Компании ▶ 10

Близо половината
от фирмите за
коли под наем са
фалирали

Сряда

24 август 2011, брой 161 (5221)

Новини ▶ 4-5

В очакване на
модерен градски
транспорт

USD/BGN: 1.35239

EUR/USD: 1.44620

Sofix: 371.65

BG40: 120.60

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

-0.34%

+0.34%

+1.25%

+0.29%

Може ли да бъде
по-зле?

След отчетената от националната статистика растяща безработица БНБ
обяви продължаващо увеличение на лошите и преструктурираните
кредити и през юли, а икономистите дават все по-мрачни прогнози
▶ 7, 8, 9

Новини ▶ 5

Свят ▶ 11

Технологии ▶ 14

Къмпинги
изливат
незаконно
отпадни води
в морето

Конфликтите
в Либия
няма да
приключат
лесно
и бързо

Apple пуска
евтина
версия на
iPhone 4

цена 1.50 лева
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Мнения

Печеливш
Димитър Димитров

Губещ
Девин Шарма

“Софарма Трейдинг” АД с изпълнителен директор
Димитър Димитров отчете 5.33% ръст в
продажбите на годишна база. Дистрибуторът
на лекарства е реализирал продажби на стоки
за 34.8 млн. лв. през юли. Общо за седемте
месеца на годината компанията отчита ръст
в продажбите от 14.51% на годишна база до 252
млн. лв.

Президентът на международната рейтингова
агенция Standard&Poor’s Девин Шарма подаде
оставка, след като намаляването на
рейтинга на САЩ доведе не само до скандал с
министерството на финансите, но и до срив
на световните борси. Мястото му ще заеме
Дъглас Питърсън.

Коментар

▶ По темата: “Йорданка
Фандъкова: До две години
в София ще се движат 50
нови тролейбуса”.
▶ Искам да знам, че: до 1
седмица всички пешеходни
пътеки ще са боядисани с
по един катаджия до тях
“зачислен”; до 2 седмици
всички коли с “пушещи” над
допустимото ауспуси ще
бъдат спрени или иззети;
до 3 седмици всички светофари с броячи и където
може, зелени вълни... и да
видим дали ще са доволни
избирателите.

Два дни “иху” и
после тихо, тихо
Ясно е, че
политици и
борси отчайващо се нуждаят от “добрата
новина”, но обстановката в страна като Либия е
толкова сложна, че
някак си прекалено наивно е да се
очаква бърз изход

Мирослав Иванов
miroslav.ivanov@pari.bg

Катапулта

Компании ▶ 10

“Топливо”
излезе на
2.6 млн. лв. загуба
за полугодието

Вторник

23 август 2011, брой 160 (5220)

Тема на деня ▶ 4-5

Последни
стъпки към свят
без Кадафи

USD/BGN: 1.35699

EUR/USD: 1.44130

Sofix: 367.06

BG40: 119.54

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

-0.19%

+0.19%

-0.18%

+0.24%

цена 1.50 лева

Единственият кандидат за "Булгартабак":

Спираме
тратегиче ките
придобивания
Руската банка ВТБ, която стои
зад кандидата BT Invest, призна,
че гледа на участието си в
приватизацията на тютюневия
холдинг само като на временна
инвестиция ▶ 8-9

Новини ▶ 7

Свят ▶ 11

Имоти ▶ 15

БСП и ДПС
сезираха ВАС
за ръководството
на избирателните
комисии

И все пак
Строс-Кан
може да бъде
съден

Продажбите на имоти се
увеличиха с 30 000

▶ Ралица Негенцова, говорител на ЦИК

pari.bg Топ 3
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Коментар: Понеделник сутрин - омраза.
Плашещо е да знаеш,
че младите хора в
страната се разхождат
въоръжени и не се свенят с
оръжие публично да решават проблемите си.

2

Кандидатът за
“Булгартабак” спира
стратегическите
придобивания.
Крайният собственик на
BT Invest - руската ВТБ,
прекратява покупките на
финансови институции.

3

Йорданка Фандъкова: До две години в
София ще се движат
50 нови тролейбуса. Столичният кмет и
регионалният министър
Росен Плевнелиев подписаха договор за интегриран
градски транспорт.

Колкото и странно да звучи,
обстановката в Либия, която буквално подлуди света в последните
дни, може да се опише с българска
поговорка - “Два дни “иху” и после
тихо”. Точно това представлява масираната (дез)информация, заляла
световните медии, че бунтовниците
са превзели Триполи и е въпрос на
часове или дори минути Кадафи да
сдаде властта.
Първо данните бяха, че бунтовниците владеят 95% от
столицата, но май се оказа, че
не е така. После, че синовете на
диктатора Сейф ал Ислам, Мохамед и Саади са заловени. Вместо
да бъдат показани арестувани,
обаче представителите на фамилията се показаха един по един
пред цял свят кой “избягал” от
домашен арест, кой незнайно от
какво.
Краят на диктатурата в Либия
идва без съмнение, но очевидно
обстановката в страната е толкова
сложна, че някак си прекалено
наивно е да се очаква бърз изход.
Впрочем такъв тон подеха и голяма
част от официалните представители в по-големите европейски
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страни. Ден след като обявиха края
на Кадафи, сега всички се настройват за по-дълъг период.
Целият този напън за бърза развръзка - политически и медиен,
си има своето елементарно обяснение. Ясно е, че политици и борси
отчайващо се нуждаят от “добрата
новина”, която да обърне смразяващото поведение на пазарите от
последните седмици. И когато тази
“добра новина” няма как да бъде
произведена от икономиката, на
помощ идват военните действия.
Модел, добре познат и от Ирак.
Всъщност проблемът е, че вече
никой не може да бъде сигурен
какво всъщност се случва в Либия.
Защото новините, разпространявани от уважавани медии, които
би трябвало да изпълняват всички
стандартни на журналистическата
етика и правила, малко по малко
започват да издишат. На съобщенията от все още официалната либийска власт естествено няма как да се
гледа сериозно. Така, вместо да се
успокоят, подгонени от информационния вакуум и страха от по-дълга
криза, пазарите отново пришпориха цената на петрола нагоре.

Визуален редактор и
редактор приложения
Албена Пино - 4395845
albena.pino@pari.bg
Държавно управление
Филипа РАДИОНОВА - 4395866
philippa.radionova@pari.bg
Красимира Янева - 4395876
krasimira.yaneva@pari.bg
Ани Коджаиванова - 4395846
ani.kodzhaivanova@pari.bg
Елена Петкова - 4395857
elena.petkova@pari.bg
Радослава Димитрова - 4395823
radoslava.dimitrova@pari.bg
Елина Пулчева - 4395877
elina.pulcheva@pari.bg
Филип Буров - 4395857
filip.burov@pari.bg

Компании и пазари
Мирослав ИВАНОВ - 4395894
miroslav.ivanov@pari.bg
Мария Веромирова - 4395865
maria.veromirova@pari.bg
Иглика Филипова - 4395867
iglika.philipova@pari.bg
Ивана Петрова - 4395818
ivana.petrova@pari.bg
Пламен Димитров - 4395896
plamen.dimitrov@pari.bg
Кина Драгнева - 4395875
kina.dragneva@pari.bg
Теодора Мусева - 4395871
teodora.mousseva@pari.bg
Златина Димитрова - 4395845
zlatina.dimitrova@pari.bg
Владислав Рашков - 4395845
vladislav.rashkov@pari.bg
Илия Темелков - 4395877
ilia.temelkov@pari.bg

СНИМКА Shutterstock

Ангел Симитчиев - 4395865
angel.simitchiev@pari.bg

Светла Иванова
Стела Михова

Уеб редактори
Биляна Вачева - 4395866
biliana.vacheva@pari.bg
Дарина Черкезова- 4395877
darina.cherkezova@pari.bg

Реклама
4395872, 4395822, 4395827,
4395847, 4395856
факс: 4395826

Фотоотдел
Марина АНГЕЛОВА - 4395879
marina.angelova@pari.bg

Абонамент и
разпространение
4395835, 4395831, 4395853
Счетоводство - 4395815

Емилия Костадинова
Боби Тошев - 4395879

Печат: Печатница София ЕООД
ISSN 0861-5608

Дизайн и предпечат
Мая ПИСАРСКА - 4395882
maia.pisarska@pari.bg
Вихър Ласков
Красимира Митева
Ева Койчева

Сряда 24 август 2011 pari.bg

редакционна 3
Цитат

Число на деня

Продължава разследването
срещу мъчителите на
българските медицински
сестри в Либия
Божидар Джамбазов, зам. градски прокурор на София

2.25

▶ млн. лв. безвъзмездни дарения са получили седем
министерства за година и половина, показа допитване
на Mediapool до ведомствата. Това е около четири пъти
по-малко спрямо дарените на МВР 9.1 млн. лв.

