Свят ▶ 11

Новини ▶ 6

Сделка в последната Веригата
минута за дълга
“Европа” може да
на САЩ успокои
се раздели насила
пазарите

с един магазин
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цена 1.50 лева

USD/BGN: 1.35680

EUR/USD: 1.44150

Sofix: 420.54

BG40: 128.64

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

-1.08%

+1.09%

+0.91%

-0.67%

Денят на Русия

Съдът спря изпълнението на
решението за отнемане на
лиценза на руската “Лукойл”.
Митниците обжалват,
рафинерията остава затворена
още седмица ▶ 4-5
Компанията с руски
капитали “БТ Инвест” е на
крачка от придобиването на
“Булгартабак”, след като и
“Бритиш Американ Табако” се
отказа от надпреварата ▶ 10
Новини ▶ 7

Омбудсманът поиска
от касационния съд
да се произнесе
за давността на
сметките

Компании и пазари ▶ 8-9 Медиен бизнес ▶ 14-15

Първокласните
инвеститори
намаляват дори
и при занижени
изисквания

Предателство
във ВАЦ?
Таен договор за 85 млн.
EUR разклати крехкия
баланс в собствеността
на германската медийна
група

▶Бодо Хомбах, изп. директор на ВАЦ
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Мнения

Печеливш
Виолина Маринова

Губещ
Дъглас Флинт

Банка ДСК с изпълнителен директор Виолина Маринова
беше избрана да представлява България в категорията
„Екологична и корпоративна устойчивост” в международния конкурс „Европейски бизнес награди” (European
Business Awards). Конкурсът е спонсориран от банка
HSBC.

Британската банкова група Ейч Ес Би Си (HSBC) с
изпълнителен директор Дъглас Флинт обяви, че ще съкрати
общо 30 хил. работни места. Тя се оттегля от всички
страни, в които е подложена на жестока конкуренция.
Досега банката е съкратила 5000 работни места след
преструктуриране на дейността си в Латинска Америка,
САЩ, Великобритания, Франция и Близкия изток.

Коментар

▶ Не е въпрос в естествения монопол. Проблемът е, че „Лукойл” са
фирма на КГБ олигарси,
все мафиоти! Освен
това „Лукойл” крадат
по много други начини крият печалби, въртят
внос-износ с измами,
работят чрез офшорки!
Така не плащат данъци
на държавата БОЛГАРИЯ...
~СССРейчо

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

1 август 2011, брой 144 (5204)

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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Поуките от монопола. Държавата беше принудена да освободи
керосин от резерва,
а железниците бяха
заплашени от спиране
заради недостиг на
гориво.

2

„Лукойл” ускорява монтирането на измервателните уреди.
Руската агенция ИТАРТАСС съобщи новината, като се позовава
на анонимен представител на компанията в
Москва

3

Софийският административен
съд върна лиценза на „Лукойл”.
Магистратите са
отчели, че компанията
е единственият доставчик на авиационно
гориво, а освен това
има договори и с БДЖ и
столичния транспорт.

Влизат равин, свещеник
и мюфтия в бар...

Снимка Shutterstock

„Влизат католически свещеник, православен и равин в един
бар...” Това е началото на много
вицове. Не е в бар, но и в България
ще се случи нещо подобно на 2
август - духовни водачи от над 20
държави ще се съберат в София.
На конференция „Религията в полза на човека” ще се обсъди ролята
на вероизповеданието за толерантността между хората и мира.
Както се оказва, според организаторите от „Бългериан Файналтач
Кънсалтинг” Балканите са център
на различни религии и култури, а
нашата страна е еталон за етнически и религиозен мир, както и на
духовна свобода. България е отличник в това отношение според
архимандрит Антим, протосингел
на Видинска епархия. Все пак тук
мирно и кротко си съжителстват
106 вероизповедания. Изобщо...
идилия. Много примери може да
го потвърдят.
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България
се оказва
еталон
за етническа
и религиозна
толерантност
въпреки хората

Идилично беше през април,
когато активисти на ВМРО
нападнаха привърженици на „Свидетелите на Йехова” пред молит-
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вения им храм. Това, разбира се,
беше искрен израз на религиозна
толерантност както за пострадалите, така и за арестуваните. Тогава
църквата и другите религиозни
институции в страната изказаха
отношението си. С мълчание.

Златина Димитрова
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Толерантен месец беше и май,
когато симпатизанти на „Атака”
и молещи се пред джамията „Баня
башъ” изразиха етническата си и
религиозна търпимост със сбивания. Не заради религията, разбира
се, а заради силата на тонколоните. Тогава отново и църквата, и
всички религиозни институции
извън засегнатата реагираха.
С мълчание. Определено сме
пример за религиозна толерантност. Може би дори най-добрият.
Истински отличници.
Интересна е идеята представители на различни религии да се
обединят и да обсъдят проблемите
на обществото, което в световен
мащаб страда от липса на толерантност. Религията се използва
като основание за насилие както
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от ислямисти, така и от християнски екстремисти. Нашата страна
не е изключение. България може
да бъде пример за етническа или
религиозна толерантност, ако
толерантност означава безразличие. Игнорирането на проблема
не означава, че той не съществува.
Ако църквата и вероизповеданието
имат роля за „добруването на хората”, както пишат организаторите
на събитието, редно е да реагират,
когато има проблем в обществото
и той е на религиозна основа. Да
нападаш молещи се в храма им не
е толерантно. Не е и човешко. Да
замълчиш, когато религията проповядва мир и разбирателство, вместо
да го осъдиш или коментираш, не е
религиозно.
Според будистите няма значение каква религия изповядваш, стига да я следваш. Това е
толерантно. Да съжителстваш с
различни култури или религии,
проявявайки разбиране - също. Да
организираш среща на духовни
водачи в страна, в която религията
е повод за насилие - това е виц.
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Всеки кандидат на ГЕРБ
за тези избори ще бъде
пионка в ръцете на Бойко Борисов,
независимо как се казва

▶ млн. лв. e бюджетният дефицит към края на юни. Той се
е свил почти двойно в сравнение с първата половина на
2010 г., когато е бил близо 1.5 млрд. лв.

Сергей Станишев, лидер на БСП

Николай Младенов:

Хората от школите на КГБ нямат работа в България
През септември
започват конкурси за
свободните места в
дипломатическите ни
мисии

дипломатите ни с досиета.
През септември започват
конкурси за свободните
места в дипломатическите
ни мисии.

Хората, които идват от школите на КГБ, няма какво да
дадат на България. Това заяви в сутрешния блок на БНТ
министърът на външните
работи Николай Младенов
по повод отзоваването на

Министър Младенов каза
още, че не е изненадан от
хода на президента Георги
Първанов да наложи вето
върху Закона за дипломатическата служба. “С оглед
на миналото на държавния

Wellcome home!

▶Пристигнаха
си българските
военнослужещи от
20-ия контингент от
Афганистан, които
бяха посрещнати от
зам.-министъра на
отбраната Августина
Цветкова. Те се
завърнаха у нас след
шестмесечно участие в
операция на НАТО. Само
преди няколко дни стана
ясно, че експертна група
от Министерството
на външните работи
подготвя стратегия
за изтеглянето на
войските ни от
Афганистан. Очаква
се през октомври или
ноември стратегията
да бъде внесена в
Министерския съвет
снимка марина ангелова

Без изненади

глава не съм изненадан от
предприетия от него ход,
но по този начин той спира развитието на младите
хора в българската дипломация”, коментира външният министър. Миналата
седмица президентът наложи вето върху Закона за
дипломатическата служба с мотива, че подобно
ограничаване на правото
на труд на определен кръг
лица противоречи на кон-

ституционните норми.
Амбиция

Младенов допълни, че
България е единствената страна в Централна и
Източна Европа, която не
е затворила страницата,
свързана с Държавна сигурност. Според него до
края на годината въпросът
ще бъде решен. Външният ни министър каза още,
че след лятната ваканция

на парламента Законът за
дипломатическата служба
ще влезе за второ четене в
пленарната зала.
“Истинският” мотив

Преди време от БСП категорично заявиха, че зад
отзоваването на посланици, които са били ченгета,
прозирали икономически
интереси. Според червените целта била да се
приватизират държавните

имоти в чужбина и да се
продадат “на тъмно”. От
БСП предупредиха, че ще
сезират Конституционния
съд, ако промените в Закона за дипломатическата
служба бъдат окончателно
одобрени. На първо четене
промените бяха подкрепени от депутатите от ГЕРБ,
Синята коалиция и няколко
независими депутати. А
“въздържал се” гласуваха
от ДПС и “Атака”. 
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Съдът е на път да пусне
митниците го затвориха
„Лукойл Нефтохим” няма да работи още 7 дни, докато Агенция
„Митници” обжалва на втора инстанция определенията на
Софийския административен съд, който отмени изпълнението
на решението за отнемане на лиценза на рафинерията
Софийският административен съд спря предварителното
изпълнение на решенията
на Агенция „Митници” за
отнемането на лицензите на
„Лукойл Нефтохим” за управление на данъчните складове „Нефтохим Бургас” и
нефтен терминал „Росенец”.
Въпреки това рафинерията
в Бургас все още е с отнет
лиценз и така ще бъде поне
в следващите 7 дни... докато
Върховният административен
съд (ВАС) не се произнесе по
казуса. Това ще е наложително, тъй като Агенция „Митници” официално оповести
намерението си да обжалва
пред ВАС оповестените определения.
Софийският административен съд даде две
определения по
жалби, внесени
от „Лукойл”. В
тях се казва, че
правораздавателният орган
отменя решенията

за предварително изпълнение, издадени на 26 юли от
шефа на агенцията Ваньо
Танов. Лицензите на „Лукойл
Нефтохим” бяха отнети, тъй
като рафинерията не е поставила в посочения от Наредба
№ 3 към Закона за акцизите
и данъчните складове измервателни уреди на входа
и изхода на предприятието.
Два дни след като митниците
издадоха решенията си, генералният директор на „Лукойл
България” обяви, че най-логичната стъпка е рафинерията да потърси правата си в
съда. В динамичните събития
около спирането на работата
на „Лукойл Нефтохим” се намеси и премиерът Бойко Борисов, който посъветва двете
страни да пренесат въпроса
в съда. Заседание по делото
по същество, което трябва
да покаже дали лицензът е
отнет правомерно или не,
ще има на 31 август.
А дотогава?

В определенията на Софий-

ския административен съд
се казва, че докато бургаската рафинерия води съдебни
дела с държавата в лицето
на Агенция „Митници”, е
по-добре да има лиценз за
работа.
В противен случай заводът щял да понесе „значителна или трудно поправима вреда”. Малко след като
новината стана известна,
Агенция „Митници” обяви
официално, че ще обжалва
решението на съда пред
Върховния административен съд. Пред медии шефът
на агенцията Ваньо Танов
коментира, че решението
на първа инстанция все още
не означава нищо. Определенията подлежат на обжалване в 7-дневен срок от
съобщаването му на страните. Ако ВАС потвърди
определенията на Софийския административен съд
обаче, лицензът на „Лукойл
Нефтохим” ще бъде върнат
и предприятието ще може
да работи както преди.

Кой точно губи

Мотивите за определенията
си съдът обяснява с факта,
че жалбоподателят е лицензиран складодържател и по
отношение на него е приложим режимът на отложено
плащане на акциз. С отнемането на лиценза обаче тя
ще трябва да плаща акциз
веднага, ако иска да реализира продукцията.
Според съда важно обстоятелство е, че рафинерията
има сключени договори с
„Холдинг БДЖ” и „Столичен транспорт”, по силата
на които жалбоподателят е
доставчик на дизелово гориво. В случай, че не изпълнява
задълженията си по договора
със „Столичен транспорт”,
„Лукойл Нефтохим” дължи
неустойка в размер на почти
30 млн. лв. Съдът посочва и рамково споразумение
между финансовото министерство и бургаската рафинерия за доставка на горива
за изпълнителната власт на
стойност 50 млн. лв.

