Тема на деня ▶ 8-9

Новият закон за
детето - между
помощта и
глобите

Петък
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Компании и пазари ▶ 14

Идват ли ниските цени
за мобилни разговори
Телекомуникационният регулатор твърди, че от догодина цените ще намалеят
с една четвърт, но все още не е ясно дали това реално ще се случи

USD/BGN: 1.38290

EUR/USD: 1.41430

Sofix: 377.53

BG40: 118.99

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

+1.58%

-1.56%

-2.75%

-1.49%

цена 1.50 лева

Бойко Борисов
откри и
монопола на
вестникарския
пазар

снимка боби тошев

По нареждане на премиера Комисията за защита на конкуренцията обяви, че ще разследва пазарите на издаване и
разпространение на печатни издания. “Заподозрените” не са изненада за никого - кръгът около Ирена Кръстева, Делян
Пеевски и банкера Цветан Василев ▶ 2, 6
Пазари ▶ 12-13

Бизнес отвъд
границите
на закона
Добивът на инертни
материали се оказва
доста доходно начинание
- колкото по-далеч
от закона, толкова
по-доходно

Компании ▶ 15

Sociеte Generale
поиска
разследване на
спекулациите
за рейтинга на
Франция

Weekend ▶ 20-21

Когато улицата
се превърне в
писта
Заради мода или от чиста
практичност пистовите
велосипеди стават найсвежият елемент на
съвременната култура
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Мнения

Печеливш
Джон Чембърс

Губещ
Рупърт Мърдок

Акциите на Cisco Systems поскъпнаха с цели 13%, след като
печалбата и реализираните продажби на ръководената от
Джон Чембърс компания надхвърлиха очакванията на анализаторите. Печалбата за четвъртото фискално тримесечие е
0.40 USD на акция, съобщиха от калифорнийската корпорация.
Продажбите са се увеличили с 3.3% до 11.2 млрд. USD за същия
период, който приключи на 30 юли.

Медийният гигант News Corporation на Рупърт Мърдок
отчете 22% спад в печалбата си за второто тримесечие
заради продажбата на социалната мрежа MySpace.
Компанията, която наскоро беше замесена в скандал с
подслушване на телефони във Великобритания, отбеляза
нетна печалба 683 млн. USD за трите месеца от април до юни,
а година по-рано финансовият резултат е бил 875 млн. USD.

Коментар

▶ По темата: “ВАС
потвърди, че “Лукойл
Нефтохим” ще продължи
да работи”
▶ Ваньо, не се разочаровай
от корумпираните от ВАС,
а се разочаровай от “троянския кон” в правителството Попова. При такъв
правосъден министър, която отдавна трябваше да
внесе в НС проектозакони
за държавните престъпления по висшите етажи!

Я, каква изненада!
Ивана Петрова
ivana.petrova@pari.bg

tdmils

▶ По идея замисълът на правителството да покаже някаква сила пред “Лукойл” и да
играе двойната игра беше
да се вкарат нови участници на пазара, най-вече някоя
американска компания.
byIvan
Новини ▶ 7

Върховният съд
разреши на „Лукойл”
да продължи да
работи без лиценз

Четвъртък

11 август 2011, брой 152 (5212)

Новини ▶ 6

Предизборното
ускорение на
Йорданка Фандъкова

USD/BGN: 1.36134

EUR/USD: 1.43669

Sofix: 388.20

BG40: 120.79

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

-0.70%

+0.70%

+2.46%

+2.44%

цена 1.50 лева

Закон и ред
по английски
Твърдата ръка на британското правителство
спрямо разрастващите се улични бунтове ще върне
спокойствието по улиците на Англия. но няма да
отстрани проблема, който накара хиляди млади хора
да се превърнат в хулигани ▶ 4-5

Това
продължаващо
насилие е просто
неприемливо и ще
бъде спряно. Няма
да търпим това в
нашата страна

Оказва
се, че
премиерът
Бойко Борисов
разбра едва
вчера за опита на
Делян Пеевски и
майка му Ирена
Кръстева да
монополизират
пазара

Дейвид Камерън,
министър-председател на Великобритания

Пазари ▶ 8-9

Компании ▶ 10

ниската лихва на Фед
Държавата
не спря срива на пазарите ще продава
миноритарни
дялове в две
от дружествата
на „Терем”

Компании ▶ 11

Apple
блокира
продажбите
на Samsung
Galaxy в
Европа

Снимка марина ангелова
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Закон и ред по английски. Размириците
в Англия се оказаха
отговорът на афрокарибската общност
срещу дългогодишната
дискриминация от страна
на полицията.

2

След рязкото
поевтиняване на
петрола “Лукойл
Нефтохим” намали
цените на едро. На дребно
обаче цената на бензина
и дизела е паднала само с
около 1 стотинка.

3

ВАС потвърди, че
“Лукойл-Нефтохим”
ще продължи да
работи.

Приказката с изкупуване на
вестници и неформален контрол върху телевизии и сайтове
от депутата от ДПС Делян Пеевски и Ирена Кръстева продължава. С всяка нова сделка, за която
се говори, че те “упражняват контрол”, диалогът за собствеността
в медиите и свободата на словото
отшумява все повече. Опитът за
монополизиране на медийния
пазар у нас става все по-успешен,
а реалната собственост на всеки
новопридобит медиен бизнес все по-неясна. Често срещано явление е справките за дружествата
купувачи в Търговския регистър
да водят до офшорни фирми, а по
коктейли и събития да се шушука
кой де факто дърпа конците.

Феномен, който се наблюдава
от години и не е тайна за никого
от играчите в него. Не е тайна и
че това се прави с финансовото
рамо на Корпоративна търговска
банка, за която стана известно,
че съхранява парите на държавата. Същата банка официално
финансира първоначалното
изкупуване на медии - “Телеграф”, “Монитор”, “Политика”,
“Меридиан Мач”, които сложиха
началото на империята на Ирена
Кръстева. Разбира се, Борисов
се е развълнувал от новината и е
посъветвал Комисията за защита
на конкуренцията да направи
проверка за разпространението
и издаването на печатни издания
у нас.

Оказва се, че премиерът Бойко Борисов разбра едва вчера
за опита на Пеевски и Кръстева да монополизират пазара.

Не закъсняха и реакциите
на издатели и журналисти.
Те гравитираха от нуждата за
подобна проверка, минаваха
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през иронията на “чак сега ли се
сетиха” и неизбежно завършваха
с обречеността на инициативата.
Факт е, че комисията не можа да
отговори на журналистическите
запитвания какво и защо ще разследва. Часове по-късно вчера
станаха ясни поводът и целта.
Обаче независимият държавен
орган предстои да покаже, че
от него нищо не зависи. Такъв
ще е резултатът от тази иначе
изключително нужна и важна
проверка.
Начинанието е предрешено, защото никъде няма да
фигурира името нито на Делян
Пеевски, нито на банкера Цветан Василев. Единствено Ирена
Кръстева стои с името си зад
част от собствеността. В спецификата на този тип монопол е
да се реализира чрез подставени
фирми и даване на нареждания
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“под сурдинка”.
Собствеността на медиите е
наболял въпрос, който засяга
всички, вълнува всички, но не
получава нужната гласност и
реални законови мерки. Всичко
се знае и информацията “витае”
във въздуха, само трябва да бъде
уловена. Премиерът е обещал от
името на КЗК проверката да не
е формална. Доколко премиерът
има право да нарежда на един
независим орган да прави или
да не прави нещо, е отделен
въпрос. Важният, че първата
стъпка от този път може да бъде
направена само от Борисов - да
въведе ясни и прозрачни правила за избор на банки за депозиране на държавните пари. И
когато една банка не разполага с
неограничен ресурс, на практика
държавни пари, тогава и голямото пазаруване може да спре.
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Число на деня

2.72%

Обичам и театъра, и киното. Но не,
лицензът на „Лукойл” е
просто тема за спазване на закона, така
че от наша страна няма никакъв театър

▶ по-ниски цени на едро на най-масовия бензин А95 H
обявиха от „Лукойл Нефтохим”. Цените на дребно засега
остават непроменени

Симеон Дянков, министър на финансите, в интервю за в. „24 часа”

Сага

„Дързост и откровение” за даренията на МВР
Цветанов обеща
да спре даренията
за МВР на първи
септември, а в
същото време медии
получиха покани за
фалшив брифинг по
темата
Новина и антиновина се получиха в рамките на един ден
по повод актуалната тема за
даренията за МВР. Първо
министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов
след месеци на остра критика най-после посочи датата,
която ще сложи окончателен
край на тази практика за
фирмите и физическите лица
- първи септември т.г. Той ще
разпише заповедта след три
дни - на 15 август.
Малко след това пък до медиите беше разпространен и
анонимен имейл с покана за
фалшива пресконференция,
на която премиерът Борисов,
Цветанов и американският
посланик Джеймс Уорлик
щели да разкрият дарителите
и връзките им с организираната престъпност.

Оглушки

Цветанов е съобщил за спирането на даренията пред
в. „Труд”. Той е благодарил
на изданието за „принципния
коментар” от сряда, с който го
съветват да спре тази практика и да не рискува имиджа на
ведомството заради такива
малки суми. Почти три месеца след началото на скандала
с даренията обаче министерството продължаваше да
отлага спирането им, явно
незабелязвайки критиките и
на другите медии, и на финансовия министър Дянков, а
и на Еврокомисията. Вчера в.
„Сега” публикува и изказване
на говорителя на ЕК Марк
Грей. Той потвърждава позицията на Брюксел, че всяко
дарение, независимо дали
е парично или материално,
за МВР е неприемливо, и
добавя, че комисията все още
очаква писмо с обяснение по
темата от България.
Шегички

Също вчера до медиите беше разпратено и електронно
писмо с покана за фалшив
брифинг с участието на Цветанов, Бойко Борисов и аме-

Още нямаме
писмо с
обяснение от
България за
критиките в
последния доклад
по повод даренията
за МВР, но щом
го получим, ще го
прочетем с голямо
внимание
Марк Грей,
говорител на Европейската
комисия

риканския посланик Джеймс
Уорлик. В текста се казва, че
министърът ще изнесе данни
за всички дарители, сумите и материалните дарения,
както и връзките на част от
дарителите с организираната
престъпност. От пресцентъра на МВР опровергаха
информацията, разпратена от анонимен подател и
подписана от несъществуващ стажант. Подателят е използвал безплатния хостинг

Free Web Hosting Area, базиран в чужбина.
Пожелания

Авторите явно иронизират
отказа на МВР да публикува
списъка на дарителите. За
шест месеца МВР е получило на 3.6. млн. лв. дарове
в натура и още около 250
хил. лв. кеш. Според зам.министър Георгиев разкриването на щедрите граждани
и фирми ще стане най-рано
в средата на октомври, тъй
като събирането на информацията, дигитализирането
и качването й на сървър отнемало време. Той добави и че
списъкът вероятно няма да
е пълен, защото дарителите
имали „законно право” да
останат анонимни.
Това не е първият случай
на подобна кибер „шега”.
Наскоро се появи фалшиво
копие на сайта на правителството с новина за оставката на премиера. Анонимни бяха и билбордовете, и
сайтът „Ще уволня Бойко
Борисов”, преди да стане
ясно, че зад кампанията
стои РЗС.

Снимка Марина Ангелова

Ани Коджаиванова

По предложение на Русия

решението за АЕЦ "Белене" остава за след изборите
НЕК е категорична,
че в нито едно
споразумение няма
вариант, при който
изкупуването на
старо оборудване да
не се осъществи
Въпреки че в момента се водят преговори на живо между
представители на българските и руските компании, които
ще участват в изграждането
на АЕЦ „Белене”, комуникацията по съществени въпроси
продължава да се осъществява чрез писма. За поредното
писмо стана ясно вчера. В
него компанията изпълнител
на втората атомна централа у
нас „Атомстройекспорт” е изпратила предложение за удължаване на срока на действие
на договора за изграждане на
АЕЦ „Белене” до 1 декември
2011 г. Избраният строител е
изпратил до основния акционер в „Белене” - Националната електрическа компания
(НЕК), проект за Допълнение
14 към основния договор от
29 ноември 2006 г. за удължаване на срока на неговото
действие до 1 декември.

Последният документ
- Допълнение 13 - беше
подписан от двете страни
в началото на юли. С него
те се споразумяха за тримесечна отсрочка до края
на септември, след което
да подпишат договора за
спорната от години атомна
централа.
България мисли

В писмото до НЕК „Атомстройекспорт” съобщава, че
проектът на допълнението е
подготвен в съответствие с
Пътната карта за неотложните мерки за реализацията
на проекта АЕЦ „Белене”.
В отговор изпълнителният
директор на НЕК Михаил
Андонов е уверил, че проектът на документа ще бъде
анализиран и предаден за
съгласуване на финансовия консултант на проекта
- британската банка HSBC,
Българския енергиен холдинг и Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма на България.
Очаква се предложенията
на НЕК по съдържанието на
документа да бъдат върнати
на компанията изпълнител
до 15 август 2011 г.
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Още уговорки за
старото оборудване

Извън писмените договорки
между двете страни спорът
за старото неизкупено оборудване се задълбочи. Вчера

в. „Комерсант” разпространи
информация, според която
„Атомстройекспорт” може
да се съгласи да изкупи старото оборудване, но в замяна
обаче българската страна

трябвало да започне строителството на централата. В
официално съобщение до
медиите, разпространено в
сряда вечерта, НЕК информира, че съгласно подпи-

сания през 2006 г. рамков
договор „Атомстройекспорт” е трябвало да придобие старото оборудване
на стойност 205 млн. EUR.
Освен в рамковия договор
тази уговорка била посочена
и в основния договор за АЕЦ
„Белене”. От НЕК уточниха,
че това е било определящо
при избора на „Атомстройекспорт” като изпълнител
на проекта. Становището на
българската компания дойде,
след като преди два дни в
прессъобщение до руските
медии строителят обяви, че
НЕК го задължава да изкупи
оборудване без правно основание, защото рамковото споразумение, което е изисквало
изкупуването, е изтекло и
не е било преподписвано.
НЕК обаче опроверга тази
информация - българската
компания заяви, че рамковият договор е бил удължен
до 31 март 2011 г. Той е трябвало да се тълкува като срок,
в който собствеността на
оборудването трябва да бъде
прехвърлена върху компанията изпълнител, а също така
и да се плати цената му.
Елина Пулчева
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Несигурността на
пазарите продължава
въпреки уверенията
на централните банки

Българските икономисти са с разнопосочни виждания
дали тази криза ще се отрази върху страната
Усилията на централните
банкери от двете страни
на Атлантическия океан
да успокоят пазарите продължават да не дават резултат. Основните индекси
на фондовите борси продължиха да падат, а златото, смятано за сигурен
пристан от инвеститорите,
достигна нови рекорди.
Благородният метал мина
границата от 1800 USD за
тройунция, а петролът на
Организацията на страните износителки на петрол
(ОПЕК) вече наближава
100 USD за барел.
Основните индекси на
борсите в САЩ бързо загубиха спечеленото след съобщението на Федералния
резерв, че ниската основна
лихва ще бъде запазена
до 2013 г. Промишленият
индекс Dow Jones потъна
с цели 4.62% в края на
търговията в Ню Йорк.
S&P 500 се понижи с 51.77
пункта, или 4.42%, а индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се
сви с 4.09%. Загубите не
подминаха и европейските, и азиатските борси.
Френските банки BNP
Paribas и Sociеtе Gеnеrale

продължиха да губят стойност на Парижката фондова борса заради слуховете, че Франция също
ще изгуби максималния
си кредитен рейтинг. Това
стана въпреки спешните
съвещания на правителството и уверенията на
централния банкер Кристиан Ноайе, че резултатите
на банките в страната за
първата половина на годината потвърждават тяхната
стабилност.
А у нас?

“Последните силни колебания на световните финансови пазари може да
доведат до забавяне на
икономиките на основните
търговски партньори на
страната през следващите тримесечия”, коментира главният икономист
на “Райфайзен България”
Калоян Ганев. “Ако това
се случи, може да се очаква свиване на обемите
на българския износ. Доколкото до момента той
е основният двигател за
икономическото възстановяване, подобно развитие
би се отразило негативно
върху производствената

активност на експортноориентираните компании,
както и върху пазара на
труда. Това би предизвикало допълнителен спад на
вътрешното търсене, който
може да върне икономиката на страната обратно в
рецесия”, добавя той.
В месечния макроикономически анализ на банката
е отбелязано, че възстановяването на икономиката
на България продължава
да бъде крехко и силно
зависимо от развитието
на международната стопанска конюнктура. Възстановяването на вътрешното търсене изостава от
очакванията, а по отрасли
икономическото развитие
е неравномерно - промишлеността отбелязва добри
темпове на нарастване на
продукцията, главно поради доброто експортно
търсене, докато при строителството сигнали за оживление не се наблюдават.
Проблемът е
на кредиторите

“Няма начин България да
бъде сериозно засегната,
макар че отражение със
сигурност ще има”, комен-

Мнение

Има опасност от нова
рецесия
Динамиката на краткосрочните икономически индикатори
дава основание да се
очаква отново малък
икономически растеж
от порядъка на 2-2.5%
на годишна база за
второто тримесечие на
2011 г.
Последните силни колебания на световните
финансови пазари обаче може да доведат до
забавяне на икономиките на основните търговски партньори на
страната през следващите тримесечия. Ако

Калоян Ганев,

главен икономист на “Райфайзен
България”

това се случи, може да
се очаква свиване на
обемите на българския
износ спрямо наблюдаваните през послед-

ните месеци равнища.
Доколкото до момента
износът е основният
двигател за икономическото възстановяване, подобно развитие
би се отразило негативно върху производствената активност на
експортноориентираните компании, както и
върху пазара на труда.
Това би предизвикало допълнителен
спад на вътрешното
търсене, който може
да върне икономиката
на страната обратно в
рецесия.

