винаги са в едно
изречение. Но спирането на
рафинерията в края на миналата
седмица разкри, че бездната е още
по-дълбока, отколкото знаехме.
Компанията “Лукойл” е 100% (сто
процента) монополизирала доставките на керосин за летищата в
България и на гориво за влаковете
на БДЖ. Летищата са сключили
договори само с един доставчик,
отдали са собствените си резервоари само на един наемател,
доброволно са се превърнали в
зависими само от една компания.
Българските държавни железници
са сключили също договор само
с тази компания, а на всичкото

Изпълнителен директор и
главен редактор
Лилия Апостолова
4395802
lilia.apostolova@pari.bg

национален БИЗНЕСВСЕКИДНЕВНИК
www.pari.bg
ул. княз борис I №161
София 1202
e-mail: business@pari.bg
информация: 4395800
Издава
Бизнес Медиа Груп EАД,
част от Bonnier Business Press

Мениджър Реклама
Станислава АТАНАСОВА
4395851
stanislava.atanasova@pari.bg

редакционен екип
Зам. главен редактор
Иван БЕДРОВ - 4395838
ivan.bedrov@pari.bg

Иван Бедров
ivan.bedrov@pari.bg

Ситуацията
започва да
изглежда
все едно игрите на
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Златев са били на
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отгоре този договор забранявал на
БДЖ изобщо да използва други
доставчици на гориво. Сигурност
та на цялата транспортна система на България е доброволно
предадена в ръцете на една руска
компания.

Златев са били на вързано, а найчесто България е губила в тези
игри на карти. Кризата с “Лукойл”
започна да разкрива как през
последните години държавата доброволно се е увивала в пипалата
на октопод.

Извинете, ама дори и кварталната бакалница поддържа
отношения поне с двама доставчици на кисело мляко, защото не
иска да остава с празни щандове.
В държавата обаче не е така.
Случайно ли е това? Разумният и независим човек няма да
го допусне. Съмнявам се обаче
толкова много неразумни хора да
са се озовали едновременно на
толкова много ключови постове в
държавата. Тогава остава другата
възможност. А от кого са зависими ли? Отговорът е очевиден
- шефовете в транспорта могат да
бъдат зависими от своя министър,
а той от своя премиер, а той...

Колкото категорично и смело
да изглежда правителството в
тази ситуация, всъщност то само
изглежда в по-силната позиция.
“Лукойл” ще монтира измервателните уреди и в това никой
не трябва да се съмнява. Никой
няма да се откаже от бизнес за
милиарди заради няколко милиона разходи за едни машинки.
А пък никое правителство няма
да си позволи 5000 души да останат без работа 3 месеца преди
изборите. “Лукойл” скоро ще
заработи отново и този път вече
ще работи, спазвайки закона.
След това обаче идва ред на
премиера Бойко Борисов да отговори на новите въпроси: Кой,
кога и защо е поставил държавата в 100% зависимост от една
компания, докога това ще става
непрозрачно и кой ще поеме
отговорност за това?

На 6-ия ден от кризата с
“Лукойл” ситуацията става все
по-нелицеприятна. И започва да
изглежда все едно игрите на карти
между Бойко Борисов и Валентин
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Даренията към МВР ще
бъдат ликвидирани поетапно.
Първо ще бъдат спрени даренията
от физически лица, а най-вероятно
дарители ще останат само общините
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▶ търговци по морето са били глобени след проверки от
Комисията за защита на потребителите

Цветан Цветанов, министър на вътрешните работи

Годината е 2011

Гост-коментатор

Литературен анализ
на политическата
обстановка
Иван Стамболов
sulla.bg

Отново ще видим размахания
пръст, който ни напомня
колко лошо е без руски газ
през зимата и без руски бензин през
лятото
Като че ли миналата седмица найсетне започна кръстоносният поход
срещу руските интереси на Балканите. “Лукойл” беше наказан, “Лукойл”
беше спрян, светът притихна във възхищение и само Стамболов гледаше
от портрета завистливо, проклинайки
историческата участ по негово време
да няма рафинерия, на която да захлопне кепенците.
Всъщност каква беше тази акция
и какви ще са последиците от нея?
“Ярко доказателство, че пред закона
всички са равни” - ще кажат PRите на ГЕРБ, като ще пропуснат да
припомнят, че “Лукойл” от години не
си е плащал данъците, без това да го
приравнява пред закона към другите
неплащащи компании, които получават заплашителни писма от НАП, толкова скандални, че даже повдигнаха
въпроса за тях в парламента. Виждал
съм такова писмо, в което данъчните
заплашват получателя, че полицията
ще му забрани да пътува в чужбина.
Съмнявам се, че подобна кореспонденция е водена с “Лукойл”.
Има наблюдатели, според които
отнемането на складовите лицензи
е лична инициатива на проамерикански настроения Дянков - един вид
разнобой в редиците на ГЕРБ, който
току-виж довел до ситуация, в която
Бойко Борисов да гледа тъпо и с увиснало чене като Тодор Живков през
ноември 1989. Според други анализатори обаче Дянков не е тръгнал да
клати устоите на партията си, а действа срещу “Лукойл” именно по нейно
нареждане и се опитва да създаде
впечатление за предизборен конфликт между Борисов и Златев (който
впрочем от доста време е само член
на надзорния съвет на “Нефтохим” и
нищо повече) в период, когато и бездруго съоръженията на рафинерията
ще спрат работа за лятна профилактика. Аз обаче не мисля, че акцията е
предизборна, въпреки че има всички
качества на такава. Предизборното
шоу на седмицата беше откриването
на спортната зала.
Според мен акцията срещу “Лукойл”
има външнополитически мотиви. Не
е тайна, че голяма част от силата и самоувереността на Бойко Борисов идва

от подкрепата, която получава извън
България. Тази подкрепа той започна
да получава още по времето на царя
и тя му помогна да стане премиер,
надявайки се, че като такъв ще бъде
по-несговорчив с Русия, отколкото
предишното правителство на социалистите. За съжаление обаче той
излъга тези очаквания и за две години
показа точно обратното. Ето защо е
логично да предположим, че на Запад
и особено в ЕНП е настъпило известно охлаждане към Бойко Борисов в
средата на мандата му, симптоматичен знак за което е парламентарното
поведение на другите партии от ЕНП,
които най-сетне открито се обявиха в
опозиция, като гласуваха вот на недоверие срещу правителството - нещо,
от което досега се въздържаха, макар
че беше логично да го направят още
преди година.
И на този фон какво по-хубаво
от една наказателна акция срещу
“Лукойл” - емблемата на руското
икономическо влияние в страната?
Под формата на принципно и законно
действие правителството показва на
Европа, че България не е протекторат
на Русия и че то, правителството,
не защитава нейните икономически
интереси като свои. Междувременно започва да се продава гориво
от държавния резерв както житото
по времето на Жан Виденов - свеж
приток на пари в труден за бюджета
момент. “Лукойл” не търпи кой знае
какви затруднения и неудобства. До
няколко седмици лицензите му ще
бъдат върнати и животът ще потече
постарому. Междувременно обаче
над страната ще надвисне страхът
от бензинова криза и от опашки по
бензиностанциите. Отново ще видим
размахания пръст, който ни напомня
колко лошо е без руски газ през зимата и без руски бензин през лятото. Тогава мисълта, че сме протекторат, ще
стане по-смилаема, по-приемлива, а
недоволството на западната политика
от правителството на ГЕРБ - имагинерно, пренебрежимо и незначително
за българските избиратели. Такъв,
мисля, е анализът на политическата
ситуация. А освен това мисля, че Картаген трябва да бъде разрушен.
Авторът е рекламен консултант

▶Без коментар

снимка марина ангелова
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Поуките от монопола
Държавата беше принудена да освободи керосин от
резерва, а железниците бяха заплашени от спиране
заради недостиг на гориво
Правителството разблокира
1800 тона авиационно гориво
от Държавния резерв за покриване на спешните нужди
на летищата във Варна и
Бургас. БДЖ спешно търси
2.5 млн. лв., за да изплати
задълженията си към “Лукойл”, след като компанията
спря да зарежда горива и за
влаковете. Кризата е преодоляна - летищата няма опасност да спрат, железниците
също. Последните няколко
дни обаче разкриха вероятно
подозираното от много, но
известно на малцина - “Лукойл” е 100% монополист в
доставките на гориво за авиои железопътния транспорт
в България и това е станало
с активното съдействие на
властта.
“Лукойл” заработва до
седмица?

Отпуснатото количество авиационно гориво е предвидено
да стигне за една седмица,
обясни министърът на икономиката Трайчо Трайков.
Според него вече имало сигнали, че руската компания
обмисля да ускори поставянето на измервателните
уреди. Точно непоставянето
на задължителните уреди
стана причината Агенция
“Митници” да отнеме лиценза на “Лукойл”.
“Смятам, че това, което би
имало смисъл и е механизъм
от страна на държавата, е
нашият представител в надзорния съвет (на “Лукойл
Нефтохим Бургас” - бел.
ред.) да поиска извънредно
свикване на надзорния съвет,
където да се обсъди точката с
монтирането на тези уреди”,
каза министърът на икономиката Трайчо Трайков.
Единствената реакция от
“Лукойл” в последните дни е
разпространеното прессъобщение в неделния следобед,
че компанията вече разблокира авиационно гориво от
Държавния резерв и така
изпълнява решението на правителството.
Кой зарежда
самолетите

В края на миналата седмица генералният директор на
“Лукойл България” Валентин
Златев заплаши, че до дни запасите от гориво за самолети
у нас ще приключат. Така
изплува фактът, че единствената компания, която зарежда с керосин самолетите
на трите летища - София,
Варна и Бургас - е “Лукойл
Авиейшън” и единствена тя
има право да ползва резервоарите на тези аеропорти. Това
постави летищата в ситуация
без изход - нямат възможност да получават гориво
от доставчика, с който са
сключили договор, но и няма
как да реагират веднага и да
намерят нов доставчик.

Свободен достъп, но
дали?

Ако компаниите отговарят
на всички законови изисквания за внос, доставка и
зареждане на самолетно
гориво, има възможност да
зареждат на нашите летища,
ако имат сключени договори с авиокомпаниите. Това
казаха за в. “Пари” представители на концесионера
на летищата във Варна и
Бургас “Фрапорт Туин Стар
Еърпорт Мениджмънт” АД.
Фирмата коментира, че все
още търси решение за намиране на алтернативни
доставчици. Подобна беше
и позицията на софийския
аеропорт - летището търси
други доставчици във или
извън ЕС. И трите обаче са
категорични - запасите от
горива в техните резервоари
са на привършване и затова
разблокирането на количества от Държавния резерв е
добра новина за тях.
Съдебни дела срещу
доставчика

Докато държавата реагираше спешно за предотвратяване на кризата по
летищата, авиопревозвачи
предупредиха, че ще съдят
единствения доставчик на
гориво. В подкрепа на намеренията си те посочиха,
че отнетият лиценз е на
“Лукойл Нефтохим”, но не
е на “Лукойл Авиейшън” компанията, с която реално
са подписали договор. Асоциацията на българските
авиокомпании подчерта, че
форсмажорните обстоятелства, с които “Лукойл Авиейшън” обосновала спиращите доставки, не са сериозни. Според договорните
отношения задължение на
търговеца е доставката на
керосин, независимо дали
той идва от рафинерията в
Бургас или от другаде.
И влакове, и
самолети

Кризата разкри още една
тотална зависимост от “Лукойл” - БДЖ има договор с
компанията, който забранява на железниците да зареждат и от друг доставчик.
Това принуди БДЖ спешно
да търси 2.5 млн. лв., за да
изплати задълженията си
към доставчика. По-рано
“Лукойл” заплаши да спре
доставките на гориво и за
железниците.
Така кризата във въздушния и железопътния транспорт, изглежда, няма да се
случи и транспортът ще
продължи да функционира.
Остават и поуките за това,
че колкото по-зависим си
от една фирма, толкова посложен ти е животът.
Иван Бедров
Елина Пулчева
Кина Драгнева

Не може да
има разнобой
в правителството
за отнемането
на лиценза на
“Лукойл”, защото
аз отговарям за
това. И дори ако
министър Цветанов
има някакво друго
мнение, в случая то
не е меродавно, не е
важно
Симеон Дянков,
вицепремиер и министър на финансите,
пред БНТ

Понеделник 1 август 2011 pari.bg

ТЕМА НА ДЕНЯ Новини 5

Правителството освободи
1800 т авиогориво от
Държавния резерв
Керосинът ще бъде
предоставен на
летищата във Варна
и Бургас, където
положението е найкритично
Правителството разблокира 1800 т керосин от
Държавния резерв, които
по думите на икономическия министър Трайчо
Трайков трябва да бъдат
достатъчни за около седмица. Авиогоривото ще бъде
предоставено на морските
летища във Варна и Бургас,
където положението е найкритично.
Там вече веднъж бяха
пренасочени допълнителни
количества керосин от Летище Пловдив, а запасите
трябваше да стигнат до
понеделник. От пресслуж-

Снимка емилия костадинова

Становище
Летище София:
Ще търсим други
доставчици

“Лукойл”
носи
пълна
отговорност за
работниците и
доставките си
Трайчо Трайков,
министър на икономиката,
енергетиката и туризма,
пред БНР

бата на морските летища
информират, че все още не
са започнали да използват
гориво от тези 1800 т.

количествата керосин от
Държавния резерв, които
са на склад при тях, и да ги
продадат чрез борсата.