Друг фактор, който повлиял върху решението на
Софийския административен съд, било писмо от „Бългериан Авиейшън Груп” дружеството, което се оказа
пълен монополист на пазара на самолетно гориво у
нас. В него се казва, че не
съществуват алтернативни
източници за доставка на
авиационни горива.
Трайков: да
се проверят
договорите

Според икономическия
министър Трайчо Трайков,
който оглавява и кризисния
щаб, контролиращ ситуацията с търговията на горива
след спирането на „Лукойл
Нефтохим”, трябва да се
видят какви са условията
на ексклузивните договори
на „Лукойл Ейвиейшън” с
авиокомпаниите. Миналата
седмица стана ясно, че след
спирането на рафинерията
страната ни е изправена пред
криза, тъй като заводът в

Бургас се оказа единствен
производител на керосин в
региона. Въпреки че горивото реално се доставя от
„Лукойл Ейвиейшън”, чийто
лиценз не е отнет, компанията предупреди клиентите
си, които реално са всички
авиокомпании у нас, че ще
има недостиг на авиационно
гориво. На свой ред Асоциацията на българските авиокомпании обяви, че може да
съди единствения си доставчик, тъй като според сключените договори той трябва да
осигури гориво, независимо
дали е от рафинерията в България или от някоя друга.
Пред bTV министър Трайков
коментира, че ще е интересно
да се разбере защо и кога са
сключени договорите.
В късния следобед вчера от „Лукойл Ейвиейшън
България” категорично опровергаха тезата за ексклузивни договори с летищата.
„Във всеки договор е уговорена клауза за равнопоставеност на доставчиците”,
се посочва в официално
съобщение на компанията.
От нея са категорични, че
всички летища са свободни
да работят с неограничен
брой доставчици, стига тези
доставчици да имат съответните договори с авиокомпаниите и да гарантират
необходимото качество на
горивото.

Интересно ще
бъде да се види и
какви са условията на
този договор, защо и
кога той е сключен, но
„Лукойл Ейвиейшън”
е отговорникът, който
трябва да бъде намерен
Трайчо Трайков,
министър на икономиката, енергетиката и туризма

БДЖ не вижда проблем да работи
В държавната железница са категорични,
че са доволни от
нефтената компания
и не искат да сменят
доставчика си
БДЖ е сключила тригодишен
договор с „Лукойл”, който
забранява доставки на гориво
от конкуренти на компанията.
Така се оказва, че държавната
железница е в задънена улица

- нито може да сключи договор с други доставчици, нито
да гарантира, че няма да спре
работа заради отнетия лиценз
на нефтената компания.
„Няма проблем”

Непосредствено след отнемането на лиценза на „Лукойл
Нефтохим” изпълнителният директор на компанията
Валентин Златев определи
доставките на нефт към БДЖ
като „проблемни”, тъй като

железниците били най-големият длъжник на компанията.
От БДЖ обаче не оспориха думите на Златев, а
заявиха, че не искат отношенията с „Лукойл” и да
се прекъсват. Оказва се, че
в железниците не виждат
проблем да се снабдяват с
нефт единствено от „Лукойл”, защото по думите
им там предлагат най-изгодните условия както като

цени, така и като доставки.
От държавната железница
се ангажираха да изплатят
оставащите 2.5 млн. лв.
от дълга си към нефтената компания, обясниха от
пресцентъра на БДЖ, като заявиха, че плащането
ще стане факт до седмица,
а парите са в наличност.
От своя страна „Лукойл”
преустанови зареждането
с нефт към железниците
вчера.
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„Лукойл”, след като
Мнение

7000 души ще бъдат пряко засегнати
Около 30 хил. души ще
бъдат засегнати, ако „Лукойл Нефтохим” остане
затворен. В рафинерията
пряко заети в производствената дейност са
2000 души, но има още
около 4-5 хил. работещи
в сервизни предприятия.
В събота имахме среща с
господин Дуров (Олег Дуров - началник на главното
управление за нефтопреработка и нефтохимия

в „Лукойл” - бел. ред.) и
бяхме обнадеждени, тъй
като той обяви, че заминава за Москва, където също
ще се търси решение.

премиера Бойко Борисов.
Искаме балансирано
решение както за работещите в рафинерията, така
и за държавата.

Ако ситуацията стане
по-сериозна, ние сме
избрали инициативен
комитет, който да се
заеме с организирането
на протести. В готовност
сме за такива, заявили
сме желание и за среща с

Ние подкрепяме спазването на законите в страната,
но искаме държавата
да помисли и за хората,
които евентуално могат да
останат без работа.
Не е вярно, че в рафинерията няма измервателни

уреди - истината е, че в
комбинат като нашия е невъзможно да няма уреди,
които да мерят разходите.
Трябва да се има предвид,
че това са уреди, които се
лицензират със специални
заповеди и наредби и се
одобряват от всички инстанции, които са отговорни за това в България.
Минко Минков,
председател на Синдиката на
българските нефтохимици

Ускоряваме
поставянето
на уреди
Руската компания „Лукойл” прави
всичко възможно, за да възстанови
възможно най-скоро работата на петролната рафинерия в Бургас.
„Вземаме всички възможни мерки, за
да възстановим работата на рафинерията възможно най-скоро. Работата
върви и ще се постараем да ускорим
монтирането на датчици”, e подчертал
анонимен източник на руската компания, цитиран от ИТАР-ТАСС

Опровержение
„Лукойл Ейвиейшън”: Летищата
имат възможност да работят с
неограничен брой доставчици

снимки Марина Ангелова

само с „Лукойл”
Договорът и план Б

В БДЖ обаче не са притеснени от такъв лош сценарий
и твърдят, че при евентуално
спиране дейността на „Лукойл” договорът може да
бъде разтрогнат. „Както „Лукойл” може да спре снабдяването заради дългове, така и
железницата има правно основание да замени „Лукойл”,
ако компанията е неспособна
да снабдява БДЖ”, обясниха
от пресцентъра. Обяснение-

то е, че на борсата има 420
доставчика, които имат „огромен интерес” да подпишат
договор с БДЖ. Към момента
обаче „Лукойл” остава безспорен приоритет. Въпреки
положителните очаквания
финансистите и юристите
в БДЖ имат готовност да
преговарят с други доставчици при евентуална пречка
„Лукойл” да доставя необходимите количества нефт.
Кина Драгнева

▶ „Лукойл Ейвиейшън България” няма ексклузивни договори с летищата. Това се посочва в разпространено до
медиите съобщение на компанията. Във всеки договор
е уговорена клауза за равнопоставеност на доставчиците. „Лукойл Ейвиейшън” посочва, че пазарът на горива, включително на авиационно гориво, винаги е бил
либерализиран и щом има ресурс от гориво, клиенти
и съответните специалисти, всеки може да участва
в него на основата на пълна равнопоставеност. Всички летища са свободни да работят с неограничен брой
доставчици, стига тези доставчици да имат съответните договори с авиокомпаниите и да гарантират
необходимото качество на горивото, категорични са
от компанията.
▶ На базата на сключени договори „Лукойл Ейвиейшън”
доставя авиационно гориво, произведено в рафинерията в Бургас, на повече от сто български и чужди авиокомпании, опериращи до българските граждански летища. Компанията посочва, че е разблокирала 1397 тона
от задължителните запаси на „Лукойл Нефтохим Бургас”, които са били изпратени към летищата в страната. Независимо от така предприетите мерки отчитаме, че ситуацията остава сложна, защото тези количества може да задоволят нуждите само на летище
Бургас при нормален режим на работа за около 3 дни, се
посочва в съобщението.
▶ „Лукойл Ейвиейшън” информира, че вносът на авиационно гориво през този сезон е силно затруднен поради
голямото търсене. Всички производители, към които
компанията се е обърнала, подобно на „Лукойл Нефтохим” са планирали производството си предварително.
Доставчикът на керосин съобщава, че проучва всякакви възможности за внос и изяснява сроковете, в които
може да достави гориво до летищата в страната.

Дълг

Прогноза

2.5

7000

▶ млн. лв. се е ангажирала БДЖ да изплати на "Лукойл
Нефтохим"

▶ души ще бъдат пряко засегнати от спирането на
рафинерията
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Веригата “Европа” може да се
раздели с един магазин насила

Столичната община поиска съдия-изпълнител да продаде един
магазин “Европа” заради оставащи 1.8 млн. лв. дългове към София
Столичната община е решила твърдо да събере дълговете на частни фирми, които не са плащали данъци
и такси. След като заведе
около 100 изпълнителни
дела срещу длъжници, вече ще иска и разпродажба
на имоти. Засега със свои
обекти може да се разделят
магазини “Европа” и “Теодору пропъртис”. Само от
фирми кметството има да
събира почти 120 млн. лв.
стари задължения.
Помощ от
съдия-изпълнител

“Ще поискаме частният съдебен изпълнител да обяви
обект на магазини “Европа” на публична продан.
Към момента в общината са постъпили 300 хил.
лв.”, съобщи Лидия Кираджиева, директор “Приходи и администриране на
местни данъци и такси” в
кметството, при отчета на
изпълнението на бюджета
за седеммесечието. Магазини “Европа” дължаха
2 136 397 лв., когато кметството предаде дълга за
събиране от частен съдебен
изпълнител. Той постанови
процент от дневния оборот
на дружеството да постъпва
в общинската хазна и така
общината е прибрала 300
хил. лв.
Отговорът
на длъжника

“Ние изпълняваме стриктно
споразумението със Столичната община. Готови
сме да предоговорим начина на изплащане на задъл-

женията, така че темпото да
удовлетворява кметството,
но да не се разпродава наш
имот на търг”, съобщиха от
ръководството на магазини
“Европа”. От дружеството
допълниха, че през тази
година са открили 11 нови
магазина, като 10 от тях са
в София. В Столичната община дружеството е открило още 500 работни места.
Магазини “Европа” имат
общо 36 магазина, като до
края на годината веригата
ще открие още 9 в страната.
Преди години Христо Ковачки беше изпълнителен
директор на дружеството,
като все още се смята, че
той го управлява през други
фирми.
Магазини “Европа” няма
да са единствените, на които ще се поиска разпродажба на имот. Същата съдба
ще има и “Теодору пропъртис”, което, както писа
в. “Пари”, дължи на общината над 437 хил. лв. По
данни на кметството дружеството има земи. Друг от
най-големите фирми длъжници - “Ай ти риъл истейт”
- е погасил изцяло дълга си
от 900 хил. лв.
Друга тактика

“Очакваме в следващите
два месеца да започне плащането на задълженията на
“Кремиковци”, каза кметът
на София Йорданка Фандъкова. От кметството се
надяват, че новите собственици ще платят дължимите
9 млн. лв. за данък сгради и
такса смет. Предстои връчването на акта за установени

снимка боби тошев

задължения на Софийския
университет, където ще се
предложи разсрочване на
плащанията по подобие на
това на Народния театър
“Иван Вазов”. Алма матер
дължи около 5 млн. лв. От
общината се надяват поне 2
млн. лв. да бъдат изплатени
до края на годината.
Изненада

Общината ще търси и 11
хил. лв. за данък сгради и такса смет от “Ирис

Кметството е събрало
302 млн. лв. от данъци и такси
Приходите от
строителни
разрешителни и от
туристическия данък
- под очакваното
302 млн. лв. са постъпленията в общинската
хазна за седеммесечието
на годината. “Средствата
са с 14.2 млн. лв. повече
в сравнение със същия
период на миналата година”, похвали се Йорданка
Фандъкова.
105 млн. лв. са приходите
от такса смет. Те са с 1.2
млн. лв. повече в сравнение
със седеммесечието на 2010
г. 55 млн. лв. са приходите
от данък сгради. Те са със
7.8 млн. лв. повече спрямо
януари - юли 2010 г. От
данъка върху моторните
превозни средства са събрани 50 млн. лв. Те са с

600 хил. лв. по-малко. От
кметството се надяват, че
в следващите месеци отрицателната разлика ще бъде
компенсирана.
Отражение
на имотния пазар

От данъка върху възмездните сделки в общинската
хазна са постъпили с 6 млн.
лв. повече, отколкото пред
седеммесечието на 2010 г.
От тази сума обаче 4 млн.
лв. са платени от новите
собственици на “Кремиковци”. В същото време
обаче приходите от издаване на строителни разрешителни са по-малко с 2
млн. лв. Досега общината
е събрала 5.6 млн. лв. по
това перо.
Криви сметки

Неочаквано ниски са приходите от туристическия

данък. До 31 юли са събрани 1 097 000 лв. при план
от 3.6 млн. лв. за годината.
“Надяваме се тази сума да
се увеличава. За първи път
събираме този данък и е
било трудно коректно да се
планира”, обяви зам.-кметът Мария Бояджийска.
Красимира Янева

14.2
▶млн. лв. повече са
събрани през седемте
месеца на 2011 в
сравнение със същия
период на 2010 г.