тира от своя страна икономистът Емил Хърсев.
“Кризата е финансова, а
финансовите кризи се отразяват на хората с капитали.
Като нямаш акции, няма
как да ти се отрази обезценяването им. По същата
причина на нас не ни влияе
кризата в Гърция - там са
засегнати кредиторите, които са им дали пари”, дава
пример Хърсев. Той изрази
мнение, че фондовите борси скоро ще постигнат равновесие. Според него текущите трусове се дължат
на “шизофреничния” стремеж на инвеститорите да
се предпазят едновременно
от двата възможни изхода
от кризата - дефлационния
(стягане на коланите) и инфлационния (печатане на
пари). “Затова виждаме едновременно поевтиняване
на нефта, на долара, спад
на доходността на ценните книжа, увеличаване на
швейцарския франк и рекорди на златото”, посочи
Хърсев.
Чака ни инфлация

На подобна позиция застава и проф. Гарабед
Минасян от БАН. “Като

част от глобализирания
свят нищо, което става в
света, не може да ни е безразлично. Същевременно
не всичко, което става
по света, задължително
трябва да ни удари”, коментира той. Според Минасян дълговата ситуация в САЩ не е изненада
и е била предизвестена
от огромните разходи за
водените от Вашингтон
войни. Според него дори
е учудващо, че се случва
чак сега. “Закъснението
на финансовия взрив е
демонстрация на максимата, че ако пазарът не
иска нещо да се случи,
то не се случва или се отлага максимално във времето. В случая пазарът
са всички инвеститори
в ценни книжа на САЩ
- т. е. почти целият свят”,
заяви той.
Минасян изтъкна, че
един от неминуемите
ефекти от многомилиардните инжекции в световната икономика е повишената инфлация, която
ще бъде съпроводена от
съществени структурни
промени.
Филип Буров

Мнение

Няма начин да ни засегне
сериозно

Няма начин България
да бъде сериозно засегната, макар че отражение със сигурност ще
има. Кризата е финансова, а финансовите кризи
се отразяват на хората
с капитали. Като нямаш
акции, няма как да ти се
отрази обезценяването
им. По същата причина на нас не ни влияе
кризата в Гърция - там
са засегнати кредиторите, които са дали
пари на Гърция. Това е
логиката - ние нямаме
експозиция към този
кризисен процес, който
се развива в момента.

Емил Хърсев,
икономист

Нова икономическа
криза няма. Всъщност
имаме една продължаваща от 2008 г. глобална
криза, която има своите

различни проявления.
Имахме криза с балона
при недвижимостите,
имахме световна финансова криза, световна
икономическа криза,
сега имаме отгласите
от това като криза на
дълга.
Това е един и същи
процес - кризата няма
да свърши, докато всички неравновесия, които
тя е предизвикала, не
бъдат решени. Колкото
и да се замазват и отлагат трудните решения, те трябва да бъдат
взети.
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1800
▶ USD за тройунция е поредният рекорд на
цената на златото

Мнение

Мнение

Можеше и да е много
Високомерието към
еврозоната е анекдотично по-лошо
Като част от глобализирания свят нищо,
което става в него, не
може да ни е безразлично. Същевременно
не всичко ставащо
задължително трябва да
ни удари. Вътрешното
макроикономическо управление е от решаващо
значение за нормалното
протичане на процесите.
Парадоксално, но
поддържането на твърда финансова стабилност може да изиграе
неприятна шега - оскъпяване на местната

Гарабед Минасян,
д-р ик. н.

валута и загуба на
конкурентоспособност.
Също така стремежът за поддържане на
минимален бюджетен

дефицит при допускане
на значително по-висок процент средно за
ЕС може да се окаже
губеща стратегия.
Най-добрата стратегия за страната е да се
придържа към средните
параметри за еврозоната, а не да се стремим
да избягаме напред.
Всякакви подхвърляния
за отказ от включване в
еврозоната, както и опити за някаква форма на
високомерие и демонстративно изразяване
на задоволство звучат
анекдотично.

Единственото хубаво
нещо на нестихващата
серия от лоши икономически новини е това, че те
можеха да са и по-лоши
- всичките три световни
рейтингови агенции можеха да понижат рейтинга на
САЩ, фондовите пазари
можеха да продължат
да падат и САЩ можеха
наистина да фалират.
Решението на Фед да задържи основния лихвен
процент близо до нулата
през следващите две години илюстрира чувството
на отчаяние за състоянието на икономиката,

Джоузеф Стиглиц,

Нобелов лауреат за икономика

обхванало централната
банка. Дори ако Фед успее
да спре, макар и временно, спада на борсовите
индекси, това няма да е

достатъчно за съживяване
на растежа - не високите
лихвени проценти спъват
икономиката.
Фед и щатското финансово министерство не
успяха да рестартират
кредитирането. Именно
то, а не запазването на
ниските лихвени проценти
до 2013 г. може да съживи
икономиката. Реалното
решение, поне за страни
като САЩ, които имат
възможност да взимат
евтини заеми, е просто.
Тези средства трябва да се
използват за инвестиции с
висока възвръщаемост.
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Премиерът нареди проверка
на пазара на печатни медии

Целта е да се покаже дали медиите, контролирани от депутата от
ДПС Делян Пеевски, имат монополно положение
Премиерът Бойко Борисов
е разпоредил на Комисията
за защита на конкуренцията да започне проверка на
пазара на печатни издания
у нас. Това стана ясно след
пресконференция на главния
редактор на в. „Галерия”
Кристина Патрашкова, издателя на вестниците „България днес” и „Ретро” Недялко Недялков и директора
на „Гласове” Явор Дачков.
Преди пресконференцията
тримата журналисти са се
срещнали лично с премиера
и са обсъдили с него нуждата
от конкретни мерки срещу
случващото се на медийния
пазар. Формален повод, за да
поискат намесата му, е била
информацията, че близки
фирми до Делян Пеевски,
които отговарят за разпрос-

транението на вестниците в
страната, укриват изданията
на други медийни групи от
щандовете. „Сигурен съм,
че премиерът Бойко Борисов е наредил проверката
на Комисията за защита на
конкуренцията. Срещата ни
беше в 11 часа днес и около
час и половина след това стана ясно, че КЗК ще започне
проучване на пазара. Ние
уточнихме пред него, че проверката не бива да е формална, тъй като Делян Пеевски
монополизира пазара чрез
подставени фирми и никъде не фигурира той самият”, коментира Дачков пред
в. „Пари”. Комисията обаче
не можа да даде никаква
допълнителна информация
какво точно ще проучват и
какви са причините. Ирена

Кръстева, майката на депутата Пеевски, е изпълнителен
директор на „Нова Българска
Медийна Група Холдинг”.
Официално собственост на
групата са вестниците „Монитор”, „Телеграф”, „Засада”,
„Меридиан Мач”, седмичникът „Политика”, регионалният вестник „Борба” и ББТ
(Балкан Българска Телевизия). В медийните среди е
прието, че телевизията TV7
и сайтът vsekiden.com също
са под контрола им.
Бързите реакции

Явор Дачков разказа, че премиерът поел ангажимент
проверката на КЗК да не бъде формална. Според Кристина Патрашкова Борисов е
споделил, че досега не е бил
запознат със ситуацията на

медийния пазар и се е ангажирал проверката да не бъде
формална. „Премиерът сравни ситуацията със случката
с „Лукойл” и се ангажира с
конкретни действия, както с
рафинерията”, заяви Дачков.
Според съобщението на КЗК,
разпространено към медиите
вчера на обяд, разследването ще се концентрира в
съществуващите условия на
ефективна конкуренция и
взаимоотношенията между основните участници на
пазара. Разпределението на
пазарните дялове между тях
и бариерите за навлизане на
потенциални конкуренти са
също предмет на проучването. Според Христо Грозев,
съсобственик в „Медийна
група България холдинг”
(собственикът на „Труд”

и „24 часа”), има нужда от
такава проверка. „Важно е
обаче дали ще се задълбочи в
реалните взаимоотношения
между играчите на пазара и
ще влезе в дълбочина.” Той
допълни, че бариери за навлизане на нови играчи има
със сигурност. „Разпространението е много окрупнено
и се влиза само с одобрение
от двата основни играча „Медийна група България”
и „Нова Българска Медийна
Група Холдинг”, категоричен беше той.
„Лукойл” на медийния
пазар

На срещата с премиера тримата журналисти са изяснили, че практически депутатът от ДПС Делян Пеевски
купува медии с държавни

пари. Неговият бизнес се
финансира само от Корпоративна търговска банка, която
съхранява голяма част от парите на държавата. „Държавата влага пари в банката, тя
ги отпуска на кредит на Пеевски за купуване на медии.
По този начин се създава
пропагандна мрежа”, коментира Дачков. Сравнение на
ситуацията с монополиста
„Лукойл” направи и Любомир Павлов, съсобственик
на 83% от собствеността на
„Медийна група България
холдинг” с председателя на
КРИБ Огнян Донев. Той коментира, че това е изключително добро начинание, тъй
като много малко от играчите на пазара се съобразяват с
правилата.
Ивана Петрова

Петьо Блъсков,

Явор Дачков,

Христо Грозев,

издател на в. „Република”

журналист, зам. гл. редактор на в. „Галерия”

съсобственик в „Медийна група България холдинг”

Комисията не е наясно какво
прави. Факт е, че има нужда
от такава проверка още от 1997 г.
насам

Сигурен съм, че премиерът
Бойко Борисов е наредил
проверката на Комисията за защита
на конкуренцията

Разпространението е много
окрупнено и се влиза само с
одобрение от двата основни играча
- „Медийна група България” и „Нова
Българска Медийна Група Холдинг”
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У нас 7
рекламно позициониране
Божидар Василев, генерален мениджър на Евролайф България:

Кризата отсява добрите
Според
застрахователния
брокер магията
на бизнеса е
привличането на нови
и нови хора, както към
животозастрахователните продукти,
така и към бизнеса
▶ Господин Василев, винаги
досега сте акцентирали
върху големия успех на “Евролайф България”. Продължава ли този успех и сега?

- Винаги съм казвал, че
пътят на “Евролайф” е само
напред и нагоре. В същото
време всички сме наясно с
икономическата обстановка
в страната през последните
2-3 години, а тези, които се
занимават с животозастраховане, са наясно и с животозастрахователния пазар.
В момента успех е не само
ръстът, а и това да запазиш
пазарните си позиции и хората, които работят за компанията, и в тези изключително
тежки и трудни условия да
поддържаш високо ниво. В
едно от предишните интервюта бях казал, че кризата
отсява добрите - тези, които
са стъпили стабилно и дългосрочно на пазара. Така че
с чисто сърце мога да кажа,
че успехите на “Евролайф
България” продължават и
предстоят.
▶ Кое е характерното за
дейността на “Евролайф
България” през миналата
година и изтеклите месеци на настоящата? Наскоро се появи публикация в
един столичен седмичник,
която твърди, че премийният ви приход доста е
намaлял?

- Не бих желал да коментирам публикацията в
този столичен седмичник
с жълта окраска, но не бих
могъл и просто да я подмина. “Евролайф България”
е изключително сериозна
компания. Ние сме излизали нееднократно в сериозни
медии. Не бих искал да
навлизам в детайлите на
тази публикация, но бих отбелязал иронично, че единственото вярно нещо в тази
публикация са имената на
цитираните господа и името на “Евролайф България”,
но и то не навсякъде е вярно
изписано. Смятам, че видно
за всеки човек с елементарна застрахователна култура
е несъответствието в терминологията, както и че няма
нищо вярно в тази статия.
Що се отнася до премийния
приход, първо трябва ясно
да се разграничи застрахователният брокер от застрахователната компания
- брутният премиен приход
на застрахователния брокер
съответства на стойността на продадените от него
застрахователни полици,
брокерът е партньор на за-

▶“Евролайф България” е на пазара вече от 12 години и има изключително голям
опит, казва Божидар Василев 
снимка марина ангелова

страхователните компании.
Като застрахователен брокер ние консултираме нашите клиенти, помагаме им
да изберат най-подходящия
за тях животозастрахователен продукт, съпътстваме
ги през целия период на
тяхната програма, но нашите клиенти са застраховани
в един от нашите застрахователни партньори.
▶ Става дума за премийния
приход по сключените от
вас застрахователни договори като посредник.

- Имайки предвид броя
договори, годишната застрахователна премия и срока
на програмата, или казано
на наш, евролайф-ски език
- точките не са намалели
драстично. Разбира се, финансовата криза, която е факт
от 2008 г. насам, както на
всички се отрази и на нас.
Резултатите, които компанията ни има, през 2006 и
2007 г. са изключително високи, но когато говорим за
успехи и резултати, трябва
да отчитаме икономическата и пазарната конюнктура
- в последните три години
тя беше много по-различна,
отколкото в годините преди
2008. Ако погледнем сухите
цифри, сега резултатите ни
са по-ниски, но мога да кажа,
че ние се справихме доста
добре в кризата. На годишна
база имаме ръст в премийния
приход.

го фактори. Определени
браншове наистина бяха
много засегнати от кризата.
Психозата, която се създаде
от медиите, накара хората
да бъдат много внимателни
и да държат спестяванията
си предимно в банки. Това неминуемо повлия на
животозастрахователния
пазар, тъй като животозастрахователните програми
са и спестовни продукти.
Предвид новините от последните две седмици и неяснотите относно бъдещето
на световната икономика
като цяло аз не бих се ангажирал с прогнози относно
животозастрахователния
пазар. Бих подчертал, че
“Евролайф България” е на
пазара вече от 12 години и
има изключително голям
опит. Компанията премина
много успешно през отшумяващата вече финансова
криза, убеден съм, че бихме
се справили не по-малко успешно и със следваща. Тази
увереност ми дават хората,
които са в нашата компаНиколай Логофетов,
изпълнителен директор,
председател на УС на “ГРАВЕ
България”

▶ Откога?

- 2010 спрямо 2009 г. над 10%. През тази година също се движим добре
и очакваме ръст спрямо
2010-а. Нашият бизнес е
специфичен - цифровото
изражение на резултатите е плод на редица други
фактори, предпоставки и
условия.
▶ Това може ли да се приеме
като индикация, че животозастрахователният ни
пазар започва да излиза от
кризата?

- Пазарът се влияе от мно-

Бих искал да поздравя
всички консултанти,
мениджъри, дългогодишни
приятели и цялата администрация на “Евролайф
България”, с които вече
11 години вървим рамо до
рамо и постигаме взаимни
успехи на българския животозастрахователен пазар.
Нашето партньорство се

ния - хора с изключително
висока финансова култура,
дългогодишен опит както
в областта на животозастраховането, така и в привличането, обучаването и
ръководенето на хора. Някои от нашите директори се
занимават с животозастраховане от 1994-1995 г. Тази
основа прави компанията
ни силна.
▶ Има ли промяна в собствеността на “Евролайф България” едва ли не
чрез взлом и кражба, както твърди същият седмичник? Кои са в момента
собствениците на дружеството?

- Това твърдение не отговаря на истината. В “Евролайф България” през 2008
г. настъпиха промени, част
от които беше дори и моето
постъпване на работа тук.
Тези промени бяха отразени
доста широко в специализираната преса. В интервюто
на магистър Шутценхофер
от 2008 г. имаше едно изрепревърна в нещо повече от
бизнес отношения - “Евролайф” е брокерът, който е
допринесъл и продължава
да допринася в най-голяма
степен за постигнатите от
“ГРАВЕ България” резултати. На трудния и конкурентен животозастрахователен пазар у нас е голяма
рядкост да се изгради и да
се развива успешно повече
от едно десетилетие брокер,
който е специализиран само
в животозастраховането.
“Евролайф България” показа, че това е възможно и,
убеден съм, има тепърва да
развива потенциала си и да
затвърждава мястото, което
е заел - на първия специализиран животозастрахователен брокер в България,
който е чест и удоволствие
да бъде наш партньор и
опора през всичките години
на съществуването на
“ГРАВЕ България Животозастраховане” ЕАД.

чение, че г-н Ачимович е бил
изключително ценен, с много
голям принос СЛУЖИТЕЛ
на компанията. Промяна в
собствеността няма. “Евролайф България” и “Евролайф
груп” са собственост на “ОЦ
Окцидент Холдинг”, който
пък от своя страна е собственост на изключително сериозни австрийски инвеститори. Всички останали версии
и твърдения категорично не
отговарят на истината.

това ниво?

▶ Как се отрази цитираната публикация върху
дейността на вашата
компания? Има ли някакво
разколебаване или смут
сред консултантите или
сред клиентите ви?

- И преди съм казвал, че
структурата за продажби
на “Евролайф” и начинът,
по който работи нашата
компания, не позволяват и
по никакъв начин не предразполагат към залагане на
цели или планове от гледна
точка на брой договори или
премиен приход. Магията
на нашия бизнес е в съвсем
друго - в привличането на
нови и нови хора както към
животозастрахователните
продукти, така и към бизнеса: към една дългосрочна,
доказана и динамична система на кариера, образование на изключително високо
ниво, опитни и висококвалифицирани ръководители в
мрежата за продажби и разбира се, една изключителна
и мотивираща атмосфера.
Цифровото изражение на
резултатите е плод на всички тези фактори.

- Както казах, един човек с
елементарна застрахователна култура би си направил
извода, че ако не 100%, то
над 90 на сто от нея не отговаря на истината. Разбира
се, предвид големия брой на
консултантите на “Евролайф
България” предполагам, че
тиражът на тази медия е бил
изчерпан доста бързо. Но
не мисля, че публикацията
е дала някакво отражение
върху нашите консултанти.
Що се отнася до клиентите,
те са в непрестанна връзка с
консултантите ни, така че от
тази гледна точка сме спокойни. Едно от основните
предимства на “Евролайф”
е, че нашите консултанти
са до клиента не само при
подписването на застрахователната полица, а и през
целия период на застрахователната програма.
▶ Смятате ли да вземете
някакви мерки в подкрепа
на истината, за да запазите добрия корпоративен имидж на “Евролайф
България”, който по принцип в застраховането е
изключително важен, или
според вас по-добрият вариант е да не слизате на

Андрей Александров,
изпълнителен директор
ЗАД “Алианц България
Живот”

- Първо, не смятам, че
една такава медия би могла да влияе в каквато и да
било степен на имиджа на
компанията или на която и
да е компания. Разбира се,
обмисляме мерки, включително и чисто юридически,
но не сме взели окончателно решение.
▶ Кои са целите ви за 2011
г. и докъде стигнахте с
постигането им?

▶ Това означава ли, че в
края на тази година “Евролайф България” отново ще
бъде брокер номер едно в
животозастраховането
у нас?

- Да. Аз поне не знам
да има друг чисто животозастрахователен брокер,
който да е започнал да ни
приближава като резултати, а още по-малко като
фактори и предпоставки, за
които говорих по-горе - те
са най-важни за истинските
и дългосрочни успехи.
такъв, какъвто е “Евролайф” и неговите
консултанти.
На практика това е
животозастрахователен брокер номер
1, който успява да
бъде лидер в областта
дълги години.
Искрено се надяваме
нашето партньорство
да продължи да се развива, както и досега
- успешно и изградено
на взаимно доверие.

Годините, в които
“Алианц” и “Евролайф” работят съвместно, доведоха до
голям брой удовлетворени общи клиенти.
Във време, при
което бизнесът е
по-труден, за нас е
важно да работим със
стабилни партньори,

Отправям сърдечен
поздрав на всички
приятели от “Евролайф” и им пожелавам
да продължават да
работят за развитието
на българския
животозастрахователен пазар все така
професионално и неуморно.
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8 Новини тема на деня

Законът за детето - между
Идеята на новия закон за закрила на детето
е родителите да бъдат подпомагани, а не
санкционирани. Засега обаче разписаните
текстове не съответстват на тази идея
Елена Петкова
elena.petkova@pari.bg

новата философия. Нормативният акт вече ще се
нарича Закон за детето.
Хубава идея...