Временно решение

Горива има

Според Светослав Станулов, председател на Асоциацията на българските
авиокомпании, тези 1800 т
ще стигнат само за 3-4 дни.
По неговите думи засега
ситуацията е овладяна, но
проблемът е, че няма трайно решение. “Ако преговорите с рафинериите в
Румъния и Гърция за доставка на самолетно гориво
не доведат до нищо, ще се
наложи отново да се бърка
в резерва”, е казал Станулов в предаването “Неделя
150” по БНР.
Разпореждане от резерва
е изпратено и до “Лукойл
Нефтохим”, откъдето са се
ангажирали да освободят

“Със ситуацията трябва да
се справи “Лукойл Авиейшън”, която е фирма, чийто
лиценз не е отнеман, така
че те имат ангажимент да
доставят горива, независимо откъде ги купуват.
Горива на пазара има. Ние
се намесваме с количества
от Държавния резерв като
знак на добра воля, за да
бъде дадено време, за да
се реагира на този шок с
прекъсването на доставките от “Лукойл Нефтохим”, е разяснил министър
Трайков. По неговите думи
обаче “Лукойл Нрфтохим”
трябва отново да се върне
към нормалното си функциониране.

собственост. От аерогарата са категорични, че
пазарът е отворен и достъп до резервоарите има
всеки доставчик, който
има договорни отношения
с авиационния оператор
и сключи договор за ползване на вместимост. Системата за зареждане на
гориво е лицензна дейност
на наземния оператор и е
регламентирана в Закона
за гражданското въздухоплаване и поднормативните актове на Главна
дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация”.
▶ От Летище София обявиха, че като летищен оператор поддържат минимален
запас, с който трябва да се
подсигурява зареждането

на аварийно кацнали самолети, Правителствения
отряд и чартърни самолети, които нямат договори
с “Лукойл Авиейшън”.
▶ Статистиката на столичния аеропорт показва,
че за едно денонощие нормалната консумация на
авиационно гориво е около
250 тона. Дневно там
зареждат около 100 самолета.
▶ Ръководството на летището подчертава, че
“Лукойл Авиейшън” е основен доставчик и титуляр
на договорите за зареждане на авиокомпаниите с
авиационни горива на аерогарата, но е юридическо
лице, различно от “Лукойл
България” и “Лукойл Нефтохим”.

Овладяно
На летищата
Варна и Бургас
има достатъчно
гориво

та обаче не даде информация за колко дни ще стигне керосинът.
▶ В петък “Фрапорт Туин
Стар Еърпорт Мениджмънт” обяви, че ситуацията с наличните количества авиационно гориво и
на двете аерогари е сериозно и че се търси начин за
решаване на създалата се
ситуация. Тогава фирмата заяви, че спецификата
на процеса по доставки
към България, съхранение
и правила за зареждане

с гориво не позволяват
незабавно решение на
проблема. По-късно обаче
стана ясно, че вече има
гориво на 100% за летищата Варна и Бургас, въпреки
че то все още не е влязло
в употреба заради налични количества. Ситуацията на морските летища
от “критична” се промени
в “овладяна”, след като в
петък вечерта правителството разблокира 1800 т
керосин за аеропортите
във Варна и Бургас.

Заплахи
Авиопревозвачите може да
съдят “Лукойл
Авиейшън”

алтернативен източник,
обявиха в петък от Асоциацията на българските
авиокомпании.
▶ Асоциацията посочва,
че българските въздушни превозвачи са получили
предупредителни писма
от “Лукойл Авиейшън”, че
компанията е принудена
да въведе ограничение на
потреблението на авиогорива на летищата София,
Варна и Бургас. Търговецът е отправил молба към
авиокомпаниите да започнат танкиране на максимални количества гориво

извън територията на
страната.
▶ Асоциация на българските авиокомпании обаче не
приема извинителните
причини на “Лукойл Авиейшън” - спрените доставки
на керосин от рафинерията в Бургас. Превозвачите заплашиха дори, че при
необходимост ще потърсят правото си в съда. Асоциацията посочва, че Летище София е в юридическото
си правото да ползва своя
лиценз за оператор или чрез
друг оператор да намери
решение на проблема.

▶ В случай на спиране на
доставките от “Лукойл
Авиейшън” Летище София
ще търси други доставчици на гориво във или извън
ЕС. Това се казва в официалното становище на
столичния аеропорт във
връзка с информацията за
минималните количества
запаси от “Лукойл Авиейшън”, която до момента е
доставяла керосин за самолетите.
▶ Горивото, което се доставя на летището, се
съхранява в складово стопанство, което е негова

▶ На летищата във Варна
и Бургас има достатъчно
гориво и полети няма да
бъдат отменяни, казаха за в. “Пари” от “Фрапорт Туин Стар Еърпорт
Мениджмънт” - фирмата
концесионер на летищата Варна и Бургас. Фирма-

▶ “Лукойл Авиейшън”, компанията, която зарежда
с гориво самолетите на
българските летища, не е
с отнет лиценз. Тя все още
е в договорни отношения
с българските авиокомпании и е длъжна да изпълни
договорите си, без значение дали ще се снабдява от
“Лукойл Нефтохим” или от
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Сблъсъкът между
Любомир Павлов и Христо Грозев
се пренесе и в Русе
Мажоритарните собственици на “Труд” и
“24 часа” оспориха в КЗК правото на съдружника
си Грозев да купи русенския вестник “Утро”
Сега в София, скоро и в
други градове. Така се случи и с конфликта между
Христо Грозев и Любомир
Павлов. След като двамата
активно използваха съда
в спора за собствеността
върху вестниците “Труд”
и “24 часа”, сега погледите
им са насочени към Русе.
Христо Грозев купи найпопулярния местен вестник
“Утро”, а Любомир Павлов
оспори правото му на това
придобиване пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Засега
антимонополният орган не
се е произнесъл.

Не

“БГ

нарушаваме
никакво
решение
на КЗК

Приватинвест”
не са достатъчно
добре
информирани

Христо Грозев,

Радомир Чолаков,

управител на "БГ Принтмедия"

юрист на "Медийна група България
- холдинг"

Кой какво знае и не
знае

П р ед с т а вл я ва н ат а от
Христо Грозев и регистрирана в Австрия “БГ
Приватинвест” купи 100%
от дяловете в русенската
“Пресгрупа Утро” ЕООД,
която издава регионалния
вестник “Утро”. Тогава
съдружниците на Грозев в
“Медийна група България
- холдинг”, която издава
“Труд” и “24 часа”, Огнян
Донев и Любомир Павлов
оспориха сделката пред
КЗК. Повод за на пръв поглед странното оспорване
Донев и Павлов намират
в друго решение на КЗК -

този път отпреди 6 години.
Тогава комисията позволи
на бившия собственик на
“Труд” и “24 часа” ВАЦ да
придобие “Медия холдинг”
АД, но само ако не издава
русенския вестник, защото
това би било концентрация
на пазара. Опасенията на
Донев и Павлов са, че като
техен съдружник Грозев
на практика осъществява
концентрация на пазара.
Връзката е следната: новият собственик на русенския вестник “БГ Приватинвест” е част от “БГ
Принтмедия”, която държи
17% дял в “Медийна група
България - холдинг”. Затова според Огнян Донев и
Любомир Павлов сделката
е в нарушение на Решение
205 на КЗК от 2005 г.

810

1.145

Защо точно Русе

▶хил. са приходите
на “Пресгрупа Утро”
за 2010 г.

▶млн. лв.са приходите
за 2009 г.

От “Медийна група България - холдинг” изказаха
предположение, че проблемът се дължи на незнанието
на “БГ Приватинвест” за решението на КЗК. “Колегите
от “БГ Приватинвест” не са
били достатъчно добре информирани за съдържанието на Решение 205 и купуват
нещо, което нямат право да
купят”, беше коментарът на
юрисконсулта на групата
Радомир Чолаков. От своя
страна Христо Грозев каза
за в. “Пари” , че инвестицията на “БГ Приватинвест” не
трябва да се разглежда като
съвместен контрол на две
медийни групи. “Мнението
на Павлов е абсурдно”, каза
Грозев. “9-процентният дял,
който държи компанията ни
в “Медийна група България
- холдинг”, е недостатъчен,
за да се осъществява какъвто и да било контрол, следователно сделката не би следвало да бъде проверявана”,
обясни той. ”Мотивацията
ни да придобием дяловете

в “Пресгрупа Утро” идва от
информация от пазара, че
има предложения от няколко
местни играча да закупят
този вестник. И предвид
това, че възнамеряваме да
възвърнем собствеността на
“Медийна група България”,
решихме, че в този период,
докато не сме контролируем
съдружник, да запазим в
орбита този вестник”, обясни закупуването Грозев. От
друга страна, той каза, че
най-вероятно, след като “БГ
Приватинвест” си възвърне
позициите в “Медийна група България - холдинг”, ще
се освободят от контролния
дял във в. “Утро”.
“Хипотезата, че имаме
контрол или съконтрол, е
абсурдна. Доказателство е
фактът, че ние дори не сме
били поканени на общото
събрание на “Медийна група България - холдинг”, на
което се е приел годишният
отчет за 2010 г. Което, от
една страна, е нарушение
на Търговския закон, но,
от друга, е доказателство,
че ние нямаме възможност
да контролираме нищо”,
аргументира се той.
Ако това, ако онова

Грозев каза също, че ако има
реваншистки действия от
страна на Любомир Павлов
и се стигне до спиране на
сътрудничеството помежду
им, “БГ Приватинвест” би
концентрирала финансовата
и логистичната си помощ
към русенския вестник. Той
бе категоричен, че от гледна точка на мениджмънт и

на редакционна политика
промени няма да се правят.
Относно съдържанието на
в. “Утро” Грозев отново
изказа увереност, че няма
да се променя нищо. За миналата година русенската
компания е реализирала 810
хил. лв. приходи в сравнение с 1.145 млн. за 2009 г.
Междувременно стана ясно,
че от миналия месец кореспондентите на в. “24 часа” в
Русе вече не са тези от екипа
на “Утро”, а от конкурентния вестник “Бряг”.
Разположение на
силите

Според актуалния учредителен акт на издателя

на “Труд” и “24 часа” Огнян Донев притежава 40%,
Любомир Павлов - 43%, а
“БГ Принтмедия” - 17%.
Собствеността в последната е разделена между
Любомир Павлов с 47% и
“БГ Приватинвест” с 53%.
Напрежението между Грозев и съдружниците му ескалира няколко мецеса след
като тримата заедно купиха
“Труд” и “24 часа” през
декември. Последваха обвинения към Грозев, че не
е осигурил финансиране, а
той отговори също с обвинения - че неправомерно е
бил лишен от по-големия
си дял в собствеността.
Владислав Рашков

“БГ Приватинвест” е собственик на 100% от
капитала на “Пресгрупа Утро”.
“БГ Приватинвест” притежава 53% в “БГ
Принтмедия” ООД, а другите 47% са
притежание на Любомир Павлов.
“БГ Принтмедия” притежава 17% в “Медийна
група България - холдинг”. Другите
съдружници в компанията са Огнян Донев и
Любомир Павлов съответно с по 40 и 43%.

Друг конфликт
Неуспешен опит за отстраняване
на Павлов
▶ На 28.06.2011 г. имаше и друг конфликт между двамата
съдружници в “Принтмедия” Христо Грозев и Любомир
Павлов. Тогава в офиса на дружеството е било свикано общо събрание на съдружниците, за което Любомир
Павлов не е бил уведомен. Всъщност покана му е била
издадена, но предоставена на лице, което дори не е на
щат при Павлов. От искова молба на Любомир Павлов
към СГС става ясно, че събранието е било свикано, за да
се обсъди отстраняването му на основание, че е извършил действия, насочени към дружеството. Тогава СГС
издаде обезпечителна заповед на Павлов, с което той
остана съдружник.
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Столичната
община ще прави
икономическа зона
около гара “Искър”
Предвиден е терен
от 100 дка, собственост на БАН
Нова икономическа зона
между гара “Искър” ще
правят Столичната община и БАН. Там ще се развиват производства, като
ще се наблегне на фармацията и компютърните
технологии. Там ще
бъде и т. нар. технологичен център.
Малко
предистория

Проектът за изготвяне
на интегриран план за
градско възстановяване и
развитие за София предвижда
в столицата да има три
зони. Първата зона е за
икономическа активност. Там
ще се привличат инвестиции
за производство

Петър Диков,
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В “Надежда, “Люлин”
и “Обеля” няма
изложбена зала, кино или
други културни центрове

Преди близо 2 години Минко Герджиков като и. д. кмет на
София подписа споразумение за изграждане на
Технологичен център “София” заедно с директора
на Технологичен център
“Дортмунд” Гуидо Барановски. Тогава беше обявено, че първоначално за
реализирането на проекта
от ЕС може да бъдат получени 50 млн. EUR. Сега
главният архитект Петър
Диков обясни, че там ще
бъдат изградени и научни
центрове. По думите му в
Германия има 256 такива
центъра.
Проектът за новата икономическа зона се разработва съвместно с БАН и
трябва да е готов до 2013
г. Зоната ще се простира
на 100 дка, собственост на
БАН. Земята е между бул.
“Искърско шосе” и жп
линиите в района на Гара
Искър. Проектът за икономическата зона е пилотен.
Освен района около гарата
преди 2 години и районът
на металургичния комбинат “Кремиковци” беше
планиран за изграждане
на технологичен парк.
Комбинатът вече е частен
и засега няма възможност
идеята на кметството да
бъде реализирана.