БН” ЕООД - фирмата, която е собственик на имот,
отчужден за строежа на
пробива “Данаил Николаев”. При поредица от дела
неговата цена достига над
8.5 млн. лв., а с лихвите
кметството трябва да плати около 11 млн. лв. на
дружеството. Точно заради тази фирма акциите на
кметството в “Централни
хали” са запорирани и са
възложени на едноличното
дружество. По думите на

кмета “Ирис БН” ЕООД
не е плащала такса смет
и данък сгради от 2008 г.
“Земята и сградата върху
нея е с отчетна стойност
от 270 хил. лв., която не
е променяна от 1999 г.
насам, а искат 8.5 млн. лв.
за отчуждаване”, отбеляза
Фандъкова.
От кметството признаха,
че не успяват да връчат
заповедта за ревизия на управителя на фирмата дори и
след посещение на място.

Общината обаче няма да се
откаже, докато данъците и
таксите не бъдат платени от
дружеството.
Нищо чудно и то да стане
клиент на частен съдебен
изпълнител и така да бъде
принудено да плати. От
столичното кметство се
похвалиха, че до края на
юни в софийската хазна са
постъпили 43 млн. лв. от
стари задължения за данъци и такси.
Красимира Янева

Удар

Съдът: Такса смет
в София е незаконна
Тя може да се
определя върху
данъчната оценка
на имотите само по
изключение

Начинът, по който Столичната община определя
такса смет, е незаконен,
постанови Софийският административен съд. Таксата се изчислява върху
данъчната оценка на имотите, а не според реалното
количество изхвърлен боклук. Решението може да се
обжалва пред Върховния
административен съд.
Нарушението

Начинът на плащане е определен в наредба за так-

сите и цените на услуги на
Столичната община (СО). С
нея точно обаче е нарушен
Законът за местните данъци
и такси, смята съдът. По
закон таксата трябва да се
плаща на база количеството на битовите отпадъци
и само по изключение е
възможно цената да е процент от данъчната оценка
на имота. Столичният общински съвет е избрал да
работи на базата на изключението, без да се мотивира. Точно заради липсата на
мотиви плащането на база
данъчна оценка е незаконосъобразно, твърди съдът.
Жалбата срещу начина на
определяне на такса смет в
София е внесена от гражданска инициатива “Спра-

ведливост” в началото на
годината.
Още жалби

Бизнес организации също
са несъгласни с това, че
фирмите плащат в пъти
по-висока такса смет в
сравнение с гражданите.
Комисията за защита от
дискриминация дори се
произнесе, че методът е
дискриминационен към
бизнеса. Тогава в отговор
от кметството заявиха, че
са възложили на френската компания “Егис”, която
прави финансово-икономическия анализ за завода
за боклука, да проучи и как
може да се промени методиката за определяне на
такса смет в столицата.
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Омбудсманът поиска от касационния съд
да се произнесе за давността на сметките
Досега съдебната
практика беше
противоречива, като
давността за сметките
за ток и парно
варираха между 3 и 5
години
Омбудсманът Константин
Пенчев поиска от Върховния касационен съд (ВКС)
да вземе окончателно
тълкувателно решение за
давността на сметките за
електричество, вода, парно
и телефон. Това стана ясно
от сайта на омбудсмана.
Той настоява съдът да се
произнесе дали срокът на
давността на сметките за
консумативи е 3 или 5 години. Съдилищата в България от години спорят по
този въпрос и все още няма
единно решение. Всъщност
ВКС се е произнесъл по казуса през 2009 г. Решението
му обаче не е тълкувателно,
но е задължително за всички магистрати.
Казусът

Въпреки това различните съдилища в България
имат различна практика.
Законът за задълженията и
договорите регламентира,
че продължителността на
договорите за периодична
доставка е 3 години. Повечето съдилища у нас са
приели, че сметките за потребление на електричество, вода, парно или телефон
са точно такива документи.
Затова постановяват, че дружествата, които изпълняват
подобни договори, не може
да принудят клиентите си
да плащат сметки, по-стари от 3 години. С такова
решение е излязъл и Вър-

ховният касационен съд
през 2009 г.
В същото време обаче има
съдии, които не приемат
практиката на ВКС и заявяват, че ще се съобразят с
нея само ако е под формата
на тълкувателно решение.
Затова те постановяват, че
има 5-годишна давност за
вземанията на монополистите.
Топлофикация

Давността на сметките за
парно явно не е проблем
за „Топлофикация”. Изпълнителният директор на
дружеството Стоян Цвета-

нов се похвали неотдавна,
че „Топлофикация-София”
е реализирала печалба въпреки несъбраните приходи от длъжници в размер
на 230 млн. лв. Той уточни,
че нереализираните вземания не пречат на дружеството да намалява загубите си. През последните три
години те са се понижили
три пъти, като през 2010
г. са били 10 млн. лв., а за
2011 г. Цветанов очаква
загубата да е 4 млн. лв. Той
заяви, че в оптимистичния
вариант дружеството дори
може да излезе на малка
печалба.

Загуба
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▶ млн. лв. е очакваната загуба на "Топлофикация-София" за
тази година

Препъникамък
КЗК отмени обществена поръчка
на „Топлофикация-София”
▶ Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени
решението на „Топлофикация-София” да направи обществена поръчка за застраховане на имуществото, работниците и служителите си. Това съобщиха от пресцентъра на институцията.
▶ Причината за отмяната на търга е, че „Топлофикация”
е нарушила разпоредба на Закона за обществени поръчки. Тя е поставила условие за минимален премиен приход,
който „не съответства на сложността, на предмета и
обема на обществената поръчка”. „Подобни изисквания
необосновано ограничават участието в процедурата на
юридически лица - застрахователи”, се казва още в мотивите на КЗК. Производството е образувано по жалби на
застрахователните дружества „Армеец” и „Дженерали
застраховане”.

▶„Топлофикация-София” е реализирала печалба въпреки несъбраните приходи от
длъжници за близо 230 млн. лв.
Снимки Емилия Костадинова

Съдът разреши на Симеон
Сакскобургготски да сече гори
Решението е
формално, то може
да се обжалва във
ВАС, a освен това все
още има мораториум
върху царските
земи, наложен от
парламента
Административен съд
- София-област отмени
забраната за изсичане и
извозване на дървесина в
земите, които бяха върнати
на наследниците на Фердинанд и Борис III, съобщиха оттам. Решението е във

връзка с жалба на Симеон
Сакскобургготски и сестра
му Мария Луиза Хробок.
Решението на административния съд не е окончателно и може да се обжалва
пред ВАС.
Грешки

Забраната за сеч на дървета
бе въведена през 2009 г.
от Държавно горско стопанство - Боровец. Според
съда обаче са допуснати
съществени нарушения
на административно-производствените правила и
противоречия с материалния закон. Така например

от горското стопанство не
са изяснили всички факти
и обстоятелства от значение за случая. Забраната е
наложена с мотив, че собствениците на земите са
допуснали многобройни и
съществени грешки, но не е
посочено какви точно.
Под наем

Експертите обаче отбелязват, че до реално изсичане
на дървесина все още не
може да се стигне въпреки
становището на административния съд.
Причината е, че още е в
сила наложеният от парла-

мента в края на 2009 г. мораториум върху царските земи.
С него Сакскобургготски и
сестра му се задължават да
полагат грижи за имотите,
но им забраняват да се разпореждат с тях. Предвижда
се мораториумът да действа
до приемането на специален
закон, който все още се подготвя.

Колко ви струва да сте информирани
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Първокласните инвеститори н

Дори след занижените изисквания за обема на вложението получените с
за инвеститори клас А намаляват драстично
Инвеститор клас А. Звучи грандиозно, успешно,
мащабно. В последните
месеци обаче този термин все повече започва
да звучи като името на
изчезващо животно. От
началото на 2011 г. компаниите, получили сертификат за инвеститор клас А
у нас, са едва 2. На фона
на раздадените “тапии”
през миналите години понижението се измерва в
пъти. Това става въпреки
въведените облекчения,
с които бяха намалени
праговете за издаване на
сертификати.
Рекорд

Рекордните 63 инвестиционни проекта бяха определени като първи клас през
предкризисната 2007 г.
Очаквано това бяха преобладаващо вложения в
сферата на строителството и недвижимите имоти,
които през тази година
достигнаха бум. Промяната на инвеститорските
предпочитания се забелязва ясно в списъка на
сертифицираните проекти
през 2010 г., когато от
общо 15 инвестиции клас
А 13 бяха за производство на електроенергия от
възобновяеми енергийни
източници. С последните
законови промени за ВЕИ
обаче, с които бяха намалени сроковете и цените
за преференциално изкупуване на различните видове зелена енергия, тези
проекти като че станаха
по-малко привлекателни.

Само две

За изминалите седем месеца от годината досега
сертификати за инвеститор клас А са издадени само на две компании. Това
е станало въпреки въведените през април 2010
г. облекчения. Става дума
за по-ниските прагове за
размера на инвестициите,
които дават право на фирмите да получат привилегирования статут, както
и за допълнителните облекчения за високотехнологичните производства
и инвестициите в райони
с висока безработица. За
добро или зло и двата
проекта, сертифицирани
през тази година, са в сферата на производството единият е за фабриката за
ски в Чепеларе на “Амер
Спортс България” ЕООД,
а другият, който получи
документа си само преди
броени дни, е за разширение на производството
в “Алкомет” АД.
Приоритети

Това си има своето логично обяснение. Преди време в интервю за

в. “Пари” изпълнителният
директор на Българската агенция за инвестиции Борислав Стефанов
коментира, че законът е
много добър за фирми,
свързани с производството, и не толкова добър за
компании от сферата на
услугите. В същото време
това е област с потенциал,
тъй като насърчаването
на инвестициите в услуги може да привлече
фирми, които създават
повече добавена стойност
на трудовия пазар. Според
анализ на консултантската компания A.T.Kearney
“хляб” има и в транспорта, машиностроенето,
електрониката и електротехниката, химическата
промишленост и дори в
пренебрегваните досега
сектори като земеделието
и производството на храни. Проблемът обаче като
че ли не е в определянето
на приоритетни отрасли, а
във все още предпазливото отношение на компаниите към стартирането на
мащабни инвестиционни
проекти.
Екип на в. “Пари”

63

▶ инвестиционни проекта бяха определени като първи
клас през 2007 г., а за тази година инвеститорите клас А
са само два

Проекти, сертифицирани като инвестиция клас А
През 2010 г.
▶ Вятърен парк “Лозенец”,
община Крушари
Проектът на “ИВЦ България
ВП 5” ЕООД - Добрич (дъщерно
дружество на Innovative Wind
Concepts GmbH, Германия)
предвижда инвестиция
за 411 млн. лв. Планира се
изграждането на комплекс
от 59 ветрогенератора с
обща мощност 140 мВт.
Прогнозният годишен добив
на ток ще бъде 350 хил.
мВтч. Проектът ще бъде
завършен в началото на 2013
г. Работните места, които
компанията планира да
открие, са 16 на брой.

▶ Фотоволтаична
централа “Дъбово”, община
Мъглиж
Проектът е на “Дъбово
Енерджи” ЕООД - София (с
участие на инвестиционен
фонд NovEnergia II Energy&Environment SCA,
Люксембург). Предлаганата
инвестиция е за 34.6 млн. лв.
В централата ще работят
шестима души.

▶ Високотехнологично
производство на
медицинска електроника
- София
Инвеститор в проекта е
“Сентилион” ООД - София
(с австрийско участие).
Инвестицията е 16.5
млн. лв. и цели да бъде
разширено и модернизирано
съществуващото
производство на електронни
модули и комплектни
изделия в областта на
медицинската техника.
Предвижда се увеличаване на
персонала с 35 души.
▶ Фаза II от проект
“Каскада “Среден Искър”
- МВЕЦ “Оплетня”,
МВЕЦ “Церово” и МВЕЦ
“Прокопаник”, община
Своге
“ВЕЦ Своге” ООД - София (с
мажоритарен собственик
италианската група Petrovilla) ще инвестира 71.5 млн.
лв. в изграждането на три
минивеца на река Искър като
част от проекта “Среден
Искър”. Реализирането на
втората фаза от проекта
ще осигури 7 работни места.

▶ Ветроенергиен парк - с.