Закон, основан на превенцията и подпомагането на
българските семейства. Закон с минимални санкции
и максимално много социални услуги. Така би трябвало да изглежда новият
нормативен акт за закрила
на детето, който в момента
е на етап проект. Звучи новаторско и модерно, дано
да не остане само идея.
Защото последният вариант
на проекта не загатва за
намаляване на санкциите
спрямо родителите, а точно
обратното.
Законопроектът трябва
да бъде внесен в Народното събрание най-късно до края на годината.
Заглавието му също се
предвижда да бъде променено, за да съответства на

Всъщност идеята новият
закон да създаде правни
възможности за подпомагане на родителството е на неправителствените организации. Те не крият, че срещат
трудности при убеждаването на управляващите в
по-добрата ефективност на
този модел в сравнение със
санкционирането. Досега
Законът за закрила на детето третираше родителите
като виновни за социалния
си стандарт и положение,
които рефлектират и върху
децата. В новия закон би
трябвало да се наблегне на
възможностите за разширяване на пакета от социални
услуги, които да подпомагат семействата. “Ако
вземем социалните помощи
на едно семейство, което
живее в бедност, това няма
да подобри стандарта му.
Тази мярка ще задълбочи
бедността в семейството
и това пряко ще се отрази
на детето”, казва изпълнителният директор на Наци-

оналната мрежа за децата
Георги Богданов. Според
неправителствените организации трябва да се търси
индивидуално решение на
проблемите на всяко семейство и за това трябва
да се грижат социалните
работници. Изглежда, на
теория правителството също споделя мнението им.
“Отчетените недостатъци
на съществуващата нормативна уредба обосновават
убеждението ни, че превантивните мерки и подкрепата
на детето и семейството са
многократно по-ефективни
от съсредоточаването на
усилията само за извеждане
на децата и семействата от
рисковата ситуация, в която
вече са попаднали”, казват
пред в. “Пари” от социалното министерство.
...с много
въпросителни

Дотук всичко звучи много
позитивно. В последния
вариант на проектозакона
обаче санкциите си остават, предупредиха някои
медии. Дори са повече. Ако
социалните служби получат
сигнал за дете до 8-годишна

възраст, оставено без надзор, те имат право да наложат глоба на родителите в
размер от 1000 до 3000 лв.
Тестовете, които се отнасят
до социалните услуги за
подпомагане, са представени само като принципни,
без готовност за обсъждане.
Неясно остава дали ще бъдат разширени и запазени.
Не са зададени и механизмите за подпомагане преди
санкционирането.
Още по-страшно звучи
налагането на глоба, ако
дете отсъства от училище - от 200 до 1000 лв. за
първо нарушение и от 500
до 2500 лв. за повторно.
Отново в закона не са зададени ясно възможности за
индивидуален подход към
семейството на това дете и
за предоставяне на социални услуги.
Увеличение на социалните
помощи също най-вероятно
няма да има. Аргументът на
правителството е липсата
на средства. Според неправителствените организации
обаче не парите са проблем,
а по-скоро начинът на разпределянето им. Въпрос на
приоритети.

Социалните
Законопроектът
помощи не са
е новаторски като
най-важното нещо философия
Ние, както и повечето
неправителствени организации в работната група, която изготвя новия
закон за закрила на детето,
настояваме на родителите
да им бъде оказвана поголяма подкрепа от страна
на държавата при отглеждане на децата им.
Проектът на новия закон
е ориентиран към всички
семейства, но се засяга
сериозно и темата за децата и семействата в риск,
защото там са проблемите.
Когато в едно семейство
има дете с увреждане, това
води до обедняване не само на конкретното семейство, но и на цели фамилии. Така някои родители
са принудени да изоставят
децата си, защото не могат
да полагат необходимите
грижи за тях. Отглеждането на дете с увреждане е
много скъпо. Трябва да се
полагат специални грижи,
да се купуват лекарства.
Майките не могат да ходят
на работа. Често те биват
изоставяни от съпрузите
си. Настояваме също за
индивидуална социална
работа със семейства в

Теодора Пиралкова,
председател на управителния
съвет на Национален алианс
“Усмихни се с мен”

Когато
в едно
семейство има
дете с увреждане,
това води до
обедняване
не само на
конкретното
семейство, но и
на цели фамилии

Законопроектът е новаторски като философия,
обхват и техника. Той е
ориентиран към всички
деца и семейства, като
основен акцент се поставя
върху превенцията. Иновативни моменти в него са:
включва1дицаКонцепцията,
ща интегрирането на рематерии в един нормативен акт, които към момента не са част от сегашния Закон за закрила на детето, а се уреждат в други
закони. Пример в тази посока са осиновяването, настойничеството и попечителството, които сега са
уредени в Семейния кодекс, семейните помощи,
които се уреждат в Закона
за семейни помощи за деца и др.

2
риск. Трябва да се предоставят повече услуги
в сферата на здравеопазването и образованието.
Социалните помощи не
са първото и най-важното
нещо, по-важна е социалната подкрепа.

Философията на проектозакона се основава на
подхода на правата - т.е. детето е носител на права, а
не само обект на закрила.
Този подход е отразен във
всички разпоредби на закона, което от своя страна означава не само изброяване на списък на права, но и
тяхното развитие в българския контекст - национал-

Интервю Георги Богданов, изпълнителен

Министерство на труда
и социалната политика

Филосо
фията на
проектозакона
се основава
на подхода на
правата - т.е.
детето е носител
на права, а не
само обект на
закрила
на традиция и проблеми.
За всяко от правата е предвиден механизъм и гаранции за осъществяването му.
Това означава, че за всяко
право са предвидени правно задължени лица и система от органи, които да осигуряват правото, процедури и материални гаранции
- семейни помощи, услуги
за деца и санкции за поведение, нарушаващо правата
на детето. Така се постига
пълно съответствие с Конвенцията за правата на детето на ООН.

снимка емилия костадинова

Визитка
Кой е Георги Богданов
▶ Георги Богданов е изпълнителен директор на Националната мрежа за децата. Преди това е работил
за Charity Know How - Великобритания, UNICEF, Световната банка, DG Employment Social Affairs and Equal
Opportunities.
▶ Георги Богданов има магистърска степен по европейска социална политика и социална работа от НБУ,
София. Притежава опит в управлението на проекти и
изследванията в социалната сфера. Работил е по редица проекти, свързани с деинституционализацията,
развитието на социални услуги и антидискриминационни политики за деца и уязвими групи.
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помощта и глобите

3000
▶ лв. ще бъде максималната глоба,
която може да понесе родител за това,
че е оставил детето си без надзор

1000
▶ лв. ще е максималната глоба за
редовно отсъствие на дете от училище

28
снимка марина ангелова

▶ на 1000 е детската смъртност в някои
региони на България

директор на Националната мрежа за децата

Грешно е само да санкционираме родителите
Идеята е да имаме
политика на
“позитивното
родителстване”
▶Господин Богданов,
на какви проблеми се
натъквате в работната
група, която изготвя
проекта за нов закон за
детето?

- Проблемите са свързани
с политиките по отношение на детето и семейството. Все още съществува
нагласата за наказание на
родителите, а не за подкрепа, така че те да могат да се
грижат за децата си. Това е
грешна политика.
▶Каква е позицията на
правителството?

- Всички правителства
до този момент са показали много тесногръда
политика по отношение
на семейството. То се
разглежда като виновно,
защото живее в бедност
например. Когато влезеш
в този кръг на бедност, е
много трудно да излезеш
от него. Това правителство
е разписало 4 стандарта за
добра родителска грижа.
Различни знаци ще бъдат
поставени на семействата,

които се справят добре,
по-добре или отлично. Ако
ние трябва да поставим
оценка на правителствата
за това как са се справяли
с политиката по отношение
на семействата и детето,
може да се окаже, че тяхната оценка също няма да
е положителна. Например
въвеждането на плоския
данък облагодетелства богатите хора, а цялостната
тенденция в страната е,
че бедните стават още победни. Всички статистики
сочат това.
Другата много важна тема в закона са семейните помощи. Те намаляват
всяка година. Единствено
миналата година имаше
малко увеличение с около
20%, но детската бедност у
нас все още е една от найвисоките в Европа. Над
една четвърт от българчетата живеят в бедност.
Ако приемем, че децата
у нас са малко над един
милион, това означава, че
нашите бедни деца са колкото населението на един
областен град.
Апелираме да се спре
със спекулацията, че няма
пари за децата, защото,
ако се направи финансов
преглед колко пари са давани за децата и детски

Всяко едно
прави
телство до
този момент се
опитва да хвърля
вината върху
семейството

Има
области,
където
детската
смъртност е с
африкански
размери

политики, то ще се види много ясно, че през
последните десет години
много сериозно намаляват
плащанията за тях, като се
закриват институции, специални училища и селски
училища.

трябва да се даде и ясна
представа чия е отговорността, ако се случи нещо
лошо на детето. Ние искаме преди всичко кметът да бъде отговорен за
закрилата на детето. Той
е този, който е най-близо
до семействата, избран е
от тях. Трябва да има и
надведомствен орган, който да може да се справя
с политиките за децата и
семействата. В този смисъл ние предлагаме да има
детски омбудсман. Ако не,
то трябва да има комисия
по подобие на тази за защита от дискриминация,
която да е надведомствена.
При всички случаи такъв
независим орган е изключително важен. Това е препоръката и на Комитета по
правата на детето на ООН
към България.

▶Трябва ли да бъде
увеличен размерът на
помощите?

- Те в момента са изключително ниски. Ако един
член на семейство има 60
лв. на месец, то може да
получи доплащане от 5 лв.
от социалните помощи,
тъй като гарантираният
минимален доход е 65 лв.
Как се живее с 65 лв.?
▶Ако трябва да обобщим,
каква ще е философията
на новия закон?

- Освен превенцията

Как се урежда въпросът
с деинституционализацията на домовете за деца?

- Забранява се настаняването на деца в домове до
3-годишна възраст. Това е
практика, която е въведена
в Румъния и Сърбия. За да
правим деинституционализация, ние трябва да имаме
силна политика, ориентирана към семейството.
Ако тя е слаба, ние ще
продължим да имаме домове. България регистрира ужасяващи размери на
детската смъртност - 8.6
промила средно за страната. Тя е най-висока в
Европа и е индикатор за
отношението на държавата
към децата и семействата.
А има цели области като
Сливен и Шумен, където
детската смъртност е с африкански размери - над 26
деца на 1000 по данни на
УНИЦЕФ.
Ние приветстваме развитието на приемната
грижа и финансоват а
подкрепа за приемните
родители. Но според нас,
преди да дадем 300 лв.
на приемни родители, за
да отглеждат чуждо дете,
може би не е зле да помислим дали ако с тези пари
подкрепим истинските
родители на детето, това

няма да им помогне да го
задържат.
Всяко едно правителство до този момент се
опитва да хвърля вината
върху семейството. Това
е грешка, която искаме да
поправим.
▶От всичко, което
казвате, си вадя извода,
че много други закони
също се нуждаят от
сериозна поправка.

- Да, така е. Ще има промяна в семейния кодекс,
закона за семейните помощи и др. Законът за закрила
на детето сам по себе си не
е лош закон. Той е доста
модерен. Той въведе закрилата за детето в България.
Благодарение на него ние
станахме европейска държава.
Тук обаче срещаме сериозна съпротива, защото
фигурира аргументът, че
не може да се дават повече
средства за семействата от
това, което се отпуска сега.
А всъщност не става дума
за много пари. Ако погледнем бюджета на социалното министерство, най-голямата част от парите отиват
за пенсии, а много по-малко
средства се харчат за децата
и семейството.
Елена Петкова
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Безредиците във Великобритания
ще струват близо 228 млн. EUR
Има риск заради
събитията от
последните дни
много туристи да се
откажат да посетят
Олимпийските игри
догодина
Близо 228 млн. EUR е оценката на щетите след бунтовете в няколко големи града в
Обединеното кралство през
последната седмица. Това
показват данните на Асоциацията на британските
застрахователи. Цифрата бе
потвърдена и от премиера на
страната Дейвид Камерън.
Все още няма информация
дали размириците във Великобритания ще бъдат счетени
за бунтове или за безредици.
В единия случай ще плаща
държавата и разходите ще
са за сметка на британския
данъкоплатец, а в другия
щетите ще трябва да бъдат
поети от застрахователите.
В същото време Guardian
съобщи, че онлайн изданията
регистрират рекордно голям
трафик на читатели, откакто
са започнали размириците.
Продажбите на вестниците
също са скочили.
Мерки за бързо
възстановяване

В изявлението си пред парламента вчера Дейвид Камерън
заяви, че правителството е
набелязало няколко мерки за
възстановяване на страната
след бунтовете. Управляващите ще отделят близо 23 млн.
EUR от бюджета за бързото
възстановяване на бизнеса.
Компаниите и пострадалите
домакинства ще имат правото да потърсят финансови
компенсации по закона за

безредиците от 1886 г. Според него, ако бъдат нанесени
щети на собствеността на
гражданите, предизвикани от
улични сблъсъци, полицията
е задължена да плати парична
компенсация. Предвид високата стойност на щетите това
може да доведе органите на
реда до фалит, коментираха
световните агенции.
Местните власти ще може
да субсидират компаниите,
а изплащането на корпоративните данъци ще бъде отложено.
За почистването и обезопасяването на улиците ще
бъдат отделени около 11
млн. EUR.
Олимпийските игри
пред провал

Специализираната агенция
Kelkoo изрази безпокойство,
че събитията във Великобритания може да се отразят негативно върху туризма преди
и по време на Олимпийските
игри през 2012 г. „Ако само
1% от очакваните туристи
решат да изберат друга дестинация, британската икономика ще загуби 590 млн. EUR
през следващите 12 месеца
- почти колкото са приходите
от кралската сватба на Уилям
и Кейт през април”, посочва
агенцията.
Ответният удар

„Ще си платите за всичко,
което направите”, каза премиерът на Великобритания
Дейвид Камерън, като се
обърна към бунтовниците от
трибуната в парламента. За
да се справи с безредиците,
полицията ще умножи присъствието на пазителите на
реда - от 6000 те ще станат
16 000 в Лондон. Полицаите вече ще имат право да

За почистването на улиците във Великобритания след бунтовете ще бъдат отделени 11 млн. EUR

Снимки Bloomberg

изискват от бунтовниците
да свалят маските си, за да
бъдат разпознати. Досега
униформените нямаха право
да налагат такива изисквания. Дейвид Камерън поиска
от депутатите да разрешат
ограничаването на достъп
до социалните мрежи. Има
данни, че бунтовете са били
организирани чрез Facebook
и Twitter.
Елена Петкова

Коя е предпочитаната марка телефони на британските бунтове,
четете на стр. 18

Числа

16

590

▶ хил. ще станат патрулиращите полицаи в Лондон

▶ млн. EUR може да достигнат загубите от туризма във Великобритания заради размириците

Французите вярват повече на Меркел,
отколкото на Саркози
33%

е доверието на
французите към
президента им Никола
Саркози

Меркел и екипът й
имат подкрепата на 46%
от французите

Хората са
най-недоверчиви към
дилърите, банките и
рейтинговите агенции

Французите имат повече доверие в германския канцлер
Ангела Меркел, отколкото в
собствения си президент Никола Саркози за справянето
с нова икономическа криза.
Това показва онлайн анкета,
проведена от компанията
Harris Interactive между 8 и
10 август, в която са участвали 1090 души. Проучването
излиза ден след като акциите
на френските банки се сринаха заради спекулациите, че
и Франция ще загуби ААА
рейтинга си, след като това
се случи на САЩ.
От анкетираните 46%
подкрепят Меркел и нейния
екип, а 33% - Саркози и пра-

вителството му. Саркози се
нарежда и след президента
на САЩ. Барак Обама получи подкрепа от 37% от участниците в онлайн анкетата
на Harris Interactive.
Всъщност списъкът, предложен на анкетираните,
включва не само политици
като Меркел, Обама и Саркози, но и институции като
Международния валутен
фонд, организации като Г-8
и Г-20, както и някои по-общи определения като „граждани”, „банки”, „дилъри” и
т. н. Оказва се, че с най-голямо доверие се ползват „гражданите”. Второто място е
за Меркел, като след нея се
нареждат МВФ, „компании”,
Обама, Европа, Саркози, Г-8
и Г-20. Последни в списъка
са „дилърите”, преди тях
са „банки” и „рейтингови
агенции”. 
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Число

Компании
и пазари

12.7%
▶ ръст на продажбите на коли отчете “Авто юнион”. Компанията от групата на “Еврохолд
България” е продала 258 нови автомобила през юли спрямо 229 за същия период на 2010 г.

КЗК спря две поръчки на
“Мини Марица Изток”
Едната поръчка за застраховане е спечелена от “Евроинс”,
а другата - от “Енергия” и “Алианц”
В последните дни на юли
Комисията за защита на
конкуренцията е отменила
две обществени поръчки
на “Мини Марица Изток”.
Първата е за застраховка
трудова злополука с избран
изпълнител ЗАД “Евроинс”.
Втората поръчка е за застраховка на имущество на мините. За нейното изпълнение са избрани две дружества - “Енергия” и “Алианц
България”. И двете обществени поръчки са обжалвани
от ЗАД “Виктория”, където
член на надзорния съвет е
Цветан Василев. Решенията
на изпълнителния директор
на мините, с които тези три
дружества са избрани за
изпълнители, са незаконосъобразни, е решила КЗК.
От “Мини Марица Изток”
обявиха, че ще обявят нови
обществени поръчки за тези
застраховки.
Предистория

Обществените поръчки са
обявени на 15 октомври
миналата година. В поръчката за застраховка на
имущество има 4 обособени позиции - за рудниците
“Трояново 1”, “Трояново
3”, “Трояново Север” и за
управлението в гр. Раднево.
За участие в процедурата
на договаряне с обявление
са подали заявления пет
дружества: “ДЗИ - Общо
застраховане”, “Виктория”,
“Армеец”, “ОЗК- Застраховане”, “Енергия” и “Алианц
България”. На 15 юни се избират изпълнителите. Това
са дружествата “Енергия”
- правоприемник на бившето “Миньорско застрахователно дружество” АД, и
“Алианц България”.
В обществената поръчка за
застраховка трудова злополука участват 9 дружества.
Това са ДЗИ, “Булстрад Живот Виена иншурънс груп”,
“Булстрад Виена иншурънс
груп”, “Виктория”, “Дженерали животозастраховане”
АД, “УНИКА Живот” АД,
“Евроинс” АД, “ОЗК-Застраховане” и “Енергия”.
За изпълнител в средата на
юни е избрана “Евроинс”.
Решенията за избора на това дружество, както и за

избора на застрахователи
на имуществото обаче са
подписани чак на 20 юни.
Защо изборите
са незаконни

Тази дата е една от причините антимонополистите
да отменят поръчките. Няколко дни преди 20 юни е
изтекъл 150-дневният срок
за валидност на офертите
на кандидатите. Така че по
това време офертите вече са
невалидни. “КЗК счита, че
решението на възложителя
е постановено незаконосъобразно, тъй като с него са
класирани участници, чиито оферти са извън срока
на валидност, деклариран
от всеки от тях, като това
обстоятелство се отнася и
до спечелилия поръчката
участник”, е записано в
едно от решенията.
Другото нарушение е, че
заявленията за участие не
са отваряни на публични
заседания в присъствието
на представители на участниците и на медиите. За
обществената поръчка за
застраховките срещу трудова злополука първоначално е била обявена датата
26 ноември 2010 г. за публично отваряне на оферти.
Това обаче не е направено,
а участниците не са информирани за нова дата
на заседанието, на което
са отворени заявленията.
Липсата на публичност е
нарушение на чл. 88, ал. 2
от Закона за обществените
поръчки. “Констатираното
нарушение е съществено и
поради това е достатъчно,
за да бъде отменен и определен като незаконосъобразен изборът на изпълнител”, пише в решението
на КЗК. В становището на
“Евроинс” до комисията
от дружеството твърдят, че
то е било уведомено с две
писма за датата на провеждане на договарянето.
Следователно по подобен
начин са били уведомени
и останалите участници.
Този довод обаче за КЗК е
неоснователен и в крайна
сметка поръчката е отменена.
Красимира Янева

▶ Скандалите, свързани с различни обществени поръчки, обявени от мините, са почти ежегодни. Те стават
причина и за смяна на различни ръководства
СНИМКА БОБИ ТОШЕВ

Отговорност
Съдят двама
бивши шефове
▶ Злоупотребите с обществените поръчки от
ръководствата са едва
ли не нормално явление.
Миналата седмица Окръжната прокуратура в
Стара Загора внесе обвинителен акт в Окръжен
съд Стара Загора срещу
бившите директори на
“Мини Марица Изток”
ЕАД Иван Марков и Гочо
Христов.
▶ Двамата са обвинени,
че като длъжностни
лица са нарушавали служебните си задължения.
Те са разделяли обществени поръчки за строителство на части,
така че стойността на

отделните части да е в
границите до 100 хил. лв.
и са заобикаляли Закона
за обществените поръчки (ЗОП).
▶ Така изборът на
изпълнител е ставало
чрез събиране на три
оферти. Пряката цел
на обвиняемите е била
ремонтът или строежът да се изпълни от
предварително избрана
от тях фирма, смятат
разследващите.
▶ Общият размер на
вредата се изчислява на
988 869 лв. За престъпленията, в които са
обвинени двамата, се
предвижда наказание от
1 до 8 години лишаване
от свобода.
▶ Двамата бяха отстранени от постовете си
през лятото на 2009 г.