Икономическото развитие и производството са
първото направление за
развитие на столицата.
Останалите зони ще са
социални и културни. За
тяхното реализиране ще
се привличат инвестиции
и ще се кандидатства по
оперативни програми.
Разделянето на зони се

прави по т.нар. интегриран план за развитието
на София. Той ще бъде
реализиран със средства
по програма “Регионално
развитие” през периода
2014-2020 г. Стойността
му е 960 000 лв. от тях 5%
е участието на Столичната
община.
Изложби и кина в
жилищните
комплекси

Жилищните комплекси ще
попадат в т. нар. социални
зони. Тепърва общината
трябва да работи за жилищните комплекси, които
са в периферията на града,
като се правят изложбени
зали, кина и т. н. Приоритетно за общината ще
бъде изграждането им в
“Надежда”, “Люлин” и
“Обеля”.
Диков обясни и че до 5
август трябва да стане ясно
дали проектът на Столичната община за изграждането
на жилища за маргинализирани групи ще премине към
етап разглеждане за финансиране. Първия етап е
изграждането на три блока.
Главният архитект обясни,
че вече има цялостен проект за “Филиповци”, където
освен жилищни сгради ще
се изграждат и училища,
детски градини, здравно
заведение и производства.
Те ще се финансират по
програмата “Джесика”.
Уникална археология
в центъра

Центърът на София ще
попада в т. нар. публична,
или културна зона. “Центърът трябва да се развие като
уникално място на археология и градска структура”,
посочи главният архитект.
По думите му при разкопките на бул. “Мария Луиза”
е разкрито помещение с
римска мозайка, което е
дълго повече от 40 метра.
“Находката е уникална”,
посочи Диков. Според него
развитието на площад “Света Неделя” е друг акцент в
централната зона, защото
там също се очакват много
сериозни археологически
находки. Арх. Диков припомни, че се предполага, че
там се е намирал дворецът
на император Константин.
От Столичната община планират цялата част на Ларгото да стане пешеходна.

960 000

Красимира Янева

▶лв. ще струва подготвянето на интегрирания план
за развитието на София
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Когато магазинът на село п
Стопанисваните от близкия
до „Химимпорт” Централен
кооперативен съюз магазини
под марката КООП буквално
възкръснаха в последния месец
и навлизат агресивно на пазара
Микро-, мини-, супер-, хипермаркети. Магазините
за хранителни стоки у нас
еволюираха доста в последните години. Под натиска на
големите вериги като Lidl,
Carrefour, Metro малките
„селски” магазини загубиха
монопола си, а май и голяма
част от клиентите си.
В последния близо месец
обаче веригата магазини
КООП - истинският представител на смесения магазин
от соцвремето - преживява
ренесанс. Марката е собственост на Централния кооперативен съюз, акционер
и член на надзорния съвет в
контролираната от „Химимпорт” Централна кооперативна банка.
Билбордове с логото на
ребрандираната верига магазини КООП греят на почти
всеки втори ъгъл, а гласът на
Орлин Горанов, който напомня за историята на марката,
ехти от реклами по телевизии и радиа. Рекламната кампания е оценявана на около
0.5 млн. лв. само до момента,
а от ЦКС признават, че през
септември продължават с
още по-агресивно налагане
на марката.
Изненадващо за мнозина,
агресивното завръщане на
КООП си има своето обяснение. Някогашната верига от
селски магазини е оставила
голяма част от визията си в
„онова време” и вече е нормална пазарна структура.
Мащабите на търговската
кампания с марката КООП
са значителни, тъй като в
състава на ЦКС влизат 816
кооперации с близо 160 хил.
член-кооператори, обясни за
в. „Пари” Живко Димитров,
зам.-председател на ЦКС.
Освен малките магазини по
селата и малките населени
места от съюза реализират
и големи обекти.
Хипермаркет

Най-големият от тях е новият магазин на бул. „Никола
Мушанов” 116 в столицата.
Магазинът има и логистичен
склад, като по думите на
Димитров ЦКС предвижда
отварянето на още нови логистични центрове. Според
зам.-председателя не може
да става дума за открита
борба с чуждите вериги, а
налагане на българските вериги магазини в България.
Пазарният дял на веригата магазини е малко над
3%, но целта на ЦКС е тази
стойност да достигне около
5%. Една от целите на компанията е да бъдат открити
магазини в големите градове
като Варна, Бургас и други,
както вече беше направе-

но в София. По думите на
Димитров е съвсем реалистично да бъдат откривани
по около 100 магазина на
година от марката КООП.
„Този модел е успешен, тъй
като структурата на нашата
организация се управлява
не само от един човек, а от
всички кооперации в съюза”,
заключи Димитров.
Малко цифри

Към момента магазините от
веригата КООП са 720, като
много от тях са в малките
населени места, в сгради,
собственост на Централния
кооперативен съюз (ЦКС)
или на кооперации, членове
на съюза. Помещения от около 60-70 кв. м се реновират,
поставят се каси и започва
търговия. Откъде идват всичките тези пари, е логичен
въпрос. Средствата за отварянето на някои от тези магазини се отпускат от ЦКС чрез
фонд „Взаимно подпомагане
и инвестиции” в съюза, а
останалите са собственост на
кооперациите. А резултатите
на ЦКС са впечатляващи.
За 2010 г. съюзът е реализирал 465.28 млн. лв. приходи.
Печалбата на ЦКС е близо
11 млн. лв., което е двойно
спрямо 5.277 млн. лв. за 2009
г. Централният кооперативен
съюз притежава още 854
склада за търговия на едро,
6734 търговски обекта за
продажба на дребно, 24 ферми, 7 хотела и др.
Франчайз планове

КООП обаче не спират дотук. Една от основните цели
пред кооперативния съюз
е разработването на франчайз модел. По думите на
Димитров има всички предпоставки франчайзът да бъде
успешен, тъй като по този
начин магазините КООП ще
се увеличат по брой, но и ще
се създадат предпоставки за
по-развита дистрибуторска
мрежа. Също така в магазините КООП българското
производство ще бъде сред
сериозните приоритети, разказва Димитров. По неговите
думи това се дължи на характера на кооперативния
съюз, в който участват много
земеделски производители
и при отварянето на магазините тяхната продукция
ще намира широко приложение по щандовете. „От
друга страна, ЦКС работи и с
чуждестранни кооперативни
съюзи в Англия, Италия,
Чехия”, подчерта зам.-председателят.
Кооперативен износ

Износът също е застъпен
в пазарната политика на

ЦКС. „Част от износа е за
една от най-големите индустрии в световен мащаб
- фармацевтичната”, обясни Димитров. По неговите
думите в България много
от член-кооператорите се
занимават със събиране на
билки и изкарват голяма
продукция. От своя страна
големите фармацевтични
компании изкупуват от българските производители тази
продукция, необходима за
фармацевтичната индустрия
в световен план.
Социална политика

Димитров определя ЦКС
като един от големите работодатели в България. „Разчитаме много на социалната
функция на нашия съюз”,
казва той. „От един магазин
в село с 50 души постоянно
население не може да се
излезе на печалба, но по такива места има кооперации и
член-кооператори на съюза и
не можем да не отговорим на
нуждите им”, казва той. Това
е и причината по тези места
да не се правят огромни магазини с марката КООП.
Кина Драгнева

Производство
Fair Trade
▶Един от пазарните модели, които веригата магазини развиват, е т.нар.
„справедлива търговия”.
Това е система по модела
на английските и италианските кооперативни системи, според която част
от парите от стойността на продукта се използва
за стимулиране на затруднени производства.
▶По думите на Димитров
не е необходимо тези производства да са част от
някоя кооперация, нито да
са в държавата, в която
дадената кооперация
съществува.

▶Веригата КООП вече има 720 магазина в България, като всяка година се очакват по 100 нов
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порасне

„Капман” намали
капитала на фонда си
за зелена енергия
Понижението е
предизвикано
от натрупаните загуби на дружеството
Акционерите в „Капман
Грийн Енерджи Фонд” АД
решиха да намалят капитала
на компанията от 500 хил.
на 100 хил. лв. чрез намаляване номиналната стойност
на акциите на дружеството
от 5 лв. на 1 лев. Причината
за свиването на капитала на
дружеството, което е част
от икономическата група
„Капман”, е покриването
на натрупаните загуби от
фонда.
Покриване
на загубата

„Целта на намаляването
на капитала е единствено
покриването на загуби и
интересите на кредиторите
не се засягат”, се казва в
официалното съобщение
на фонда. След промяната
няма да има изменение в
капиталовата структура на
фонда. Според справка от
присъствалите на общото
събрание акционери 80%
от „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД се държат
от „Пропърти Дивелъпърз” ООД, което от своя
е притежание на молдовския гражданин Октавиан
Туркан. Другите 20% от
„Капман Грийн Енерджи
Фонд” са собственост на
„Капман” АД.
Началото

„Капман Грийн Енерджи
Фонд” беше създаден през
2008 г. като първото публично дружество за придобиване на проекти в
областта на енергията от
възобновяеми източници.
Намеренията на съвета
на директорите бяха дружеството да управлява
и инвестира в проекти

▶ ”Капман Грийн Енерджи Фонд” е първото публично
дружество, създадено за придобиване на проекти в
областта на енергията от възобновяеми източници

самостоятелно или чрез
придобиване на мажоритарно или миноритарно
участие в перспективни
български и чуждестранни компании в сферата на
възобновяемите енергийни източници, изграждане на вятърни и соларни
паркове, малки ВЕЦ до
10 МW, разработване на
геотермални енергийни
проекти, оползотворяване
на биомаса, изграждане
на когенерационни инсталации и биогорива, както
и дейности, свързани с
екологичното третиране
на отпадъците, енергийната ефективност, грантови
финансирания, търговия с
вредни емисии и др.

Минали планове

Плановете на „Капман
Грийн Енерджи Фонд”
бяха да търси стартиращи
или съществуващи компании с приходи между 2
и 10 млн. лв. от сферата
на малката енергетика и
ВЕИ. Да инвестира в дялово участие и структуриран
дълг от 1 до 3 млн. лв.,
като ще придобива мажоритарни или миноритарни
дялове с идеята да осигури
ликвидност на инвестициите. Предвиждаше се
първото увеличение на
капитала да е около 5 млн.
EUR, което да позволи на
„Капман Грийн Енерджи
Фонд” да инвестира в 3 или
4 проекта. 

БФБ понижи загубата
си за полугодието

ви обекта

Снимка Боби Тошев

Брой магазини КОOП по градове
и области към тях
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Същност
Кооперативен съюз
▶Кооперативният съюз се образува единствено
от кооперации, като в неговия състав не може
да взимат участие търговски дружества като
акционерно дружество, дружество с ограничена
отговорност и др.
▶Целта му е чрез обединението на няколко
кооперации да се постигне обща цел чрез
съсредоточаване на ресурси и усилия.
▶За да бъде учреден кооперативен съюз, е
необходимо участието поне на 3 кооперации
учредителки. Обикновено те се организират
по отраслов или териториален признак.
Общите събрания на кооперациите
учредителки взимат решение за учредяване на
кооперативния съюз.

Приходите от
дейността на
борсовия оператор са
нараснали със 17.4%

Ръст на приходите и по-ниска загуба отчете „Българска фондова борса - София”
АД за първото полугодие
на 2011 г. Отрицателният
финансов резултат е намалял с 67.5% в сравнение със
същия период на миналата
година и към края на юни е
бил 119 хил. лв., показват
публикуваните данни на
борсовия оператор.
Приходи

Със 17.4% са нараснали
приходите от дейността на

компанията, като са достигнали 1 млн. лв. към края
на шестмесечието. Това се
дължи основно на увеличените с 42.2% приходи
от комисиони за сделка на
борсата в резултат на поактивната търговия, отколкото година по-рано, както
и на променената методика
за изчисляване на таксите.
Над два пъти (122.2%) са
скочили и приходите от
такси за членство. В резултат на прехвърлянето
на правата върху търговските марки X3 и X3 News
на дъщерното дружество
„Сервиз финансови пазари” ЕООД през февруари
и на продажбата на дела
си в „СФБ Капиталов па-

зар” АД БФБ отчита 31.3%
ръст на другите доходи от
дейността. Финансовите
приходи на дружеството
обаче са се свили с 18.4%
до 129 хил. лв.
Разходи

Общите разходи са намалели
с 8.8% през първото шестмесечие на годината като
понижение се наблюдава по
почти всички пера. С 11.5%
по-малко е платила борсата за
външни услуги, като сумата
е била 518 хил. към края на
юни. Разходите за персонала
са намалели с 10.6%. С 90%
обаче са нараснали разходите
на БФБ за консумативи, става
ясно от междинния доклад на
дружеството.
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Общото застраховане отчете
първи ръст за годината
Повишението в цената на “Гражданска отговорност” има
основна заслуга за обрата, твърдят от бранша
Пренебрежимо
малко

снимка боби тошев

Премиите по общо застраховане отчитат 0.4% на
годишна база в края на май
до 569.51 млн. лв., което е
първи положителен резултат в сектора от година и
осем месеца. Това показват
данни на Комисията за фи-

нансов надзор (КФН).
От началото на годината
общото застраховане отчиташе свиване на премийния
приход, но тези понижения
устойчиво намаляваха с
всеки месец - от 6.6% през
януари, 3.4% в края на фев-

руари, 2.6% в края на март
до 1% в края на април, за
да се стигне сега до първото положително число.
Положителната тенденция
се запазва и вече в бранша
се говори за устойчиво излизане от кризата.