▶ Вятърна

Спасово, община Генерал
Тошево
“СРС България” ООД - Плевен
(с участие на Germania
Windpark GmbH, Германия)
ще инвестира 483.7 млн.
лв. Проектът ще осигури
заетост на 20 души.

електроцентрала
“Милковица” - община
Гулянци
“В. Пауър” ООД - София ще
инвестира 247.3 млн. лв.
В централата ще бъдат
заети 22 души.

▶ Вятърен парк “Красен
▶ Вятърна
електроцентрала
“Изворско” - общини
Аксаково и Суворово
Инвеститор в проекта е
“Пи Си Си Изворско” ЕООД
- София (PCC DEG Renewables GmbH, Германия).
Проектът е на стойност
78.2 млн. лв., предвижда
се откриването на 22
работни места.

▶ Фотоволтаична
електроцентрала
“Средина” - община
Генерал Тошево
“Пи Ви Системс” АД - София
(с датско участие) ще
инвестира 54.5 млн. лв.
във фотоволтаична
централа с мощност 10
мВт. Проектът ще осигури
заетост на 25 души.

дол” - община Никола
Козлево
Инвеститор в
съоръжението е “ИВЦ
България 4” ЕООД
- Добрич (IWC GmbH,
Германия). Проектът е на
стойност 136.1 млн. лв., а
новооткритите работни
места се предвижда да са 10.

▶ Ветроенергиен парк
“Сливенци-Добрево” община Добричка
“СРС-България” ООД - Плевен
(с участие на Germania
Windpark GmbH, Германия)
ще инвестира 483.7 млн.
лв. Проектът ще осигури
заетост на 20 души.

▶ Вятърен парк “Мировци”
- община Нови пазар
Инвеститор в

съоръжението с мощност
207 мВт е “Даблю Пи Ем”
ООД - Варна, която е с
американско участие.
Инвестицията е 643.8
млн. лв. Предвижда се
откриването на 50
работни места.

▶ МВЕЦ “Гара Елисейна”
и МВЕЦ “Ребърково” община Мездра
Инвеститор в проекта е
“Нови Енергии” ООД - София
(мажоритарен собственик
с 60% от капитала е PCC
DEG Renewables GmbH,
Германия). Проектът е на
стойност 27.4 млн. лв. и
предвижда изграждането
на две малки руслови
водноелектрически
централи в поречието
на Искър. Проектната
мощност на МВЕЦ “Гара
Елисейна” е 2990 кВт,
експлоатацията й трябва
да започне през 2012 г.
Мощността на МВЕЦ
“Ребърково” ще бъде 3350
кВт. Съоръжението трябва
да започне работа през
2013 г. Планира се да бъдат
наети 25.

▶ Завод за горещо
поцинковане на метални
изделия - гр. Куклен
“Юпитер 05” ООД - Пловдив
планира да инвестира 21.5
млн. лв. в изграждането
на предприятие за горещо
поцинковане на метални
изделия. Компанията е сред
водещите производители
в България на стоманена
предпазна ограда за
обезопасяване на пътища
и магистрали. Новото
предприятие ще се намира
в промишлената зона на гр.
Куклен близо до Пловдив.
Ще бъдат разкрити 65
постоянни работни места.

▶ Фотосоларен парк
- Лом, втори етап:
Фотоволтаична грид
електроцентрала - Лом
“КЕЙ Дивелъпмънт
Констракшън” ЕАД - Лом
предвижда инвестиция
за 23.3 млн. лв. във
фотоволтаична грид
електроцентрала с
инсталирана мощност
3999.5 kWp. Проектът
ще осигури заетост на 10
души.
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Трябва да са изпълнени следните условия:
1. Инвестициите да са свързани със създаването на
ново предприятие, с разширяването на съществуващо
предприятие, с диверсификация на производството на
предприятието с нови продукти или със съществена
промяна в цялостния производствен процес на
съществуващо предприятие.

3. Най-малко 80% от бъдещите общи приходи да са от
произведените продукти (стоки и услуги) от икономическите
дейности, посочени по-горе.
4. Най-малко 40% от приемливите разходи зa инвестицията
да се финансират със собствени или привлечени средства на
инвеститора.

2. Да се осъществяват в следните икономически дейности:
а) от индустриалния сектор:
* преработваща промишленост;
б) от сектора на услугите:
* високотехнологични дейности в областта на
информационните технологии и услуги;
* научноизследователска и развойна дейност, професионални
дейности в централни офиси;
* хуманно здравеопазване и медико-социални грижи с
настаняване;
* образование;
* складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта,
което включва съпътстващи производствените дейности услуги
(експлоатацията на складове и транспортна инфраструктура летища, пристанища и т. н.).

5. Придобитите активи да са нови и закупени при пазарни
условия от трети лица, независими от инвеститора.
6. Инвестицията да се поддържа в съответния регион наймалко 5 години за големи предприятия и 3 години за малки
и средни предприятия, смятано от датата на нейното
осъществяване.
7. Да създават нови работни места и да се поддържат наймалко 5 години за големи предприятия и 3 години за малки и
средни предприятия в съответния регион.
8. Срокът на осъществяване да е до три години, смятано от
датата на издаването на сертификата за клас инвестиция.

Минималните прагове на инвестиция за получаване
на сертификат клас А и Б са:
В общия случай:

Клас А - 20 млн. лв.
Клас Б - 10 млн. лв.

Минималният размер на инвестициите в един обект във
високотехнологични дейности от индустриалния сектор на
икономиката е:

Когато първоначалната инвестиция се осъществява
изцяло в административните граници на общини, които
за предходната година преди текущата имат равнище на
безработица, равно или по-високо от средното за страната,
минималният размер на инвестициите в един обект е:

Минималният размер на инвестициите в един обект във
високотехнологични и интензивно базирани на знания
дейности от сектора на услугите е:

Клас А - 7 млн. лв.
Клас Б - 4 млн. лв.

Клас А - 7 млн. лв.
Клас Б - 4 млн. лв.

Клас А - 4 млн. лв.
Клас Б - 2 млн. лв.

Какво дава сертификатът за инвеститор клас А и клас Б
1. Съкратени срокове за административно обслужване - клас
АиБ
2. Индивидуално административно обслужване,
необходимо за осъществяване на инвестиционния проект клас А
3. Облекчен режим (без търг или конкурс) при придобиване
на право на собственост или ограничени вещни права върху
недвижими имоти - частна държавна и частна общинска
собственост - клас А и Б
4. Продажба, замяна или да учредяване на възмездно
ограничено вещно право без търг или конкурс върху имоти,
собственост на еднолични дружества с държавно или

общинско участие, както и търговски дружества, чийто
капитал е собственост на еднолични търговски дружества с
държавно участие - клас А и Б
5. Финансово подпомагане за изграждане на елементи
на техническата инфраструктура, необходими за
осъществяване на един или повече инвестиционни проекти клас А (или за 2 проекта - клас Б в индустриална зона)
6. Финансово подпомагане за обучение за придобиване на
професионална квалификация, включително на стажанти
от висшите училища в страната, заели новите работни
места, свързани с инвестициите (само за инвестиции във
високотехнологичните дейности или в общините с висока
безработица) - клас А и Б.

Снимка shutterstock

Мнение
▶ Фотоволтаична
електроцентрала
“Черганово” - община
Казанлък
“Би Си Ай Казанлък
Холдинг” ЕООД - Казанлък
ще инвестира 146.2 млн.
лв. в проекта. Ще бъдат
открити 12 нови работни
места.

През 2011 г.
▶ Разширение и
модернизация на фабрика
за ски в Чепеларе
“Амер Спортс България”
ЕООД - Чепеларе (Amer Sports,
Финландия) ще инвестира
7.8 млн. лв. в проекта,
който ще бъде реализиран
в рамките на три години.
Ще бъдат открити 125
нови работни места
към съществуващите
в момента 600.

Финансирането ще бъде
изцяло със собствени
средства на финландската
компания майка. Проектът
ще увеличи капацитета
на предприятието до над
1 млн. чифта ски годишно
през 2013 г.

▶ Въвеждане в
експлоатация на леярска
линия № 6 и фолиев стан
“Мино” в “Алкомет АД”
- Шумен
“Алкомет” АД - Шумен ще
инвестира 26.8 млн. лв.
Новите съоръжения трябва
да бъдат завършени до
края на 2012 г. и да влязат
в експлоатация през
март 2013 г. Леярската
линия ще повиши
производителността
с 20%, а станът “Мино”
- със 70%. Реализирането
на проекта ще осигури
заетост на 24 души.

Проектите са малко, но това е нормално
Ако погледнете
проектите, ще видите,
че през 2007 г. почти
всички инвестиции
са били в сферата
на строителството и
недвижимите имоти,
докато миналата година
приоритетно са се
разработвали проекти за
възобновяеми енергийни
източници.
През тази година
сертифицираните
проекти са само
в областта на
производството. Хубаво
е, че инвеститорите
остават и развиват
дейността си. Лошото е,
че броят на проектите е
малък (два - бел. ред.),
но това е нормално

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

sales@pari.bg

предвид икономическата
ситуация. Навсякъде по
света инвестиционната
дейност е свита.
Инициативата за
промяна на Закона
за насърчаване
на инвестициите
трябва да дойде от
Министерството
на икономиката,
енергетиката и туризма,
тъй като Българската
агенция за инвестиции
е изпълнителна, а не
държавна. Ние сме
направили нашите
предложения за
стимулиране на
инвестициите в сферата
на услугите и мнението
ни по принцип се взима
предвид.

ЛЕСНО И БЪРЗО

www.pari.bg

Борислав Стефанов,

изп. директор на Българската агенция за инвестиции

Направили сме предложения за
стимулиране на инвестициите
в сферата на услугите

�� лв.
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“БТ Инвест” ще наддава сам
със себе си за “Булгартабак”
Конкурс за държавния дял в цигарения холдинг практически няма да има,
тъй като за най-важния му етап - ценова оферта, остана само един участник.
Ако “БТ Инвест” бъде избран за купувач, производството на тютюн ще е
поредният сектор, преминал в ръцете на компания с руски собственици
Незнайната австрийска
компания “БТ Инвест”, зад
която официално стои държавната руска банка ВТК,
ще наддава сама за “Булгартабак”. Това стана ясно,
след като от Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) съобщиха, че “Бритиш
Американ Табако” се е отказала от участието си в
процедурата по продажба
на 79.83% от “Булгартабак холдинг”. Причините
за отказа на единствения
стратегически инвеститор,
останал в играта за държавния цигарен холдинг, са
“търговски” и “стратегически”. В АПСК е получено
официално писмо от БАТ,
в което се казва, че компанията е взела решение да
прекрати по-нататъшното
си участие в конкурса за
продажбата.
“Към момента няма какво
да коментираме по процедурата с продажбата на
“Булгартабак”, като единствената институция, която е оторизирана за това,
е АПСК. Министърът на
икономиката, енергетиката и туризма чака края на
процедурата, за да направи
оценката си за целия процес”, казаха от МИЕТ.
От българското представителство на БАТ не се
ангажираха с конкретни
причини за внезапния си
отказ от участие в сделка
за “Булгартабак”.
“Не можем да коментираме мотивите защо “Бритиш
Американ Табако” прекрати
участието си в конкурса за
“Булгартабак”, решението
е взето от централата ни в
Лондон и ние се съобразяваме с него”, обясниха за в.
“Пари” от БАТ.
Доста неизвестни

Така след отпадането на
международния лидер в
производството на цигари
единственото дружество,
което остава в надпреварата за “Булгартабак”, е
създаденото през април тази година австрийско “БТ
Инвест” - компания, зад
която официално застана

▶Компаниите от групата на “Булгартабак” произвеждащи цигари отчетоха спад на резултатите си за полугодието, докато поделенията, преработващи тютюн - ръст 
снимка боби тошев

руската ВТБ. Въпреки че
според подадените в АПСК
документи руската банка е
краен собственик на базираното в Австрия “БТ Инвест”, мнозина анализатори
все още се питат дали ВТБ
играе за своя сметка или за
свой клиент.
Ако “БТ Инвест” подаде
обвързваща оферта и се
стигне до сделка, производството на цигари у нас ще
стане поредният сектор от
икономиката, който преминава под контрола на компания с руски капитали.
Още с обявяването на десетте компании, проявили
интерес към “Булгартабак”
на първия етап на конкурса,
“БТ Инвест” беше сочена
като един от фаворитите
и беше свързвана и с български интереси. Австрийското дружество е и единственото засвидетелствало
увереност, че ще спечели
конкурса. “Сигурни сме,

че ще спечелим конкурса
за продажбата на “Булгартабак”, каза пред в. “Труд”
Йоханес Пепелник, представител на австрийската
компания. Адвокатът представител е и единственият
човек, официално идентифицирал се с дружеството.
Очакван отказ

“Бритиш Американ Табако” се превръща в маратонец по неуспехи в опитите
да придобие “Булгартабак”.
Компанията има провален
опит от 2004 г., когато спечели конкурса за покупка
на държавния дял, но до
сделка така и не се стигна
по политически причини.
Тогава ДПС, което участваше като партньор в управлението на НДСВ, се
обяви против продажбата
и пред алтернативата за
сваляне на правителството
договор с БАТ не беше
подписан.