Опит
Старата вражда
▶ През август 2009 г. вестник “Монитор” публикува
статия срещу “Алианц”. В
текста се твърдеше, че
БДЖ е сключило договори
за застраховка, без да
има обществена поръчка
за това и че дори тече
прокурорска проверка
по случая. Вестникът е
собственост на Ирена
Кръстева, която обясни,
че е финансирала сделката с кредит от банкера
Цветан Василев. Той пък
е член на надзора на ЗАД
“Виктория”.
▶ През март 2010 г. “Монитор” публикува статия
със заглавие “Октопод и в
пенсионната система”. В
текста пише, че огромни
суми от парите за трета

пенсия на работещите
в БДЖ, АЕЦ “Козлодуй”,
НЕК и ТЕЦ “Марица Изток
2” са се изпарили. Според
вестника общото между
тези дружества е, че
работещите се осигуряват в пенсионния фонд
“Алианц България”. За
целта не били провеждани обществени поръчки.
Според публикацията по
това време НЕК държи 34%
в пенсионноосигурителното дружество “Алианц
България”. Оказа се, че ден
по-късно е трябвало да се
реши кой ще застрахова
имуществото на “ТЕЦ Марица Изток 2”. Договорът
е за 4 години, а стойността му - 25 млн. лв. За да
отговори на атаката,
“Алианц България” публикува отворено писмо в
няколко вестника.
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Бизнес отвъд границит
Добивът
на инертни
материали
се оказва
доста
доходно
начинание
- колкото
по-далече
от закона,
толкова подоходно

Иглика Филипова
iglika.philipova@pari.bg

Паднали мостове, подкопани пътища и диги и опасно надвиснали над водата
електрически стълбове са
често резултатът от това,
което започва като почистване на речните корита.
Картината може да се види
на десетки места по поречието на Марица, Стряма,
Искър и Струма. Интересното е, че в повечето случаи
не става дума за незаконен
добив на инертни материали или поне не съвсем.
Фирмите, които извършват
тази дейност, са напълно
легитимни и притежават
необходимите разрешителни. Проблемът е, че трудно
може да се засече какви
количества се изземат и
на практика процесът е
абсолютно неконтролируем, казват от Българската
асоциация на производителите на инертни материали
(БАПИМ).
“Корекция”

Последиците може да се
видят и край с. Ръжево
Конаре, община Калояново, въпреки че добиващата
фирма “Джевизов” ЕООД
вече е с няколко глоби и
отнето разрешително. След
като през 2007 г. компанията получава право да
изземва излишните инертни материали от близкия
участък на р. Стряма с цел
корекция на коритото, в
Басейнова дирекция-Пловдив започват да постъпват
сигнали за незаконосъо-

бразна дейност. В резултат
е разрушена предпазната
дига на десния бряг на
реката, а неравномерното
изземване на баластра е
довело до обрушаване на
брега. Нещо повече, извършените проверки на място
установяват, че фирмата
дори не е започнала реална
дейност по корекция на
реката. “Джевизов” отнася
три последователни глоби
- от 2000, 5000 и 10 000 лв.,
а по-рано тази година Върховният административен
съд окончателно потвърди
отнемането на разрешителното й.
Откровено
незаконно

Това обаче е един от малкото случаи, завършили със
санкция. Много по-често
полузаконната или откровено незаконната дейност
продължава с години. Такъв е случаят по поречието на р. Двойница край
с. Солник, община Долни
чифлик, където са иззети
огромни количества пясък
и чакъл. При направената
инспекция контролните органи са установили видими
следи от такава дейност
на площ от около 15 дка.
На мястото са засечени
трактор, багер и автобус
- всичките без регистрационни номера. В момента на
проверката обаче на обекта
не е имало работници и
не се е извършвал добив.
“Това е отработена схема,

някой се обажда на извършителите и докато стигне
до тях проверката, тях вече
ги няма”, казват хора от
бранша, засегнати от нелоялната конкуренция на
сивия сектор.
Лунен пейзаж

Доста активно се произвеждат инертни материали
и по-далеч от реките. Погледнати през Google Maps,
някои райони на страната
създават усещането за лунен пейзаж. Във Варненска
област например в момента
има над 100 места, където
се копае незаконно, а само
в кв. Виница са установени
две такива находища за
добив на пясък. В някои
от случаите става дума за
местни хора, които вечер
копаят пясък и изкарват
доста добри пари. Много често обаче това не са
просто дупки в земята, а
развити кариери със стъпала, в които работят машини. Около Варна има 15
такива незаконни кариери,
които, изглежда, необезпокоявано развиват бизнес.
Един от най-фрапиращите
случаи е на фирма “Атлант
- Кръстев”, която беше глобена с 80 хил. лв., и то само
след като се вдигна шум в
медиите за мащабната й
дейност в региона. Според специалисти от бранша
обаче за времето, през което е добивала материали
незаконно, тя е изкарала
над 300 хил. лв.

Направо
опасно

И ако за копаенето на пясък са необходими просто
багер и камион, в който да
се натовари материалът,
това, което се случва на
някои незаконни каменни
кариери, е направо опасно.
Причината за това е, че
добивът на скална маса се
извършва чрез пробивновзривни работи и подлежи на контрол от служба “Контрол на опасните
средства”, Инспекцията
по труда, РИОСВ и т.н.
Преди време БАПИМ сигнализира точно за такъв
случай на нелегален добив
от находище “Тепето” край

с. Ветрино, община Провадия. Проверката установи, че самото находище,
както и площадката пред
него, където е разположена
трошачната инсталация, са
собственост на ЗСК “Девня” АД. Абсурдното обаче
е, че за терена е бил организиран търг за отдаване
на концесия и чак след като
потенциалните концесионери отишли на място,
било установено, че над 3
млн. т от запасите липсват.
“Представете си една планина, хваната и изкопана,
и то изкопана без всякакво
законово основание там да
се извършва добив”, коментираха от една от фирмите

кандидати. Според тях за
три месеца от находището
са продадени 600 хил. т
фракции, с част от които са
построени 52-та ветрогенератора до Каварна.
Пълно-пълно

Популярна схема за кражба
на инертни материали са
програмите за рекултивация, казват запознати. Съответната община предоставя
някаква площ, която уж
трябва да се рекултивира с насипване на земни
маси. Какво се случва на
практика. Фирмата, която
печели поръчката, първо
изкопава пясъка отдолу и
го продава на цени, които

▶Незаконният добив край с. Ръжево Конаре е довел до разрушаване на
предпазната дига на десния бряг на реката и до обрушаване на брега

Петък 12 август 2011 pari.bg

те на закона

компании и пазари 13

Бюджетът е загубил
130 млн. лв. за три години
Браншът настоява за
криминализиране на
незаконната дейност
Около 130 млн. лв. са загубите за бюджета от незаконния добив на инертни
материали между 2008 и
2010 г. Това е сумата, която държавната хазна не
е получила от неплатени
концесионни възнаграждения, данъци и осигуровки,
показват груби оценки на
Българската асоциация на
производителите на инертни материали (БАПИМ).
Трудно обаче може да се
изчислят загубите от това, че нелегалните фирми
подкопават бизнеса на законните компании, от което
техният принос към хазната
също спада. В същото време ефектът върху околната
среда и огромните щети,
които неконтролираната
дейност нанася, едва ли
подлежат на финансова
оценка.
Проста схема

снимки БАПИМ

подбиват пазара на законно
работещите компании. След
това насипва земни маси, за
което пък взима пари от
фирмите, които търсят да
се освободят от излишната
пръст. На всичкото отгоре
камионите се карат пълни
и в двете посоки и въобще
фирмата печели в много
направления, твърдят източниците на в. “Пари”.
Няколко такива сигнала са
подадени от БАПИМ. Двата
са в община Аврен и засягат
проекти за рекултивация на
“Пътища и мостове” ЕООД
край с. Здравец и на “Инж
стройинженеринг”-Варна
в землището на с. Бенковски. Районната прокуратура
във Варна обаче отказва
да образува наказателно
постановление, тъй като
дружествата имат разрешение от МОСВ и утвърдени
проекти, а въпросът дали
има незаконен добив или
не, се препраща към други
институции.
Кой какво
контролира

Именно неяснотата кой за
какво отговаря, пък и нежеланието на някои институции да упражняват реален
контрол създават хаоса в
бранша. С промените в Закона за подземните богатства от началото на тази година беше създаден единен
орган към Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма. Дирекция
“Природни ресурси и кон-

цесии” включва пет отдела,
а в отдел “Контрол” работят
шестима души. “Съгласете
се, че шест човека за цялата
територия на страната и
денонощно да работят, пак
няма да могат да извършат
ефективен контрол”, казва
зам. генералният секретар
на БАПИМ Надя Лазарова. Басейновите дирекции
към Министерството на
околната среда и водите
пък се очаква да контролират добива на инертни материали от реките,
но нямат необходимото
оборудване за това. Пак
според последните промени в Закона за подземните
богатства отговорността за
регулиране на незаконния
добив беше прехвърлена
на районните кметове. В
замяна на това те получиха 100% от концесионните възнаграждения за
добив на общоразпространени материали, докато
по стария закон само 30%
от приходите отиваха в
общинските бюджети. Не
са рядко случаите обаче,
когато именно кметовете
и общинските служители
покровителстват незаконните фирми и ги предупреждават за проверките, твърдят запознати. Като се има
предвид колко мащабни
са тези дейности и колко
често обектите се оказват
празни при пристигането
на контролните органи, това
съвсем не звучи като теория
на конспирацията.

Решение
№ 61 от 10
февруари 2010 г.
▶ С оглед наличието на
територията на стра
ната на 317 действа
щи кариери за добив
на строителни мате
риали, предстоящото
въвеждане в експлоата
ция чрез предоставяне
на концесии на 160 нови
находища на строител
ни материали, както и
проявен инвеститорски
интерес към нови площи
за проучване, изразен
чрез депозирани 468 нови
заявления за предоста
вяне на права за про
учване на строителни
материали, и с цел пред
приемане на незабавни
мерки за ограничаване
натовареността на
територията на стра
ната с кариерни дей
ности и стимулиране
рационалното използ
ване на установени
те запаси и ресурси на
съществуващите нахо
дища на строителни
материали... Министер
ският съвет реши:
▶ Ограничава издава
нето на разрешения за
проучване на строител
ни материали - общо
разпространени подзем
ни богатства... за срок
две години от влизане
то в сила на решението.

Абсурдността на ситуацията се допълва и от факта,
че немалка част от незаконно добитите материали се
влагат в общинска инфраструктура, тъй като вече
инвеститорите в сградно
строителство не са толкова много, колкото преди
няколко години. Схемата е
проста и на практика недоказуема. “Идва фирма Х и
купува от мен 100 т материал, за който аз издавам
сертификат за произход, за
качествени параметри и т.н.
После тези 100 т фирмата
ги декларира на всички
обекти, на които отиде да
работи, а влага незаконни
материали”, разказват запознати.
Да намери решение

Основният проблем е, че
незаконният добив не е
криминално деяние, а административно нарушение.
Глобите, макар и от порядъка на хиляди левове, се
оказват нищожни на фона
на това, което нелегалната
дейност осигурява. Докато
не бъде криминализирано това деяние, въпросът
няма да намери решение,
категорични са браншовиците. Трябва да се създаде и
специално звено, например
екологична полиция, което да разполага с нужната
експертиза и капацитет да

Предложения
На Българската асоциация на
производителите на инертни
материали
▶ Изготвяне на подробен анализ за състоянието
и тенденциите на пазара за инертни материали
в страната, въз основа на който да се направи
прогноза за търсенето и необходимостта от
инертни материали в различните региони на
страната и да се въведе подход за планиране
при издаването на разрешителни за търсене
и проучване и предоставянето на концесии за
тези материали.
▶ Разработване на диференцирани процедури
за различните видове подземни богатства в
рамките на предстоящите изменения на Закона
за подземните богатства предвид различия
в тяхната важност за икономиката на
страната, наличие/дефицит и с цел постигане
на баланс между пазарно търсене и предлагане.
▶ Криминализиране на незаконния добив
на подземни богатства с предстоящите
изменения на Закона за подземните богатства
и подобряване на контролните дейности на
компетентните органи, включително и чрез
създаване на специализирано звено към МВР,
което да отговаря за борбата с престъпления,
свързани с околната среда.
▶ Разрешаване на проблема с наличието на
два паралелни режима за добив на инертни
материали - концесионен режим и разрешителен
режим за добив от реки или почистване на
речните корита съгласно Закона за водите
и негативните социално-икономически и
екологични въздействия, произтичащи от
втория режим.

упражнява реален контрол,
казва зам. генералният секретар на БАПИМ Надя
Лазарова.
Какво е нужно

Какви точно са нуждите на
страната от инертни материали, все още не е ясно. В
момента в някои региони
на страната раздадените
концесии осигуряват обезпеченост за 150-200 години напред. Отделно през
последните години са се
натрупали стотици висящи
заявления. “Да продължаваме да раздаваме концесии, без да знаем какво се
случва, за нас не е устойчиво”, категорична е Лазарова. В тази връзка през
февруари миналата година
кабинетът реши временно
да замрази издаването на
разрешения за проучване
на строителни материали.
Трябва да се направи анализ на съществуващото
положение и на това какви
инфраструктурни проекти
ще се изпълняват в следващите години в различните

части на страната, както и
какви ще бъдат нуждите
на свързаните индустрии.
Издаването на нови разрешения и концесии трябва
да става само на базата на
тази информация, смятат в
БАПИМ.
Стратегия

Асоциацията е член на работната група към Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма,
която разработва стратегия
за добивната индустрия заедно с Българската минногеоложка камара. Този документ трябва да определи
кои подземни богатства са
стратегически за страната и
как държавата ще стимулира инвеститорите да търсят,
проучват и експлоатират
тези подземни богатства.
Стратегията трябва да е готова до края на тази година
и да залегне в изцяло новия
Закон за подземните богатства, с което да се гарантира устойчивото развитие на
сектора.
Иглика Филипова

▶Над 3 млн. т от запасите на площадката на ЗСК “Девня” са иззети незаконно
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Идват ли ниските цени
за мобилни разговори

6.69

▶ евроцента за минута е
цената за терминиране
на трафик в България
в сравнение с 2-5
евроцента средно в
Европа

0.04

▶ EUR е цената за
минута гласово
повикване в мобилните
мрежи в България,
показва последният
доклад на ЕК

Снимка Марина Ангелова

Телекомуникационният регулатор у нас
каза, че от догодина цените ще намалеят
с една четвърт, но все още не е ясно дали
това реално ще се случи
С 25% може да поевтинеят
мобилните разговори от януари 2012 г. Това каза преди дни
председателят на Комисията
за регулиране на съобщенията (КРС) Веселин Божков
пред Българската национална
телевизия. Понижението ще
стане възможно след намаление на цените на едро за т.нар.
„терминиране” на трафика
- цените, които мобилните
оператори плащат едни на
други за използване на мрежите си при разговор на двама потребители на различни
телекоми. Според Божков
това може да стане още през
септември тази година. Дали
обаче прогнозата на шефа на
КРС за размера и времевата
рамка на намаляването е реалистична? Средноевропейските цени за терминиране
на трафик на едро са от 2 до 5
евроцента, докато в България
тя е 6.69 евроцента за минута. През септември КРС ще
изпрати предложение до ЕК
за нейното намаление.
Заплаха от санкции

Според европейското законодателство националният
регулаторен орган има право
да налага ценови контрол

след извършване на анализ
на пазара, разкриващ, че липсата на ефективна конкуренция означава възможност на
даден оператор да поддържа
прекомерно завишени цени
или да прилага ценови натиск в ущърб на крайните
потребители. Божков отрече
информацията, че ЕС готви санкции срещу България
заради високите цени. Такава информация се появи в
началото на август в сайта
EurActiv. В нея се твърдеше,
че в отговор на запитване на
евродепутата от листата на
ГЕРБ Андрей Ковачев комисарят по цифровите въпроси
Нели Крус е изпратила препоръки на КРС за понижаване на цените за терминиране.
Божков припомни, че от началото на своя мандат досега
цените за терминиране са
намалели три пъти - от 38 на
13 стотинки.
Конкретни цифри

От трите мобилни оператора в България единствено
„Виваком” се ангажира с
конкретни цифри за намаляване на цените за терминиране и времеви период за
тяхното привеждане в сила.