Казус

С едно наум за
недоказаните обвинения
Руска медия твърди,
че туристи в Турция
са починали след
консумация на отровен
алкохол, произведен
в България. В случая
обаче няма индикации
за нередности от
българска страна

Уиски с марката Mister
Burdon, произведено в България, е причинило отравяне на руските туристи в Турция, част от които починаха
през май тази година. Това
твърди в свое разследване
руската медия "Комсомолская правда". Според изданието върху етикетите на
бутилките с алкохол менте,
който се предполага, че е
причинил смъртта на туристите, пише "Произведено
в България с разрешение
на Министерството на земеделието ".
Проверката на в. "Пари"
обаче показа, че в България, от една страна, няма
регистриран такъв продукт
и такава марка, а от друга
- Министерството на земеделието и храните въобще

Производителите на алкохол
в страната са обект на
непрекъснати проверки. Всяка
партида произведен алкохол
подлежи на лабораторен анализ от
акредитирана лаборатория, а този
за износ подлежи на допълнителен
анализ
Министерство на икономиката

снимка боби тошев

не е органът, който се
грижи за регистрацията,
лицензирането и контрола на високоалкохолните
напитки. За това е отговорно икономическото
ведомство.
Прибързано

В министерството на икономиката бяха категорич-

ни, че производство на
алкохол менте в България
няма от много време. "Този
епизод е от години зад гърба ни. Европейските закони за това са изключително
строги, както и контролът.
Шансът подобен продукт
да е произведен в България
е нищожен", коментираха
от ведомството.

Тъй като очевидно се касае за продукт менте, реално на етикета му може да
бъде поставен какъвто и да
е надпис, който да подведе
потребителя. Не е задължително дори той да бъде
произведен в България.
Още повече че производителят явно не е наясно,
че не Министерството на

земеделието и храните, а
това на икономиката издава този вид разрешителни.
Тъй като разследването е
проведено от журналисти, а
не от официални структури,
в министерството на икономиката не е постъпвало
и официално запитване от
руска или турска страна.
Нащрек

Макар и ведомствата у нас
да са убедени, че в случая
става дума за прибързани
заключения на руската медия и в България отровен
алкохол не се произвежда
от години, все пак явлението нелегален алкохол и по
българските курорти не е
дотам непознато. За щас-

тие регистрирани фатални
случаи няма, но внезапните
проверки по хотели на Черноморието често откриват
наливен алкохол в туби без
име, бандерол и т.н., особено в хотелите, работещи
на принципа на "ол инклузив".
Понякога изгодните оферти в тези обекти са за сметка
на качеството, а проверките
на Агенцията за безопасност на храните (БАХБ)
това лято показаха немалко
нередности. Ето защо в момента се обмисля вариант
тези обекти да получават
лицензи - един вид "хранителна категоризация" от
БАХБ.
Ани Коджаиванова

Пълен обрат

Свалят обвиненията срещу Строс-Кан
Въпреки това
политическата
кариера на бившия
ръководител на МВФ
сериозно пострада от
делото
Прокурорите в Ню Йорк поискаха от съда да отхвърли
обвиненията в сексуално
посегателство срещу бившия председател на Международния валутен фонд
(МВФ) Доминик СтросКан, предаде Reuters. Това е обрат, който може
да съживи политическото
бъдеще на човека, когото мнозина виждаха като
следващия президент на
Франция.
Загуба на доверие

снимка bloomberg

Прокуратурата се отказа
от опитите си да докаже
вината на бившия ръководител на фонда, след като
се оказа, че на основния
свидетел - камериерката

Нафисату Диало, не може
да се има доверие. Среща
с Диало и нейния адвокат
показа на прокурорите,
че вече не могат да бъдат
сигурни във вината на
Строс-Кан, защото историята непрекъснато се
променя.
През май прокуратурата
обяви Диало за надежден
свидетел. След това обаче
се появиха доказателства,
че дамата е лъгала в имиграционните си документи
за групово изнасилване в
Гвинея. Подала е грешна
информация и в данъчните си документи, а за
случая с бившия директор
на МВФ тя посочи три
различни версии.
Адвокатът на Диало Кенет Томпсън осъди решението да се свалят обвиненията от Строс-Кан.
Томпсън е обявил идеята
за "отричане на правото на жените да получат
справедливост".

Очаквана развръзка

След явяването си в съда
Строс-Кан вероятно ще
получи разрешение да напусне САЩ за първи път
от май насам. От самото
начало Строс-Кан твърди, че е невинен. Според
някои от политическите
му поддръжници обвиненията са част от план, който да попречи на бившия
ръководител на МВФ да
наследи Саркози на президентския пост след изборите през април.
Въпреки че Строс-Кан
е свободен да участва в
политическия живот на
Франция, социалистическата партия трябва да
направи изключение, за
да го допусне до участие
в изборите. Освен това
според анкета, проведена
през юли, две трети от
френските граждани не искат Строс-Кан дори да се
кандидатира за изборите.
Златина Димитрова
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В очакване на модерен град

До две години в столицата ще има
нови тролеи, умни светофари и
намален пътен трафик, обещаха
кметът на София Йорданка
Фандъкова и регионалният
министър Росен Плевнелиев
Близо 100% от всички тролейбуси в столицата ще
бъдат подновени до две
години, а трафикът ще намалее с около 20%. Това
обеща кметът на София
Йорданка Фандъкова. Тя и
регионалният министър Росен Плевнелиев подписаха
договор за проект за интегриран градски транспорт.
В предизборния сезон на
политическите обещания
двамата направиха щедри
такива към софиянци по
една от най-проблемните за
столичани теми - трафика
и качеството на градския
транспорт.
Проектът

Стойността на договора е
62 млн. EUR, от които 50
млн. EUR ще бъдат безвъзмездно финансирани по
ОП „Регионално развитие”.
Освен новите тролейбуси,
които ще бъдат и с по-голям капацитет -150 вместо
80 места, по договора се
предвижда и ремонтиране-

то на 20 ключови кръстовища в столицата.
Срокът за изпълнението
на проекта е година и половина, но реалната работа
ще започне в началото на
2012 г., когато ще бъдат
избрани доставчиците на
новите тролеи и изпълнителите на останалите параметри по проекта, обясни и
зам.-кметът по транспорта
Любомир Христов.
„Умни” светофари

В столицата ще бъдат монтирани и т. нар. „умни светофари”. Тези 20 на брой
съоръжения ще разпознават датчиците, които ще бъдат монтирани в тролеите,
автобусите и трамваите на
градския транспорт. „Над
800 машини ще бъдат оборудвани с подобни датчици”, уточни Росен Плевнелиев. „Умните” светофари
ще разпознават машините и
ще калкулират времето, за
което да стоят на зелено, за
да може да ги пропуснат”,

каза още той.
Всички превозни средства ще бъдат оборудвани с
GPS системи, а новите тролеи ще бъдат съобразени и
с нуждите на инвалидите.
Също така на 600 спирки
ще бъдат поставени и нови
информационни табла, добави министърът.
Положителна
самооценка

„Този проект е пример
за успешно усвояване на
еврофондовете”, каза министър Плевнелиев. По
неговите думи до края на
2012 г. Министерството на
регионалното развитие и
благоустройството си е поставило за цел да договори
99% от парите по еврофондовете, а постижения
като интегрирания градски
транспорт показват, че работата на кабинета „не е
четири изгубени години,
а няколко години напред”.
Плевнелиев каза още, че
това е само първият етап от

модернизацията. Той беше
категоричен, че в следващия програмен период сумите ще се удвоят. „Това е
гарантирано, защото МРРБ
вижда огромния смисъл,
Брюксел също, и ние вече
приоритизираме градския
транспорт”, каза той.