Ръстът в общото застраховане се дължи най-вече на
автомобилните застраховки, защото те съставляват
73.2 % от премийния приход, реализиран в сектора.
“Гражданска отговорност,
свързана с притежаването
и използването на МПС”
има дял 41.5%, а “Автокаско” - 31.7%. По данни
на КФН за май 2010 г.
“Гражданска отговорност”
е имала дял 35.7%, а “Автокаско” - 36.5%.
Стефан Софиянски, изпълнителен директор на
“Лев инс”, обясни положителната цифра с вдигането на цените на застраховката “Гражданска
отговорност” и лекото
повишаване в обхвата й.
“Очаквам ръстът да продължи. Мерките, взети със
системата за електронната
полица на “Гражданска
отговорност”, помагат за
положителните резултати
в сектора. По официални

данни имаме и повишаване на продадените коли,
което също влияе на цифрите”, заяви той.
От застрахователното
дружество “Булстрад” коментираха, че този ръст е
пренебрежимо малък, за
да се говори за тенденция. “Нямаме индикации
за връщане назад, но нямаме и за подем, който
да се задържи трайно”,
коментираха от застрахователното дружество.
“Ръстът в общото застраховане се дължи на излизане от кризата”, заяви
Спас Алексиев, директор
“Общо застраховане” в
“Групама”.
Животозастраховане

Скок спрямо същия период на 2010 г. отчита и животозастраховането, което
се е увеличило със 17.7%
до 109.2 млн. лв. Най-голям дял в премийния приход на животозастрахователите към края на май

2011 г. заема комбинираната застраховка “Живот
и рента”. Реализираните
приходи са 81.413 млн.
лв. и формират 74.6% от
премийния приход, генериран в сектора. Брутният
премиен приход към края
на май 2011 г., реализиран
от дружествата по доброволно здравно осигуряване, е 20.233 млн. лв., с
което се наблюдава спад
от 6.3% на годишна база.
При доброволното здравно осигуряване пакетите
“Други здравноосигурителни пакети” и “Извънболнична медицинска помощ” имат най-голям дял,
съответно 32.1 и 23.8%.
Пакетът “Стоматологични
услуги” е с повишение
от 33.7% в сравнение със
същия период на миналата година. Договорите на
здравноосигурените лица
към края на май 2011 г. с
дружествата по доброволно здравно осигуряване са
198 580 при 191 495 към
края на май 2010 г. 

"Гражданска отговорност" и "Каско"
формират ��.�% от премийния приход в сектора

Премии в общото застраховане

Премии в животозастраховането

Дял на "Гражданска отговорност" от целия пазар

���� г.

569.51
млн. лв.

109.20
млн. лв.

41.5%

73.2%

���� г.

567.15
млн. лв.

92.78
млн. лв.

35.7%

72.2%

Изменение

+�.�%

+��.�%

Източник: Комисия за финансов надзор
Период: януари � май ���� г.

“Софарма” с 8% ръст на продажбите за полугодието
Чистата печалба на
фармацевтичното
дружество остава
почти без промяна
към края на юни
С 8% са се увеличили продажбите на “Софарма” за
първата половина на 2011
г. в сравнение със същия
период на миналата година. Чистата печалба на
фармацевтичната компания е нараснала с 1% и е
достигнала 24.8 млн. лв.
Това показва отчетът на
дружеството за второто
тримесечие, публикуван на
сайта на БФБ.
Приходи

Приходите от продажба
на продукция, на които
се дължат почти всички
приходи на компанията, са

достигнали 109.4 млн. лв.
Основната причина за това
е ръстът при износа с 12%
до 78.2 млн. лв. Продажбите в Русия осигуряват найголям дял от приходите на
дружеството - 41%. Спрямо
същия период на миналата
година реализираната там
продукция се е увеличила
с 11%. С 19% повече са
пласираните продукти на
украинския пазар, на който
се дължат 15% от продажбите. В бившата съветска
република “Софарма” е
собственик на “Витамини”
ОАО. Относително стабилни остават продажбите на
вътрешния пазар, които са
осигурили 29% от общите
приходи (31.2 млн. лв.). В
сравнение със същия период на миналата година
обаче се забелязва спад
от 2% (693 хил. лв.) на

продажбите в България.
Другите приходи от дейността са намалели с 9.7%
на годишна база, което се
дължи основно на загубите
от курсови разлики в размер на 247 хил. лв.
Разходи

Разходите за дейността на
дружеството са се увеличили с 11% до 82.8 млн.
лв. заради ръста в производството, става ясно от
отчета. Разходите за материали, които представляват
една трета от общата сума,
са нараснали с 12% и са
били 2.9 млн. лв. Друго поголямо перо на компанията
са разходите за външни
услуги (38%). Те са се повишили с 4.5% до 31.2
млн. лв., като основната
причина за това е скокът с
близо 1400% на средства-

та, отделени за клинични
изпитвания.
Собственост

Близо четвърт (24.54%) от
капитала на “Софарма” е
собственост на “Донев инвестмънтс холдинг” АД, в
който Огнян Донев държи
96.77%. Донев е собственик и на 48.53% от фирмата “Телекомплект” АД,
която притежава 20.42%
от акциите на “Софарма”.
Друг по-голям акционер
във фармацевтичното
дружество е “Финансова
консултантска компания”
ЕООД, която е собственост на Любомир Павлов.
В петък на БФБ бяха изтъргувани 6330 акции на
“Софарма”, като цената на
книжата падна с 1.63% до
3.972 лв. при затваряне.
Иглика Филипова

24.8

▶ млн. лв. е нетната
печалба на “Софарма” за
първото полугодие на
2011 г., което е ръст от 1%
спрямо същия период на
миналата година

12%

▶ е нараснал износът на
продукция, основният
пазар на дружеството
остава Русия

снимка bloomberg

Понеделник 1 август 2011 pari.bg

свят

новини

Политическо надхитряне
води САЩ към фалит
Демократи и
републиканци
продължават да
блокират решението
за лимита на дълга

на представителите проектът бе приет с 218 гласа “за”
и 210 гласа “против”, като
за него не гласува нито един
от демократите.

Демократи и републиканци
взаимно отхвърлиха плановете си за увеличаване на
лимита за федералния дълг,
въпреки че крайният срок
изтича във вторник. Първо
с 59 гласа “против” и 41 гласа “за” Сенатът на Конгреса
на САЩ очаквано отхвърли
приетия от контролираната
от републиканците Камара на представителите на
Конгреса на САЩ закон, с
който таванът на държавния дълг се увеличава с
900 млрд. USD за период от
около шест месеца.
Този вариант предвиждаше федералните разходи
през следващите десет години да бъдат намалени с
917 млрд. USD. В Камарата

Проектът на републиканците предвиждаше през
януари да бъде одобрено
ново увеличение на тавана
на държавния дълг. Според Белия дом двуетапният
план на републиканците ще
удължи периода на несигурност около финансите на
страната с половин година,
което може да предизвика
намаляване на кредитния
рейтинг на страната и повишаване на лихвите върху
потребителските и корпоративните кредити. Барак
Обама настоява лимитът на
дълга да бъде вдигнат достатъчно, за да не се налага
ново преразглеждане преди
края на президентските избори догодина.

Ябълката на раздора

Аргументите на Обама
се подкрепят и от демократите, които също така
се противопоставят на клаузата, според която Конгресът трябва да одобри
конституционна поправка
за балансиран бюджет и
да я изпрати до щатите за
ратификация, преди да бъдат допуснати каквито и да
било допълнителни повишения на дълговия таван.
Другият начин

Ръководителят на демократичното мнозинство в
Сената Хари Рийд предлага алтернативна мярка за
орязване на разходите с 2.4
трлн. USD и дългосрочно
вдигане на тавана на дълга
с 2.5 трлн. USD - достатъчно, за да отговори на
искането на Обама да няма
ново гласуване за тавана
догодина. Законопроект на
демократите не можа да
мине в контролираната от

републиканците Камара на
представителите. Със 173
срещу 246 гласа текстът
не събра необходимите две
трети от гласовете, за да
бъде приет по правилото
за ускорено одобряване.
То обикновено се прилага
само за неспорни законодателни текстове, като например назначаването на
съдилища.
Почти всички републиканци в Сената подписаха
писмо, в което заявяват, че
няма да гласуват за законопроекта, което означава,
че той няма да мине и там.
Писмото е подписано от
43 от общо 47 сенатори
републиканци, а демократите се нуждаят от поне
седем републикански гласа
за приемането на текста. В
писмото републиканците
заявяват, че законопроектът
“напълно се проваля” да се
справи с фискалния дисбаланс на страната и разчита

на “номера” за съкращаване
на държавните разходи.
Прибързан
оптимизъм

Лидерът на републиканците в Сената Мич Макконъл
заяви, че е разговарял с
президента, и изрази увереност, че споразумение
ще бъде постигнато скоро.
Това обаче беше опровергано от Хари Рийд, който
след двучасов разговор
с Обама заяви, че няма
сделка и не е постигнат
напредък за намиране на
изход от задънената улица.
Рийд изрази увереност, че
всяко евентуално споразумение ще повиши тавана
на вътрешния дълг дългосрочно. “Сигурен съм, че
ще се наложи окончателно
споразумение, което ще
възприеме дългосрочния
подход на Сената вместо
краткосрочната козметична мярка, предложена от

Страната
ни няма
да изпадне в
неплатежоспо
собност за пръв
път в историята
си - това просто
няма да стане
Уверен съм,
че разумните
хора от двете
партии би трябвало
да са способни
да постигнат
споразумение
Хари Рийд,
ръководител на демократичното
мнозинство в Сената

Мич Макконъл,
лидер на републиканското
малцинство в Сената
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Камарата на представителите”, заяви Рийд.
В седмичното си обръщение Обама подчерта, че
двете партии не са толкова
раздалечени в позициите
си, и ги призова да постигнат споразумение, преди
страната да изпадне в неплатежоспособност. Ако
не бъде постигнато споразумение за параметрите на
повишаването на тавана на
държавния дълг до 2 август,
САЩ ще изпаднат в състояние, в което няма да могат
да обслужват задълженията си по вече емитираните дългови книжа, което е
прецедент в досегашната
история на страната. Междувременно рейтинговата
агенция Moody’s обяви, че
в краткосрочен план все пак
шансът САЩ да задържат
максималния си кредитен
рейтинг ААА е над 50%,
дори да се стигне до неплатежоспособност.
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Пшеница
USD/т.
���

Никел

Злато

USD/т.

USD/тр. у.