Сегашният отказ на “Бритиш Американ Табако” да
продължи в надпреварата
не е неочакван. Анализатори прогнозираха, че
компанията ще излезе от
сделката в един момент,
след като получи достъп до
документацията на “Булгартабак” и проучи из основи един от конкурентите
си. Според АПСК с покупката на документация за
конкурса, което беше последната стъпка, на която
участва БАТ, компанията е
получила пълния юридически анализ на дружеството,
както и оценката, изготвена от консултанта Сити
банк. Сред сценариите за
участие на БАТ до този
етап е и създаването на
добър имидж на конкурса,
срещу което компанията е
получила някои гаранции
от страна на държавата - за
по-силен контрол над сивия сектор например, което

би повишило продажбите
на “Бритиш Американ Табако” у нас.
От надпреварата преди
седмица отпадна и друго
от анонимните австрийски
дружества - консултантската компания “Си Би фемили офис сървис”. За нея
също имаше подозрения,
че е свързана с български
интереси, “опаковани” в
австрийско дружество. С
отпадането на “Си Би фемили офис сървис” обаче
в историята заминаха и
сценариите чии интереси
защитава тя.
Самотният ездач

Пред единствения останал в играта кандидат “БТ
Инвест” остава да подаде
конкретна обвързваща ценова оферта до 29 август
тази година. Липсата на
конкуренция освобождава
компанията да даде оптимално ниска цена. От АП-

СК не въведоха минимален
праг на цената с обяснението, че кандидатите подават
оферти винаги около него.
Сега в условията на липса
на конкурс минималният
праг можеше да гарантира
успеваемост на сделката.
От АПСК обясниха за в.
“Пари”, че за тях “Булгартабак” има справедлива
цена, под която не биха
приели оферта. Каква е
справедливата цена, не е
ясно, но най-вероятно тя е
базирана на оценката, която консултантът Сити банк
е направил. От момента, в
който беше направена тази
оценка обаче, държавният
цигарен холдинг не спира
да подобрява резултатите
си и според анализатори
цената му расте. А в условията на един-единствен
кандидат това едва ли ще
повлияе на подадената
оферта.
Мирослав Иванов

140-150 79.83

29

▶ млн. EUR е цената на сделката, очаквана от
анализатори на процеса

▶ август тази година е датата, на която ще стане ясно
има ли обвързваща оферта за цигарения холдинг

▶ процента от “Булгартабак холдинг” са обектът на
конкурса за приватизация
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Сделка в последната минута
Обама успя да
наложи виждането
си за дългосрочно
увеличаване на
дълговия лимит
Световните пазари въздъхнаха с облекчение, след
като американските политици успяха да постигнат
консенсус за вдигането
на тавана на държавния
дълг преди изтичането на
крайния срок във вторник.
Споразумението, постигнато между лидерите на
демократите и републиканците в двете камари на
Конгреса на САЩ, предвижда увеличаване с 2.1
трлн. USD на сегашния
таван на федералния дълг
от 14.3 трлн. USD.
Пакетът от мерки ще
позволи на правителството да изпълнява финансовите си задължения
до края на 2012 г., което
отговаря на позицията,
отстоявана от Белия дом.
Президентът Барак Обама
и демократите, които имат
мнозинство в Сената, настояваха за по-голямо
увеличение на дълговия
лимит, така че следващото
му преразглеждане да е
след президентските избори догодина. От своя страна републиканците, които
преобладават в Камарата
на представителите, държаха за по-краткосрочно
увеличаване на тавана
за дълга и по-големи съкращения на държавните
разходи.

Споразумението
не е идеално, но
най-важното е,
че позволява
да се избегне
дефолт и
гарантира, че
страната няма
да изпадне в
подобна криза
в следващите
шест, осем или
дванадесет
месеца
Барак Обама,
президент на САЩ

Съкращаване на
едро

Споразумението, за което
съобщи лично президентът Обама на брифинг в
Белия дом, предвижда да
бъдат съкратени бюджетните разходи с 917 млрд.
USD през следващите 10
години, както и създаване
на специална комисия от
републиканци и демократи, която да предложи и
други бюджетни съкращения от още 1.5 трлн.
USD.
Председателят на Камарата на представителите
Джон Бейнър съобщи, че
комисията ще трябва да
представи предложенията
си до 23 ноември, а гласу-

Toп �� кредитори на САЩ
млрд. USD

����
Япония ���.�
Китай

Великобритания
Страни от ОПЕК

���.�

���.�

���.�
Тайван ���.�
Бразилия

Карибски банков център

���.�
���.�
Швейцария ���.�
Хонконг

Русия

��.�
��
Германия ��.�
Канада

Люксембург

��.�
Сингапур ��.�
Индия ��
Турция ��.�
Ирландия ��.�
Южна Корея ��.�
Белгия ��.�
Полша ��.�
Мексико ��.�
Италия ��.�
Холандия ��.�
Франция ��.�
Тайланд

���.�

ването в двете камари на
Конгреса да стане до 23
декември. Предвиденото
поетапно съкращаване на
бюджетните разходи на
обща стойност 2.5 трлн.
USD включва и намаляване на разходите за отбрана
с 350 млрд. USD.
Пазарите веднага реагираха на новината за постигнатото споразумение.
В Токио стойността на
долара се покачи спрямо
йената, а в САЩ основните борсови показатели
се повишиха.
По-добре от нищо

Барак Обама посочи в изя-

влението си, че в резултат
на постигнатото споразумение финансирането на
вътрешни програми ще
спадне на най-ниското си
равнище от времето на
президента Дуайт Айзенхауер, но все пак ще позволи създаване на работни
места и инвестиране в области като образованието
и научните изследвания.
Обама каза също, че въпреки възраженията на
някои републиканци найбогатите американци и
най-големите корпорации
трябва да бъдат помолени
да дадат своя принос за
регулирането на дефицита, като се откажат от някои данъчни привилегии.
Президентът призна, че
споразумението не е идеално, но най-важното е, че
позволява да се избегне
дефолт и гарантира, че
страната няма да изпадне
в подобна криза в следващите шест, осем или
дванадесет месеца.
Верижна реакция

“Всичко, на което беше
даден ход от петнадесетина дни - като споразумението на еврозоната
за Гърция и споразумението във Вашингтон за
вдигането на ограниченията върху американския дълг - върви в добра посока”, коментира
френският министър
на финансите Франсоа
Бароен.
Представител на
японското правителство също приветства
постигнатия компромис, който ще позволи
на Вашингтон да избегне обявяването на
неплатежо спо собност. “Надяваме се
това споразумение
да доведе до
стабилизиране на пазари-

2.5

снимка bloomberg

▶ трлн. USD ще е съкращението на държавните разходи
през следващите 10 години

350
1.16

▶ млрд. USD ще е съкращението на разходите за отбрана

▶ трлн. USD от външния дълг на САЩ се държат от Китай

те”, заяви главният секретар на правителството
Юкио Едано. Японското
правителство има за какво да е доволно, тъй като
страната е на второ място
след Китай по притежавани държавни облигации
на САЩ.
Макар 2/3 от дълга на
САЩ да се държи от американските данъкоплатци,
в ръцете на чуждите инвеститори са ценни книжа за над 4.5 трлн. USD.
Най-голям дял има Пекин
- 1.16 трлн. USD, като
отделно от това Хонконг
държи още 121.9 млрд.
USD. Япония е инвестирала в дълга на САЩ
912.4 млрд. USD, което е
около 80% от резервите
на страната. Подобен е

процентът и за третия
по големина кредитор на
САЩ - Великобритания,
която има вземания за
346.5 млрд. USD, което е огромно повишение
спрямо 94.5 млрд. USD
през юни миналата година. Тогавашното равнище
обаче беше близо до историческия минимум на
показателя. Други големи
кредитори на Вашингтон
са страните от ОПЕК 211.4 млрд. USD, Бразилия с 211.4 млрд. USD и
Тайван, който е предоставил 153.4 млрд. USD.
Русия е финансирала Вашингтон със 115.2 млрд.
USD, което е намаление
спрямо 176.3 млрд. USD
през октомври 2010 г.
Филип Буров

pari.bg Вторник 2 август 2011
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Райфайзен-Европлюс-Облигации
Райфайзен-Глобални-Облигации
Райфайзен-Глобален-Балансиран
Райфайзен-Европейски-SmallCap-Kомпании
Райфайзен-Глобален-Акции
Райфайзен-Източноeвропейски-Акции
Райфайзен-Евразия-Aкции
Райфайзен-НововъзникващиПазари в Акции
Райфайзен-Русия-Акции

консервативен
консервативен
балансиран
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен

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

високодоходен
високодоходен
високодоходен
консервативен

USD/б

� ���.�

USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Валута
Currency
���
АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ
КАНАДСКИ ДОЛАР
���
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН
��.��
ЧЕШКА КРОНА
��
ДАТСКА КРОНА
��.��
БРИТАНСКА ЛИРА
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР
��
ХЪРВАТСКА КУНА
�.��.��
��.��.��
��.��.��
��.��.��
��.��.��
УНГАРСКИ ФОРИНТ
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ
източник: БФБ
източник:
източник:
Bloomberg
БФБ
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ
ИНДИЙСКА РУПИЯ
ЯПОНСКА ЙЕНА
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН
ЛИТОВСКИ ЛИТАС
до 15.00 ч. на 29.07.2011 г.
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ
МЕКСИКАНСКО ПЕСО
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ
12,06
12,01
11,95
11,92
11,77
11,77			
НОРВЕЖКА КРОНА
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР
83,25
82,85
82,45
82,04
80,83
80,83			
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
774,24
770,48
766,72
762,97
751,69
751,69			
ПОЛСКА ЗЛОТА
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ
178,91
178,06
177,21
176,35
170,39
170,39			
РУСКА
РУБЛА
165,91
165,11
164,32
163,52
159,53
159,53			
ШВЕДСКА КРОНА
330,71
329,13
327,56
325,98
314,96
314,96			
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР
ТАЙЛАНДСКИ БАТ
194,90 193,97
193,04
192,12
185,62
185,62			
ТУРСКА ЛИРА
248,78 247,59
246,41
245,22
236,93
236,93			
ЩАТСКИ ДОЛАР
93,78
93,33
92,88
92,44
89,31
89,31			
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД
ЕВРО
190,66 189,75
188,84
187,94
181,58
181,58			

EUR
EUR
EUR 125,52
EUR 122,47
EUR 127,88

124,91
121,89
127,26

124,31
121,31
126,64

123,71
120,72
126,02

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки

Петрол

USD/тр. у.

120,69
116,64
124,16

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

За Стойност
For
Rate
1
1,43949
10 8,56168
1
1,39632
1
1,61519
10
2,10182
100 8,05200
10 2,62232
1
2,18993
10
1,74383
10 2,65233
1000 7,30878
10000 1,58013
10
3,97931
100 3,02596
100 1,69541
1000 1,26477
10 5,66448
1
2,75702
10
1,15275
10 4,49090
10 2,48628
1
1,10875
100 3,13274
10 4,90946
10 4,61596
100 4,85842
10
2,13635
1
1,10244
100 4,45844
10 8,41036
1
1,35850
10 2,00724
1
1,95583

120,69			
Валутният курс за митнически цели е курсът
на БНБ определен в предпоследната сряда от
116,64			
месеца и публикуван този или на следващия ден,
124,16			
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 31.08.2011 г.