ще подобри значително
инфраструктурата, трябва
да бъде одобрен от Европейската комисия до края
на тази година.
Кина Драгнева
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▶млн. EUR е стойността
на проекта за интегриран
градски транспорт

По-икономично
и по-еко

Очакванията на столичната
община са с подписването
на този договор градският
транспорт в столицата да
поеме по-голям капацитет
пътници, но и да разтовари
движението. По думите на
Фандъкова новите тролеи
ще бъдат от смесен тип.
Това означава, че те ще
може да се движат както
с електричество, така и
без него.
Това ще има за цел маршрутът, който тролеите обслужват, да се разшири.
Всички тези промени ще
спестят време, но и вредни
емисии в околната среда,
каза още тя.
Проектът за интегриран
градски транспорт, който

Нови трасета
Две трамвайни линии
▶ В проекта за интегриран градски
транспорт се предвижда и изграждането на нова трамвайна линия от Семинарията до Студентски град.
▶ Спирките на трамвая ще се съчетаят с тези на метрото и така пътува-

нето от Студентски град до идеалния
център ще се съкрати на около 15 мин,
обясни кметът на София Йорданка
Фандъкова.
▶ Проектът предвижда и пълна рехабилитация на 3.5 км трамвайна линия
по бул. „България”. След ремонта тя ще
може да поеме двойно повече пътници
към центъра на града.
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Къмпинги изливат
незаконно отпадни
води в морето

До края на
следващата година
регионалното министерство
си е поставило за цел
да договори 99% от
еврофондовете
Росен Плевнелиев,
министър на регионалното
развитие и благоустройството

Няма пречка
пред общините
да се възползват от
безвъзмездни средства и
да не натоварват излишно
гражданите в условия на
финансова криза
Йорданка Фандъкова,
кмет на София
Снимка Емилия Костадинова

50

▶млн. EUR е безвъзмездното финансиране по ОП
„Регионално развитие”

2

▶години е срокът
за реализиране
на проекта

Снимка Марина Ангелова

▶Все още не може да се каже колко ще струва
ремонтът на 7.5-километровата отсечка от Околовръстния път. За сравнение разширението на Южната
дъга струваше около 20 млн. лв. на километър

Разширяване
Околовръстен
път
▶ Столичната община подготвя проект
за разширяване на
Околовръстния път
от пресечката на бул.
„Бъкстон” до кръстовището с магистрала
„Люлин”.
▶ Очаква се проектът да бъде готов
най-късно в началото
на септември, когато ще бъде предаден
на Агенция „Пътна
инфраструктура”
и на регионалното
министерство.
▶ Парите ще трябва да бъдат осигурени от агенцията
и ведомството,
които също така ще
трябва да изберат
и изпълнител, обясни зам.-кметът по
транспорта Любомир Христов.
▶ Той обясни, че по ОП
„Регионално развитие”
няма достатъчно
пари и ще се търсят
други варианти, един
от които е и финансиране от бюджета.

▶Проблемът за замърсеното с фекални води Българско Черноморие е липсата
на пречиствателни станции 				
СНИМКА Боби Тошев

Число
Собствениците на
„Златна рибка” и
„Каваците” до Созопол вероятно ще бъдат
глобени със суми между 2000 до 10 000 лв.
от екоминистерството
Собствениците на къмпингите „Златна рибка” и
„Каваците” бяха наказани за това, че са зауствали отпадъчни води без
разрешително. Зас ега
регионалната инспекция
към Министерството на
околната среда и водите
(МОСВ) е съставила само
актове за констатираното
нарушение, но предстои
да се издадат и наказателни постановления с глоби.
Според закона за водите те
може да бъдат в размер от
2000 до 10 000 лв. Санкции
за същото нарушение ще
понесат и хотел „Грийн
парк”, гр. Китен, и вилно
селище „Коста Булгара” в
Черноморец. Данните са от
юлската проверка на регионалните инспекции към
МОСВ по Черноморието.
От пусто в мръсно

Това всъщност са поредните глоби, които инспекциите
налагат от години, но морето продължава да е мръсно.
Туристите вече дори не се
изненадват от фекалните
води в него. Проблемът е в
липсата на пречиствателни
станции. За изграждането
им в момента се правят
проекти за инвестиции в
милиони, основно по европейски програми, но тъй
като това са големи проекти,
изпълнението им става бавно и тромаво.
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▶ хил. лв. е най-голямата по размер глоба, която
регионалните инспекции по околната среда са наложили
през юли на „ТЕЦ Свилоза” АД в Свищов

Преди дни премиерът
Бойко Борисов дори разпореди на министъра на
регионалното развитие и
благоустройството Росен
Плевнелиев да измисли временно решение, за да опази
плажовете и крайбрежните
води чисти, докато пречиствателните станции бъдат изградени. Министърът прие
с неохота задачата просто
защото временно решение
на проблема няма.
Още статистика

Резултатите от проверките
на регионалните инспекции
по околната среда и водите
по Черноморието са разнообразни. Само през юли
са извършени проверки на
1446 обекта и са дадени 881
предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 121 акта,
от които 15 за неизпълнени
предписания и още 88 наказателни постановления
на обща стойност над 134
хил. лв.
Също така МОСВ отчита
и много наложени санкции
за замърсяване на околната среда над допустимите норми и неспазване на
емисионните норми. Ак-

товете в тази сфера са 24.
Постъпилите суми от наложените санкции заедно с
тези от предходните месеци
достигна близо 107 хил.
лв., пише в доклада за дейността на инспекциите през
юли. Според данните найголямата по размер санкция
през миналия месец е наложена на „ТЕЦ Свилоза” АД
в Свищов. Тя е в размер на
над 107 хил. лв. Глобата е за
констатирано наднормено
замърсяване на въздуха със
серен диоксид и прах.
Най-ниската глоба е тази на кмета на община
Приморско за това, че не
е изпълнил предписание за
премахване на постройка за
отглеждане на коне и в резултат е последвало замърсяване в защитена местност
Блато Стамополу. Глобата
на кмета е в минимален
размер от 2000 лв.

Колко ви струва да сте информирани

Елена Петкова
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Русия за “Бургас - Александруполис”:

България дава отрицателна
екооценка, за да не плаща неустойки
Според източници от компаниите, участващи в консорциума от руска
страна, проектът отдавна е мъртъв и катастрофа при евентуалното му
закриване няма да има

7.3

София иска да закрие проекта за изграждане на петролопровода “Бургас - Александруполис” под предлог,
че е опасен за екологията,
за да не плаща неустойка
на останалите участници
- Русия и Гърция. Така руският вестник “Ведомости”
коментира вчера решението
за удължаване на срока, в
който проектната компания
“Транс-Болкан Пайплайн”
да внесе преработения доклад за оценка на въздействието върху околната среда
и водите (ОВОС) на проекта. Решението за удължаването на крайния срок
до 30 септември, а не както
трябваше да стане по график - до 30 август, е взето
след молба на проектната
компания.

▶ млн. EUR бяха
задълженията на България
по проекта “Бургас Александруполис” към 20
март 2011 г.

Нона Караджова,
министър на околната среда и
водите, при последното връщане
на доклада за допълване в края
на юни

Примирени отдавна

Руското издание припомня
изказване на вицепрезидента на “Транснефт” Михаил
Барков, който още през юни
е заявил, че България ще използва всички възможности
да протака одобряването на
екологичната обосновка.
“Транснефт” е една от трите компании, участващи в
руския консорциум, който
притежава 51% в проекта
за изграждането на петролопровода. Останалите две
дружества са “Роснефт” и
“Газпромнефт”. Близък до
“Транснефт” източник е
коментирал, че катастрофа
няма да има, защото проектът “отдавна е мъртъв”.
“Ведомости” цитира дори
руския енергиен министър
Сергей Шматко, който наскоро е заявил, че Москва
“не очаква напредък” по
“Бургас - Александруполис”.

Русия е
заинтере
сована от
реализацията
на проекта за
транбалканския
нефтопровод
“Бургас Александру
полис”, той е
икономически
целесъобразен,
но не го
превръща в
залог и е готова
да излезе от него,
задействайки
механизмите за
изчисление и
изплащане на
компенсации

Задължения
и отрицателни
екооценки

Другите два участника в
проектната компания - България и Гърция, които си
делят по 24.5% дял, отдавна са спрели изплащането на акционерните вноски. Българската страна е
представена от “Проектна
компания петролопровод
Бургас - Александруполис
БГ” и гръцкия консорциум
“ДЕП-Тракия”. В началото
на март тази година руският
консорциум обяви, че дава
срок до 20 март на страната
ни да погаси задълженията
си по изграждането на нефтопровода. Към тази дата те
бяха 7.3 млн. EUR. Българското правителство обаче
беше категорично, че няма
да погасява задълженията
си, преди да види решение-

Няма
достатъчна
информация,
свързана с
алтернативата
за пристанище
- това е въпрос на
инженерни данни.
Смятам, че е
пределно ясно
какво се очаква
от инвеститора
и той е
заинтересован да
представи добър
доклад

Сергей Шматко,
енергиен министър на Русия, през
февруари

то по ОВОС. Самото решение беше връщано няколко
пъти - през ноември 2010
г., през март 2011 г. и за
последно през юни.
Недовършено
домашно