�����

����

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки

Петрол
� ���

USD/б
���

�� ���

Валута
Код За Стойност
Currency
Code For
Rate
АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР
AUD 1
1,43949
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ
BRL 10 8,56168
КАНАДСКИ ДОЛАР
CAD 1
1,39632
���.��
�����
���
���
����
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК
CHF 1
1,61519
��.��
�� ���
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10
2,10182
� ���.�
ЧЕШКА КРОНА
CZK 100 8,05200
��
���
�����
����
ДАТСКА КРОНА
DKK 10 2,62232
��.��
БРИТАНСКА ЛИРА
GBP
1
2,18993
���.��
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР
HKD 10
1,74383
��
���
�����
����
ХЪРВАТСКА КУНА
HRK 10 2,65233
�.��.��
��.��.��
��.��.��
�.��.��
��.��.��
��.��.��
�.��.��
��.��.��
��.��.��
�.��.��
��.��.��
��.��.��
УНГАРСКИ ФОРИНТ
HUF 1000 7,30878
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ
IDR 10000 1,58013
източник: БФБ
източник: БФБ
източник:
източник:
Bloomberg
БФБ
източник: БФБ
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ
ILS 10
3,97931
ИНДИЙСКА РУПИЯ
INR 100 3,02596
ЯПОНСКА ЙЕНА
JPY 100 1,69541
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН
KRW 1000 1,26477
ЛИТОВСКИ ЛИТАС
LTL 10 5,66448
до 15.00 ч. на 27.07.2011 г.
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ
LVL
1
2,75702
МЕКСИКАНСКО ПЕСО
MXN 10
1,15275
28.07.2011 г.
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ
MYR 10 4,49090
консервативен
USD
Райфайзен-Европлюс-Облигации
12,04
11,99
11,93
11,90
11,75
11,75			
НОРВЕЖКА КРОНА
NOK 10 2,48628
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР
NZD 1
1,10875
консервативен EUR 83,04
Райфайзен-Глобални-Облигации
82,64
82,23
81,83
80,62
80,62			
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
PHP 100 3,13274
балансиран
EUR 775,95
Райфайзен-Глобален-Балансиран
772,18
768,42
764,65
753,35
753,35			
ПОЛСКА ЗЛОТА
PLN 10 4,90946
високодоходен EUR 180,23
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ
RON 10 4,61596
Райфайзен-Европейски-SmallCap-Kомпании
179,37
178,52
177,66
171,65
171,65			
РУСКА
РУБЛА
RUB
100 4,85842
високодоходен
EUR
Райфайзен-Глобален-Акции
167,07
166,26
165,46
164,66
160,64
160,64			
ШВЕДСКА КРОНА
SEK 10
2,13635
високодоходен EUR 334,29
Райфайзен-Източноeвропейски-Акции
332,70
331,10
329,51
318,37
318,37			
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР
SGD 1
1,10244
високодоходен EUR 197,10
ТАЙЛАНДСКИ БАТ
THB 100 4,45844
Райфайзен-Евразия-Aкции
196,16
195,22
194,28
187,71
187,71			
ТУРСКА ЛИРА
TRY 10 8,41036
високодоходен EUR 251,76
Райфайзен-НововъзникващиПазари в Акции
250,56
249,36
248,16
239,77
239,77			
ЩАТСКИ ДОЛАР
USD 1
1,35850
високодоходен EUR 94,80
Райфайзен-Русия-Акции
94,35
93,90
93,45
90,29
90,29			
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 2,00724
високодоходен EUR 193,29
ЕВРО
EUR 1
1,95583
Райфайзен-Енергийни-Акции
192,37
191,45
190,53
184,09
184,09			
високодоходен EUR 126,95
Райфайзен-Инфраструктурни-Акции
126,34
125,73
125,12
122,07
122,07			
Валутният курс за митнически цели е курсът
на БНБ определен в предпоследната сряда от
високодоходен EUR 123,30
Райфайзен-Активни-Стоки
122,71
122,13
121,54
117,43
117,43			
месеца и публикуван този или на следващия ден,
консервативен EUR 127,53
Райфайзен-Защита От Инфлация-Фонд
126,92
126,30
125,68
123,82
123,82			
който се използва през следващия календарен
месец, освен ако не бъде заменен от курса
определен по чл. 91 от ППЗМ. Курсовете сa
валидни до 24.00 часа на 31.07.2011 г.
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▶ Котировки на взаимните фондове
Фонд
Аврора Капитал АД
Аврора кепитъл - балансиран
Аврора кепитъл - global commodity fund
ДФ Аврора Кепитъл Югоизточна Европа
Актива Асет Мениджмънт АД
Дф Актива Високодоходен
ДФ Актива Балансиран
„Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД 1
Алфа Индекс Имоти
Алфа Индекс Топ 20
Алфа Избрани Акции
Алфа Паричен Пазар
Астра Асет Мениджмънт АД
ДФ Астра Кеш
ДФ Астра Баланс
ДФ Астра Плюс
БенчМарк Асет Мениджмънт АД
ДФ БенчМарк Фонд-1 Акции и Облигации
ИД БенчМарк Фонд-2 Акции
ДФ БенчМарк Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти
ДФ БенчМарк Фонд-4 Енергетика
ДФ БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ
БенчМарк Фонд-6 Паричен
Болкан Капитал Мениджмънт АД
ДФ БКМ Балансиран Капитал
ДФ Европа
ДФ Балкани
Варчев Мениджинг Къмпани ЕАД
ДФ Варчев високодоходен фонд
ДФ Варчев Балансиран фонд
ДСК Управление на активи АД
ДФ ДСК Стандарт
ДФ ДСК Баланс
ДФ ДСК Растеж
ДФ ДСК Имоти
ДФ „ДСК Евро Актив”
Елана Фонд Мениджмънт АД
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд
ДФ Елана Балансиран Доларов Фонд
ИД Елана Високодоходен Фонд
ДФ Елана Фонд Паричен Пазар
ДФ Елана Долар Фонд
ДФ Елана Еврофонд
ДФ Елана Глобален Фонд Акции
Златен Лев Капитал АД
ИД Златен лев
ДФ Златен лев Индекс 30
Капман Асет Мениджмънт АД
ДФ Капман Фикс
ИД Капман Капитал
ДФ Капман Макс
Карол Капитал Мениджмънт ЕАД
ИД Адванс Инвест
ДФ Адванс Източна Европа
Адванс IPО Фонд
КД Инвестмънтс ЕАД
ДФ КД Облигации България
ИД КД Пеликан
ДФ КД Акции България
КТБ Асет Мениджмънт АД
КТБ Балансиран Фонд
КТБ Фонд Акции
ОББ Асет Мениджмънт АД
ДФ ОББ Платинум Облигации
ИД ОББ Балансиран Фонд
ДФ ОББ Премиум Акции
ДФ ОББ Патримониум Земя
Оверон Финанс АД
ДФ Оверон ПРЕСТО
ПФБК Асет Мениджмънт АД
ДФ ПИБ-Авангард
ДФ ПИБ-Класик
ДФ ПИБ- Гарант
Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД
Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар
Райфайзен (България) Фонд Облигации
Райфайзен (България) Балансиран Фонд
Райфайзен (България) Фонд Акции
Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд
Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро
Свободен период от 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

Тип		
Ем. ст/ст		
ЦОИ 				
Доходност и Риск		
							
От началото
Стандартно
За последните
От началото
							
на годината
отклонение
12 мес.
на публ. предл.
							
(не се анюализира)			
(анюализирана)
за поръчки
за поръчки
за поръчки
след края
преди края 						
над 20000 лв
от 2000 до 20000
под 2000 лв
на 2-та год.
на 2-та год.

Начало на публ.
предлагане

Смесен - балансиран
5.0524
5.0777
5.2545		 5.0524
4.9514			
1.99%
9.92%
6.62%
-17.64%
фонд в акции
7.7566
7.7954
8.0669		 7.7566
7.6015			
2.60%
9.54%
17.31%
-6.98%
фонд в акции
10.2524
10.4062
10.6625		 0.0000
0.0000			
0.70%
0.11%
1.21%
1.36%
													
фонд в акции
2.3529				 2.3529				
5.12%
29.15%
7.19%
-46.56%
Смесен - балансиран
2.6992				 2.6992				
2.96%
25.80%
3.14%
-40.80%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

фонд в акции
0.6007				
0.5947				
-2.70%
13.19%
5.21%
-9.27%
фонд в акции
0.5879				до 1 месец		
над 1 месец		
10.31%
13.19%
15.52%
-10.21%
					 0.5849		
0.5717						
фонд в акции
0.4389			
0.4303				
6.59%
9.09%
22.00%
-19.89%
Фонд на паричен пазар 1099.5587				до 180 дни		 над 180 дни		
2.84%
13.19%
5.15%
5.01%
					1097.9094		
1066.5719						

17.04.2006
16.08.2006

Фонд на паричен пазар 11.7497		
11.7438		 11.7262
11.7379
11.7379
11.7438
2.37%
0.73%
5.14%
5.90%
Смесен - балансиран
11.2072		
11.1514		 11.0399
11.0956		
0.0000
3.33%
10.82%
5.15%
4.00%
фонд в акции
10.6263		
10.5734		 10.4148
10.4677		
0.0000
5.23%
12.56%
10.10%
2.03%
													
Смесен - балансиран 14.4045				 14.2619				
5.25%
7.27%
7.66%
6.51%
фонд в акции
8.4698				 8.3859				
5.06%
11.38%
10.47%
-2.72%
фонд в акции
3.6552				 3.6190				
-16.49%
13.04%
-26.71%
-18.04%
фонд в акции
8.2051				 7.9661				
2.07%
11.38%
5.69%
-6.33%
фонд в акции
11.0208				 10.6998				
-2.22%
11.22%
0.29%
1.96%
Фонд на паричен пазар 12.6547				 12.6547				
3.15%
0.25%
6.29%
7.75%
					 до 2 г.		
над 2 г.						
Смесен - балансиран 82.2302				 81.9424		
82.2302		
-0.56%
0.81%
2.94%
-3.79%
фонд в акции
49.2060				 48.9600		
49.2060		
0.81%
1.57%
7.29%
-10.84%
фонд в акции
63.8217				 63.5026		
63.8217		
-1.21%
0.91%
1.11%
-9.48%
													
фонд в акции
96.3303				 94.8961				
-1.96%
2.89%
-6.59%
-1.01%
Смесен - балансиран 75.4907				 74.3667				
-4.79%
1.31%
-9.43%
-7.11%
													
фонд в облигаци
1.36362				 1.36090				
2.92%
0.65%
5.15%
5.61%
Смесен - балансиран
1.13117				 1.12441				
3.05%
3.69%
7.81%
2.14%
фонд в акции
0.78944				 0.77771				
2.30%
7.90%
10.58%
-4.44%
Смесен - консервативен 0.77324				 0.76862				
2.40%
2.98%
6.10%
-7.36%
Смесен - консервативен 1.08042				 1.07718				
2.25%
0.32%
3.39%
3.43%
Смесен - балансиран
101.3354				
Смесен - балансиран
103.2064				
фонд в акции
85.0494				
Фонд на паричен пазар 129.5294				
Смесен - консервативен 95.9289				
Смесен - консервативен 111.7584		
111.6468		
фонд в акции
102.8891		
101.8704		

100.3270				
102.1794				
83.7832				
129.5294				
95.5456				
111.3119		
111.6468		
100.8517		
101.6157		

1.48%
-0.93%
0.49%
3.86%
1.16%
3.40%
1.35%

6.09%
5.85%
8.46%
0.31%
1.89%
0.26%
N/A

1.48%
-2.81%
-0.14%
7.28%
3.26%
5.74%
N/A

0.15%
0.49%
-1.54%
7.15%
-1.21%
5.44%
2.67%

фонд в акции

5.0836 				 5.0532 				
4.50%
7.81%
14.77%***
5.04%
до 100 000 лв от 100 001 до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.
фонд в акции
1.0419
1.0368
1.0342 		 1.0290 				
10.00%
13.44%
18.14%***
1.45%
													
Смесен - консервативен 10.1297				 10.1095				
1.09%
0.37%
1.20%
1.03%
Смесен - балансиран
18.4126 				 18.2842 				
4.39%
7.54%
7.55%
9.37%
фонд в акции
11.3224				 11.1650 				
4.57%
9.06%
5.60%
2.14%
													
фонд в акции
1.1283 				 1.1116 				
-0.85%
9.00%
-3.78%
0.79%
фонд в акции
0.8027 				 0.7908				
-4.52%
12.83%
9.48%
-4.75%
фонд в акции
1.0296 				 1.0144				
-5.19%
9.50%
10.37%
0.39%
до 100 000 лв.		
над 100 000 лв.										
фонд в облигаци
133.8422		
133.6422		 133.3754				
1.31%
3.01%
3.41%
5.65%
Смесен - балансиран 14.4634		
14.4634		 14.3202				
1.00%
7.94%
3.51%
1.93%
фонд в акции
0.7651		
0.7576		 0.7501				
-0.57%
14.74%
6.56%
-5.34%
													
Смесен - балансиран 867.6619				 861.1707				
5.73%
3.91%
10.61%
-4.38%
фонд в акции
771.1700				 767.3142				
5.26%
4.26%
10.04%
-7.68%
													
фонд в облигаци
11.9162				 11.9162				
3.24%
1.01%
6.35%
3.24%
Смесен - балансиран 133.6730				 133.6730				
7.22%
5.85%
16.46%
3.61%
фонд в акции
8.0869				 8.0869				
11.95%
10.77%
29.35%
-3.79%
фонд в акции
10.9731				 10.9731				
5.46%
3.85%
10.49%
3.79%
											
фонд в акции
7.8919				 0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
за поръчки до 100 000 лв		
за поръчки над 100 000 лв
фонд в акции
0.5656		
0.5628		 0.5600				
N/A
9.08%
13.34%
-14.44%
Смесен - балансиран
0.7699		
0.7672		 0.7645				
1.00%
4.35%
5.00%
-6.93%
Смесен - консервативен 1.0382		
1.0366		 1.0350				
2.92%
1.11%
5.11%
0.98%
до 50 000 лв / 40000 USD		
над 50 000 лв / 40000 USD										
Фонд на паричен пазар 1.3247		
1.3227
1.3207				
3.12%
0.12%
5.69%
5.35%
фонд в облигаци
1.3365		
1.3325
1.3285				
2.36%
0.36%
4.66%
5.49%
Смесен - балансиран
0.8782		
0.8747
0.8712				
0.86%
3.99%
3.51%
-2.46%
фонд в акции
0.6276		
0.6245
0.6214				
-1.70%
7.10%
1.00%
-8.39%
Смесен - балансиран
0.7423		
0.7393
0.7363				
2.91%
6.06%
2.40%
-8.36%
Фонд на паричен пазар												
0.0000		
0.0000
0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
1.0786		
1.0775
1.0236				
2.84%
0.20%
5.20%
5.03%
Фонд на паричен пазар 1.2107			
1.2107				
1.64%
0.16%
3.17%
3.69%
Смесен - балансиран
1.0532			
до 90 дни		
над 90 дни		
0.86%
3.05%
3.71%
0.73%
				
1.0375		
1.0480						
							
Смесен - балансиран
8.0638			
8.0638				
4.27%
7.62%
15.30%
-3.90%
фонд в акции
6.7595			
6.7595				
2.56%
8.75%
10.30%
-6.98%
фонд в акции
2.6512			
2.6512				
-11.52%
10.14%
-6.61%
-26.47%
Смесен - консервативен 9.9597			
9.9597				
-5.66%
5.61%
8.13%
-0.15%
клас А за поръчки клас А за поръчки клас А за поръчки
клас В
Клас А Клас В при изпълнена Клас В при прекратена
до 20000 лв
над 20000 до 300000
над 300000				
инв. схема
инв. схема
фонд в акции
0.7215
0.7179
0.7161
0.7108
0.7108
0.7144		
0.6966
-6.19%
9.13%
-3.50%
-6.37%
фонд в акции
0.3918
0.3899
0.7161
0.3860
0.3860
0.3879		
0.3783
-7.52%
11.21%
-8.75%
-20.09%
за поръчки до 250 000 евро		
за поръчки над 250 000 евро
Цена
					