С писмо до КРС по тази тема от юли тази година „Виваком” са предложили план
за постепенно намаляване
на цените за терминиране
в мобилни мрежа, а именно
от октомври тази цена да е
7.5 ст., а от януари 2012 г. - 7
ст. „Следвайки практиката
в страните членки на ЕС за
намаляване на тези цени,
считаме, че в началото на
2014 г. тяхното ниво у нас
следва да е не повече от 2
ст.”, казаха за в. „Пари” от
пресцентъра на „Виваком”.
Бившият държавен телеком
обаче има най-малко абонати на мобилната си услуга сред трите оператора
и има най-голяма полза от
премахването на високите

цени за взаимно ползване
на мрежите.
Пазарни фактори
вместо регулация

Останалите два телекома
не отдават такова значение
точно на тези цени. „Понижението на цените за терминиране на разговори от
една мрежа в друга с определен процент не означава
автоматично понижение в
същия размер и на всички
крайни цени на дребно”,
казват от „Глобул”. „Преди
всичко е много важно да се
отбележи, че секторът на
телекомуникациите е единственият, в който цените
непрекъснато се понижават
вече повече от 10 години

високите цени
за терминиране
проявяват тенденция да
водят до високи цени на
дребно
Европейска комисия

независимо от макроикономическата обстановка в
страната и света”, допълват
от втория по брой абонати
оператор у нас. Това се
потвърждава от заключенията в 15-ия Доклад за
напредъка на развитието
на телекомуникационния
сектор в България на ЕК,
където България е посочена като една от страните
членки с най-ниски цени на
мобилните услуги. Българският телекомуникационен
пазар е силно конкурентен, а специално мобилният
му сегмент е достигнал
точка на насищане, което
е предпоставка за падане
на цените на услугите под
въздействието на чисто пазарни фактори, уточняват
от „Глобул”.
Постоянен спад

На същото мнение са и от
пазарния лидер при мобилните комуникации „МобилТел”, от който казват, че
ще могат да се ангажират с
конкретен коментар по въпроса само след като се запознаят с пазарния анализ,
извършван от КРС, а той все
още не е завършен. Те също
са на мнение, че цените за
абонати на мобилни телефонни услуги, включително месечните абонаментни
такси и цените за разговори,
трайно намаляват през последните четири години. Те
дават за пример последния
доклад на ЕК и публикуваните в него пазарни показатели за 2009 г., според които
крайните клиентски цени за

минута гласово повикване в
мобилни мрежи в България
са сред най-ниските в ЕС
(0.04 EUR), при средно европейски цени в размер на
0.10 EUR.
Има ли връзка

„МобилТел” повдигат и
въпроса доколко взаимосвързани са цените на едро
и крайните клиентски цени.
„Последният доклад на ЕК
за развитието на телеком сектора категорично показва,
че например държава като
Франция има 40% по-ниски
цени на едро и в същото време 4 пъти по-високи крайни
цени от съответните цени в
България”, казват от телекома. По данни на оператора
тенденцията за намаляване
на цените за абонати на мобилни телефонни услуги е
продължила през цялата 2010
и първата половина на 2011
г. независимо от факта, че
последната стъпка на намаляване на цените на едро за
терминиране е била през юли
2010 г., тоест между двете
няма пряка връзка. Брюксел
обаче е на различно мнение.
В препоръка на ЕК относно подхода за регулиране на
цените за терминиране на
фиксирана и мобилна връзка в ЕС от 7 май 2009 г. е
записано, че „високите цени
за терминиране проявяват
тенденция да водят до високи
цени на дребно и съответно
до по-ниска степен на използване, като по този начин се
намалява благосъстоянието
на потребителите.”
Пламен Димитров
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Sociеte Generale поиска разследване на
спекулациите за рейтинга на Франция
Акциите на банката
се сринаха с 15%
само за един ден,
което принуди
ръководството да
излезе официално
с изявление, че тя е
финансово стабилна
Втората по големина френска
банка Societe Generale официално се противопостави на
"пазарните слухове" и поиска
от националните регулатори
да разследват спекулациите
за кредитната стабилност на
страната, които доведоха до
срив на акциите й.

395

▶млн. EUR е заделила
банката, за да покрие
евентуални загуби от
гръцките облигации,
които притежава

15%

▶поевтиняха акциите
на Societe Generale в
сряда, ден по-късно те
продължиха да падат, но
успяха да върнат част
от загубите

Срив на акциите

Акциите на Societe Generale
се сринаха с 15% само за ден
в сряда, като в един момент
спадът достигна 23%. Вчера
в началото на европейската
търговия падането на акциите
на банката продължи. Те поевтиняха с около 9% до 21.16
EUR, едва по-късно върнаха
част от загубите и отчетоха
ръст от 1.7%. От началото на
годината акциите на банката са се обезценили с 45%.
Ръководството на Societe
Generale беше принудено да
прави официални изявления,
че тя е финансово стабилна.
В сряда инвеститорите започнаха да се освобождават
от акции на Sociеte Generale
и заради слухове, че европейските банки, които притежават гръцки облигации
с падеж между 2020 и 2025
г., може да бъдат включени
в споразумението с частния
сектор за преструктуриране
на гръцкия дълг в рамките
на втория спасителен пакет за страната. Настоящото
споразумение покрива само
облигации до 2020 г. и банката не притежава книжа с
матуритет след 2020 г.

Глупави спекулации

От Sociеte Generale са категорични, че резултатите
им за първото полугодие,
обявени миналата седмица,
показват, че банката има готовност да поеме ефектите
от плана за спасяване на
Гърция. Банката е заделила
395 млн. EUR, за да покрие
евентуални загуби от притежаваните от нея гръцки
облигации с падеж преди
2020 г.
Също така за срива на акциите във Франция спомогна
и публикация във в. Mail on
Sunday, според която банката
е в "опасно" положение и
най-вероятно ще фалира. От
вестника обаче се извиниха
за публикацията.
Изпълнителният директор на Sociеte Generale Фредерик Удеа също защити
финансовото положение на
банката и заяви, че спекулациите за кредитния рейтинг
на Франция са "глупави и
необосновани". "Ние сме в
добри ръце," казва още Удеа

▶Societe Generale опроверга слуховете, че банката е в лошо финансово състояние. В подкрепа на
стабилността й се произнесе и френският централен банкер Кристиан Ноайе

по повод управлението на
Саркози.
Кабинетът
в действие

Френският президент Никола Саркози дори прекъсна
отпуската си и свика извънредна среща на министрите,
посветена на икономическия растеж на страната и
риска Франция да не постигне целите си по бюджетния дефицит. След срещата Саркози дори заяви,
че целите за намаляване на
дефицита ще бъдат спазени
независимо от развитието
на икономическата ситуация в страната. Големите

рейтингови агенции уверяват, че ААА рейтингът
на Франция е стабилен, но
според някои инвеститори
Франция може да е следващата след САЩ, която ще
се прости с максималния
рейтинг.
Акциите и на другите

ЕК: Рейтингът на
Франция е стабилен
▶ Европейската комисия
е уверена, че кредитният
рейтинг на Франция ще
остане на най-високата степен, заяви говорителят на

френски банки не бяха
пощадени, но при тях спадовете не бяха толкова
трагични, колкото при
Societe Generale. С 12%
падна пазарната оценка
още за Credit Agricole, а
BNP Paribas загуби 9%.
Френският централен бан-

кер Кристиан Ноайе обаче защити националните
банки. Той е заявил, че
резултатите на банките в
страната за първата половина на годината потвърждават тяхната стабилност
на фона на трудна икономическата конюнктура. 

Комисията Оливие Бейли.
"На най-високо равнище и
трите рейтингови агенции
потвърдиха, че няма опасения за понижаване на кредитния рейтинг на страната.
Дългосрочната й перспектива дори остава стабилна",
посочва говорителят.

▶ Самите рейтингови агенции Fitch, Moody's и Standard
end Poor's твърдят, че рейтингът на Франция остава на най-високата степен
въпреки големия й държавен
дълг. Ден след появилите се
спекулации, че той може да
бъде намален.

СЕО-та купуват акции, възползват се от срива на борсите
Директорите на
щатските компании,
които са част от
индекса S&P 500, са
купили рекорден брой
акции от март 2009 г.

▶Изпълнителният директор на Morgan Stanley
Джеймс Горман заедно с още двама директори от
финансовата институция са закупили 175 000 акции
от банката
СНИМКи BLOOMBERG

Директори на компании, които са част от индекса на
Standard&Poor's 500, купиха рекорден брой акции от
9 март 2009 г. насам, когато кредитната криза беше в
разгара си. Сега цените на
акциите паднаха с 25% под
средното ниво за 50 години, предаде Bloomberg.
66 служители, или т.нар.
инсайдъри, от 50 публични
щатски компании са купили акции в периода от 3-9
август, което е рекорд от
март 2009 г. Тогава бенчмарк индексът на американските акции достигна
12-годишен минимум според данни на Bloomberg.

Почти 3 трлн. USD са били заличени от стойността
на акциите през последните 3 седмици, което е знак,
че икономиката се забавя.
Някои анализатори смятат,
че голямото купуване на
акции от служителите на
дадена компания се дължи
на очаквания, че те ще
поскъпват, защото директорите имат най-добрата
информация за перспективите. "Никой не познава
една компания по-добре
от хората, които я управляват. Добър е знакът, че
купуват от собствените си
компании ", коментират
чужди анализатори пред
Bloomberg. "Продажбите
са много изгодни и инсайдърите се привличат от изгодните цени. Те смятат, че
ниските оценки на акциите са нелогични. Тяхната
прогноза е, че печалбите
на компаниите ще скочат",
коментират чужди анали-

затори.
Ходът по изкупуването
на акции е също провокиран и от европейската
дългова криза, както и от
политическите противоречия относно тавана по
дълга в САЩ.
Купувачите

Изпълнителният директор
на Morgan Stanley Джеймс
Горман заедно с още двама
директори от финансовата
институция са закупили
175 000 акции от банката.
Горман купува 100 000 акции, още когато се присъединява в екипа на Morgan
Stanley през 2006 г. Тогава
тази придобивка е оценена
като най-голямата от инсайдър от 4 години насам.
Тази година акциите на
Morgan Stanley спаднаха
с 19% в периода между
21 юли и 4 август, когато
Горман направи покупката.
Вчера акциите й се търгува-

ха за 16.45 USD за брой.
Изпълнителният директор на General Motors Дан
Акерсон също закупи 250
500 акции от автомобилния
производител на 9 август.
Това се случи ден преди
акциите да паднат с 6.3% до
23.92 USD, което е най-ниското равнище от ноември
2010 г.
Покупко-продажба

Общо 919 инсайдери са
купили акции от компаниите, в които работят в периода между 1 и 10 август.
Средният месечен темп
на изкупуване е бил 1065
книжа, сочат данните на
Bloomberg. 1390 служители
са купили акции в първите
десет дни на март 2009 г.
От друга страна, СЕО-та
на 14 компании са продали
техните акции в периода 39 август, което прави съотношението между купувачи
и продавачи 7 към 2.
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източник: БФБ
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��.��.��

източник: БФБ

10.08.2011 г.

Райфайзен-Европлюс-Облигации
Райфайзен-Глобални-Облигации
Райфайзен-Глобален-Балансиран
Райфайзен-Европейски-SmallCap-Kомпании
Райфайзен-Глобален-Акции
Райфайзен-Източноeвропейски-Акции
Райфайзен-Евразия-Aкции
Райфайзен-НововъзникващиПазари в Акции
Райфайзен-Русия-Акции

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

��.��.��

източник: БФБ

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

12,22
85,19
734,23
150,10
143,74
263,62
174,05
209,72
74,93
149,51
107,87
113,81
127,85

12,16
84,78
730,66
149,38
143,05
262,37
173,22
208,72
74,57
148,80
107,35
113,27
127,23

12,10
84,36
727,10
148,67
142,36
261,11
172,39
207,72
74,21
148,09
106,83
112,73
126,61

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:
източник:
Bloomberg
БФБ
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ
ИНДИЙСКА РУПИЯ
ЯПОНСКА ЙЕНА
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН
ЛИТОВСКИ ЛИТАС
до 15.00 ч. на 2.08.2011 г.
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ
МЕКСИКАНСКО ПЕСО
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ
12,07
11,92
11,92			
НОРВЕЖКА КРОНА
НОВОЗЕЛАНДСКИ
83,95
82,71
82,71			ДОЛАР
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
723,53
712,84
712,84			
ПОЛСКА ЗЛОТА
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ
147,95
142,95
142,95			
РУСКА РУБЛА
141,67
138,21
138,21			
ШВЕДСКА КРОНА
259,86
251,07
251,07			
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР
ТАЙЛАНДСКИ БАТ
171,56
165,76
165,76			
ТУРСКА ЛИРА
206,72
199,73
199,73			
ЩАТСКИ ДОЛАР
73,86
71,36
71,36			
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД
ЕВРО
147,37
142,39
142,39			
106,31
112,18
125,99

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки

Петрол

USD/тр. у.

103,72
108,39
124,13

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
1,4797
10
8,8077
1
1,4540
1
1,6785
10
2,1314
100
7,9836
10
2,6234
1
2,2209
10
1,7667
10
2,6226
1000 7,2659
10000 1,6124
10
4,0323
100 3,0968
100
1,7455
1000 1,3034
10
5,6645
1
2,7574
10
1,1822
10
4,5928
10
2,5062
1
1,1776
100
3,2227
10
4,8997
10
4,6047
100
4,9232
10
2,1326
1
1,1340
100
4,6027
10
8,2962
1
1,3767
10
1,9953
1
1,9558

103,72			
Валутният курс за митнически цели е курсът
на БНБ определен в предпоследната сряда от
108,39			
месеца и публикуван този или на следващия ден,
124,13			
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 16.08.2011 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
ДФ Златен лев Индекс 30
Капман Асет Мениджмънт АД
ДФ Капман Фикс
ИД Капман Капитал
ДФ Капман Макс
Карол Капитал Мениджмънт ЕАД
ИД Адванс Инвест
ДФ Адванс Източна Европа
Адванс IPО Фонд
КД Инвестмънтс ЕАД
ДФ КД Облигации България
ИД КД Пеликан
ДФ КД Акции България
КТБ Асет Мениджмънт АД
КТБ Балансиран Фонд
КТБ Фонд Акции
ОББ Асет Мениджмънт АД
ДФ ОББ Платинум Облигации
ИД ОББ Балансиран Фонд
ДФ ОББ Премиум Акции
ДФ ОББ Патримониум Земя
Оверон Финанс АД
ДФ Оверон ПРЕСТО
ПФБК Асет Мениджмънт АД
ДФ ПИБ-Авангард
ДФ ПИБ-Класик
ДФ ПИБ- Гарант
Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД
Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар
Райфайзен (България) Фонд Облигации
Райфайзен (България) Балансиран Фонд
Райфайзен (България) Фонд Акции
Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд
Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро
Свободен период от 03.06.2011 до 12.06.2011
Лимитиран период” от 13.06.2011 до 10.09.2011
Сентинел Асет Мениджмънт АД
Договорен фонд Сентинел - Рапид
Договорен фонд Сентинел - Принсипал
Стандарт Асет Мениджмънт АД
ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд
ДФ Стандарт Инв. Високодоходен Фонд
ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд
ДФ Стандарт Инв. Консервативен Фонд
Статус Капитал АД
Статус Нови Акции
Статус Финанси
ДФ Статус Глобал ETFs
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД
ИД Ти Би Ай Евробонд
ДФ Ти Би Ай Комфорт
ДФ Ти Би Ай Хармония
ДФ Ти Би Ай Динамик
ДФ Ти Би Ай Съкровище
ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД
ЦКБ Лидер
ЦКБ Актив
ЦКБ Гарант
Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД
ДФ Юг Маркет Максимум
ДФ Юг Маркет Оптимум

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

Начало на публ.
предлагане

Смесен - балансиран
4.7653
4.7891
4.9559		 4.7653
4.6700			
-3.81%
10.91%
-1.64%
-18.83%
фонд в акции
7.1689
7.2047
7.4557		 7.1689
7.0255			
-5.17%
10.82%
7.32%
-8.95%
фонд в акции
10.2565
10.4103
10.6668		 0.0000
0.0000			
0.74%
0.11%
1.21%
1.35%
													
фонд в акции
2.2162				 2.2162				
-0.98%
29.11%
-2.45%
-48.67%
Смесен - балансиран
2.5679				 2.5679				
-2.04%
25.79%
-4.84%
-42.62%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

фонд в акции
0.5498				
0.5830				
-1.96%
N/A
4.49%
-9.55%
фонд в акции
0.5620				 до 1 месец		
над 1 месец		
3.16%
N/A
0.83%
-11.34%
				
0.5470		
0.5347						
фонд в акции
0.4107				
0.4026				
-0.27%
9.30%
11.46%
-21.10%
Фонд на паричен пазар 1101.2970				
до 180 дни		над 180 дни		
3.00%
N/A
5.11%
4.97%
					
1099.6451		1068.2581						

17.04.2006
16.08.2006

Фонд на паричен пазар 11.7726		
11.7667		 11.7490
11.7608
11.7608
11.7667
2.57%
0.73%
5.09%
5.89%
Смесен - балансиран
10.6712		
10.6181		 10.5119
10.5650		
0.0000
-1.61%
11.22%
-1.35%
2.15%
фонд в акции
9.6734		
9.6253		 9.4809
9.5290		
0.0000
-4.21%
13.47%
-3.93%
-1.35%
													
Смесен - балансиран 13.9384				 13.8004				
1.85%
7.39%
2.79%
5.85%
фонд в акции
7.8872				 7.8091				
-2.17%
11.48%
0.17%
-3.97%
фонд в акции
3.5168				 3.4820				
-19.65%
12.89%
-26.20%
-18.54%
фонд в акции
7.0785				 6.8723				
-11.95%
15.75%
-9.26%
-10.11%
фонд в акции
9.5432				 9.2652				
-15.33%
15.49%
-14.91%
-2.15%
Фонд на паричен пазар 12.6803				 12.6803				
3.36%
0.25%
6.21%
7.72%
					 до 2 г.		
над 2 г.						
Смесен - балансиран
81.8077				 81.5214		
81.8077		
-1.08%
0.75%
1.29%
-3.85%
фонд в акции
46.8721				 46.6377		
46.8721		
-3.97%
1.54%
-0.29%
-11.25%
фонд в акции
61.4370				 61.1298		
61.4370		
-4.90%
0.97%
-1.35%
-10.00%
													
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
1.35992				 1.35720				
2.64%
0.57%
4.34%
5.52%
Смесен - балансиран 1.09320				 1.08666				
-0.41%
3.97%
2.74%
1.52%
фонд в акции
0.73613				 0.72520				
-4.61%
8.27%
0.37%
-5.64%
Смесен - консервативен 0.76937				 0.76477				
1.88%
3.04%
5.63%
-7.43%
Смесен - консервативен 1.08137				 1.07813				
2.34%
0.32%
3.31%
3.42%
Смесен - балансиран
98.5961				 97.6151				
Смесен - балансиран
100.5602				 99.5596				
фонд в акции
81.1883				 79.9795				
Фонд на паричен пазар 129.7145				 129.7145				
Смесен - консервативен 95.6947				 95.3123				
Смесен - консервативен 111.9385		
111.8267		 111.4912		
111.8267		
фонд в акции
101.4879		
100.4831		 99.4783		
100.2319		