В началото докладът за
екооценката беше връщан,
защото не разполага с алтернативен вариант за разтоварване на доставките на

нефт - на пристанище. Единственото, което проектът
предвиждаше, беше разтоварване на специални платформи, разположени във
водата (буйове - бел. ред.).
Впоследствие беше предложена алтернатива - да се
използват усъвършенствани
естакади в Бургаския залив.
От проектната компания
“Транс-Болкан Пайплайн”
уточниха, че предимство на

тази идея е изграждането
на естакадите в близост до
пристанище “Росенец”, което ще даде възможност за
връзка със съществуващата
инфраструктура за транспортиране на нефт. В момента пристанището се управлява от бургаската рафинерия “Лукойл Нефтохим”.
При гледането на доклада за
ОВОС през юни Министерството на околната среда и

водите (МОСВ) отново даде
отрицателно становище с
мотива, че е необходима
допълнителна разработка,
тъй като в алтернативния
вариант липсва достатъчно
информация как точно ще
се реализира. Очакванията
у нас са, ако проектът бъде
прекратен заради няколкото
негативни екооценки, дадени от МОСВ, България да
избегне плащането на неус-

тойка при замразяването на
“Бургас - Александруполис”.
Не на същото мнение обаче е
руската страна.
Освен българската страна
като акционер в петролопровода задължения има
и Гърция. Страната дължи
1.3 млн. EUR, които също
не е плащала, докато чака да
види какъв ще е изходът с
екологичната оценка у нас.
Елина Пулчева
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Райфайзенбанк очаква само 2.5% ръст
на БВП у нас през следващата година
Реален растеж на БВП, в %
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БЪЛГАРИЯ

Причината за
занижаването
на прогнозите
са сътресенията
на финансовите
пазари. Според
икономистите през
2012 г. ще има ново
дъно на кризата
Райфайзенбанк понижи
прогнозата си за растежа на
БВП на България през 2012
г. от 4 на 2.5%. Основната
причина за това са сътресенията на финансовите
пазари и многобройните
сигнали за забавяне на големите световни икономики, смятат икономистите.
Няколко дни по-рано и Райфайзен Банк Интернешънъл понижи чувствително
прогнозата си за растежа
в еврозоната през 2012 г.
- от 1.7 на 1.1%. Други икономисти у нас също са на
мнение, че прогнозите ще
трябва да се коригират. Те
са негативно настроени за
следващата година и дори
очакват ново дъно на кризата. Някои предупредиха,
че прогнозите и за тази
година трябва да се коригират, защото са по-зле от
очакваното. Доказателство
за това са и окончателните данни на Националния
статистически институт за
безработицата, които показват, че в края на първото
полугодие тя е достигнала
връх от 11.2%. Данните на
НСИ и за ръста на БВП не
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ЕВРОЗОНА

са оптимистични. Те показаха забавяне за второ поредно
тримесечие, а икономистите
и представителите на бизнес
организациите не виждат
подобряване на икономиката. Те са по-скоро притеснени.
Райфайзенбанк е втората
банка, която ревизира прогнозата си за българската
икономика в посока надолу.
Първа беше УниКредит Булбанк, която понижи очакванията за ръст на БВП през
тази година от 2.8 до 2.5%.
Аналитичен поглед

Износът е една от основните опорни точки в прогнозите на икономистите.
Според експертите от Райфайзенбанк по-ниското
потребителско търсене в
страните, които са основни търговски партньори
на България, ще се отрази
на износа и на притока
на средства към България.
Още преди около месец
от УниКредит Булбанк
прогнозираха, че износът
ще забави ръста си още
тази година. От различни експортни компании
потвърдиха, че и те очакват подобна тенденция, а
причината е невъзстановеното потребление в европейските държави, които
са основните търговски
партньори на България.
Очаква се също спад на
преките чуждестранни инвестиции. Според Георги
Стоев, икономист от “Индъстри Уоч”, свиването
на публичните поръчки в

някои европейски страни
ще доведе до спад при
износа на много суровини.
Председателят на Центъра
за икономическо развитие
Георги Прохаски дори коментира, че чуждестранните инвестиции, които
ще се реализират през
следващата година, ще са
на най-ниско ниво от 10
години насам.
Главният икономист на
Райфайзенбанк Калоян
Ганев обясни, че ефектите
върху икономиката на България ще бъдат усетени
с известно закъснение от
поне едно тримесечие, тъй
като бизнесът ще продължи да изпълнява поръчки,
направени до средата на
тази година.

Определенията за бъдещето на икономиката на
България са негативни.
Нова рецесия и дъно на
кризата са само част от
тях. Въпреки че нещата
се влошавали, всичко зависело от развитието на
финансовите пазари. По
думите на Прохаски, ако
последните международни
събития са просто епизодично явление, нещата
може и да се подобрят. Ако
обаче продължат, българската икономика се заплита с тях и продължава да
пълзи по дъното. Всичко
се очаква да се разбере с
по-голяма точност в края
на тази година.

sales@pari.bg
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Георги Стоев,
икономист от “Индъстри Уоч”

През следващата година ще има
замръзване на индустриалното
производство. Инвестициите също са
близко до точката на замръзване. Няма как
да сме оптимисти за българската икономика.
В европейските страни ще има свиване на
публичните поръчки, което ще свие износа
на суровини. Няма изгледи и за съживяване
на строителството. През следващата година
очаквам ново дъно на кризата

Георги Прохаски, председател на Центъра
за икономическо развитие

Събитията, които се случват, не са
оптимистични. Ще се наложи да
редуцираме прогнозите си дори и за
2011 г. Несигурността на чуждестранните
инвеститори ще се предаде и в рамките на
страната и ще имаме най-ниското ниво на преки
чуждестранни инвестиции от 10 години насам.
Това ще продължи и през 2012 г., а ръстът на
БВП през следващата година също ще е около
3%

Ралица Негенцова,
говорител на ЦИК

Прогноза на Райфайзенбанк за основните икономически показатели
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Лошите и преструктуриран
да се увеличават и стигнах

През юли заемите в графата са се увеличили с 339 млн. лв. до 8.59 млр
от общия обем на банковия кредитен портфейл
Лошите и преструктурираните кредити продължават
да се увеличават и през
юли достигнаха 8.59 млрд.
лв., което представлява
21.23% от общия обем
(без овърдрафтите, тъй като според методологията
при тях няма разделение на
лоши и преструктурирани
кредити), показват данните
на БНБ. Покачванетo се отбелязва във всички сегменти. Увеличението им само
за месец е с 340 млн. лв., а
на годишна база ръстът е с
над 38%.
Юли е вторият пореден
месец, в който лошите и
преструктурираните кредити се увеличават с такава
сума в абсолютна стойност.
След като в края на първото
и началото на второто тримесечие ръстът им се беше
забавил, сега отново има
белези на ускорение. Банкерите все още оценяват
тенденцията като нормален
ефект от буксуването на
икономиката. Само преди
година и половина обаче
границата от 20% беше
приемана като ключово
ниво, след което темпът
ще се забави. Нещо, което
не се случва.
Според Левон Хампарцумян, главен изпълнителен
директор на УниКредит
Булбанк, тази тенденция
ще продължи, докато не
се появят видими данни за
излизане от кризата и явен
ентусиазъм за потребление и инвестиции. “Всичко
зависи и от икономиче-

ското ни развитие. Ние
сме отворена система и
силно зависим от Европа.
В момента се наблюдават
наченки на втора кризисна
вълна и прогнозирането е
трудно”, коментира той.
Според Асен Ягодин, изпълнителен директор на
Българската банка за развитие, като прогноза може
да се очаква забавяне на
негативната тенденция.
Данните на БНБ за лоши
и преструктурирани кредити включват вече предоговорените такива, но
редовно обслужвани заеми
и тези с просрочие в плащанията над 90 и над 180
дни. Предоговарянето на
кредити е основен похват
за управление на риска в
кредитните портфейли на
банките в условия на икономическа криза. През май
2011 г. делът на лошите и
преструктурираните кредити е бил 19.72%, а през
юни - 20.49%.
Влияние на чуждите
пазари

Най-тежко остава положението при фирмените
кредити, показват данните
на БНБ. При тях делът на
лошите и преструктурираните заеми е 22.73% дял и
като стойност са 5.28 млрд.
лв. Асен Ягодин заяви, че
икономиката ни ще бъде
засегната от трудностите
на чуждите пазари, тъй
като голяма част от българските фирми имат силен експорт. “Забавянето в

ръста на Европейския съюз
се отразява и при нашия
износ. Пряка релация между двата фактора не може
да има толкова бързо и
засега ефектите са предимно косвени”, допълни той.
Традиционно по-успокояващи са данните за лошите
и преструктурираните потребителски кредити при
домакинствата. Те достигнаха 19.5% през юли, а
жилищните - 18.2%.
Според БНБ общата
стойност на жилищните
кредити е 8.78 млрд. лв., а
потребителските кредити
- 7.58 млрд. лв. Като цяло
кредитите за домакинства
и НТООД (нетърговски
организации, обслужващи
домакинствата) са 18.96
млрд. лв. в края на юли
2011 г. Сравнено с юли
миналата година, те намаляват с 0.5%.
Домакинствата
пестят

Добрата новина за банките
е, че на фона на влошаващите се кредитни портфейли все повече нараства
масата на депозитите. Според статистиката те отбелязват ръст и през юли.
При домакинствата те са се
увеличили с 12.5% за един
месец. При компаниите
спестяванията в банки са
се увеличили с 12.3%.
Асен Ягодин потвърди
тенденцията, че домакинствата все още се страхуват
да потребяват. Това обаче
може да има и негативен

Лоши и преструктурирани кредити в хил. лв.
Месец	Месечно увеличение	Обща стойност
07.2010 г.
08.2010 г.