фонд в акции
110.0918		
108.7393		
107.9278		
-5.17%
12.99%
8.76%
6.58%
								
фонд в облигаци
317.7086				 316.7570				
1.20%
3.51%
-0.88%
6.12%
13.6389				 13.3701				
3.00%
3.17%
2.38%
5.43%
Смесен - балансиран
12.3579				 11.9944				
2.57%
5.71%
2.44%
3.49%
фонд в акции
9.0712				 8.8044				
3.14%
9.12%
9.54%
-2.01%
Смесен - балансиран 21.6230				 21.6230				
3.68%
5.19%
5.35%
2.07%
													
фонд в акции
6.7925				 6.7585				
-2.26%
8.46%
5.46%
-8.89%
Смесен - балансиран
8.1998				 8.1588				
-2.59%
8.53%
4.94%
-4.66%
фонд в облигаци
12.4260				 12.3950				
4.71%
1.72%
8.23%
5.66%
													
фонд в акции
1.2446				 1.2197				
1.77%
5.44%
7.63%
4.60%
Смесен - балансиран
1.1409				 1.1295				
4.79%
5.01%
11.75%
4.30%

12.11.2007
12.11.2007

10.10.2007
05.08.2009
06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008
14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008
20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007
04.01.2007
25.06.2007
01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009
07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010

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

Код
За
Стойност
EUR
1
1,96
AUD
1
1,5
BRL
10
8,72
CAD
1
1,44
CHF
1
1,71
CNY
10
2,13
CZK
100
8,09
DKK
10
2,63
GBP
1
2,24
HKD
10
1,76
HRK
10
2,63
HUF
1000
7,24
IDR
10000
1,61
ILS
10
4
INR
100
3,1
ISK			
JPY
100
1,77
KRW
1000
1,3
LTL
10
5,66
LVL
1
2,76
MXN
10
1,17
MYR
10
4,62
NOK
10
2,53
NZD
1
1,19
PHP
100
3,25
PLN
10
4,88
RON
10
4,61
RUB
100
4,95
SEK
10
2,16
SGD
1
1,14
THB
100
4,6
TRY
10
8,16
USD
1
1,37
ZAR
10
2,04
XAU
1
2209,62

Разлика
0
-0,01379
-0,06027
-0,00373
0,00285
0,00188
0,00901
0,00011
-0,00243
-0,00038
0,00807
-0,04781
-0,00047
-0,00040
-0,00681
0,00000
0,00431
-0,00346
0,00000
0,00078
-0,00936
-0,01799
-0,00409
-0,00979
0,00265
0,00777
0,00944
-0,01445
0,00109
-0,00106
-0,01237
-0,00613
0,00000
-0,01153
8,27000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 1.08.2011 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
ВАЛУТА
Currency
ЩАТСКИ ДОЛАР
БРИТАНСКА ЛИРА
ЯПОНСКА ЙЕНА
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК
НОРВЕЖКА КРОНА
ШВЕДСКА КРОНА
КАНАДСКИ ДОЛАР
АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР
УНГАРСКИ ФОРИНТ
ЧЕШКА КРОНА
РУСКА РУБЛА
ПОЛСКА ЗЛОТА

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

Купува
Buy
1,44
0,88
110,81
1,13
7,76
9,09
1,37
1,31
269,66
24,21
39,69
4

Продава
Sell
1,44
0,88
110,82
1,13
7,76
9,09
1,38
1,31
269,98
24,23
39,72
4

Hай-висока
High
1,44
0,88
111,56
1,15
7,78
9,12
1,38
1,31
270,48
24,24
39,78
4,02

Hай-ниска
Low
1,42
0,87
110,39
1,13
7,73
9,06
1,35
1,3
268,28
24,15
39,43
4

Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 29.07.2011 г.

УД „Инвест Кепитъл” ЕАД
Нетна
Цена за
стойност на
Емисионна
обратно
активите на
стойност
изкупуване
един дял (НСАД)
в лв.
в лв.
в лв.

Договорен Фонд

към 28.07.2011 г.

ДФ Инвест Кепитъл Високодоходен

9.9476

9.9476

9.8979

Цените са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на горепосочената
дата. Включените в цените разходи са както следва: при емитиране
няма разходи, при обратно изкупуване - 0,5% от НСАД.

08.07.1999
01.06.2009
01.06.2010
28.09.2004
05.01.2006
10.05.2004
04.10.2006
23.11.2007
04.05.2006
17.12.2004
04.05.2006
09.05.2008
09.05.2008
30.01.2006
30.01.2005
30.01.2006
30.01.2009
25.06.2009
19.11.2007
19.11.2007
19.11.2007
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
11.02.2008
19.01.2010

15.11.2005
12.09.2005

Цена при
Нетна стойност
Емисионна
обратно
на активите на
стойност
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 1/08/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,241664
€ 1,266497
€ 1,235456
ОТП Омега Фонд на Фондовете в акции на
€ 0,905775
€ 0,923891
€ 0,901246
развитите пазари
ОТП Планета Фонд на фондовете в акции
€ 0,841365
€ 0,858192
€ 0,837158
на развиващите се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 27/07/2011 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 1/08/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,169564 лв.
1,169564 лв.
1,169564 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 1/08/2011 г. Няма разходи при емитиране и обратно
изкупуване на дялове на фонда. Информация може да се получи от Call Center на “Банка ДСК” ЕАД на
тел. 0700 10 375 на цената на един градски разговор и на интернет страниците www.dskbank.bg и
www.otpbank.hu
Взаимен фонд

www.sentinel-am.bg
тел. 02/ 980 14 26

Стойност за един дял 29.07.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0532 лв.

Сентинел - Рапид

1,2107 лв.

Цена на обр. изк.
до 90 дни

над 90 дни

1.0375 лв.

1.0480 лв.

1,2107 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
0,86 %

3,71 %

1,64%

3,17 %

01.03.2006
01.03.2006
05.04.2007
12.12.2008

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

22.05.2006
02.05.2007

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 01.08.2011 г.

03.05.2010
17.11.2003
27.12.2005
27.12.2005
07.09.2005
08.10.2007
01.06.2007
01.06.2007
04.09.2007
18.09.2006
10.06.2008

Източник: БАУД (www.baud.bg)

ПРЕХВЪРЛЯНЕ ОТ:

Ти Би Ай Евробонд
(Емисионна
ст-ст)

ПРЕХВЪРЛЯНЕ В:
Ти Би Ай Комфорт
Ти Би Ай Хармония
(Емисионна
(Емисионна
ст-ст)
ст-ст)

Ти Би Ай Динамик
(Емисионна
ст-ст)

Ти Би Ай Евробонд
N/A
13.6187
12.3397
9.0578
318.3431
N/A
12.2973
9.0267
Ти Би Ай Комфорт
319.9293
13.5045
N/A
8.9822
Ти Би Ай Хармония
319.9293
13.5045
12.2368
N/A
Ти Би Ай Динамик
Цените са в лева и са валидни за поръчки, подадени предишния работен ден. Разходите за емитиране на една акция или
един дял са включени в горепосочените цени.
Цената на обратно изкупуване на една акция/един дял на съответния фонд, от който е прехвърлянето е равна на Нетната стойност на активите на една акция или на един дял на този фонд.
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пазари 13
Регионални
индекси

Основният индекс на БФБ се понижи

Sofix: 416.76

-0.11%

Македонският бенчмарк отбеляза спад

MBI10: 2502.60

-0.21%

Основният индекс в Сърбия отчете
ръст

BELEX15: 712.29

+0.35%

Число на деня

Световни индекси

Обем

Американският индекс се оцвети в
червено

57 200

▶ акции на „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ
бяха изтъргувани на БФБ, като цената на книжата се
понижи с 1.55%

Повишение
Linde

Понижение
Adidas

Dow Jones: 12 147.63

-0.76%

Германският индекс регистрира
понижение

DAX: 7108.15

-1.14%

Японският измерител отбеляза спад

Nikkei 225: 9833.03

-0.69%

2.77% 3.58%
▶ до 124.35 EUR
поскъпнаха акциите
на германската
инженерингова компания

▶поевтиняха акциите на
германския производител
на спортни стоки и
достигнаха 51.51 EUR

Доларът и еврото спорят коя е по-слабата валута
Съединените щати и
целият свят са изправени пред нова финансова
катастрофа, ако на 2
август най-голямата икономика обяви технически фалит, т.е. престане
да обслужва задълженията си по външния
дълг. Републиканците и
демократите в Конгреса
не успяха да постигнат
реално споразумение
през цялата седмица. Ръководителят на републиканците Джон Боенър
представи план, който
предвижда вдигане на
тавана с 900 млрд. USD
и съкращаване на разходи в размер на 917 млрд.
USD. Дори обаче конгресмените да постигнат
споразумение, то ще
трябва да бъде гласувано
и от Сената, времето за
което е твърде кратко.
Вероятността от фалит
се увеличава, доказателство за което е увеличението на кредитните
суапове срещу фалит на
страната до най-високо
равнище от 2009 г. насам. Евентуален фалит
на САЩ би предизвикал
огромна паника и нова
буря на финансовите
пазари, което ще доведе
до непоправими и необратими щети в цялата
световна икономика.
Статутът на долара
като световна резервна
валута е поставен под
въпрос. Двойката EUR/
USD продължава да се
колебае, след като американските политици
продължават да отлагат
гласуването на план за
увеличаване тавана на
държавния дълг. Борбата
със сериозните дългови
проблеми продължава
и от двете страни на
океана, вследствие на
което нито една от двете
валути не може да вземе
превес и търговията при

Красимир Стефанов,
Финансова къща “Логос-ТМ”

Швейцарският
франк и японската йена остават
най-желаните
валути на този
етап
тази двойка остава непостоянна. Ситуацията в
еврозоната не е по-различна от тази в САЩ.
От Standard&Poor’s бе
заявено, че Гърция ще
фалира заради дълга си
веднага щом европейските власти приложат
втория план за отпускане на помощ. От агенцията понижиха кредитния
рейтинг на Гърция до
само две нива над това,
при което се обявява
фалит.
Вероятността и САЩ
да загубят рейтинга си
нараства все повече. Китайска кредитна агенция
заяви, че със сигурност
ще понижи рейтинга на
страната независимо от
решението на Конгреса за
тавана на дълга.
Швейцарският франк
и японската йена
остават най-желаните
валути на този етап от
развитието на пазара.
Двойката USD/CHF се
колебае около новото
си историческо дъно, а
USD/JPY се понижи до
ново 4-месечно дъно
през изминалата седмица. Златото достигна до
нов исторически връх
към 1629 USD за унция,
докато американският
лек суров петрол остава
под психологическата
граница от 100 USD за
барел.

Управляващо дружество “Сентинел Асет Мениджмънт” АД уведомява притежателите на дялове и инвеститорите, че на 29.07.2011 г. е
представило на КФН тримесечни отчети към 30.06.2011 г. на Договорен
фонд „Сентинел – Принсипал” и Договорен фонд „Сентинел – Рапид”. Отчетите са на разположение на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 56, ап. 3,
всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес: www.sentinel-am.bg.
Управляващо дружество „ДСК Управление на активи” АД уведомява
всички заинтересовани, на основание чл.191 от ЗППЦК, че е представило
на Комисията за финансов надзор, тримесечни отчети към 30.06.2011 г.
на управляваните от него договорни фондове – „ДСК Стандарт”, „ДСК
Баланс”, „ДСК Растеж”, „ДСК Имоти” и „ДСК Евро Актив”.
Желаещите могат да се запознаят с отчетите на интернет страница: www.dskam.bg и на адрес: гр.София, ул. „Цар Калоян” № 1, ет. 4, всеки
работен ден от 9 ч. до 17 ч.