▶ 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

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
5.0514
5.0767
5.2535		 5.0514
4.9504			
1.97%
9.92%
5.86%
-17.60%
фонд в акции
7.7043
7.7428
8.0125		 7.7043
7.5502			
1.91%
9.54%
15.87%
-7.14%
фонд в акции
10.2534
10.4072
10.6635		 0.0000
0.0000			
0.71%
0.11%
1.22%
1.35%
													
фонд в акции
2.3515				 2.3515				
5.06%
29.12%
7.14%
-46.55%
Смесен - балансиран
2.7022				 2.7022				
3.08%
25.78%
3.09%
-40.72%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

фонд в акции
0.6054				
0.5994				
-1.94%
13.20%
4.80%
-9.13%
фонд в акции
0.5894				до 1 месец		
над 1 месец		
10.59%
13.20%
14.56%
-10.15%
				
0.5864		
0.5732						
фонд в акции
0.4410			
0.4324				
7.11%
9.15%
22.15%
-19.75%
Фонд на паричен пазар 1099.9072				до 180 дни		 над 180 дни		
2.87%
13.20%
5.15%
4.97%
				
1098.2573		 1066.9100						

17.04.2006
16.08.2006

Фонд на паричен пазар 11.7552		
11.7493		 11.7317
11.7434
11.7434
11.7493
2.42%
0.73%
5.13%
5.90%
Смесен - балансиран
11.1711		
11.1155		 11.0043
11.0599		
0.0000
3.00%
10.83%
4.64%
3.86%
фонд в акции
10.5786		
10.5260		 10.3681
10.4207		
0.0000
4.76%
12.56%
8.60%
1.85%
													
Смесен - балансиран 14.5062				 14.3626				
6.00%
7.27%
8.32%
6.64%
фонд в акции
8.5522				 8.4675				
6.08%
11.38%
11.49%
-2.54%
фонд в акции
3.7094				 3.6727				
-15.25%
13.04%
-26.57%
-17.78%
фонд в акции
8.0985				 7.8626				
0.74%
11.38%
4.67%
-6.66%
фонд в акции
10.9392				 10.6206				
-2.94%
11.22%
-0.62%
1.74%
Фонд на паричен пазар 12.6602				 12.6602				
3.19%
0.25%
6.31%
7.74%
					 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
1.36325				 1.36053				
2.89%
0.65%
5.11%
5.60%
Смесен - балансиран
1.13110				 1.12434				
3.04%
3.69%
7.78%
2.14%
фонд в акции
0.79111				 0.77936				
2.52%
7.90%
10.79%
-4.40%
Смесен - консервативен 0.77587				 0.77123				
2.75%
2.98%
6.44%
-7.26%
Смесен - консервативен 1.08084				 1.07760				
2.29%
0.32%
3.42%
3.44%
Смесен - балансиран
101.6216				
Смесен - балансиран
103.4280				
фонд в акции
85.4414				
Фонд на паричен пазар 129.5603				
Смесен - консервативен 95.9170				
Смесен - консервативен 111.7951		
111.6834		
фонд в акции
102.8779		
101.8593		

1.77%
-0.72%
0.96%
3.89%
1.15%
3.43%
1.34%

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

1.51%
-2.75%
0.50%
7.24%
3.14%
5.77%
N/A

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

0.20%
0.53%
-1.46%
7.14%
-1.21%
5.44%
2.62%

07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010

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%
ДФ Златен лев Индекс 30
													
Капман Асет Мениджмънт АД
Смесен - консервативен 10.1297				 10.1095				
1.09%
0.37%
1.20%
1.03%
ДФ Капман Фикс
Смесен - балансиран
18.4126 				 18.2842 				
4.39%
7.54%
7.55%
9.37%
ИД Капман Капитал
фонд в акции
11.3224				 11.1650 				
4.57%
9.06%
5.60%
2.14%
ДФ Капман Макс
													
Карол Капитал Мениджмънт ЕАД
фонд в акции
1.1224 				 1.1058 				
-1.36%
9.00%
-5.68%
0.72%
ИД Адванс Инвест
фонд в акции
0.8256 				 0.8134				
-1.79%
12.47%
12.61%
-4.19%
ДФ Адванс Източна Европа
фонд в акции
1.0281 				 1.0129				
-5.33%
9.50%
9.00%
0.35%
Адванс IPО Фонд
до 100 000 лв.		
над 100 000 лв.										
КД Инвестмънтс ЕАД
фонд в облигаци
133.8741		
133.6713		 133.4045				
1.34%
3.01%
3.42%
5.65%
ДФ КД Облигации България
Смесен - балансиран
14.4578		
14.4578		 14.3147				
0.96%
7.93%
3.29%
1.92%
ИД КД Пеликан
фонд в акции
0.7631		
0.7556		 0.7481				
-0.84%
14.74%
5.89%
-5.38%
ДФ КД Акции България
													
КТБ Асет Мениджмънт АД
Смесен - балансиран 873.3390				 866.8053				
6.42%
3.96%
11.18%
-4.18%
КТБ Балансиран Фонд
фонд в акции
775.3421				 769.5416				
5.31%
4.27%
10.12%
-7.65%
КТБ Фонд Акции
													
ОББ Асет Мениджмънт АД
фонд в облигаци
11.9154				 11.9154				
3.24%
1.01%
6.31%
3.24%
ДФ ОББ Платинум Облигации
Смесен - балансиран 134.1530				 134.1530				
7.61%
5.85%
16.69%
3.66%
ИД ОББ Балансиран Фонд
фонд в акции
8.1408				 8.1408				
12.69%
10.77%
29.86%
-3.67%
ДФ ОББ Премиум Акции
фонд в акции
11.0059				 11.0059				
5.77%
3.85%
10.89%
3.91%
ДФ ОББ Патримониум Земя
											
Оверон Финанс АД
фонд в акции
7.8919				 0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
ДФ Оверон ПРЕСТО
за поръчки до 100 000 лв		
за поръчки над 100 000 лв
ПФБК Асет Мениджмънт АД
фонд в акции
0.5621		
0.5593		 0.5565				
-0.62%
9.08%
-0.62%
-14.55%
ДФ ПИБ-Авангард
Смесен - балансиран
0.7684		
0.7657		 0.7630				
0.81%
4.35%
4.63%
-6.97%
ДФ ПИБ-Класик
Смесен - консервативен 1.0418		
1.0402		 1.0386				
3.28%
1.11%
5.47%
1.07%
ДФ ПИБ- Гарант
до 50 000 лв / 40000 USD		
над 50 000 лв / 40000 USD										
Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД
Фонд на паричен пазар 1.3249		
1.3229
1.3209				
3.13%
0.12%
5.69%
5.35%
Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар
фонд в облигаци
1.3366		
1.3326
1.3286				
2.37%
0.36%
4.67%
5.49%
Райфайзен (България) Фонд Облигации
Смесен - балансиран
0.8739		
0.8704
0.8669				
0.37%
3.99%
2.96%
-2.55%
Райфайзен (България) Балансиран Фонд
фонд в акции
0.6234		
0.6203
0.6172				
-2.36%
7.10%
0.29%
-8.51%
Райфайзен (България) Фонд Акции
0.7420		
0.7390
0.7360				
2.87%
6.06%
2.09%
-8.36%
Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд Смесен - балансиран
Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро Фонд на паричен пазар												
0.0000		
0.0000
0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
Свободен период от 03.06.2011 до 12.06.2011
1.0787		
1.0776
1.0237				
2.85%
0.20%
5.20%
5.03%
Лимитиран период” от 13.06.2011 до 10.09.2011
Сентинел Асет Мениджмънт АД
Фонд на паричен пазар 1.2109			
1.2109				
1.65%
0.16%
3.18%
3.69%
Договорен фонд Сентинел - Рапид
Смесен - балансиран
1.0520			
до 90 дни		
над 90 дни		
0.74%
3.05%
3.68%
0.71%
Договорен фонд Сентинел - Принсипал
				
1.0363		
1.0468						
							
Стандарт Асет Мениджмънт АД
Смесен - балансиран
8.1173			
8.1173				
4.96%
7.62%
16.81%
-3.77%
ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд
фонд в акции
6.8077			
6.8077				
3.29%
8.75%
11.49%
-6.85%
ДФ Стандарт Инв. Високодоходен Фонд
фонд в акции
2.6556			
2.6556				
-11.38%
10.14%
-5.89%
-26.40%
ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд
Смесен - консервативен 9.9893			
9.9893				
-5.38%
5.61%
9.57%
-0.04%
ДФ Стандарт Инв. Консервативен Фонд
клас А за поръчки клас А за поръчки клас А за поръчки
клас В
Клас А Клас В при изпълнена Клас В при прекратена
Статус Капитал АД
до 20000 лв
над 20000 до 300000
над 300000				
инв. схема
инв. схема
фонд в акции
0.7218
0.7182
0.7164
0.7111
0.7111
0.7147		
0.6969
-6.15%
9.13%
-4.16%
N/A
Статус Нови Акции
фонд в акции
0.3918
0.3899
0.7164
0.3860 0.3860
0.3879		
0.3783
-7.52%
11.21%
-8.53%
-20.06%
Статус Финанси
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%
6.54%
ДФ Статус Глобал ETFs
								
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД
фонд в облигаци
317.4692				 316.5182				
1.13%
3.51%
-0.97%
6.10%
ИД Ти Би Ай Евробонд
13.6631				 13.3939				
3.18%
3.17%
2.42%
5.45%
ДФ Ти Би Ай Комфорт
Смесен - балансиран
12.4140				 12.0489				
3.04%
5.71%
2.44%
3.57%
ДФ Ти Би Ай Хармония
фонд в акции
9.1078				 8.8399				
3.55%
9.12%
8.97%
-1.94%
ДФ Ти Би Ай Динамик
Смесен - балансиран
21.7144				 21.7144				
4.12%
5.19%
5.76%
2.18%
ДФ Ти Би Ай Съкровище
													
ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД
фонд в акции
6.7178				 6.6842				
-2.26%
8.54%
5.46%
-8.89%
ЦКБ Лидер
Смесен - балансиран
8.1256				 8.0850				
-2.59%
8.58%
4.94%
-4.66%
ЦКБ Актив
фонд в облигаци
12.4258				 12.3948				
4.71%
1.72%
8.23%
5.66%
ЦКБ Гарант
													
Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД
фонд в акции
1.2360				 1.2112				
1.07%
5.44%
6.37%
4.45%
ДФ Юг Маркет Максимум
Смесен - балансиран
1.1319				 1.1206				
3.97%
5.01%
10.71%
4.03%
ДФ Юг Маркет Оптимум

08.07.1999

фонд в акции

100.6104				
102.3988				
84.1694				
129.5603				
95.5337				
111.3483		
111.6834		
100.8407		
101.6047		

12.11.2007
12.11.2007

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

Валута

Код

За

Евро

EUR

1

Стойност
1,96

Разлика
0

Австралийски долар	

AUD

1

1,49975

0,00103

Бразилски реал	

BRL

10

8,77211

0,05279

Канадски долар	

CAD

1

1,42626

-0,01652

Швейцарски франк	

CHF

1

1,73543

0,02249

Китайски ренминби юан	

CNY

10

2,10880

-0,02190

Чешка крона	

CZK

100

8,09532

0,00937

Датска крона	

DKK

10

2,62524

-0,00025

Британска лира	

GBP

1

2,22367

-0,01195

Хонконгски долар	

HKD

10

1,74146

-0,01842

Хърватска куна	

HRK

10

2,63234

0,00265

Унгарски форинт	

HUF

1000

7,30060

0,05598

Индонезийска рупия	

IDR

10000

1,60404

-0,00854

Израелски шекел

ILS

10

3,97761

-0,01845

Индийска рупия	

INR

100

3,07840

-0,02501

Исландска крона	

ISK			

0,00000

Японска йена	

JPY

100

1,76455

-0,00399

Южнокорейски вон	

KRW

1000

1,29406

-0,00670

Литовски литаc	

LTL

10

5,66448

0,00000

Латвийски лат	

LVL

1

2,75741

0,00039

Мексиканско песо	

MXN

10

1,16467

-0,00286

Малайзийски рингит	

MYR

10

4,61575

-0,00698

Норвежка крона	

NOK

10

2,54218

0,01429

Новозеландски долар	

NZD

1

1,19637

0,01037

Филипинско песо	

PHP

100

3,23550

-0,01733

Полска злота	

PLN

10

4,91069

0,03161

Нова румънска лея	

RON

10

4,63302

0,02217
-0,02727

Руска рубла	

RUB

100

4,92169

Шведска крона	

SEK

10

2,17146

0,01483

Сингапурски долар	

SGD

1

1,13060

-0,00750

Тайландски бат	

THB

100

4,56682

-0,03264

Нова турска лира	

TRY

10

8,11009

-0,04838

Щатски долар	

USD

1

1,35680

-0,01475

Южноафрикански ранд	

ZAR

10

2,03571

0,00017

Злато (1 трой унция)

XAU

1

2185,72000

-23,90000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 2.08.2011 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
1,43
0,87
109,2
1,11
7,7
9,04
1,37
1,3
268,93
24,16
39,53
4

Продава
Sell
1,43
0,87
109,21
1,11
7,7
9,05
1,37
1,3
269,17
24,18
39,56
4

Hай-висока
High
1,45
0,88
112,25
1,15
7,76
9,06
1,38
1,31
270,9
24,27
39,77
4

Hай-ниска
Low
1,43
0,87
108,83
1,1
7,69
9
1,37
1,3
267,12
24,1
39,41
3,98

Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 01.08.2011 г.