19.5%
▶ от лошите вземания принадлежат
на потребителските кредити

22.73%
▶ от общите лоши и преструктурирани кредити са тези
на фирмите

09.2010 г.
10.2010 г.
11.2010 г.
12.2010 г.
01.2011 г.
02.2011 г.
03.2011 г.
04.2011 г.
05.2011 г.
06.2011 г.
07.2011 г.

334 407
198 135
164 982
387 549
159 792
61 906
352 596
31 395
38 530
140 142
178 358
340 375
339 202

6 200 943
6 399 078
6 564 060
6 951 609
7 111 401
7 173 307
7 525 903
7 557 298
7 595 828
7 735 970
7 914 328
8 254 703
8 593 905
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ните кредити продължават
ха 21.23%

рд. лв.

Снимки shutterstock

ефект. “За съжаление прекомерната спестовност не е
добра за икономиката. Да,
ликвидността на банките
се повишава, но свиването на потреблението не е
добра тенденция”, заяви
банкерът. Според Левон
Хампарцумян и фирми,
и потребители предпочи-

тат да изчакат с харчовете.
“Няма потребителски ентусиазъм и инвестиционна
активност”, описа ситуацията той. Въпреки оповестените данни на НСИ
за увеличение на безработицата и като цяло ниска
икономическа активност
на населението, специа-

листите в сектора твърдят,
че това не е съществена
причина за устойчивия
растеж на лошите и преструктурираните кредити.
“Има принос, но е малък.
В безработицата има сезонност и тя намалява в
края на лятото. В летния
сезон доста хора работят в

Мнение

сивия сектор, а пък в бизнеса не се търсят усилено
кадри”, обясни директорът
на Булбанк. НСИ обяви, че
заетите у нас са намалели
до 2.93 млн. души през второто тримесечие на 2011 г.,
а трайно безработните са
нараснали.
Според Ягодин трябва

да се отбележи фактът, че
включвайки преструктурираните кредити в статистиката на БНБ, това значи,
че при тях е настъпило
предоговаряне на условията. Подобна промяна в показателите на един кредит
означава, че е възможно
по него вече да няма прос-

рочия и да бъде отнесен
към нормализиралите се
и редовни вземания. “При
облекчаване на условията
кредитът ще може да бъде
редовен. Банките обаче са
обезпечили добре кредитите си с провизии”, коментира той.
Ивана Петрова

Мнение

Има наченки на втора Забавянето в ЕС
кризисна вълна
се отразява и у нас
Всичко зависи от
развитието на икономиката. В момента
няма видими данни за
излизане от кризата и
ентусиазъм за потребление и инвестиции.
Ние сме отворена
система и зависим от
външните фактори и
пазари на Европа. Сега
има наченки на втора
кризисна вълна. Ако
имаме по-устойчив
растеж, лошите вземания ще намалеят. Сега
е и година с избори,
което означава турбуленция за икономиката
ни. Секторът обаче е
подготвен, имаме провизии.

Левон Хампарцумян,

главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк

В момента няма потребителски
ентусиазъм и инвестиционна
активност

Като отчетем, че основен двигател у нас
е експортът, и трудностите, които чуждите
пазари изпитват в
момента, българските фирми ще имат
проблеми. Не очаквам
рязко влошаване при
лошите кредити, а
по-скоро пречупване
на негативната тенденция. За съжаление
ръстът в депозитите
говори за прекалена
спестовност на домакинствата. Казвам за
съжаление, защото въпреки повишената ликвидност на банковата
система това е лошо за
икономиката.

Асен Ягодин,

изпълнителен директор на Българската банка за развитие

Прекалената спестовност
на хората не е добра
тенденция
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Близо половината от фирмите
за коли под наем са фалирали
Богатите туристи у нас са все по-малко и по-качествените автомобили
се наемат предимно от българи, които си идват от чужбина
За последните две години
са прекратили дейността си
около 40% от фирмите за
отдаване на коли под наем.
Това каза Иван Маринов,
председател на Националната асоциация на фирмите
за автомобили под наем в
България. През този период
заради кризата са фалирали
минимум 50-60 фирми, а
автомобилите им са били
прибрани от съответните
лизингови компании. „Сред
фалиралите фирми има малки компании и автокъщи,
които са и отдавали коли
под наем, но няма големи
фирми, които да са прекратили работа, поясни за в.
„Пари” Маринов. По думите му мултинационалните
компании от бизнеса, които
са стъпили у нас, изобщо
не може да фалират, защото оперират чрез франчайз.
Дори фирмата притежател
на франчайза да фалира, тя
веднага бива заменена от
друга, често без клиентите
изобщо да забележат това,
казва той. Според него преди
четири-пет години в страната е имало около 250-300
фирми, развиващи такава
дейност, а към момента те
са 50-100.
Цена

Намаляването на компаниите, опериращи на този
пазар, и на автопарка е сред

емат автомобил, който е
застрахован, технически
изправен”, казва Янакиев.
Той добавя, че български
граждани също ползват
услугата. На ден наемът
за кола от съюза е до 50
лева според класа на автомобила.
Нагласи

снимка Bloomberg

причините браншът да отчете ръст в продажбите.
Има голямо търсене, а в
разгара на летния туристически сезон заетостта е
над сто процента, заявява Маринов. Това налага
временно да бъдат прена-

емани коли от вносители
на автомобили. Цените за
наем варират според вида
на автомобила от 25 до 200
EUR на ден. Намалелият
брой фирми в този сектор
е довел и до моментно увеличаване на цените поради

скока на търсенето през активния летен сезон, казва
Маринов. По негови данни
ръстът за бранша през тази
година е между 20 и 30%
и той се дължи главно на
интереса към услугата от
чужденци. Подобен ръст

отчита и председателят
на Съюза на българските автомобилисти Георги
Янакиев, цитиран от БТА.
„Чужденците търсят тази
услуга, защото им е много
по-оправдано да дойдат
тук със самолет и да на-

„Българинът не е свикнал
да ползва много услугата, той я предпочита предимно когато по-дълго е
живял в чужбина или по
принуда, ако има проблем
с автомобила си”, пояснява Маринов. От бранша
все още не отчитат да има
тенденция туристите да
ходят на море с кола под
наем. Основните наематели
на коли са индивидуални
чуждестранни туристи. В
момента услугата се ползва
основно от руски граждани
от средната класа, както
и от туристи от Германия
и Великобритания, които
наемат възможно най-евтините коли. Изчезнали са
богатите руски туристи,
а когато такива е имало,
компаниите от асоциацията
са държали и автопарк от
скъпи коли, казва Маринов.
Сега по-качествените автомобили се наемат предимно
от българи, които си идват
от чужбина, допълва той.
Пламен Димитров

„Мак” АД отчете над 60% ръст на продажбите
и по-голяма печалба за полугодието
Текстилното
предприятие
е реализирало
продажби за общо
7.3 млн. лв. към края
на юни
Габровската текстилна фабрика „Мак” АД отчете над
60% скок на консолидираните си приходи от продажби за първите шест месеца
на 2011 г. Към края на юни
компанията е реализирала
продажби за общо 7.3 млн.
лв. в сравнение с 4.5 млн.
лв. за същия период на миналата година. Печалбата
на предприятието отбелязва
ръст от 168%, като достига
204 хил. лв. за полугодието
спрямо 76 хил. лв. година
по-рано.
Продажби
▶Габровската текстилна фабрика „Мак” АД е реализирала 5.6 млн. лв. от
продажби на тъкани
снимка емилия костадинова

Увеличение от близо 128%
се наблюдава при продажбите на тъкани, които достигат 5.6 млн. лв., показва

168%

▶се е увеличила печалбата
на „Мак” за първите шест
месеца на 2011 спрямо
същия период на 2010 г.