снимка bloomberg

Община Гълъбово, на основание чл.44 ал.1 т.7 от
ЗМСМА, в изпълнение на Решение № 561от Протокол
30/28.06..2011г. на общински съвет Гълъбово, със Заповед
№ 578 от 28.07.2011г. на и.д. Кмет на Общината ОТКРИВА
КОНКУРС за Възлагане на обществен превоз на пътници по
утвърдени автобусни линии по реда и условията на Наредба
№2/15.03.2002 г. на МТС за условията и реда за утвърждаване
на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, при следните условия:
• Възложител на конкурса: Община Гълъбово, област Стара Загора,
ул. „ Репблика” №48, представлявана от инж. Пламен Ганчев Бараков – и.д.
Кмет, телефонна ц-ла: 04 18/ 689 01; факс 04 18 / 64 194
• Предмет на конкурса и необходим брой и клас автобуси за извършване на превозите:
Възлагане на обществен превоз на пътници чрез конкурс по реда и
условията на Наредба №2/15.03.2002 г.на МТС за автобусни линии от
Републиканската и Областната транспортни схеми, обособени като
самостаятелни позици за кандидатстване:
Автобусна линия СОФИЯ-ГЪЛЪБОВО с разписание 14,00ч. от София,
централна АГ и 6,30ч. от АГ-Гълъбово.
необходими автобуси клас ІІ и ІІІ : 1 бр.+ 1 бр. резервен
Автобусна линия ХАСКОВО-ГЪЛЪБОВО с разписание 12,15ч. от АГ- Хасково и 8,30ч. от АГ-Гълъбово.
необходими автобуси клас ІІ и ІІІ; В : 1 бр.+ 1 бр. резервен
Автобусна линия ГЪЛЪБОВО-ХАРМАНЛИ с разписание 8,15ч. от АГ-Гълъбово и 13,30ч. от АГ-Харманли.
необходими автобуси клас ІІ и ІІІ; В: 1 бр.+ 1 бр. резервен
Автобусна линия ГЪЛЪБОВО-ТОПОЛОВГРАД с разписание 8,00ч. от
АГ-Гълъбово и 12,30ч. от АГ-Тополовград.
необходими автобуси клас ІІ и ІІІ; В: 1 бр.+ 1 бр. резервен
Автобусна линия ГЪЛЪБОВО-СИМЕОНОВГРАД с разписания 6,30ч.;
8,00ч.; 16,30ч. от АГ-Гълъбово и съответно 7,00ч.;10,00ч.;17,05ч. от АГСимеоновград.
необходими автобуси клас ІІ и ІІІ; В: 1 бр.+ 1 бр. резервен
Автобусна линия СТАРА ЗАГОРА-ГЪЛЪБОВО-ПОМОЩНИК с разписание
15,20ч. от АГ-Ст. Загора и 7,50ч. от АС-Помощник.
необходими автобуси клас ІІ и ІІІ; В : 1 бр.+ 1 бр. резервен
• Изисквания към кандидатите:
• Кандидатите и МПС да отговарят на изискванията на Закона за
автомобилните превози; Наредба №33/03.11.99 г. на МТС за обществен
превоз на пътници и товари на територията на РБ и на Наредба №2
/15.03.02г. на МТС за условията и реда за утвърждаване на транспортни
схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси

и леки автомобили.
До участие в конкурса се допускат само лицата по чл.2 ал.1 от
Наредба №33/99 г., които:
• притежават лиценз за извършване обществен превоз на пътници на
територията на Република България или лиценз на Общността, издаден
в съответствие с чл.7, ал.2 от Закона за автомобилните превози;
• чийто ръководител на транспортната дейност притежава удостоверение за професионална компетентност за автомобилен превоз на
пътници и ръководи транспортната дейност на не повече от две лица
по чл.2, ал.1 от Наредба №33/3.11.1999 г. на МТС за обществен превоз на
пътници и товари на територията на РБ;
• имат сключена застраховка „Гражданска отговорност на МПС” и
задължителна застраховка „Злополука” на пътниците в средствата за
обществен превоз, издадена на името на кандидата;
• са осигурили сервизна база;
• са осигурили необходимите гаражни площи;
До участие в конкурса не се допускат лицата, покрили изискванията по
предходната точка, ако не са осигурили необходимия брой и клас превозни
средства, включително и резервни.
• Срок за изпълнение на поръчката – 10г. от сключване на договора, но
не повече от срока на валидност на лицензията на превозвача;
• Срок за получаване на документацията - до 17,00 часа на 1.09.2011
г.Получаване на конкурсната документация- в Общинския център за услуги
и информация, бюро «деловодство» в сградата на общинска администрация
Гълъбово, ул. «Република» №48.Срок за подаване на предложенията- до 16,00
часа на 8.09.2011 г. Предложенията се подават и приемат в Общинския център за услуги и информация, бюро «деловодство», в сградата на общинска
администрация Гълъбово, ул. «Република» №48.
• Конкурсът ще се проведе на 14.09.2011 г. от 10,00 часа в Заседателната зала на общинска администрация-Гълъбово
• Оценяването на предложенията и класирането на кандидатите
ще се извърши по утвърдени с Решение на Общински съвет Гълъбово
критерии, показатели и начин.
• Гаранции за участие в процедурата:
автобусна линия София-Гълъбово - 800 лв;
автобусна линия Хасково-Гълъбово - 600 лв;
автобусна линия Гълъбово-Харманли - 600 лв;
автобусна линия Гълъбово-Тополовград -600 лв;
автобусна линия Гълъбово-Симеоновград - 600 лв;
автобусна линия Ст.Загора-Гълъбово-Помощник - 600 лв,
Сумите се внасят по сметка на община Гълъбово :
„Общинска банка” АД, сметка № BG97SOMB91303338008201, BIG
SOMBBGSF
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Кариерист не е мръсна
Повече от десет
години Виктория
Малканова не
пести усилия да
пребори клишето,
че бизнесът е мъжка
територия
Ангел Симитчиев
angel.simitchiev@pari.bg

Не се
страхувам
да хвърля много
усилия, дори като
знам, че може да
нямат резултат
днес. Знам, че ще
има резултати в
дългосрочен план

добър професионалист. Признава, че е кариеристка, и не
се срамува от това. Оценява
всички трудности и неуспехи
в работата си, защото именно
те са й позволили да стане
по-добра.
Бизнесът
на търпението

Спомням си Виктория (35 г.)
на предварителната среща на
финалистите в Next Generation
2011. Говори по телефона на
няколко езика, бърза, защото
изпуска една от така важните
и редки срещи лице в лице
с чуждестранен партньор.
Когато се срещаме повторно,
ми разказва, че тогава почти си е тръгнала, разкъсвана между професионалните
ангажименти и участието в
конкурса.
А в Next Generation 2011
попада почти случайно. От
2003 г. иска да започне EMBA
обучение, но поради семейни
причини все отлага. Казва,
че решава да кандидатства в
конкурса точно заради EMBA
стипендията. Няколко месеца
по-късно печели точно това,
което e искала. Сега е напълно
готова и решена да се възползва от стипендията. Стигаме
до консенсус, че наградите
са стойностни, когато имат
практическа полза.
Филолог и икономист

Образованието е ключово за
кариерата на Виктория Малканова. Първоначално завършва българска и гръцка филология, но бързо осъзнава, че
работата в тази сфера не може
да й донесе достатъчно приходи. Една изпусната оферта
за работа по-късно и е окончателно убедена, че трябва да
завърши и икономика.
През 2003 г. вече е магистър
по международни икономически отношения. Казва, че
и двете й висши образования са определящи за стила
й на работа. Филологията я
е превърнала в абсолютен
перфекционист, особено в
комуникацията с партньори
и клиенти. Икономическото
образование пък й дава необходимата основа и самочувствие да бъде максимално

“Алтиус България” е дъщерна компания на Altius IT
Solutions Ltd, Гърция. Altius
е ексклузивен дистрибутор
за България, Гърция и Кипър
на един от трите най-големи
производителя на EFT/POS
терминали за плащане с дебитни и кредитни карти в
света - Hypercom Corp., USA.
Основната дейност на фирмата е свързана с предлагането на интегрирани решения
в сферата на електронните
транзакции и платежната картова индустрия. Един доста
специфичен и претенциозен
бизнес, насочен предимно
към банки и финансови институции.
Altius влиза на българския
пазар дълго след своите конкуренти. Първите няколко
години фирмата посвещава
на сертифициране на продуктите според изискванията на
местните закони и международните финансови организации. “Работата в “Алтиус” ме
направи още по-търпелива.
Мислех си, че налагането на
един успешен бранд на нов
пазар е доста по-лесна задача,
оказа се, че не е.”
Търпението и усилената
работа дават резултат. През
2010 г. фирмата печели няколко големи ПОС търга в
страната и разбива монопола.
Постиженията правят “Алтиус България” втория найуспешен ПОС дистрибутор
в България и само за година
пазарният дял скача няколко пъти. Фирмата е първа в
обслужването на терминали
и втора по инсталиран брой
ПОС терминали на пазара.
Към края на 2010 г. клиентската база достига 15 банки и
финансови организации.
Бъдеще

Потенциалът на местния пазар е неоспорим. “България е
в категорията “развиваща се

Визитка

▶ Виктория Малканова
е генерален мениджър
на “Алтиус България”
от създаването на
компанията през 2005 г.
Филолог, а впоследствие
и икономист по
образование, с повече
от 10 години опит на
мениджърски позиции,
Виктория е една
малкото жени сред
участниците в Next
Generation 2011. Журито
й присъди частична
стипендия (35%) за EMBA
обучение в City College/
University of Sheffield.
Мегаклис Петмезас,
заместник-ректор на
университета, обясни,
че с тази награда искат
да насърчат участието
на повече жени
мениджъри в конкурса.
СНИМКА БОБИ ТОШВ
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дума
страна”, което означава, че все
още ни предстои да развиваме
продуктовото си портфолио и
клиентската си мрежа”, отбелязва Виктория. От “Алтиус”
се надяват на все повече удовлетворени клиенти и все повече нови проекти. “Надяваме
се да имаме и по-интересни
искания, защото развитието
на нови проекти зависи от
това банките да поискат да
реализираме иновативен продукт или решение.”
А нещата в този бизнес се
случват много по-бавно. Дори прекрасни идеи може да
не видят бял ден, ако не са
приоритетни за банките в дадения момент, обяснява Виктория. “Трябва институцията
да прецени, че има нужда от
нов продукт, да го обсъдят
вътрешно, да го бюджетират
и едва тогава да разговаряме,
да имаме пилотен проект и
тестове. Ако всичко е наред,
можем да пуснем дадения
продукт в експлоатация.” В
такъв бизнес е трудно да влагаш много творчество заради
всички стандарти, които трябва да се покриват.
Това, което Виктория смята
за свой почерк, е отношението
към клиентите. “Не се страхувам да хвърля много усилия,
дори като знам, че може да
нямат резултат днес. Знам,
че ще има резултати в дългосрочен план.” Харесва й, че с
“Алтиус” споделят една философия: “Искаме клиентите
да изискват.” Няма малък и
голям клиент. “Дългосрочно
съм сигурна, че моделът ни
на работа и бизнес отношение
ще бъде достойно оценен.”
Персоналът

Като компания от технологичната сфера основен

Не трябва
да се гледа
на жената
като на дама,
а да се приеме
като бизнес
представител.
Има добри
бизнесмени, има
и добри бизнес
дами, успехът не
е свързан с пола
Понякога
хората от
по-ниските нива
имат по-ясна
представа и
излизат с
по-добри
решения

проблем за “Алтиус” е намирането на подходящи кадри.
“Работата ни е специализирана и или трябва да вземем
човек, който не е подготвен,
за да го обучим, или трябва
да намерим някой, който е
работил точно това, за да навлезе по-лесно в материята.”
Минимумът от време, след
който може да се разчита
на един нов човек, е шест
месеца.
Според Виктория срокът
дори е две години. “Няма
рецепта за намиране на правилните хора и бизнесът вече
не е това, което беше. Кризата ни направи по-мнителни,
по-взискателни.” Нищо не
дава гаранция, че изборът на
нови хора ще бъде успешен,
защото и двете страни имат
свои интереси, които следват,
а безработицата също е фактор. “Хората са притиснати и
избират длъжности, които не
искат да работят. На тях може
да се разчита само временно, а при нас предложенията са винаги дългосрочни.”
Тя казва, че бизнесът им е
специфичен дори на ниво
администрация, а работата
в бранша не е никак лесна.
“Имала съм няколко случая,
в които хора са се отказвали
просто защото им се струва
много сложно и се чувстват
зле, защото не дават резултати.”
Успешният мениджър

Ключово според Виктория
е отношението между хората както на ниво “компания - клиент”, така и вътре
във фирмата. “Мениджърът
трябва да бъде амбициозен,
да влага много усилия. Виждам в хората около себе си,
че искат нещата да се случват
бързо, на мига, а трябва опит,
трябва много работа.” Според нея важно е да слуша
служителите си, да обсъжда
с тях проблеми - дори когато
не са свързани с работата
им. “Понякога хората от пониските нива имат по-ясна
представа и излизат с подобри решения.” Това води
до много по-лесно решаване
на критичните казуси.
Според Виктория управлението само отвисоко отдавна
е табу. В съвременния бизнес
е невъзможно да не комуникираш със служителите си,
напротив, трябва да намираш
време да достигаш хората от
всички нива на организацията. “Когато компанията е
голяма, това е трудно, но не
трябва да се губи допирът със
служителите.”
Жена в мъжки свят

Живеем в XXI век, но все
още не можем да избягаме
от клишето ”Какво е да си
жена мениджър?” Виктория
споделя, че в картовия бизнес в България има силно
присъствие на жени. На международно ниво нещата стоят

Партньорите за
Виктория Малканова
другояче. Бизнесът наистина
е доминиран от мъжете.
“В управленските кадри на
дистрибуторите на Hypercom
в света сме три жени, две от
които са в Altius.” Виктория
не отрича трудностите, но
настоява, че не иска предимство или кавалерство, а
равни условия. “Не трябва
да се гледа на жената като
на дама, а да се приеме като
бизнес представител. Има
добри бизнесмени, има и
добри бизнес дами, успехът
не е свързан с пола.”
Виктория споделя, че
въпреки всичко в един
момент нещата просто се
случват. Партньорите разбират, че насреща имат преди
всичко професионалист, с когото могат да работят. “Често
ме питат защо съм толкова
сериозна и строга. Основната
причина е - да ме приемат сериозно, колкото и клиширано
да звучи.” Не пропускам да я
попитам защо не се захване
със собствен бизнес - друг
въпрос, който често й задават.
Тя споделя, че все още има
много да учи. Смята, че работата за по-голяма компания
ще й донесе повече опит. Все
още предпочита да разширява погледа си чрез работа за
по-развити компании и на поразвити пазари. Развиването
на конкретна собствена идея
смята за ограничаващо.
Изборът й отдавна не опира
само до пари или желание за
изява. “Смятам, че това е моето място. Не мисля, че развиването на собствен бизнес
на всяка цена ще ми донесе
повече. Не мисля, че ще бъда
достатъчно удовлетворена.”
Смеейки се, допълва, че често съветва приятелите си да
спрат да отварят фирми, за
да избегнат допълнителните
разходи.
Спортно поколение

Извън работата Виктория
обича спорта и се радва, че
е част от поколение, което
е израснало благодарение
на него. Тренирала е лека атлетика, тенис на маса,
дори шах. За последното
напоследък трудно намира
партньори отново защото
обществото го възприема
като мъжки спорт. Споделя
обаче, че колекционира и
притежава много комплекти
за шах. От три години тренира народни танци, от време
на време ходи и на участия,
съвсем непрофесионално
и любителски. Отдадена е
много на сина си. “Водя
го навсякъде, искам да му
покажа всъщност, че има
и друг начин на живот, че
има други пазари и други
народи. Оставям го сам да
прави свой избор. Смятам,
че това е най-добрият начин
да се отвори светогледът му
и наистина виждам сериозна
промяна. Разсъждава много
интересно.”