-1.26%
-3.47%
-4.07%
4.01%
0.91%
3.56%
-0.03%

6.22%
5.91%
8.68%
0.31%
1.83%
0.26%
N/A

-2.55%
-6.28%
-5.61%
7.19%
2.13%
5.74%
N/A

-0.34%
0.01%
-2.27%
7.12%
-1.27%
5.43%
0.65%

фонд в акции

4.7941 				 4.7655 				
-1.45%
8.71%
4.47%***
4.50%
до 100 000 лв от 100 001 до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.
фонд в акции
0.9611
0.9564
0.9540 		 0.9492 				
1.47%
14.08%
2.55%***
-2.24%
													
Смесен - консервативен 10.0686				 10.0484				
0.48%
0.50%
0.59%
0.49%
Смесен - балансиран
17.7345 				 17.6107 				
0.55%
7.71%
-0.05%
18.73%
фонд в акции
10.7516				 10.6022 				
-0.70%
9.21%
-2.74%
1.18%
													
фонд в акции
1.0226 				 1.0075 				
-10.13%
12.75%
-16.29%
-0.57%
фонд в акции
0.7328 				 0.7220				
-12.82%
12.91%
-4.08%
-6.50%
фонд в акции
0.8823 				 0.8693				
-18.75%
17.37%
-7.93%
-3.70%
до 100 000 лв.		
над 100 000 лв.										
фонд в облигаци
133.3075		
133.1083		 132.8426				
0.91%
3.01%
2.59%
5.53%
Смесен - балансиран
13.8932		
13.8932		 13.7556				
-2.98%
7.97%
-2.64%
1.30%
фонд в акции
0.6389		
0.6327		 0.6264				
-16.97%
15.08%
-13.04%
-8.49%
													
Смесен - балансиран 857.0375				 850.6257				
4.44%
4.02%
8.21%
-4.70%
фонд в акции
752.0849				 746.4584				
2.15%
4.27%
5.96%
-8.44%
													
фонд в облигаци
11.9494				 11.9494				
3.53%
1.01%
6.36%
3.27%
Смесен - балансиран 129.4765				 129.4765				
3.86%
5.97%
10.52%
3.08%
фонд в акции
7.6150				 7.6150				
5.42%
10.91%
17.16%
-4.81%
фонд в акции
10.9172				 10.9172				
4.92%
3.81%
9.27%
3.53%
											
фонд в акции
7.8919				 0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
за поръчки до 100 000 лв		
за поръчки над 100 000 лв
фонд в акции
0.4991		
0.4966		 0.4410				
-11.75%
10.98%
-0.62%
-17.14%
Смесен - балансиран
0.7242		
0.7217		 0.7192				
-4.98%
5.14%
-2.64%
-8.39%
Смесен - консервативен 1.0292		
1.0277		 1.0262				
2.04%
1.29%
3.81%
0.74%
до 50 000 лв / 40000 USD		
над 50 000 лв / 40000 USD										
Фонд на паричен пазар 1.3270		
1.3250
1.3230				
3.30%
0.12%
5.66%
5.34%
фонд в облигаци
1.3382		
1.3342
1.3302				
2.49%
0.36%
4.62%
5.48%
Смесен - балансиран
0.8171		
0.8138
0.8105				
-6.16%
5.46%
4.77%
-3.74%
фонд в акции
0.5592		
0.5564
0.5536				
-12.42%
8.94%
-11.54%
-10.28%
Смесен - балансиран
0.7083		
0.7055
0.7027				
-1.80%
7.07%
-2.56%
-9.50%
Фонд на паричен пазар												
0.0000		
0.0000
0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
1.0803		
1.0792
1.0252				
3.01%
0.20%
5.19%
5.02%
Фонд на паричен пазар 1.2116			
1.2116				
1.71%
0.16%
3.11%
3.68%
Смесен - балансиран
1.0135			
до 90 дни		
над 90 дни		
-2.94%
3.45%
-1.27%
0.06%
				
1.9984		
1.0085						
							
Смесен - балансиран
7.9259			
7.9259				
2.49%
8.05%
9.35%
-4.18%
фонд в акции
6.4390			
6.4390				
-2.30%
10.37%
1.85%
-7.76%
фонд в акции
2.3875			
2.3875				
-20.32%
13.35%
-17.78%
-28.04%
Смесен - консервативен 9.9112			
9.9112				
-6.12%
5.70%
9.52%
-0.33%
клас А за поръчки клас А за поръчки клас А за поръчки
клас В
Клас А Клас В при изпълнена Клас В при прекратена
до 20000 лв
над 20000 до 300000
над 300000				
инв. схема
инв. схема
фонд в акции
0.6590
0.6558
0.6542
0.6493
0.6493
0.6525		
0.6363
-14.31%
9.31%
-13.31%
-7.94%
фонд в акции
0.3515
0.3498
0.6542
0.3463
0.3463
0.3480		
0.3394
-17.03%
11.29%
-17.47%
-21.96%
за поръчки до 250 000 евро		
за поръчки над 250 000 евро
Цена
					
фонд в акции
100.2520		
99.0204			
98.2815		
-13.65%
13.10%
-1.84%
-1.16%
								
фонд в облигаци
315.7696				 314.8238				
0.59%
3.55%
-1.55%
6.01%
13.4440				 13.1791				
1.53%
3.17%
-0.26%
5.12%
Смесен - балансиран
11.9912				 11.6385				
-0.47%
5.66%
-3.08%
2.92%
фонд в акции
8.5339				 8.2829				
-2.97%
8.85%
-1.75%
-3.00%
Смесен - балансиран 20.9523				 20.9523				
0.47%
5.62%
0.88%
1.22%
													
фонд в акции
6.7566				 6.7228				
-2.26%
8.60%
5.46%
-8.89%
Смесен - балансиран
8.1826				 8.1417				
-2.59%
8.64%
4.94%
-4.66%
фонд в облигаци
12.4310				 12.4000				
4.71%
1.72%
8.23%
5.66%
													
фонд в акции
1.1793				 1.1557				
-3.57%
6.61%
-0.71%
3.43%
Смесен - балансиран
1.1092				 1.0981				
1.88%
5.63%
7.08%
3.33%

Валута

Код

За

Евро

EUR

1

Стойност
1,96

Разлика
0

Австралийски долар	

AUD

1

1,40961

0,00163
-0,01805

Бразилски реал	

BRL

10

8,48112

Канадски долар	

CAD

1

1,38800

0,00413

Швейцарски франк	

CHF

1

1,86287

-0,00856

Китайски ренминби юан	

CNY

10

2,16264

0,04020

Чешка крона	

CZK

100

8,08695

-0,03257

Датска крона	

DKK

10

2,62506

0,00007

Британска лира	

GBP

1

2,23345

0,02172

Хонконгски долар	

HKD

10

1,77292

0,02862

Хърватска куна	

HRK

10

2,62475

-0,00299

Унгарски форинт	

HUF

1000

7,06663

-0,09286

Индонезийска рупия	

IDR

10000

1,61576

0,02029

Израелски шекел

ILS

10

3,86665

-0,00429

Индийска рупия	

INR

100

3,04836

0,04055

Исландска крона	

ISK			

0,00000
0,02548

Японска йена	
Южнокорейски вон	
Литовски литаc	
Латвийски лат	

JPY

100

1,80610

KRW

1000

1,27580

0,01575

LTL

10

5,66448

0,00000

LVL

1

2,75741

-0,00039

Мексиканско песо	

MXN

10

1,10738

-0,01612

Малайзийски рингит	

MYR

10

4,60423

0,07706

Норвежка крона	

NOK

10

2,50090

-0,00320

Новозеландски долар	

NZD

1

1,12708

-0,01116

Филипинско песо	

PHP

100

3,25180

0,04920

Полска злота	

PLN

10

4,68361

-0,08601

Нова румънска лея	

RON

10

4,54791

-0,03861

Руска рубла	

RUB

100

4,65397

0,00896

Шведска крона	

SEK

10

2,10424

-0,01422

Сингапурски долар	

SGD

1

1,13645

0,01576

Тайландски бат	

THB

100

4,61585

0,05989

Нова турска лира	

TRY

10

7,71531

-0,05486

Щатски долар	

USD

1

1,38290

0,02156

Южноафрикански ранд	

ZAR

10

1,89168

-0,02085

Злато (1 трой унция)

XAU

1

2453,2

69,04000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 12.08.2011 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.

12.11.2007
12.11.2007

10.10.2007
05.08.2009

▶ Валути спрямо евро
ВАЛУТА

Код

Купува

Продава

Hай-висока

Hай-ниска

06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008

Currency

Code

Buy

Sell

High

Low

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1,42

1,42

1,43

1,41

14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

0,88

0,88

0,88

0,87
108,03

20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007
04.01.2007
25.06.2007
01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009
07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010

JPY

109,07

109,09

109,81

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

ЯПОНСКА ЙЕНА

CHF

1,07

1,07

1,08

1,03

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

7,87

7,87

7,88

7,82

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

9,31

9,31

9,34

9,27

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1,41

1,41

1,41

1,4

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1,39

1,39

1,4

1,38
274,29

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

275,5

275,92

277,35

ЧЕШКА КРОНА

CZK

24,17

24,2

24,32

24,15

РУСКА РУБЛА

RUB

42

42,03

42,37

41,82

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

4,19

4,19

4,24

4,15

Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 11.08.2011 г.

08.07.1999
01.06.2009
01.06.2010
28.09.2004
05.01.2006
10.05.2004
04.10.2006
23.11.2007
04.05.2006
17.12.2004
04.05.2006
09.05.2008
09.05.2008
30.01.2006
30.01.2005
30.01.2006
30.01.2009
25.06.2009

Цена при
Нетна стойност
Емисионна
на активите на
стойност
обратно
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 12/08/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,008899
€ 1,029077
€ 1,003855
ОТП Омега Фонд на Фондовете в акции на
€ 0,783753
€ 0,799428
€ 0,779834
развитите пазари
ОТП Планета Фонд на фондовете в акции
€ 0,714582
€ 0,728874
€ 0,711009
на развиващите се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 9/08/2011 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 12/08/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,170487 лв.
1,170487 лв.
1,170487 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 12/08/2011 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

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

www.sentinel-am.bg
тел. 02/ 980 14 26

Стойност за един дял 11.08.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

  1.0135 лв.

Сентинел - Рапид

1,2116 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

0.9984 лв.

1.0085 лв.

1,2116 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
-2,94 %

-1,27 %

1,71 %

3,11 %

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 10 август 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 12.08.2011 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
13.4241
11.9736
8.5214
316.4002
N/A
11.9324
8.4921
Ти Би Ай Комфорт
317.9767
13.3115
N/A
8.4503
Ти Би Ай Хармония
317.9767
13.3115
11.8737
N/A
Ти Би Ай Динамик
Цените са в лева и са валидни за поръчки, подадени предишния работен ден. Разходите за емитиране на една акция или
един дял са включени в горепосочените цени.
Цената на обратно изкупуване на една акция/един дял на съответния фонд, от който е прехвърлянето е равна на Нетната стойност на активите на една акция или на един дял на този фонд.
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пазари 17
Регионални
индекси

Бенчмаркът на БФБ отбеляза понижение

Sofix: 377.53

-2.75%

Основният македонски индекс отчете спад

MBI10: 2378.49

-0.91%

Число на деня

Световни индекси Повишение
Германският индекс регистрира ръст
Thyssenkrupp

Обем

DAX: 5812.20

+3.54%

368 910

Щатският индекс се повиши в началото
на сесията

Dow Jones: 11 017.49

+2.78%

Основният сръбски индекс се оцвети
в червено

BELEX15: 641.61

-0.46%

Понижение
Boeing

Японският измерител се оцвети в червено

▶акции на "Адванс Терафонд" АДСИЦ бяха изтъргувани на
БФБ, като цената на книжата намаля с 3.31%

Nikkei225: 8981.94

-0.63%

8.63% 1.15%
▶ до 23.34 EUR поскъпнаха
акциите на германската
машиностроителна
компания

▶ се понижиха акциите на
американския авиационен
гигант и достигнаха 56.75
USD

Оризът може да стане следващата
жертва на радиацията в Япония
Пет месеца след
атомната катастрофа
страната още не
може да изгради
централизирана
система за проверка на
нивата на радиация в
храните
Прибирането на реколтата
от ориз в Япония е време
на традиционни празненства, почитани дори от самия
император от 2000 години
насам. Тази година е различна заради радиацията, която
попива в почвата. Фермери,
произвеждащи половината
от оризовия добив в страната, очакват резултатите
от проучване, което ще им
покаже дали посевите им
са замърсени с радиация от
авариралата атомна електроцентрала във Фукушима.
Оризът, който се използва в
почти всички японски ястия
и е ключова съставка при
приготвянето на саке, ще
бъде тестван преди започването на жътвата този месец.
Радиация, надхвърляща безопасните нива, беше установена в продукти като спанак,

чай и телешко.
Тестове

Правителството иска от 17
префектури в Източна Япония, където се произвеждат
54% от ориза в страната, да
изследват земеделските си
площи за радиация. Властите ще забранят доставки от
места, където е установено
наличие на цезий над 500
бекерела на килограм. Всички замърсени стоки ще бъдат
унищожавани. Властите в
префектура Чиба заявиха на
9 август, че при първите пет
от общо 49 предварителни
теста не са установили наличие на радиация в ориза.
Според местните власти след
прибирането на реколтата ще
бъдат изследвани 277 области
в префектурата. Япония ще
произведе 7.7 млн. тона ориз
за 2010-2011 г., превръщайки
се в десетия по големина производител в света по данни
на министерството на земеделието на САЩ. Според
същата информация страната
е и десетият по големина потребител. Освен централните
власти и частните дружества
ще предприемат изследване
на добивите. Най-голяма-

▶ Фермерите в Япония очакват резултатите от проучването, което ще покаже дали оризът
им е радиоактивен

та верига супермаркети в
страната Aeon ще започне да
тества продавания в техните
обекти ориз, но засега няма
детайлен план за действие,
твърди анонимен източник,
цитиран от Bloomberg.
Притеснения

Храна, съдържаща нива на

радиоактивен цезий и йод
над позволените стандарти,
беше регистрирана на цели
360 км от електроцентралата "Фукушима Дайичи",
която започна да изпуска
радиация вследствие на земетресение и цунами на
11 март. Около 160 хил.
жители на местността око-

ло централата бяха евакуирани. Притесненията
относно безопасността на
храните се задълбочиха,
след като правителството,
което неведнъж заявяваше,
че продуктите на пазара са
сигурни, миналия месец
призна, че до магазините е
стигнало замърсено с цезий

телешко месо. Пет месеца
след атомната катастрофа
Япония още не може да
изгради централизирана
система за проверка нивата на радиация в храните,
принуждавайки местните
власти и отделни фермери
да извършват доброволни
тестове.

Цената на златото започна да се понижава
Отстъпването от
рекордните стойности
дойде, след като найголемият пазар на
фючърси в света CME
Group Inc повиши
маржина по сделките
Цената на златото се понижи
под 1800 USD/тр. у. веднага
след като най-големият пазар на фючърси в света CME
Group Inc повиши маржина по
сделките със злато с 22%. Това
накара инвеститорите да започнат да продават метала след
четиридневно поскъпване,
съобщава Bloomberg. Минималният размер на паричните
средства, които спекулантите
трябва да държат на депозит,
ще се увеличи от 6075 на 7425
USD за всеки договор. Маржин изискването за хеджиране
също ще се увеличи с 22% - от
4500 на 5500 USD.
▶ Над 1800 USD достигна цената на златото за тройунция преди
повишаване на маржина по сделките

Спад след рекорда
СНИМКи bloomberg

Цената на златото на спот

пазара се понижи с 0.8%,
след като в нощта срещу четвъртък металът достигна нов
рекорден връх от 1800 USD/
тр. у. на азиатските фондови
борси. Върху стойността на
златото продължават да оказват влияние спекулациите и
опасенията, че световният
икономически ръст се забавя,
а ситуацията с кредитния
дълг в САЩ и Европа не изглежда благонадеждна.
Мнения на експерти

"Предвид големите колебания в цената на златото тази
седмица изобщо не е изненадващо, че CME реагира
така", пише в доклад анализаторът от UBS AG Едел
Тюли. "Това е дългоочаквана реакция и е правилно, че
CME направи точно това",
заяви в ежедневния си бюлетин и икономистът Денис
Гартмън.
"Ескалиращите страхове
заради проблемите в еврозоната, както и тежкият
удар върху банковия сектор

на Франция може да повишат търсенето на златото", коментира Андрей
Kрайченков, анализатор
във VTB Capital в Лондон. Увеличените проценти може да доведат
до кратка пауза за някои
търговци, преди да инвестират в метала, смятат
още анализатори.
Преглед на ръста

Само за 3 сесии жълтият
метал поскъпна със 100 USD/
тр. у. Предишният исторически рекорд от 1700 USD/
тр. у. беше преодолян на 8
август 2011 г., а още попредишният от 1600 USD/
тр. у. беше надхвърлен в
средата на юли 2011 г.
От друга страна, платинените фючърси с доставка
през октомври се покачиха
за трети ден с 1.2% до 1793
USD/тр. у. Паладият пък
поскъпна с 0.5% до 730.10
USD/тр. у., a фючърсите
на среброто се понижиха с
0.8% до 39.015 USD/тр. у.
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BlackBerry - предпочитаната марка
на британските бунтове
Британски депутати
искат спирането на
услугата BlackBerry
Messenger, за да не
бъде използвана от
размирниците
Мобилните телефони от серията BlackBerry на канадската компания Research In
Motion (RIM) придобиха
голяма популярност сред
мениджърите във Великобритания поради своята
лесна за употреба услуга
за размяна на текстови съобщения. Сега обаче същата тази характеристика
ги прави привлекателни за
хулиганите, разграбващи
английската столица. Някои
от участниците в уличните
бунтове са използвали безплатната услуга BlackBerry
Messenger, за да се организират, съобщиха от полицията. Това доведе до призиви
тя да бъде прекъсната.
Тази връзка между размириците и устройствата
на RIM може да навреди на
марката BlackBerry, твърдят рекламни експерти.
“Асоциацията е негативна
и някои обвиняват RIM”,
казва пред Bloomberg Джонатан Аквю, директор на
отдела за социални мрежи
в лондонската маркетингова компания Engine Group,
сред чиито клиенти са
Coca-Cola и Sony. “Въпреки това не е логично те да
бъдат обвинявани. Не те са
предизвикали бунтовете”,
допълва той.
Млада аудитория

RIM се е насочила към помладите потребители, за

Атака
Хакери
заплашиха
BlackBerry,
ако разкрие
данни от
потребителите
на полицията
▶ Група хакери е
атакувала сайта на
BlackBerry, след като
компанията съобщи,
че ще съдейства на
полицията да разследва
размириците във
Великобритания,
съобщи ВВС. На
официалния блог
на канадската
компания Team
Poison са публикували
съобщение, с което
я заплашват, че ще
разкрият информация за
служителите й - имена,
адреси и телефонни
номера.
▶ Team Poison твърдят,

че не одобряват
нападенията над
невинни хора и малки
бизнеси. “Всички
ние подкрепяме
бунтовниците, които
атакуват полицията
и правителството”,
допълва групата. Според
тях, ако BlackBerry
разкрие данните на
потребителите на
услугата, това може
да отведе полицията
до погрешните хора.
“Невинни членове на
обществото, които са
се оказали на грешното
място в грешното
време и притежават
BlackBerry, ще бъдат
обвинени, без да има
причина”, казват още
хакерите.
▶ По закон във
Великобритания
полицията може да
изисква данни от
мобилните телефони,
когато информацията
е свързана с престъпна
дейност.