публикуваният на сайта на
БФБ отчет. Компанията е
пласирала продукция за 6.9
млн. лв., което е с 61% повече, отколкото за същия период на 2010 г. Продажбите
на конфекция обаче намаляват с 27% на годишна база
до 1.4 млн. лв.
Разходи

Разходите за дейността на
предприятието са се увеличили с близо 60%. Разходите за материали, които
формират основната част от
общите разходи на „Мак”,
са нараснали с близо 84%
и към края на юни достигат
4.5 млн. лв. Около 36% са
се увеличили и разходите

за външни услуги, които са
в размер на 1.1 млн. лв. за
първото полугодие.
Компанията е повишила разходите си за заплати
и осигуровки с над 12%
спрямо миналогодишния
период. Интересното е, че
при заплащането на производствения персонал се
забелязва ръст от малко над
30%, докато заплатите за административния персонал
са намалели с близо 30%.
Специализация

„Мак” АД е специализирана
в производството на платове и различни видове униформи. Компанията предлага екипировка за военни и
пожарникари, медицински
и хирургически облекла,
униформи за хотели и ресторанти, както и работни
дрехи. Основен акционер
в дружеството е „Вьор Бижев” ЕООД, Благоевград,
което държи 79.66% от капитала.
Иглика Филипова
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свят

новини

Конфликтите в Либия няма
да приключат лесно и бързо
Вчера бунтовниците
срещнаха
сериозен отпор от
привържениците на
режима на Кадафи
Събитията в Либия дадоха
да се разбере, че въпреки позитивните очаквания
конфликтът в страната няма да бъде решен лесно.
Правителствените войски
дадоха сериозен отпор на
опозицията. Денят повдигна и много въпроси за
достоверността на информацията, разпространявана
от бунтовниците.

11

2%
▶ от предлагането
на петрол в света
бе свързано с Либия
преди началото на
конфликта

Противоречия

В понеделник опозицията
обяви, че контролира около
95% от либийската столица.
В отговор Муса Ибрахим,
говорител на правителството, опроверга тези твърдения, като обяви, че 75-80%
от града са под контрола на
Кадафи. Представители на
либийския лидер заявиха,
че тримата синове на Кадафи са на свобода въпреки
обявеното от бунтовниците
залавяне на Сейф ал Ислам,
Мохамед и Саади. Противоречията се потвърдиха,
когато през деня стана ясно,
че един от тримата пленени
синове на Муамар Кадафи - Мохамед, е успял да
избяга от домашния арест.
Най-вероятният наследник
на либийския лидер Сейф
ал Ислам пък изненадващо
посети хотел до военния
комплекс “Баб ал Азизия”, в
който са настанени международните журналисти.

Пречу
пихме
гръбнака
на бунтовни
ците. Това
беше капан.
Затруднихме
ги, така че
печелим
Сейф ал Ислам,
син на Кадафи

На свобода

Пред журналисти и поддръжници на правителството Ал Ислам определи
конфликта като “война на
медиите и технологиите”
заради ранните спекулации
на бунтовниците и западните държави, че режимът
в Триполи е победен. Той
обяви, че с появата си има
за цел да опровергае твърденията, че битката в Либия
е спечелена от опозицията.
Ислам каза, че няма намерение да се съобрази с обвиненията в престъпления
срещу човечеството, които
Международният наказателен съд повдигна срещу
него и баща му. Особено
при положение, че правителството все още контролира Триполи. Спряганият
за наследник на Муамар
Кадафи потвърди, че баща
му е в безопасност въпреки разпространената във
Facebook снимка на убития
либийски лидер. Сейф ал
Ислам призова поддръжниците на правителството
да се въоръжат и подготвят
за атака срещу бунтовниците.
Сражения

Срещу въпросния комплекс
“Баб ал Азизия” бяха съсредоточени бомбардировките

на НАТО. Укрепената военна база е една от ключовите
локации в битката, защото
чрез тунели е свързана с
други обекти в Триполи.
Едно от местата, спрягано
за скривалище на Кадафи,
са именно подземията под
либийската столица. Ключови сражения се водиха
в района на хотела с международните журналисти
и резиденцията на Кадафи. Въпреки подкрепата на
НАТО опозицията изгуби
позиции и бунтовниците
постепенно започнаха да
се изтеглят от превзетите градове. Според военни
експерти правителствените
войски са успели да реагират на бомбардировките,
придвижвайки се в малки
конвои от цивилни автомобили.
Позиции и реакции

Говорителят на НАТО Оана
Лунгеско беше категорична, че правителството води
изгубена битка и краят на
конфликта е близо. Международните политици, сред
които френският министър
на отбраната Жерар Лонге,
се отметнаха от понедел-

▶Едно от местата, спрягано за скривалище на Кадафи, са подземията под либийската столица

нишките си изказвания в
този дух. Те бяха категорични, че конфликтът е далеч
от своя завършек. Други
политици, сред които президентът на САЩ Барак
Обама и германският канцлер Ангела Меркел, призоваха за мирен преход към
демокрацията. Генералният
секретар на ООН Бан Ки
Мун призова правителството на Кадафи да прекрати
съпротивата си, за да се
избегнат още жертви.
В понеделник очакванията
на пазарите за бързо решаване на конфликта в Либия
доведоха до спад в цената на
петрола. Убедителната ответ-

на реакция на правителствените войски показа недвусмислено, че конфликтната
обстановка ще се задържи
в страната. Това логично
доведе до вдигането на цената на петрола сорт Брент
с 42 цента до 108.78 USD за
барел. Бившият министър на
Либия Шукри Ганем обясни,
че страната може да възстанови производството си
на нефт сравнително бързо,
но поне 18 месеца ще са й
необходими да достигне до
нивата отпреди сблъсъка,
когато Либия формираше
близо 2% от предлагането на
петрол в света.
Ангел Симитчиев

Снимка shutterstock
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Пшеница
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източник: БФБ

22.08.2011 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

12,28
85,26
724,31
149,02
139,92
268,44
169,56
205,82
75,56
146,31
106,80
117,30
128,83

12,22
84,85
720,79
148,31
139,25
267,16
168,76
204,84
75,20
145,61
106,28
116,74
128,21

12,16
84,44
717,27
147,60
138,58
265,89
167,95
203,86
74,84
144,91
105,77
116,18
127,58

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 22.08.2011 г.
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ
МЕКСИКАНСКО ПЕСО
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ
12,13
11,98
11,98			
НОРВЕЖКА КРОНА
НОВОЗЕЛАНДСКИ
84,02
82,78
82,78			ДОЛАР
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
713,76
703,21
703,21			
ПОЛСКА ЗЛОТА
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ
146,89
141,92
141,92			
РУСКА РУБЛА
137,90
134,54
134,54			
ШВЕДСКА КРОНА
264,61
255,66
255,66			
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР
ТАЙЛАНДСКИ БАТ
167,14
161,49
161,49			
ТУРСКА ЛИРА
202,88
196,02
196,02			
ЩАТСКИ ДОЛАР
74,48
71,96
71,96			
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД
ЕВРО
144,22
139,34
139,34			
105,26
115,62
126,96

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки

Петрол

USD/б

��� ���.��

����

���.��

���,�

����.�

102,69
111,71
125,08

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

102,69			
Валутният курс за митнически цели е курсът
на БНБ определен в предпоследната сряда от
111,71			
месеца и публикуван този или на следващия ден,
125,08			
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 23.08.2011 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
4.8395
4.8637
5.0331		 4.8395
4.7427			
-2.31%
9.98%
1.82%
-18.31%
фонд в акции
7.4818
7.5192
7.7811		 7.4818
7.3322			
-1.03%
10.80%
11.92%
-7.78%
фонд в акции
10.2626
10.4165
10.6731		 0.0000
0.0000			
0.80%
0.10%
1.23%
1.36%
													
фонд в акции
2.2084				 2.2084				
-1.33%
29.14%
-2.76%
-48.55%
Смесен - балансиран
2.5529				 2.5529				
-2.62%
25.85%
-5.55%
-42.59%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

фонд в акции
0.5931				
0.5871				
-3.94%
12.88%
4.09%
-9.38%
фонд в акции
0.5455				 до 1 месец		
над 1 месец		
2.35%
12.88%
0.59%
-11.41%
			