Цена при
Нетна стойност
Емисионна
на активите на
стойност
обратно
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 2/08/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,240302
€ 1,265108
€ 1,234100
ОТП Омега Фонд на Фондовете в акции на
€ 0,903255
€ 0,921320
€ 0,898739
развитите пазари
ОТП Планета Фонд на фондовете в акции
€ 0,844587
€ 0,861479
€ 0,840364
на развиващите се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 28/07/2011 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 2/08/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,169683 лв.
1,169683 лв.
1,169683 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 2/08/2011 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

25.06.2009

www.sentinel-am.bg

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
01.03.2006
01.03.2006
05.04.2007
12.12.2008
22.05.2006
02.05.2007

тел. 02/ 980 14 26

Стойност за един дял 01.08.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0520 лв.

Сентинел - Рапид

1,2109 лв.

01.06.2007
01.06.2007
04.09.2007
18.09.2006
10.06.2008

Източник: БАУД (www.baud.bg)

до 90 дни

над 90 дни

1.0363 лв.

1.0468 лв.

1,2109 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
0,74 %

3,68 %

1,65%

3,18 %

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 29 юли 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 02.08.2011 г.

03.05.2010
17.11.2003
27.12.2005
27.12.2005
07.09.2005
08.10.2007

Цена на обр. изк.

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
13.6429
12.3958
9.0944
318.1032
N/A
12.3532
9.0631
Ти Би Ай Комфорт
319.6881
13.5285
N/A
9.0185
Ти Би Ай Хармония
319.6881
13.5285
12.2923
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 отбеляза
повишение

Sofix: 420.54

+0.91%

Македонският бенчмарк се оцвети в зелено

MBI10: 2505.14

+0.10%

Основният сръбски индекс отчете
ръст

BELEX15: 716.62

+0.61%

Число на деня

Световни индекси

Обем

Американските книжа започнаха търговията със спад

140 010

▶ акции на “Холдинг Асенова Крепост” АД бяха изтъргувани
на БФБ, като цената на книжата остана без промяна

Повишение
Volkswagen

Понижение
Commerzbank

Dow Jones: 12 113.12

-0.25%

Германският индекс се оцвети в червено

DAX: 7036.13

-1.71%

Японският измерител регистрира
повишение

Nikkei 225: 9965.01

+1.34%

0.79% 3.65%
▶ до 140.55 EUR
поскъпнаха акциите на
германския производител
на автомобили

▶поевтиняха акциите
на германската банка и
достигнаха 2.56 EUR за
брой

Златото спадна от рекорда си след
сделката за американския дълг
Миналия петък
металът достигна
най-високата цена в
историята си поради
опасения от фалит на
САЩ
Цената на златото спадна
от рекордното ниво, което
беше достигнала, след като
президентът на Съединените щати Барак Обама обяви,
че лидерите на двете основни партии в Конгреса са
постигнали споразумение,
с което ще бъде избегнат
държавен фалит. Това намали търсенето на метала
като защита на богатството.
И двете камари на Конгреса
са се съгласили да вдигнат тавана на дълговете
на САЩ с 2.1 трлн. USD
и да намалят федералния
дефицит с 2.5 трлн. USD

през следващото десетилетие. На 29 юли цената на
скъпоценния метал скочи
до рекордните 1637.50 USD
за унция. Златото за доставка през декември спадна
с 9.70 USD, или 0.6%, до
1621.50 на борсата Comex
в Ню Йорк. Металът за
незабавна доставка също
спадна с 0.6%, достигайки
1618.30 USD в Лондон. Миналия месец златото скочи
до рекорд в евро поради
опасения, че задействаната
от Гърция криза в еврозоната се пренася в по-големи
държави.
Финансовият министър
на САЩ Тимъти Гайтнер
каза, че страната ще изчерпа възможностите си
за избягване на фалит до
днес, 2 август, ако лимитът
на дълга не бъде увеличен. Кредитната агенция
Standard&Poor’s, която оце-

нява Съединените щати като ААА от 1941 г. насам,
преди две седмици каза, че
има 50% шанс рейтингът на
САЩ да бъде понижен, ако
не бъде изготвен план за
намаляване на държавния
дефицит на страната. Някои
анализатори обаче смятат,
че забавянето на златото
е временно. “Всички знаехме, че американските
политици ще стигнат до
сделка до 2 август”, казва
Стивън Жу, анализатор в
Yinjian Futures. “Въпреки
това обаче в икономиките на САЩ и Европа все
още съществуват проблеми, които ще поддържат
ръста на златото”, смята
той. Металът остава с 14%
по-скъп тази година, като се
е насочил към 11-а поредна
година на ръст, най-дългият
период на възход поне от
1920 г. в Лондон.

Ръст

снимки bloomberg

Управляващо дружество “Златен лев Капитал” АД съобщава, че на
29 юли 2011г. представи на КФН междинен тримесечен финансов отчет на
ИД “Златен лев” АД към 30.06.2011г., и на ДФ “Златен лев Индекс 30”
към 30.06.2011 г.
Отчетите са на разположение на инвеститорите на адрес: София,
ул. “Постоянство” 67 Б, всеки работен ден от 9.30 до 16 часа, както и на
интернет адрес: www.zlatenlev.com.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейки фонд за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

Образец на обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител
По т.I (5) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г.

ОБЯВА
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

▶ Житото и царевицата покачиха цените си на борсата в Чикаго, след като законодателите в САЩ се
договориха за вдигането на тавана на дълга. И двете стоки поскъпнаха след спад от 2.6%, предизвикан от
опасения за евентуална несъстоятелност на държавата. Житото за доставка през декември се покачи с 12.75
цента, или 1.8%, до 7.285 USD за бушел. Царевицата за доставка през същия месец се покачи с 8.75 цента, или
1.3%, до 6.775 USD за бушел

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от
2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове
и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма
за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство,
Медикет Цех ЕООД
(наименование на бенефициента)
със седалище в гр. Етрополе и адрес на управление: ул. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ, № 7, адрес за кореспонденция (ако е различен от адреса на управление):
гр. Етрополе, ул. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ, №7, тел.: 0720 660 20, факс: 0720 660 22,
интернет адрес : medicet@mail.orbitel.bg,
лице за контакт: Иван Димитров Иванов,
(трите имена на лицето за контакт)
на длъжност Управител, тел.: 0720 660 20,
в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова
помощ № 2TMM-02-55/18.02.2011г обявява процедура за определяне на изпълнител
– открит избор с обект: Доставка и въвеждане в експлоатация на 3 броя
Шприцгусмашина, 2 броя Машина за производство на бутилки с широко
гърло, 1 брой Машина за ситопечат на бутилки и 1 брой Машина за тампонен печат на бутилки и биберони.
Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура
могат да се получат на адрес: гр. Етрополе, ул. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ, № 7 /промишлена зона/ всеки работен ден от 09.00ч. до 17.00 ч.
Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:
1. http://www.ibsme.org/ - интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2)
2. http://www.eufunds.bg - интернет адреса на Единния информационен
портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)
Оферти/Заявления се подават на адрес: гр. Етрополе, ул. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ,
№ 7 /промишлена зона/ до 17.00 ч. на 22.08.2011г.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се
носи от “Медикет Цех” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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Предателство във ВАЦ?
Таен договор за 85
млн. EUR разклати
крехкия баланс
в собствеността
на германската
медийна група
Докато тече сблъсъкът между Любомир Павлов и Христо Грозев, които заедно с
Огнян Донев са основните купувачи на бизнеса на
германската медийна група
ВАЦ в България, в централата на групата се случват
близки по характер драми.
Историите около собствеността на ВАЦ (“Вестдойче
Алгемайне Цайтунг”) понякога напомнят заплетен
телевизионен сериал.
От години групата е разделена между две фамилии
- Функе и Брост, които отказват да се обединят. Макар и
да работят заедно, техните
представители - изпълнителните директори съответно Кристиан Нинхаус и Бодо
Хомбах (който взе решението за изтеглянето на ВАЦ
от Балканите) също не са
в добри отношения и в управлението цари недоверие,
пише германското списание
Manager Magazin.
Собствеността на семейство Функе на свой ред е
разделена на три между дъщерите на покойния основател на компанията Якоб
Функе - Гизела Холтхоф
(83 г.), Ренате Шубрис (74
г.) и Петра Гроткамп (67 г.)

Теодора Мусева
teodora.mousseva@pari.bg

(вижте графиката). Обтегнатите отношения на двете
фамилии се усложняват още
повече от две неочаквани
събития.
Изненади по пощата

През септември 2010 почина
Анелизе Брост, вдовицата на
съоснователя на ВАЦ Ерих
Брост. Изпълнител на завещанието й е Бодо Хомбах.
Осем месеца по-късно две
от сестрите Функе - Ренате и
Петра - получават анонимен
пакет с няколко договора. Те
са подписани от племенника
им Щефан Холтхоф-Пфьотнер, син на третата сестра
- Гизела Холтхоф. Още с
първите редове получателите се досещат за какво става
дума - предателство.
Оказва се, че през 2008 г.
Холтхоф-Пфьотнер изпада

8.3%

▶ от ВАЦ е заложил синът на една от наследниците

Кой притежава медийна група ВАЦ
Трима внуци на
съоснователя Ерих Брост

 100%

Гизела
Холтхоф

Петра
Гроткамп

 33.3%

 33.3%

“Брост холдинг”
(Brost Holding)

Ренате
Шубрис

 33.3%

Фамилно дружество “Функе”
(Funke Familiengesellschaft)

 50%

 50%
Медийна група ВАЦ

Бодо Хомбах,
изпълнителен директор
(“Брост холдинг”)

Кристиан Нинхаус,
изпълнителен директор
(“Функе”)
Източник: mm-Recherche/Manager Magazin

в сериозни финансови затруднения и взима заем от
семейство Брост в размер на
85 млн. EUR. В замяна той
сключва договор с Анелизе
Брост, според който залог
става половината дял на
Холтхоф. Договорът гарантира, че ако заемът не бъде
изплатен до 15 януари 2017
г., Брост има право да купи
заложения дял. Става въпрос
за 8.3% от ВАЦ, които обаче

веднага биха разклатили и
без това трудно балансираните везни. Според договора
цената, на която Брост биха
имали право да купят дела,
е минимум 85 млн. EUR,
като те трябва да покрият
разходите и по дължимите
по сделката данъци. Това
би покачило общата цена на
сделката на 125 млн. EUR,
което обаче е нищо в сравнение с предложението на

Анелизe Брост. Тя се оказва
повече от щедра и оценява
дела на 1.5 млрд. EUR.
Освен това ХолтхофПфьотнер и Брост сключват
споразумение за сътрудничество, според което всички
действия, свързани с този
дял от 8.3%, трябва да бъдат
одобрени от госпожа Брост.
Посредник е Бодо Хомбах.
Холтхоф-Пфьотнер се задължава да докладва на Брост
за всички свои приходи и
търговски отношения.
Пре-да-тел-ство

▶Познатият в България Бодо Хомбах,
който управляваше бизнеса на ВАЦ на
Балканите, е посредник в сделката,
с която е застрашен балансът в
собствеността между фамилиите
Брост и Функе