снимка bloomberg

да компенсира загубата на
пазарен дял, предизвикана
от iPhone на Apple и телефоните с операционната
система Android. Повече
от десетилетие след появата на първото устройство
BlackBerry канадският
продукт е най-популярният телефон сред младите
хора в Обединеното кралство. Причината за това
е най-вече в услугата за
съобщения, която предлага
безплатна алтернатива на
изпращането на SMS-и.
След уикенда на бунтове

обаче членове на британския парламент призоваха
услугата да бъде спряна, за
да се спре използването й
от размирниците. От RIM
отказват друг коментар,
освен че съдействат на полицията за установяването
на организаторите на бунтовете. Органите на реда
предприемат действия и
срещу други форми на комуникация, като социалните мрежи. Полицията във
Фолкстоун е арестувала
момче и момиче на 18-годишна възраст, защото са

призовавали други хора да
се присъединят към бунтовете чрез Facebook. Полицията в графство Кент,
където се намира градът,
моли гражданите да сигнализират, ако видят подобни призиви в Twitter или
BlackBerry Messenger.
Съвестен
корпоративен
гражданин

П о п ул я р н о с т т а
на
BlackBerry сред младите
хора на Острова е подпомогната от ниските цени на

базовите модели, както и
наличието на евтини предплатени услуги от телекомуникационни оператори
като Vodafone. Марката
обаче е била използвана и
позитивно - от общности,
които организират почистването на опустошените си
квартали.
BlackBerry и социалните мрежи изиграха и важна роля при “Арабската
пролет”, която доведе до
падането на лидерите на
Египет и Тунис. Действията на RIM за съдействие

на властите също така я
представят като “съвестен
гражданин”, казват анализатори.
“Младите хора разбират,
че това е технология за
обща употреба”, казва и
Патрик Карберг, изследовател в Групата за иновации в информационните системи към London
School of Economics. “Тя е
в ръцете на потребителя и
може да се използва както
за добро, така и за зло”,
заявява той.
Пламен Димитров

Корпоративни съобщения и обяви на държавни институции
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия		
ОБЯВЛЕНИЕ
по чл.10а, ал.2 от ЗДСл (обн., ДВ, бр.67 / 1999г., посл. изм., бр.18/2011 г.)
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
на основание чл.10 и чл.10а от Закона за държавния служител, във връзка с чл.3, ал.1 и чл.13, ал.1
от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
обявява конкурс:
1. За назначаване на държавен служител за длъжността началник на сектор в Регионален сектор
Пловдив, отдел „Мониторинг и финансово управление”, Главна дирекция „Конкурентоспособност и
иновации” в Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.
2. Кратко описание на длъжността: да ръководи, организира и координира на регионално ниво
дейностите на Главна дирекция “Конкурентноспособност и иновации ” за изпълнение функциите
на Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.
3. Минимални изисквания за заемане на длъжността (съгласно ЕКДА):
- висше образование, степен бакалавър, област хуманитарни, икономически и технически
науки;
- III младши ранг или професионален опит – 5 години
4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
- познания в областта на технологичното развитие и иновации, предприсъединителните
инструменти и структурните фондове на ЕС;
- ползване на английски език;
- ползване на Microsoft Office – Word, Excel, работа с програмни продукти и Internet.
- комуникативност;
- умения за координиране и ръководство на екип.
5. Начин на провеждане на конкурса: тест, практически изпит и интервю.
6. Размер на основната заплата за длъжността – 537 лв.
7. Необходими документи за кандидатстване:
7.1. Заявление по образец /Приложение № 2 към чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите
за държавни служители/;
7.2. Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е
лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност;
7.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и придобита
правоспособност. Документите, издадени в чужбина се предоставят в легализиран превод на
български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени
органи в Република България;
7.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
– трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език,
доказващ извършване на дейност в чужбина.
8. Място и срок за подаване на документите – документите се подават лично или чрез
пълномощник в Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, гр.
София, ул. „6-ти септември” №21, стая 116 или 117, в 10-дневен срок от публикуване на обявлението
за конкурса в един централен ежедневник, в регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията
и интернет страницата на агенцията в рубрика „Работни места”.
9. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във
връзка с конкурса – информационното табло в сградата на ул. „6-ти септември” № 21 и интернет
страницата на агенцията в рубрика „Работни места” www.sme.government.bg.

“Булгартел” ЕАД, обявява тръжна процедура за избор на фирма за
доставка, инсталация и поддръжка на DWDM оборудване, произведено
от “Инфинера”
Кандидатите трябва да са оторизирани от производителя, да притежават и да докажат опит в инсталацията на такова оборудване в
страни членки на ЕС.
Тръжните документи могат да бъдат свалени от сайта на “Булгартел”
ЕАД раздел “конкурси”.

На свое заседание от 11.08.2011 год. СД на Елана Фонд Мениджмънт
АД, взе решение да спре временно продажбата и обратното изкупуване
на дялове, издавани от организираните и управлявани от дружеството
договорни фондове ДФ Елана Балансиран Евро Фонд; ДФ Елана Балансиран
$ Фонд, ДФ Елана Фонд Паричен Пазар, ДФ Елана Долар Фонд, ДФ Елана
Еврофонд и ДФ Елана Глобален Фонд Акции на 3 Септември 2011г. и на 17
Септември 2011г. Продажбата и обратното изкупуване на акции ще бъде
възобновено, считано от 07.09.2011г. и 19.09.2011г.
Решението за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване
на дялове, бе взето във връзка с това, че съгласно търговския календар на
Xetra на датите 03.09.2011г. и 17.09.2011г. търговски сесии на БФБ–София
АД няма да се провеждат и няма да могат да бъдат оценени правилно
активите или задълженията на договорните фондове.

Цена за публикация:
�.�� лв. /колон мм/ без ДДС
Срок за подаване на заявките:
до �� ч в деня преди публикация

На свое заседание от 11.08.2011 год. СД на ИД Елана Високодоходен
Фонд АД, взе решение да спре временно продажбата и обратното изкупуване на акции, издавани от инвестиционното дружество на 3 Септември
2011г. и на 17 Септември 2011г. Продажбата и обратното изкупуване на
акции ще бъде възобновено, считано от 07.09.2011г. и 19.09.2011г.
Решението за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на акции, бе взето във връзка с това, че съгласно търговския
календар на Xetra на датите 03.09.2011г. и 17.09.2011г. търговски сесии на
БФБ–София АД няма да се провеждат и няма да могат да бъдат оценени
правилно активите или задълженията на дружеството.
„АЛФА БАНК - КЛОН БЪЛГАРИЯ”
Oрганизира търг за продажба на оборудване за химическо чистене на
дрехи, който ще се проведе на 08.09.2011 г. в 10.00 часа в централния офис
на банката в гр. София, бул. „Васил Левски” № 15-17.
Тръжната документация с подробна информация за условията на провеждане на търга, както и списък на продаваните машини, може да бъдат
получени от централния офис на банката, всеки работен ден от 9.00 часа
до 16.00 часа до 07.09.2011 год., до която дата се приемат предложения за
участие в търга.
За допълнителна информация и въпроси: тел. 02 / 8905 799

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

КОРПОРАТИВНИ
СЪОБЩЕНИЯ
И ОБЯВИ НА
ДЪРЖАВНИ
ИНСТИТУЦИИ
За информация и заявки: тел.��/���� ���
e�mail: tania.kostadinova@pari.bg
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АвтоПАРИ

От нищо нещо

Renault
Megane Coupe
Monaco GP не
е като колата
на съседа
Направил си вече своя избор, но той ти се струва
малко клиширан. Знаеш, че
този автомобил е това, което
искаш, но продължаваш да
търсиш детайл, който да те
отличи от съседа Анатоли,
който направи същата покупка миналата есен. Не ти
се иска той да си помисли,
че го копираш, или да те обвини с усмивка в безидейност. Тази кола си е неговата
кола, а ти трябва да бъдеш
различен. Но нищо друго
на пазара не ти изглежда
толкова адекватно за твоите
нужди. Какво правим?
Отговор

Обръщаме се към добрите стари специални серии,
които автомобилните производители използват като
инструмент за печелене на

малко повече пари, изчистване на залежали складови
наличности и удовлетворяване на клиенти, търсещи оригиналност. Renault
направи точно това с найкрасивия автомобил в актуалното си портфолио Megane Coupe, лансирайки
на пазара лимитираната серия Monaco GP. Конкретна
причина за създаването й
няма, но какво пък, винаги
е приятно да се докоснеш
до нещо различно.
Тук различното се състои
в дребни детайли и козметични промени, които по
никакъв начин не променят
поведението на колата, а само отношението ви към нея.
Monaco GP се отличава от
стандартния Megane Coupe
по белите си интериорни
детайли, табелките с поре-

ден номер, бродериите на
облегалките, поръчковите
стелки, агресивните 17-инчови джанти, боядисани в
черно, и разбира се, контрастиращият им перлено
бял екстериорен цвят. Идеята зад всичко това е проста - да се извади на показ
характерът на двувратия
Megane, което да предизвика въпроси в околните.
А когато Анатоли ви каже, че сте си купили същата кола като неговата,
усмихнете му се и кажете,
че като неговата има навсякъде, а вашата принадлежи
към семейство от едва 2000
бройки в целия свят. И го
оставете да разсъждава.
В България Renault
Megane Coupe Monaco GP
се предлага само с 1.9 dCi
130 двигател, което прави

Ексклузивност

Детайли

Стандартното оборудване на Monaco GP включва аудио
система 3D Sound by Arkamis, електронен двузонов
климатик, безключов достъп и стартиране на двигателя,
задни паркинг сензори и др.

В долната част
на централната конзола е
разположена
табелка, която
указва поредния номер на
съответния автомобил. Само
2000 такива
екземпляра
ще излязат
от завода на
компанията.

аналогията с Голямата награда на Монако във Формула 1 да звучи абсурдно.
Турбодизеловият двигател
няма нищо общо със спорта, но е добре изпитан и не
предизвиква грешни асоциации. Изводът е, че българският клон на Renault играе
на сигурно, без да рискува
с твърде висока цена, но и
без да разочарова с немощен двигател. Стабилното
разпределение на въртящия
момент от 300 Нм гарантира, че бързо ще забравите
за 130-те конски сили. Това
е и най-приятната черта на
турбодизеловите агрегати,
като изключим ниския разход на гориво.
Истината е, че не трябва
да изисквате много от новата версия на Megane. Трябва
да я приемете и да се порад-

вате на дребните детайли,
които я правят да изглежда
различна. Приемете Monaco
GP като приятел, който познавате от известно време,
но в един момент заминава
в чужбина и се връща след
няколко години. Това е същият човек, но придобил
от културата на друг свят,
което го прави да изглежда
по-различен. Външният му
вид не е променен, с изключение на новия му ненатрапчив стил на обличане.
Въпрос

Дали си заслужава? Стандартният Megane Coupe
със същата мощност, но
произведена от бензинов
двигател, започва от 36 710
лв., което е с около 500
лв. по-евтино от Monaco
GP. Дизеловият вариант

на обикновения модел пък
е със 110 к.с., но в базов
вид той струва значително
по-малко - 32 610 лв. И
в двата случая обаче ще
бъдете стандартни, а и за
да догоните оборудването на Monaco GP, ще ви е
необходима допълнителна
инвестиция.
Въпрос на личен избор
е дали ви се занимава да
конфигурирате сам своя
автомобил, или бихте заложили на нещо лимитирано
и конфигурирано неповторимо от завода. Обезценяването също е фактор. Дали
след години вашият Megane
с черни джанти и бродерии
по седалките няма да предизвиква повече интерес,
отколкото стандартната
версия на съседа?
Драгомир Попов

Renault
Megane
Coupe
Monaco GP

Двигател
редови 4-цилиндров
Работен обем 1870 куб. см
Мощност 130 к.с./96 кВ
Въртящ момент
300 Нм при 1750 об/мин
Трансмисия
шестстепенна механична
Тегло 1395 кг
Ускорение

0-100 км/ч: 9.5 сек
Максимална скорост
210 км/ч
Среден разход
5.1 л/100 км
Емисии CO2 на км 135 г
Цена на тестовия автомобил 37 270 лв.
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Когато улицата
се превърне
в писта

Заради мода или от чиста практичност
пистовите велосипеди стават най-свежият
елемент на съвременната култура
Йордан Стоилов е на 23. Завършва бакалавърска степен по мрежови технологии, работи като ИТ специалист, свири рок’н’рол и кара фикси.

лични среди. Един от първите хора в София, които се
занимават с хардкор музика. Открива фиксито преди
година.

Антон Рядков живее в Барселона, Испания. Завършил е електромеханика и се занимава главно с коли.
Но фиксито му е хоби, при това доста голямо. Кара от
около година и вече е сменил три велосипеда.

Дженко Тончев е майстор на спорта по колоездене,
бивш пистов и шосеен състезател и треньор. Впоследствие се превръща в един от любимите веломеханици
в София. Толкова любим, че често отваря работилницата си в 12 на обяд и работи до 4 сутринта. Прави
всякакви колелета, но напоследък все повече задоволява капризите на феновете на фиксита.

Делян Стефанов е собственик на магазин BLOK за
фенове на градската, стрийт и скейт културата от раз-

Ангел Симитчиев
angel.simitchiev@pari.bg

От пистата на
улицата
“Още помня клипа, който
ме запали. Беше състезание
на велокуриери по улиците
на Ню Йорк”, така започва
историята си Йордан, един
от малкото хора в София, на
които комбинацията пистов
велосипед и градска среда
не се струва плашеща.
Да, пистовите велосипеди, т.нар. фиксита, отдавна
не са приоритет само на
професионалните състе-

затели. Те набират все поголяма популярност и от
средство за придвижване
се превръщат в социален
елемент и културна необходимост.
“Фикси” идва от една от
основните характеристики
на пистовите велосипеди
- фиксираното движение на
задното колело. То се движи само когато се движат и
педалите, а спирането става
при постепенно забавяне на
движението.
При пистовите велосипеди не трябва да се притесняваш за ремонта на
спирачките или скоростите
просто защото нямаш нито
едно от тези неща. Липсата
на такива части прави фикситата по леки и по-лесни
за поддръжка. Усвояването
и усъвършенстването на
управлението обаче са доста по-рисковани и изискват
повече практика.
“Изглежда налудничаво

и безотговорно да караш
без спирачки в натоварен
град. Мисленето обаче се
променя и без лостче за
спирачка разчиташ само на
краката си. “Завързан” за
колелото, се сливаш с него
и с пътя и подхождаш към
всяка ситуация от перспектива. Карането на фикси е
като игра на шах, винаги
преценяваш движенията
си с един ход по-рано”,
отбелязва Йордан.

Култ(ура)
Както става ясно и от разказа на Йордан, определящ
фактор за популярността на
фикситата по света е култовият им статус за велокуриерите в САЩ, особено
в Ню Йорк. Днес, макар
да са “въоръжени” с GPS
навигационни системи и
мобилен интернет, леките
пистови велосипеди са все
още основната част от обо-

рудването им. А куриерите
са все така единодушни когато си цял ден на улицата, колкото по-малко части
може да се счупят, толкова
по-добре.
Фикситата завладяват
и съвременната култура.
“Карането на фикси обхваща всякакви прослойки на
обществото. От куриери
през артисти до обикновени
младежи, които просто харесват пистовите велосипеди. В градове като Будапеща има фиксита навсякъде
по улиците, представете
си какво се случва в Берлин, Лондон или Америка и
Япония, където корените на
културата датират от началото на 80-те.” А в Берлин и
по-голямата част от САЩ е
забранено да караш колело
без спирачки, което видимо
не спира феновете вече повече от 20 години.
Друг фактор за популярността е уникалност-

та. Освен в средство за
придвижване фиксито е
уникален аксесоар и лична
позиция. Данчо се подпира на лилавото си колело,
кръстено Muffin Monster,
и обяснява, че сам е избрал всяка част от него.
“Съвременната концепция
на фикситата е да няма две
еднакви. Всичко е поръчково и индивидуално - ретро,
модерно, футуристично,
минималистично, шарено
- според вкуса и въображението ти.” Разбира се, да си
различен има своята цена.
Да си сглобиш фикси “за
начинаещи” ще ти струва
поне 1000 лв.

В България

Тук фикситата са все още
нова и гореща тема. Фенове
има както сред “старите кучета”, така и сред младите.
Предстои ни новата вълна,
която от години вече залива
Европа, смятат съществуващите фенове. Интернет
е необятен източник на
информация (и части), но
местата и магазините, в
които могат да ти помогнат
в избора и сглобяване на
собственото ти колело, се
броят на пръсти и се научават от уста на уста.
Според Данчо е въпрос на
време да се развият и велокуриерските услуги в стра-

Съвременната концепция на фикситата е да няма
две еднакви.
Всичко е поръчково и индивидуално - ретро,
модерно, футуристично, минималистично,
шарено - според
вкуса и въображението ти

Йордан Стоилов,
ИТ специалист

▶Задното колело е с фиксирано движение и се върти само когато се въртят и
педалите
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Фикситата са нова, по-екстремна
мода - без спирачки и без контра
Пистовото колоездене е
уникално. В България пистови велосипеди се карат
от 40-те години. Пистовото колоездене у нас е било
доста по-развито от шосейното.
Сега нещата са доста поразлични. На едно от последните състезания на
пистата в Пазарджик в категория “Юноши” имаше
20 деца. Когато ние карахме, 1975-1988 г., участваха

Дженко Тончев,
майстор на спорта по
колоездене, треньор и механик

Моят съвет
е хората
да са наистина
с голям опит, да
ползват каска и
макар че невинаги велосипедът
го позволява, да
сложат поне една
спирачка

по 70-80 души. Въпреки
всичко продължават да се
правят опити да се развива
и пистовото, и шосейното
колоездене. Хубавото е, че
в страната е много развито
масовото колоездене. Има
възраждане на шосейното
колоездене за ветерани и
любители.
Фикситата са нова мода,
която за мен е малко поекстремна, без спирачки,
без контра. Колелото е

специфично и трябва да
знаеш какво ще се случва
един ход предварително. Сглобил съм десетина
такива велосипеда. Има
и тръпка в карането, но
моят съвет е хората, които
решават да карат пистови
велосипеди, да са наистина с голям опит, да ползват
каска и макар че невинаги
велосипедът го позволява,
да сложат поне една спирачка.