Филипо Шибилия,
регионален търговски директор на Hypercom за България

С Виктория
Малканова започнахме да
си сътрудничим преди
две години. Основната ни цел е чрез дългосрочни отношения с
топмениджмънта на
банки, финансови институции и други частни компании да станем
водещият доставчик
на системи за плащане
в България.
Едно от нещата, които ме впечатлиха у
Виктория от самото
начало, е желанието й
за успех както в личен,
така и в професионален
план. Тя е бизнес ориентирана и притежава знанията да направи компанията
си изключително успешна. Всъщност тя умее да се справя едновременно с административните задачи, персонала, рекламата и техническите въпроси, без
да губи от фокус целите на бизнеса. Отделя изключително много внимание на
удовлетворението на клиента. Сътрудничи си перфектно с всички и води екипа
си към най-добрите постижения с високо самочувствие.
Още на първата ни среща беше много лесно за нас да установим добра
връзка помежду си и да определим бъдещите стъпки на бизнеса ни. Виктория
познава добре пазара, готова е да споделя нови идеи и да се движи напред с помощта на нови методи на работа. Благодарение на това постигаме перфектна
синергия между стратегията на нашите две компании. Виктория е чудесна
личност, с която е удоволствие да се работи.

Пантелис Капос, директор и акционер в Altius Group

В кариерата
си съм интервюирал и наел
стотици хора от всякакви нива и позиции
и мога бързо и доста
точно да преценя кой
какво може да ми предложи. Случаят на Виктория беше уникален.
Интервюто с нея отне
не повече от 10 минути, абсолютен рекорд
за интервю на живо с
положителен край.
Тя беше наета да ръководи новосъздадена
компания в чувствителния сектор на картовото банкиране.
Предизвикателството
за нея беше огромно. За нас беше доста рисковано да заложим на толкова млада
жена, без опит в топмениджмънта и в конкретния пазар, и то в доминиран от
мъжете бизнес. Но боецът си личи отдалеч. В очите й видяхме издръжливост
и позитивна енергия и се оказахме прави.
Само пет години по-късно тя успя да превърне компанията в ключов и установен играч, като всеки ден укрепва името й и достига нови клиенти.
Служителите ни я обожават, а партньорите уважават точната й преценка и
знаят, че тя не е склонна да изгуби дори най-малката битка с конкуренцията.
В Altius сме напълно убедени в нейните умения и лоялността й към компанията и със сигурност не бяхме изненадани, когато научихме, че е спечелила тази
награда.
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Напред и нагоре
ношенията си с онези, които
цениш - като им покажеш,
че си ангажиран с живота
им и че те вълнува тяхното
благосъстояние на всяко
ниво. Щедростта е един
от най-добрите начини да
създадеш контакт с някого, защото безкористната
й същност насърчава доверието.
Да виждаш всичко
положително у един
човек

снимка Foton

В памет на
Дими Паница
Когато си тъжен,
погледни в сърцето си
и ще видиш,
че плачеш за онова,
що е било твоя възхита.
Халил Джубран

Удивена съм от огромната
сила, която притежаваме
да влияем позитивно върху живота на другите дори
чрез най-кратките взаимоотношения. Макар да звучи
като тежка задача, изобщо
не отнема много време да
вдъхновиш някого. И не е
трудно да го мотивираш да
даде най-доброто от себе
си - често единственото,
което е нужно на хората, е
просто някой да забележи,
че те дават най-доброто от
себе си.
Въпреки че всеки носи
потенциала да насърчава
доброто у другите, не всички го използват. Мисля, че
съществената причина хората да започнат да проявяват
щедрост към другите по този най-искрен и ценен начин
е, че те самите са получили
вдъхновение от някой така
щедър.
В четвъртък загубихме
един от онези хора, които
протягаха ръка към света,
за да дават безусловната
си вяра във всичко добро и
силно, което притежаваме
в себе си. Искам да ви разкажа малко за този човек,
защото ми се ще да предам
нататък онова, което той
ми даде.
Запознах се с Дими Паница, когато беше на 78, и
макар повече от 50 години
по-възрастен от мен и от
повечето ми приятели, той

Нора Георгиева*

е един от хората с най-младежка и свежа енергия и
любов към живота, които
съм срещала. Имам ярък
спомен от него, който чудесно илюстрира това. Веднъж
той посети строителната
площадка на новото общежитие на Американския
университет (Дими е сред
основателите му и беше
член на неговото настоятелство), където покрай
нас бавно минаваше багер.
Насред разговора Дими с
бърз скок се озова върху
стъпалото на машината, а
изражението на лицето му
напомняше на Питър Пан по момчешки горд и радостен от своето приключение.
В следващия момент той
скочи обратно при нас и
продължи да обсъжда бъдещето на университета с
обичайните си интерес и
загриженост.
Важно е да спомена как
имах късмета да срещна
Дими. Запознахме се по
време на мандата ми като
представител на студентите
в настоятелството на АУБ, а
след това се виждахме тричетири пъти, когато той идваше в България. Първият
му имейл до мен беше, за да
ме поздрави за работата ми
с настоятелството. Оттогава
започнах да усещам някаква
бащинска привързаност и
загриженост в отношението
му към мен.
Както разбирате, прекарала съм малко време в негово
присъствие и въпреки това
той е от хората с най-дълбоко въздействие върху мен.
Ако сте чували нещо за живота му, ще решите, че това
е нормално, тъй като той

несъмнено бе изключителен
човек.
Днес, когато си спомнях
за него, осъзнах, че с всичките си действия и мисли
той е изразявал една идея,
която едва сега разбирам:
Всеки може да го прави.
Всеки може да е щедър към
другите, да има искрена
вяра в потенциала на другия
и заразителна страст към
живота. Това са качества,
които идват отвътре и не зависят от друго състояние в
живота освен от това да осъзнаем, че този завладяващ
начин да общуваш с другите
съществува. Ако приемеш
тази идея, ще видиш как
можеш да промениш съществено и в положителна
посока нечий живот само
като прекараш малко време
с него.
Ако всичко дотук не звучи убедително (или пък
искате да знаете още), ще
ви кажа три от най-важните качества, с които Дими
насърчаваше у мен желанието да бъда най-доброто
свое Аз.
Щедрост

Има толкова начини, по ко-

Поклон
За Дими Паница
▶ В петък сутринта близки
на семейството съобщиха,
че 80-годишният български
общественик и политически емигрант Дими Паница
е починал в Париж след дълго
боледуване. Съпругата му
Ивон заяви пред “24 часа”, че
тялото му ще бъде кремирано, а урната с пепелта му
ще бъде погребана в семейната гробница в София в
началото на октомври.
▶ В памет на Дими Паница утре (2 август, вторник) в 15.30 ч в храм “Света
София” ще бъде отслужена
заупокойна служба. Паралелна церемония ще има и в

ито можем да бъдем щедри
отвъд даряването на подаръци. Човек може да бъде
щедър с времето си, чрез
подкрепата си, с идеите си,
давайки обратна връзка, с
емоциите си. Дими изразяваше щедростта си по всички тези начини, че и още.
Никога не бе твърде зает,
за да те поздрави за добре
свършена работа - просто
действие, което обаче много
помага да вярваш в себе си,
а въпреки това малко от нас
се сещат да отправят такава
похвала дори към най-близките си.
Нещо повече, той винаги
искаше да реши всички проблеми, за които научаваше,
независимо какви бяха те.
Веднъж говорихме за страха ми от улични кучета и
той каза, че има решение следващия път, когато дойде
от Париж, щеше да ми донесе ултразвуково устройство за защита от кучета,
което има вкъщи. Според
мен той вярваше, че няма
проблем, който да е твърде
незначителен, когато става
въпрос за хората, за които
те е грижа. Това е прекрасен
начин да градиш взаимоотПариж.
▶ Димитрий-Иван Евстатиев Паница е роден на 2
ноември 1930 г. в София в
бележит български род.
Емигрира през 1948 г. За
кратко работи като банков чиновник в Париж, а
след това се премества в
САЩ. През 1952 г. започва
работа като стажант в
редакцията на списание
Reader’s Digest. С годините
оглавява европейската му
редакция, която отговаря за изданията в Европа,
Средния изток и Африка, а
след това става управляващ редактор - длъжност,
която заема до пенсионирането си през 1994 г.
▶ Дими Паница идва в България веднага след падането

Съзнателен избор е как
гледаме на себе си и на
останалите. Когато виждаме добрите качества в
себе си, ние увеличаваме
собственото си чувство за
достойнство, което от своя
страна увеличава тежестта на нашето мнение пред
другите. Което пък на свой
ред ни дава великолепната
сила да вярваме в някого.
Казвам великолепна сила,
защото, ако я притежаваш,
можеш да накараш други
да вярват в себе си, а това
променя животи.
Да виждаш всички добри
качества у другите е умение, което всички можем да
придобием. Сигурна съм, че
една от причините Дими да
бъде толкова енергичен и
весел бе, защото владееше
това и като последствие
винаги беше заобиколен
от добри хора - хора, чиито
най-добри страни той беше
открил и отключил.
Вяра,
любознателност и
страст

Това са причините да останеш млад. Докато изпитваш
страст към онова, което правиш, и имаш вяра в него и в
онези, на които разчиташ,
няма да усещаш отминаващото време. Дими изпитваше страстен интерес към
много неща, към големите
си проекти, за които може да
се прочете във всяка статия
за него. Той проявяваше и
неизмерна любознателност
към всички постижения
на човешкия потенциал.
Харесваше му да изпраща
мейли с малки “парчета”
култура или информация.
Веднъж ми прати видео на
виртуозни барабанисти от
Швейцария, друг път - на
човек, практикуващ парна комунистическия режим
и се посвещава на прехода
към демокрация. Помага на
оформящата се тогава опозиция. През 1991 г. със съпругата си Ивон учредяват в
София фондация “Свободна и демократична България”. До прекратяването
на дейността си през 2009
г. фондацията се занимава
с редица програми - за бездомни деца и младежи, за
превенция на наркомании,
за гражданско общество,
която включва и инициативата “Джуниър ачийвмънт”,
за журналистически обмен
на Балканите и др. Заслуга
на фондацията е учредяването на Българското училище за политика, както и
раздаваните в продълже-

кур**, а трети - презентация
за произхода на арабските числа. Мисля, че тази
любознателност му даваше
способността да завърже
разговор и приятелство с
всеки. Веднъж Дими ми писа: “Докато имам приятели
млади като тебе, съм ОК”.
Той наистина имаше много
млади приятели.
Нещата, върху които Дими прекарваше най-голяма
част от времето си, бяха
нещата, към които изпитваше страстен, вдъхновен
интерес. За тях той работеше постоянно, дори от
болницата. Прекрасни и
трайни са резултатите от
неговата работа. Само един
пример: една от неговите
страсти беше осигуряването
на качествено образование
за младите и той съоснова
Американския университет.
Това дело промени живота на хиляди млади хора
по света, включително на
трите авторки на този блог,
и продължава да го прави,
като носи завещаното от
Дими.
Вярвам, че когато открием онова, което разпалва
страстта ни, ще разберем
колко очевидна е следващата
ни стъпка. Тогава ще поемем
по пътя, който ни носи удовлетворение и по който превръщаме света в по-добро
място. Необходимо е само
да опознаем себе си, което
може да се окаже най-сложната задача, но е също така
задача, която никой друг не е
по-подходящ да изпълни.
Така че е доста просто:
Единственото, което ни
трябва, за да се присъединим към редиците на великите хора, като вдъхновяваме себе си и онези около
нас, е да започнем веднага.
А единствената възможна
посока е “напред и нагоре”, както казваше самият
Дими.
*Авторката е възпитаник на Американския университет в България.
Текстът е написан от нея в памет
на Дими Паница. Оригиналът е публикуван на http://neoanimas.blogspot.
com (на английски език).
** Паркур е изкуството за
преодоляване на всякакви
препятствия при придвижване
единствено с помощта на
уменията на човешкото тяло.

ние на 10 години журналистически награди “Паница”,
които бяха последвани от
едноименната награда за
гражданска доблест. Паница е член-основател на
настоятелството на Американския университет и
последното му посещение в
България през май т.г. беше
свързано именно с обичайното заседание на борда.
▶ За работата си през 2000
г. Паница е удостоен с орден
“Стара планина”, първа степен, носител е и на медал “За
заслуга” на Съвета на Европа. Провъзгласен е за “Кавалер на Ордена на Почетния
легион на Френската република”. Паница е член на
редица организации в Европа и Америка.