Според сестрите Ренате
и Петра техният племенник не само е преминал на
страната на врага, но и е
нарушил вътрешните договори на семейното дружество Funke (FFG - Funke
Familiengesellschaft), пише
списание Manager Magazin.
В споразуменията пише, че
не бива по никакъв начин да
се позволи нарушаването на
50-процентното разпределение на дяловете във ВАЦ.
Също така пише, че всички
решения за половината на
семейство Функе се взимат
единодушно.
Сестрите дори са на мнение, че Холтхоф-Пфьотнер
е позволил да бъде купена

волята му, тоест бил подкупен. Племенникът отрича
категорично. “Лоялността
е важно изискване, което
следвам”, заявява той пред
Manager Magazin. Скоро се
очаква да се реши в съда
дали в семейното дружество
Funke важи принципът за
единогласие.
Блокаж

Подобни тревоги не са
новост във ВАЦ. От десетилетия в компанията има
разединение и ходове напред-назад. Семействата
следят зорко и злъчно да
няма нарушаване на равновесието и паритета, коментира Manager Magazin.
По данъчни съображения
раздробяването на ВАЦ в
много дъщерни фирми също
трябва да се прекрати до
2012 г. Търси се и финансов
директор.
Въпреки това сестрите Функе отказват да водят преговори, докато не се изясни собствеността на предприятието.
Комуникацията в медийната
група е в “пълен блокаж”,
пише Manager Magazin.
Оправданието

И все пак защо ХолтхофПфьотнер е подписал допълнителното споразумение за
сътрудничество? “В кръга на
акционерите на ВАЦ, казва
той пред Manager Magazin,
от години се засилва мнението, че е в интерес на
компанията и на нейното бъдеще строгото разделение на
двете групи на акционерите
да бъде разхлабено. Затова
подписах споразумението
за сътрудничество.”
Договорът несъмнено е
предимство за Брост и техния изпълнителен директор Бодо Хомбах. Дори в
неговия лагер мнението е:
“Искаха да купят ХолтхофПфьотнер, ясно е”.
На твърдението, че е зависим, Холтхоф-Пфьотнер
се противопоставя катего-
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Петьо Блъсков, президент на пресгрупа “168 часа”,
продава 70% от фирмата си на ВАЦ
(“Вестдойче Алгемайне Цайтунг”)

За компанията
Накратко
▶ С продажби от над

Снимка Shutterstock

рично: “Нито едно решение
[във Funke] нямаше да бъде
различно, ако не бях подписал договорите”, заявява той
пред списанието. Всички 144
решения, които дружеството
е взело от 2008 г. насам, са
приети с единодушие.
Когато акционерите се
събират на кризисно заседание на 10 юни, ХолтхофПфьотнер се извинява на
семейство Шубрис, но не
и на Гроткамп, защото те
“с удоволствие” биха го
изхвърлили от медийната
група, пише германското
списание.
Всички условия за подаване на жалба в съда са налице,
твърдят от фамилията Гроткамп. Но Холтхоф-Пфьотнер
отрича: “По никакъв начин
не са нарушени договорите
на дружество Funke. Също
така не са нанесени никакви
щети. Нашата цел е и винаги
е била икономическият и
публичен успех на групата ВАЦ”, заявява той пред
Manager Magazin.

Каквото и да е развитието на ситуацията, нейните
последици достигат отвъд
компанията. Те затрудняват
успешното излизане на медийната група на борсата.
Според вътрешните документи на компанията 49%
от нея трябва да станат публични до 2016 г. От години
се работи за обединяване
на барикадите във ВАЦ и
създаване на надзорен съвет,
който да координира действията и информацията, пише Manager Magazin. Но ако
това не се случи, ВАЦ може и
да пропусне възможността си
да събере пари чрез борсата.

1.1 млрд. EUR (1.29 млрд.
за 2010), ВАЦ е един от
най-големите издатели на вестници в Европа. Собствеността
на групата е разделена
поравно между фамилиите на нейните основатели Ерих Брост
и Якоб Функе. Освен
едноименния вестник
Westdeutsche Allgemeine
Zeitung базирана в
Есен компания издава и NeueRuhr Zeitung/
Neue Rhein Zeitung,
Westfalische Rundschau
и 24 други ежедневника,
13 седмичника, както и
99 рекламни издания и
400 потребителски списания.
▶Групата имаше добри
позиции в Австрия и
Източна Европа, но
вече се оттегля от Балканите. Оттеглянето започна миналото
лято със Сърбия. Групата продаде важни свои
издания в Румъния и се
оттегли от България в
края на 2010 г. ВАЦ иска
да се оттегли от Хърватия, както и от Унгария, където свободата
на печата не се цени
високо. Десетилетия
наред ВАЦ беше в групата на най-добре печелещите издателства
в Европа. Но кризата
в издателския бранш
засегна компанията,
която и без това е разяждана от вътрешни
конфликти около собствеността.

Февруари

ВАЦ купува 30% от акциите на “Медиа холдинг” АД, втората
по големина българска пресгрупа, и търговските марки на
вестниците “Труд”. Учредява се дружество “Труд издателство”
ООД. ВАЦ придобива права над още пет български печатни
издания с марката “Труд” и над “24 часа”. Няколко месеца покъсно правата отново са прехвърлени на “Медиа холдинг” АД.
Основана е “Вестникарска група България”, дъщерно дружество
на ВАЦ.

Март

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) завежда
преписка срещу ВАЦ за монополно положение на вестникарския
пазар с над 70% пазарен дял. КЗК иска договорът за създаване на
“Труд издателство” ООД да бъде обявен за недействителен.
Магистратите на няколко пъти връщат делото, съдиите са
сменени седем пъти.

1997

Юли

ВАЦ купува останалите 30% от Петьо Блъсков и неговите
съдружници. Блъсков напуска поста главен редактор на “24
часа”.

Юли

Агенцията за приватизация одобрява спорния проектодоговор
за продажбата на 78% от капитала на “Полиграфически
комбинат Димитър Благоев - 2”. Купувачът е работническомениджърското дружество (РМД), а цената - 17.55 млн.
германски марки. Захари Желязков, изпълнителен директор
на АП, твърди, че РМД е начин ВАЦ да скрие своята
приватизаторска активност.

1998

Юни

Софийският градски съд обявява за нищожен договора за
учредяването на “Труд издателство” ООД, сключен между ВАЦ
и “Медиа холдинг” АД. ВАЦ трябва да плати глоба от
1 млн. лв. (1000 DM). Така обаче не се нарушава монополът на
германската група, която остава издател на вестниците
“Труд”.

Юли

В СГС е заведено искане за обявяване на покупко-продажбата
на акциите на “Медиа холдинг” за нищожна и продажбата на
търговските марки на вестниците “Труд”. КЗК твърди, че ВАЦ
е трябвало да поискат разрешение от нея за сделката, след
като вече са имали монополно положение на пазара.

1999

Октомври

ВАЦ продава 60% от акциите си в “Медиа холдинг” на
швейцарско и на австрийско дружество, като заявява, че те
не са свързани. Остава съмнението обаче, че продажбата
е фиктивна, за да може КЗК да остави намира ВАЦ за
монополното си положение и продажбата на обща реклама
в “Труд” и “24 часа”.

Февруари

КЗК образува производство срещу “Медиа холдинг” АД и “168
часа” ЕООД. Причината е неизпълнението на условията,
договорени в споразумение между КЗК и ВАЦ, в резултат на
което комисията оттегля съдебните си искания.

В търсене на изход

Адвокати вече разглеждат
възможността договорите
да бъдат разтрогнати, а изненадващо Бодо Хомбах е
съгласен. Тогава той ще получи обратно 85 млн. EUR, с
които ще може да разполага,
пише списанието.
Според протокола от заседанието на дружество Funke
става ясно, че семейство
Гроткамп искат да изчакат,
за да видят дали може договорите да бъдат разтрогнати.
Решаващият момент ще е
тълкуванието дали делът на
ВАЦ е заложен като обезпечение по кредита.
Въпреки че холдингът на
Холтхоф-Пфьотнер HolfHolding се развива добре,
Хомбах не е убеден, че
той ще успее да изплати
сумата до 2017 г. Manager
Magazin припомня, че наскоро той продаде свой
луксозен хотел.

1996

Юли

КЗК разрешава на “ВАЦ - Медийна група България - холдинг” да
купи 30% от акциите с право на глас от капитала на “Медиа
холдинг”, издател на “Дневен Труд” и “Нощен Труд”. Така ВАЦ
контролира 64% от пазара на централните всекидневници и
60.5% от пазара на реклама.

2001

2005

Април

ВАЦ получава подкрепа от Европейската банка за
възстановяване и развитие за дейностите си в Източна и
Югоизточна Европа. Според договора ЕБВР ще инвестира до 40
млн. EUR.

2009

Юли

ВАЦ започва изтегляне от Сърбия. Там групата държеше 50%
от акциите на най-стария сръбски вестник “Политика” и на
в. “Дневник” от Нови Сад.

Декември
▶През 2008 г. Щефан Холтхоф-Пфьотнер, който
принадлежи към фамилията Функе, изпада във
финансови затруднения и взима заем от другия
собственик на ВАЦ - семейство Брост. Гаранцията
за изпълнението на договора става дял от
медийната група

ВАЦ продава бизнеса в България - всичките си издания,
фирмата си за разпространение “Агенция Стрела”, както
и всички имоти на пресгрупата (вкл. полиграфическия
комбинат). Купувачи в съдружие са Огнян Донев, Любомир
Павлов и Христо Грозев.

2010
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Часовникът на дълга

Американски сайт показва как расте дългът на САЩ и на
редица други държави

През 1989 г. нюйоркският
инвеститор и филантроп
Сиймор Дърст подарява
на жителите на Манхатън
часовник, който работи в
доста плашещи измерения.
Става дума за щатския часовник на брутния дълг. По
време на създаването си
числото, което часовникът
показва, е под 3 трлн. USD,
но машината още тогава отчита непрекъснат растеж.
През 2000 г. дългът достига 5.7 трлн. USD, но
условията в страната са
благоприятни и той започва
да намалява. Часовникът
започва да се движи назад
и прекарва следващите две
години скрит от човешки
очи. През юли 2002 г. обаче дългът е вече 6.1 трлн.
USD.
Онлайн версията

Когато през 2007 г. започва
финансовата криза, часовникът става малък за дълга на Щатите, който вече
надвишава 10 трлн. USD.
Докато трае реконструкцията на часовника, в интернет се появява един доста
по-пълен и изчерпателен
вариант на инициативата
на семейство Дърст.
USDebtClock.org е независим, неправителствен
проект, който развива
идеята на манхатънския
часовник. Сайтът е пулсираща и вечно жива компилация от индикатори, която

илюстрира движението на
дълга в Щатите и не само.
Освен общия дълг на страната може да видите данни
за дълга на всеки щат.
Сайтът предоставя и информация за резервите, продажбите и демографските
тенденции в редица други
държави. За по-смелите са
налични архивни данни до
2000 г. и прогнози за размера на дълга до 2015 г.
Критиките

US Debt Clock е и доста
критикуван, тъй като наличната информация е в
прекалени количества, и
за да си изясниш връзките
между отделните индикатори, освен икономическо
образование са необходими
много часове взиране и
следене на десетки числа. Онлайн “часовникът”
работи по данни за дълга
от предния ден, публикувани от министерството на
финансите на САЩ, както
и на базата на прогнози
за движението на сумата, следващи актуалните
тенденции. Алгоритъмът
непрекъснато отчита измененията в данните. Така че
едва ли ще видите числото
за дълга да намалява. Просто процентът на растеж ще
бъде преизчислен, което ще
се отрази на скоростта на
увеличаване на щатските
задължения.
Ангел Симитчиев

▶ Някои от най-задлъжнелите щати
(според US Debt Clock)
Щат
Масачузетс
Ню Йорк
Аляска
Кентъки
Южна Каролина

Дълг в % от БВП
25.5%
25.12%
22.97%
25.17%
22.65%

Дълг на глава
от населението (в USD)
14 940
14 563 USD
14 520 USD
9 431 USD
7 880 USD

1 436 024

▶USD беше сумата, с която вчера се
покачваше националният дълг на
САЩ за 1 минута

46 689
▶USD на глава от населението е
дългът на САЩ

15 трлн. USD
114.5 трлн. USD

130 190

▶USD дълг се падат на всеки
данъкоплатец според US Debt Clock

снимка usdebt.kleptocracy.us

100 млн. палети