Харесва ми, че всяко колело
е различно и има своя история

▶Карането на
фикси изключва
използването на
спирачка, но за
начинаещите е
препоръчително да
се монтира
снимки емилия костадинова

ната (бел. ред. - в момента
в София има фирма, която
обаче ползва електрически
велосипеди). “Има всички
предпоставки за това. Този
бизнес е екологично безвреден, разходите са по-малки,
цените на услугите са пониски и често доставките са
по-бързи.” А и повече хора
ще видят какво е да караш
пистово колело в града.
Интересът в страната расте с всеки изминал ден. За
ден-два Йордан се сдобива
с второто си фикси, негов
приятел пък сглобява първото си колело. Аз намирам
нови познати и разпитвам
стари, за да запаля и вас.

Карам фикси главно
защото според мен е
един доста добър начин
за транспорт из града. Харесва ми и че всяко колело
е различно и има своя история.
В Барселона фикситата се
появяват някъде през 2006
г., когато пощальон от
Норвегия направил фирма
за бързи доставки на пратки. Отначало го мислили за луд, защото карал
колело без спирачки по

Антон Рядков,
електромеханик в Барселона

Два пъти
в месеца
се събираме да
покараме. Групичката ни е от
около 30-40 души

петлентовите улици. Сега навсякъде в града има
фиксита. Миналата година
бяха около 200, сега броят
им е в пъти повече.
Два пъти в месеца се
събираме да покараме.
Групичката ни е от около
30-40 души. Правим си
конкурси и състезания с
малки награди. Да караш
фикси в Барселона е доста
забавно.
В Испания магазини за

части има колкото искаш,
въпросът е къде да отидеш.
Можеш да си сглобиш
колело и за 100 кинта, като
вземеш старата шосейка
на дядо ти и само смениш
задното колело. Чисто ново
можеш да си сглобиш за
около 1500 EUR. Разбира
се, всичко зависи от частите, дали ще отидеш в магазин, или ще си поръчаш от
интернет (бел. ред. - където
се намират по-евтино, но
след много търсене).

Внасяме части и велосипеди, защото
ни е трудно да си ги намираме
Карам фикси от пролетта
на миналата година. Тази
година започнахме да внасяме части и велосипеди,
защото ни беше трудно да
си ги намираме. Все още
не внасяме кой знае какви
количества, няма много
голям наплив и интерес.
По-скоро работим на база
индивидуални поръчки. В
София и Варна има такива
ентусиасти като нас, но
все още опипваме пазара
в България. В цял свят в
градското каране преоб-

Делян Стефанов,
собственик на магазин BLOK

▶Куките и каишките са задължителни, за да са завързани краката за
педалите

Базовите
модели,
които пускат подобрите фирми,
струват около
1000 лв.

ладават велосипедите с
фиксирано движение и
тези с една скорост, така
че със сигурност това ще
се случи и в България.
В София в момента има
може би десетина души,
които карат фикси, и
всички са представители
на различни части от обществото - млади хора, на
които просто им се кара,
запалени колоездачи до
ценители на ретро пистови
велосипеди.
Има хора, които знаят

откъде какво да намерят
и от стари части могат
да ти сглобят колело за
около 600-700 лв. Базовите модели, които
пускат по-добрите фирми,
струват около 1000 лв. и
са подходящи за начинаещи. Реално погледнато,
наистина добро колело, с
повече части по твой вкус
може да се сглоби за около
1700 лв., разбира се, има и
велосипеди с редки ретро
части, чиято цена може да
надвиши 5000 лв.

▶Всички части отговарят на индивидуалния вкус на колоездача, в това число и
кормилото
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Календар

Метеорни потоци
Персеиди

17 юли - 24 август
Максимум: 12 август

▶ Персеидите са свързани с периодичната комета СуифтТътъл (Swift-Tuttle, с орбитален период около 130 години),
която последно премина близо покрай Слънцето през 1992
г. Един от най-красивите и стабилни дъждове с максимална интензивност от 50 до 100 метеора в час.

Дракониди (Джакобиниди)
6-10 октомври
Максимум: 8 октомври

Лунно, със
Навлизаме в Персеидите до 14 август може да се видят
десетки падащи звезди
на вечер

▶ Очаквайте честота от 10 метеора в час при чисто
небе и слаба видимост на луната. Породени са от кометата Jacobini-Zinner. Радиантът на потока е близо до
главата на съзвездие Дракон. Интензивността на "валежа" варира чувствително всяка година, но през 1933-та са
били наблюдавани 350 метеора в минута.

Ориониди
2 октомври - 7 ноември
Максимум: 21 октомври

▶ Честотата му е 20 метеора в час, със скорост от около 70
км/сек, а цветът му е жълт или зелен. Този метеорен поток
е известен с огнените топки, които по-големите му частици създават в небето. Орионидите са с радиант в съзвездието Орион. Породени са от Халеевата комета.

Леониди
14 ноември - 21 ноември
Максимум: 17 ноември

▶ Леонидите са известни заради ритъма си - имат
върхове на около 33 години, по време на които може да
се видят стотици метеори. Последният такъв беше
през 2001 г. Обичайно потокът трае около 4 дни.
Свързан е с кометата 55Р/Темпъл-Тътъл.

Джеминиди
7-17 декември
Максимум: 14 декември

2012
1-5 януари
Максимум: 3 януари

▶ Най-надеждният метеоритен дъжд през годината са
Джеминидите. Те са в различни цветове - 65% бяло, 26%
жълто и оставащите 9% синьо, червено и зелено. При
добри условия наблюдателите на Джеминидите през
декември могат да видят до 100 метеора в час.

Квадрантиди
▶ Обикновено този дъжд е с много остър пик и трае
само час. Около 40 ярки, сини, бързи (41 км/сек) метеора влитат в атмосферата, като понякога осветяват повече от половината небосвод. Малък процент
от тях оставят трайни прашни следи.

Лириди
16-25 април
Максимум: 22 април

19 април - 28 май
Максимум: 6 май

▶ Бързите и ярки априлски Лириди от това семейство се
разпадат след навлизането в атмосферата със средна
скорост от около 50 км/сек. Те често водят до светлинни
следи, които може да бъдат наблюдавани в продължение
на няколко секунди. Лиридите произхождат от кометата
C/1861 G1. Радиантът на потока лежи между съзвездията
Херкулес и Лира. Известен е още преди 2500 години.

Ета-аквариди
▶ Този поток е породен от Халеевата комета. Средната му
плътност е до 35 метеора на час.

Юнски Лириди
14-16 юни

▶ Юнските Лириди представляват бавен дъжд, при
който се наблюдават около 10 метеора на час по време
на неговия пик.

Делта-аквариди
12 юли - 19 август
Максимум: 28 юли
3 юли - 15 август
Максимум: 30 юли

▶ По време на техния пик може да се съзират около 20
ярки жълти метеора на час с умерена скорост от около
40 км/сек. Има два пика - на 28 юли и 7 август.

Каприкорниди
▶ Каприкорнидите се характеризират с жълто оцветяване и ярка светлина. Те са бавни междупланетни натрапници, навлизащи в атмосферата ни с около 24 км/сек. Въпреки
че може да се очакват не повече от 15 такива в час, и то
при най-добрите условия, Каприкорнидите са известни с
ярките си огнени топки.

Падащите камъни

Метеоритите
Метеоритите са едни от най-интересните, редки и пленителни обекти на планетата. Ако хванете парченце от
метеорит в ръка, едва ли ще сте държали нещо по-дребно.
Тези частици са колекционерски предмети и са по-стари
от земята, по която стъпваме. Някои метеорити съдържат
материал, по-стар дори от Слънцето и Слънчевата система.
В историята на човечеството са открити около 30 хил.
тона злато. Добити са около 1000 тона диаманти. Общото
тегло на всички възстановени метеорити на планетата обаче е само около 700 тона, 60 тона от които още са заровени
в пръстта, където се е ударил най-големият метеорит на
Земята - в Хоба, Намибия. Метеорити с такива размери
падат рядко. Масата на обикновено падащите метеорити е
от неколкостотин грама до няколко килограма.

Хражина, Хърватия, 1751 г.
Около 18 ч на 26 май 1751
г. огнено кълбо се спуска
над Хражина и детонациите се чуват чак във
Вараждин, което означава, че звукът на метео-

рита се чува в район от
2600 кв. км. Две големи
железни тела се врязват
в атмосферата близо до
Загреб. Много хора стават
свидетели на събитието

по време на неделната си
разходка. 49-килограмовият метеорит е важен,
защото е първият железен
метеорит, видян да пада
на Земята.

Край р. Тунгуска, Сибир, Русия, 1908 г.
Падането на Тунгуския
метеорит е едно от найзагадъчните и интересни
събития на миналия век.
В спокойната сибирска
утрин на 30 юни 1908 г.
ярко огнено кълбо се врязва в небето. Наблюдатели,
отдалечени на 480 км,
чуват оглушителен пукот.
Вълната поваля хората

на земята в радиус от 40
мили от мястото на удара.
Сеизмични вибрации са
записани от инструменти
на 1000 км от събитието.
Дърветата в район от 2150
кв. м са изравнени със
земята. Пожари горят в
продължение на седмици. Учени изчисляват, че
експлозията се равнява на

10 до 20 мегатона тротил стотици пъти по-силна от
атомната бомба над Хирошима. И все пак липсват
и кратер, и каквито и да е
други ясни доказателства
за взривилия се обект.
Предполага се, че метеоритът се е взривил още
в атмосферата, преди да
достигне земята.
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звездни превалявания
Ако някой можеше да надзърне в главите на хората,
когато гледат падащи звезди,
вероятно би видял най-истинското им лице. Когато
видиш прелитащата звезда,
имаш по-малко от секунда
да си пожелаеш нещо. И
тези първосигнални желания
обикновено са най-съкровените.
Не всички обаче знаят, че
това, което чакат, излегнали се в тревата, съвсем не
е звездопад. Всъщност повечето "падащи звезди" не
са по-големи от прашинка
и са ледени или скални частици от рушащи се комети.
Много хора също бъркат
метеорния дъжд с метеоритен, а между тях няма почти
нищо общо.
Метеоритът е тяло, което
навлиза в земната атмосфера, преминава я и се удря в
земята (вж. карето), докато
метеорът изгаря в нея и оставя красива следа в небето. Думата "метеор" идва от
гръцки и означава "явление
отгоре" или "предмет, движещ се във въздуха". След
полунощ (за наблюдателите от северното полукълбо)
метеорите винаги са повече,
отколкото преди полунощ, а
през есента - повече, отколкото през пролетта.

СНИМКА SHUTTERSTOCK

Хоба, Намибия

Преди 2 млрд. години желязно тяло с диаметър 10 км се
забива в Земята на около 100
км от Йоханесбург, Южна
Африка. Метеоритът Хоба
е най-големият на Земята.
Кръстен е на местността, в

която е бил открит през 1920
г. Масата му е около 60 тона,
а обемът - около 9 куб. м. Поради своите размери той все
още се намира на мястото
си. Сблъсъкът освобождава
хиляди мегатонове енергия

и изпарява около 70 куб. км
скална маса. Предполага се,
че дори е повишил нивото
на кислород на Земята до
степен, позволяваща развитието на многоклетъчен
живот.

да удари Земята през 2029 г. е
почти нулев.
По-рано тази година обаче
доклади от Русия съобщиха,
че според руските учени
Апофис ще се сблъска със
Земята на 13 април 2036
г. "Технически те са пра-

ви, има възможност тогава
Апофис да удари Земята.
Въпреки това този шанс е
1 на 250 000", твърди Доналд Йомън, ръководител
на Програмата за близкоземни обекти на НАСА пред
msnbc.com.

Aпофис
През 2004 г. НАСА обяви, че
астероидът Апофис, по-голям от две футболни игрища,
може да се разбие в Земята
през 2029 г. След множество
допълнителни наблюдения и
изчисления обаче астрономите заявиха, че шансът Апофис

Теодора Мусева

teodora.mousseva@pari.bg

Старт на шоуто

Източник на най-силния метеорен дъжд - Персеидите,
е кометата Суифт-Тътъл.
На нас ни се струва, че по
време на метеорните дъждове всички падащи звезди
се появяват от една точка в
небето, наречена радиант.
Радиантът на Персеидите
се намира близо до звездата
с яркост "гама" от съзвездието Персей. Метеорните
потоци обикновено носят
имената на съзвездия или
ярки звезди, разположени
редом с техните радианти.
Самата комета Суифт-Тътъл
се приближава към Земята
веднъж на 135 години, но
Земята пресича опашката й
всяка година.
Времето на метеорните
дъждове съвпада с моментите, когато Земята преминава

през огромен кръг, съставен
от милиарди метеорни тела
(или метеорен поток), движещи се около орбитата на кометата, която ги е породила.
Тогава метеорите изгарят в
атмосферата с различен цвят
в зависимост от химичния си
състав.
Персеидите например са
сивкавобели или жълтеникави. Прашинките се движат
със скорост между 30 и 70
км в секунда и изгарят на
около 100 км над земната
повърхност. Персеидите са
сред най-бързите метеори.
В северното полукълбо те
се наблюдават от 23 юли,
като пикът им е в нощта на
12 срещу 13 август и може да
се видят от 50 до 80 падащи
звезди на час.
Пълната луна

За съжаление тази събота пикът на метеоритния дъжд ще
бъде "засенчен" от пълната
луна, но това не е причина
да се откажете от нощното
наблюдение. Ако сте запалени звездобройци, можете
да изчакате, докато луната
залезе, и да уцелите тъмно
небе в промеждутъка между
залеза на луната и слънчевия
изгрев. Но в летните дни
това е по-трудно, защото се
развиделява рано.

Освен Персеидите обаче
има множество други малки
и големи метеорни дъждове,
които се случват през останалата част от годината, но
обикновено не са толкова
интересни като Персеидите.
Някои потоци са дори поинтензивни от Персеидите, но далеч не всеки може
да ги види. Причината е,
че Персеидите се появяват в топлите, безоблачни
августовски нощи, тоест в
идеалното време за астрономически наблюдения, а
другите големи потоци, като
Джеминидите и Квадрантидите (вж. календара), се
наблюдават през декември
и януари, когато времето е
лошо и активността на наблюдателите чувствително
се снижава.
Представяме ви най-големите метеорни потоци,
които се появяват ежегодно.
Указани са също и дните,
в които обикновено интензивността им достига
максимума си. Някои от тях
траят няколко дни, други - по
няколко седмици, но само
в определени дни може да
се наблюдава максималното
количество "падащи звезди"
за час. В останалото време
"дъждът вали" значително
по-слабо.
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Свободата е в ремонт
Статуята на
свободата
ще стане побезопасна за
27.5 млн. USD

3.5

▶ млн. души средно посещават
статуята всяка година

354 тесни спираловидни стъпала водят до короната на Статуята на свободата и това е единственият път за евакуация в
случай на авария. Туристите се изкачват по стръмната стълба
на групи по 10 души, за да могат бързо да бъдат евакуирани,
ако е необходимо.
Когато миналата година в статуята зазвучава димна аларма,
туристите се втурнат надолу по стъпалата, които са като за
22-етажна сграда, пише USA Today, цитирайки Associated
Press (AP). В същото време по тесните стълби трябва да се
изкачат пожарникарите, които да спасят 125-годишната икона
от пожар.
Изкачващите се туристи са задъхани и изпотени и често спират
да си починат. “Беше горещо там горе”, казва Люси Мюние от
Франция. “Mисля, че бих се изплашила в случай на инцидент, но
си е достатъчно страшно и когато е спокойно.”
Ето защо на 28 октомври, след 125-ата годишнина от освещаването й, Статуята на свободата ще бъде затворена за около година и
ще претърпи ремонт, който ще подобри достъпа до вътрешността и
ще я направи по-безопасна. Това съобщи късно в сряда вътрешният
министър на САЩ Кенет Саласар. Ремонтът, който е на стойност
27.5 млн. USD, е ограничен само до статуята, така че Островът на
свободата ще остане отворен за посетители. Според Теган Фърт от
Statue Cruises, които през лятото превозват до 18 хил. души до острова
в съботния ден, реконструкцията няма да намали посещаемостта.
По-добра противопожарна защита

Ремонтът включва поставяне на по-добри стълбища и подновяване на
електрическата и противопожарната система, асансьорите и тоалетните.
Проектът ще бъде “голяма стъпка по пренасянето на иконата от XIX в XXI
век”, каза Кен Саласар, цитиран от The Telegraph.
Ремонтът беше предвиден още миналата година. От Националната служба
“Паркове”, която стопанисва острова и статуята, тогава обясниха пред AP, че една
от причините за него е, че стълбищата не отговарят на новите противопожарни
изисквания, според които хората трябва да могат да се евакуират за два часа.
Не за първи път

Статуята беше затворена след терористичните атаки на 11 септември 2001 г.
и отвори “врати” отново през 2004 г. след подобряване на сигурността, което
струваше 20 млн. USD. Тогава короната, където е разположена платформата за
наблюдение, остана затворена заради тясното стълбище, от което трудно биха
могли да се евакуират хората при спешен случай. Короната беше отворена отново на 4 юли 2009 г., националния празник на САЩ, с ограничен достъп - до
240 души дневно.
Старата конструкция

Въпреки че статуята е построена през 80-те години на XIX в. преди въвеждането
на модерните мерки за безопасност, в нея няма много запалим материал. Структурата й от стомана и мед всъщност е доста тънка - колкото две долепени стотинки.
Стълбищата са метални, а масивният пиедестал е от камък и бетон.
Асансьорите и електрическото оборудване, които отиват до пиедестала, са
изградени много по-късно и са снабдени с противопожарни сензори като този,
който нададе фалшива димна аларма през юли 2010-а. Има пожарогасители из
цялата конструкция. Тръба снабдява с вода цялата статуя до върха.
“За конструкция на такава възраст тя действително е доста добре оборудвана
за извънредни ситуации”, твърди Стив Райтия от противопожарната служба на
Ню Йорк.
Службата има заслон с инструменти на Острова на свободата, на който се издига статуята. Но ако зазвучи аларма, пожарникарите пътуват около 20 минути
с лодка от Манхатън.
В момента туристите изкачват статуята от едната страна и се спускат от другата.
Има асансьор за туристи, които не могат или не желаят да ходят, но пожарникарите
не използват асансьора при спешни случаи.
От парковата служба са откровени относно трудността на изкачването и
предупреждават, че само хора, които се придвижват без чужда помощ, могат
да стигнат до върха. Те съветват туристите да пият вода най-малко 30 минути
предварително в горещите дни. Туристите често страдат от недостиг на въздух,
горещина, пристъпи на паника, клаустрофобия и страх от високо.
“Беше ми приятно, но в случай на авария би било страшно”, казва британката
Уенди Смит.
Теодора Мусева
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