		
0.5427		
0.5305						
фонд в акции
0.4085			
0.4005				
-0.79%
11.26%
9.13%
-21.05%
Фонд на паричен пазар 1103.0054				до 180 дни		 над 180 дни		
3.16%
12.88%
5.10%
4.96%
				
1101.3509		 1069.9152						

17.04.2006
16.08.2006

Фонд на паричен пазар 11.7936		
11.7877		 11.7700
11.7818
11.7818
11.7877
2.76%
0.72%
5.08%
5.89%
Смесен - балансиран 10.6565		
10.6035		 10.4975
10.5505		
0.0000
-1.75%
11.20%
-1.24%
2.08%
фонд в акции
9.6464		
9.5984		 9.4544
9.5024		
0.0000
-4.47%
13.29%
-3.73%
-1.43%
													
Смесен - балансиран
13.7942				 13.6576				
0.79%
7.65%
2.09%
5.63%
фонд в акции
7.7967				 7.7195				
-3.29%
12.19%
-0.84%
-4.15%
фонд в акции
3.5527				 3.5175				
-18.83%
13.04%
-27.26%
-18.27%
фонд в акции
7.1380				 6.9301				
-11.21%
16.68%
-6.56%
-9.82%
фонд в акции
9.5966				 9.3171				
-14.86%
15.78%
-13.60%
-1.97%
Фонд на паричен пазар 12.7040				 12.7040				
3.55%
0.25%
6.13%
7.70%
					 до 2 г.		
над 2 г.						
Смесен - балансиран
81.4210				 81.1360		
81.4210		
-1.54%
0.72%
0.51%
-3.91%
фонд в акции
46.5734				 46.3405		
46.5734		
-4.58%
1.54%
-2.03%
-11.23%
фонд в акции
61.2626				 60.9563		
61.2626		
-5.17%
1.00%
-2.95%
-9.96%
													
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
1.36225				 1.35953				
2.82%
0.75%
4.36%
5.52%
Смесен - балансиран 1.09236				 1.08582				
-0.49%
4.28%
2.56%
1.50%
фонд в акции
0.73456				 0.72365				
-4.81%
8.88%
0.03%
-5.64%
Смесен - консервативен 0.77119				 0.76657				
2.13%
3.03%
5.59%
-7.30%
Смесен - консервативен 1.08270				 1.07946				
2.46%
0.32%
3.38%
3.43%
Смесен - балансиран
97.9908				
Смесен - балансиран
99.8960				
фонд в акции
80.9345				
Фонд на паричен пазар 129.9427				
Смесен - консервативен 95.6961				
Смесен - консервативен 112.1169		
112.0049		
фонд в акции
101.4887		
100.4839		

97.0158				
98.9020				
79.7295				
129.9427				
95.3137				
111.6689		
112.0049		
99.4791		
100.2327		

-1.87%
-4.11%
-4.37%
4.20%
0.91%
3.73%
-0.03%

6.28%
5.99%
8.81%
0.30%
1.82%
0.26%
N/A

-3.03%
-6.49%
-5.29%
7.03%
2.31%
5.74%
N/A

-0.44%
-0.11%
-2.31%
7.10%
-1.26%
5.42%
0.63%

фонд в акции

4.7702 				 4.7416 				
-1.94%
8.75%
3.75%***
4.44%
до 100 000 лв от 100 001 до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.
фонд в акции
0.9576
0.9528
0.9505 		 0.9457 				
1.10%
13.36%
2.43%***
-2.36%
													
Смесен - консервативен 10.0766				 10.0564				
0.56%
0.55%
0.56%
0.54%
Смесен - балансиран
17.5839 				 17.4613 				
-0.30%
7.59%
-0.62%
8.50%
фонд в акции
10.6169				 10.4693 				
-1.95%
9.64%
-3.68%
0.95%
													
фонд в акции
1.0125 				 0.9975 				
-11.02%
13.80%
-17.24%
-0.70%
фонд в акции
0.7063 				 0.6959				
-15.97%
15.59%
-7.83%
-7.15%
фонд в акции
0.9043 				 0.8909				
-16.73%
18.65%
-6.71%
-3.04%
до 100 000 лв.		
над 100 000 лв.										
фонд в облигаци
133.5881		
133.3884		 133.1222				
1.12%
3.01%
2.51%
5.54%
Смесен - балансиран
13.7931		
13.7931		 13.6565				
-3.68%
7.96%
-3.57%
1.19%
фонд в акции
0.6476		
0.6412		 0.6349				
-15.84%
15.15%
-12.01%
-8.20%
													
Смесен - балансиран 859.1753				 852.7475				
4.70%
4.21%
8.79%
-4.58%
фонд в акции
753.5456				 747.9081				
2.35%
4.65%
6.58%
-8.31%
													
фонд в облигаци
11.9771				 11.9771				
3.77%
1.02%
6.52%
3.30%
Смесен - балансиран 129.0113				 129.0113				
3.48%
6.24%
10.35%
3.01%
фонд в акции
7.5699				 7.5699				
4.79%
11.41%
16.57%
-4.88%
фонд в акции
10.9307				 10.9307				
5.05%
3.80%
8.84%
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
0.4963		
0.4938		 0.4913				
-12.25%
12.50%
-3.02%
-17.13%
Смесен - балансиран
0.7169		
0.7144		 0.7119				
-5.95%
6.24%
-3.36%
-8.57%
Смесен - консервативен 1.0274		
1.0259		 1.0244				
1.86%
1.36%
3.61%
0.68%
до 50 000 лв / 40000 USD		
над 50 000 лв / 40000 USD										
Фонд на паричен пазар 1.3291		
1.3271
1.3251				
3.46%
0.12%
5.64%
5.34%
фонд в облигаци
1.3402		
1.3362
1.3322				
2.64%
0.36%
4.51%
5.47%
Смесен - балансиран
0.8038		
0.8006
0.7974				
-7.68%
6.09%
-6.89%
-4.01%
фонд в акции
0.5399		
0.5372
0.5345				
-15.44%
10.58%
-14.69%
-10.80%
Смесен - балансиран
0.6913		
0.6885
0.6857				
-4.16%
7.09%
-4.97%
-10.04%
Фонд на паричен пазар												
0.0000		
0.0000
0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
1.0820		
1.0809
1.0269				
3.17%
0.20%
5.21%
5.02%
Фонд на паричен пазар 1.2123			
1.2123				
1.77%
0.17%
3.04%
3.68%
Смесен - балансиран
1.0135			
до 90 дни		
над 90 дни		
-2.94%
3.73%
-0.71%
0.06%
				
0.9984		
1.0085						
							
Смесен - балансиран
7.9677			
7.9677				
3.03%
8.06%
9.07%
-4.06%
фонд в акции
6.4989			
6.4989				
-1.40%
10.44%
3.01%
-7.56%
фонд в акции
2.4057			
2.4057				
-19.72%
13.66%
-17.43%
-27.73%
Смесен - консервативен 9.9264			
9.9264				
-5.98%
5.72%
5.80%
-0.27%
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
0.6515
0.6483
0.6467
0.6419
0.6419
0.6451		
0.6291
-15.28%
11.06%
-14.54%
-8.09%
фонд в акции
0.3377
0.3360
0.6467
0.3327
0.3327
0.3344		
0.3260
-20.29%
14.19%
-18.66%
-22.52%
за поръчки до 250 000 евро		
за поръчки над 250 000 евро
Цена
					
фонд в акции
97.6535		
96.4539		
95.7341		
-15.88%
15.81%
-5.80%
-3.10%
								
фонд в облигаци
315.3997				 314.4549				
0.47%
3.55%
-1.83%
5.96%
13.4315				 13.1668				
1.44%
3.18%
-0.34%
5.08%
Смесен - балансиран
11.9517				 11.6002				
-0.80%
5.69%
-3.47%
2.84%
фонд в акции
8.5014				 8.2514				
-3.34%
9.01%
-1.09%
-3.05%
Смесен - балансиран 20.8830				 20.8830				
0.13%
5.69%
0.88%
1.12%
													
фонд в акции
6.7635				 6.7297				
-2.26%
8.64%
5.46%
-8.89%
Смесен - балансиран
8.2046				 8.1636				
-2.59%
8.67%
4.94%
-4.66%
фонд в облигаци
12.4241				 12.3931				
4.71%
1.72%
8.23%
5.66%
													
фонд в акции
1.1722				 1.1488				
-4.15%
7.02%
-1.02%
3.27%
Смесен - балансиран
1.1059				 1.0948				
1.58%
5.70%
6.59%
3.20%

Валута

Код

За

Евро

EUR

1

Стойност
1,96

Разлика
0

Австралийски долар	

AUD

1

1,42

0,00103

Бразилски реал	

BRL

10

8,46

-0,04232

Канадски долар	

CAD

1

1,37

-0,00638

Швейцарски франк	

CHF

1

1,71

-0,01043

Китайски ренминби юан	

CNY

10

2,11

-0,00644

Чешка крона	

CZK

100

8,01

0,02486

Датска крона	

DKK

10

2,63

-0,00049

Британска лира	

GBP

1

2,23

-0,00601

Хонконгски долар	

HKD

10

1,73

-0,00548

Хърватска куна	

HRK

10

2,62

0,00378

Унгарски форинт	

HUF

1000

7,2

0,02769

Индонезийска рупия	

IDR

10000

1,58

-0,00521

Израелски шекел

ILS

10

3,78

-0,01202

Индийска рупия	

INR

100

2,96

-0,00748

Исландска крона	

ISK			

0,00000

Японска йена	

JPY

100

1,77

-0,00112

KRW

1000

1,26

-0,00147

Литовски литаc	

LTL

10

5,66

0,00000

Латвийски лат	

LVL

1

2,76

0,00000
-0,00844

Южнокорейски вон	

Мексиканско песо	

MXN

10

1,1

Малайзийски рингит	

MYR

10

4,56

-0,01237

Норвежка крона	

NOK

10

2,5

0,00896

Новозеландски долар	

NZD

1

1,13

0,00562

Филипинско песо	

PHP

100

3,2

-0,00078

Полска злота	

PLN

10

4,71

0,03730

Нова румънска лея	

RON

10

4,59

0,00657

Руска рубла	

RUB

100

4,68

0,01082

Шведска крона	

SEK

10

2,15

0,00839

Сингапурски долар	

SGD

1

1,12

-0,00193

Тайландски бат	

THB

100

4,53

-0,01392

Нова турска лира	

TRY

10

7,59

-0,00383

Щатски долар	

USD

1

1,35

-0,00460

Южноафрикански ранд	

ZAR

10

1,88

-0,00171

Злато (1 трой унция)

XAU

1

2546,01

-2,79000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 24.08.2011 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
06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008
14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008
20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007
04.01.2007
25.06.2007
01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009
07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010

▶ Валути спрямо евро
ВАЛУТА

Код

Купува

Продава

Hай-висока

Hай-ниска

Currency

Code

Buy

Sell

High

Low

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1,44

1,44

1,45

1,44

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

0,87

0,87

0,88

0,87

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

110,29

110,3

111,1

110,23

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1,14

1,14

1,14

1,13

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

7,83

7,83

7,84

7,8

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

9,13

9,14

9,16

9,09
1,42

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1,43

1,43

1,43

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1,38

1,38

1,38

1,37

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

272,5

272,65

272,96

270,46

ЧЕШКА КРОНА

CZK

24,42

24,44

24,54

24,33

РУСКА РУБЛА

RUB

41,8

41,84

41,91

41,61

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

4,16

4,16

4,17

4,14

Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 23.08.2011 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

Нетна стойност
Емисионна
Цена при
на активите на
стойност
обратно
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 24/08/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,029757
€ 1,050352
€ 1,024608
ОТП Омега Фонд на Фондовете в акции на
€ 0,769298
€ 0,784684
€ 0,765452
развитите пазари
ОТП Планета Фонд на фондовете в акции
€
0,712692
€
0,726946
€ 0,709129
на развиващите се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 19/08/2011 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 24/08/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,171442 лв.
1,171442 лв.
1,171442 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 24/08/2011 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 23.08.2011 г.
Договорен фонд
Сентинел - Принсипал

1.0135 лв.

Сентинел - Рапид

1,2123 лв.

01.06.2007
01.06.2007
04.09.2007
18.09.2006
10.06.2008

Източник: БАУД (www.baud.bg)

Цена на обр. изк.
до 90 дни

над 90 дни

0.9984 лв.

1.0085 лв.

1,2123 лв.

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

-0,71 %

1,77 %

3,04 %

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 22 август 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 24.08.2011 г.

03.05.2010
17.11.2003
27.12.2005
27.12.2005
07.09.2005
08.10.2007

Емисионна
стойност

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
13.4116
11.9342
8.4889
316.0295
N/A
11.8932
8.4597
Ти Би Ай Комфорт
317.6042
13.2992
N/A
8.4180
Ти Би Ай Хармония
317.6042
13.2992
11.8346
N/A
Ти Би Ай Динамик
Цените са в лева и са валидни за поръчки, подадени предишния работен ден. Разходите за емитиране на една акция или
един дял са включени в горепосочените цени.
Цената на обратно изкупуване на една акция/един дял на съответния фонд, от който е прехвърлянето е равна на Нетната стойност на активите на една акция или на един дял на този фонд.
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пазари 13
Регионални
индекси

Бенчмаркът на БФБ се оцвети в
зелено

Число на деня

Световни индекси

Обем

Американските акции започнаха търговията с повишение

110 655

Sofix: 371.65

+1.25%

Основният македонски индекс се повиши

MBI10: 2362.04

+0.81%

Основният индекс в Сърбия отчете
ръст

BELEX15: 633.75

▶ акции на “Адванс Терафонд” АДСИЦ бяха изтъргувани на
БФБ, като цената на книжата се понижи с 0.07%

+2.18%

Dow Jones: 10 981.05

+1.16%

Германският индекс регистрира
увеличение

DAX: 5521.62

+0.87%

Японският измерител се оцвети в
зелено

Nikkei 225: 8733.01

+1.22%

Повишение
Deutsche Telekom

Понижение
Deutsche Boerse

4.26% 2.53%
▶ до 9.51 EUR поскъпнаха
акциите на германската
телекомуникационна
компания

▶поевтиняха акциите на
германската борса, като
цената им достигна 37.32
EUR

Златото проби 1900 USD
и после поевтиня
Някои търговци
решиха да се
възползват от
рекордните
стойности на
благородния метал и
да продават
За първи път от седем сесии насам златото поевтиня
на световните пазари, след
като в понеделник прескочи психологическата бариера от 1900 USD/тр. у.
заради притесненията, че
икономическият растеж се
забавя.
Причината за понижението е, че някои търговци
решиха да се възползват
от рекордните стойности
на благородния метал и
да продават. Само от началото на август златото е
поскъпнало с 16%, съобщи
Bloomberg.
Последните статистически данни за август показ-

ват, че растежът в сектора на
услугите и производството
в Европа се е забавил до
най-ниското си темпо от
две години насам.
Стимул за покачването
на цената на златото са и
очакванията, че на срещата
в Джаксън Хоул в края на
седмицата председателят
на Федералния резерв Бен
Бернанке ще даде сигнал
за предстоящи нови мерки
за стимулиране на щатската
икономика.
Търговия

След едноседмичната серия на поскъпване вчера златото за незабавна
доставка поевтиня с 0.8%
до 1881.82 USD/тр. у. в
сутрешните часове на търговията в Лондон. Предния
ден металът се търгуваше
по 1913.50 USD/тр. у., което представлява ръст от
32% от началото на годината.
Златото за доставка през

Поскъпването на златото
през последните седмици
изненада повечето играчи на пазара.
Като се има предвид скоростта, с
която стана това, вероятността да
последва корекция се увеличава,
тъй като инвеститорите ще гледат
да приберат печалбите си. Тези,
които пропуснаха последните
неколкостотин долара от
поскъпването, вероятно смятат, че
златото е близо до краткосрочния
си връх, и предпочитат да купуват
сребро
Едел Тъли,

декември също изгуби 0.4%
от стойността си, като достигна 1884.80 USD/тр. у. на
нюйоркската борса Comex.
Достигнатият предния ден
връх беше 1917.90 USD/
тр. у.
Възходящ
период

Цената на благородния метал упорито върви нагоре
през последните 11 години, което е най-дългият
му възходящ период от
близо век. Интересът към
златото е провокиран от
желанието на инвеститорите да ограничат вложенията си в ценни книжа
и някои валути, след като
металът достигна исторически връх спрямо еврото,
британския паунд и швейцарския франк.
Междувременно инвестиционната банка UBS
повиши едномесечната
си прогноза за златото до
1950 USD/тр. у. от 1725

USD/тр. у. Очакванията за
цената в следващите три
месеца бяха ревизирани от
1850 на 2100 USD/тр. у.
Сребро

Среброто за незабавна доставка поевтиня с 1.4% до
43.155 USD/тр. у., след като
по-рано през деня достигна
44.25 USD/тр.у., което е
най-високата му стойност
от началото на май. През
тази година металът е поскъпнал с 40%. Притесненията на инвеститорите,
че цената на златото може
да е близо до връхната си
точка, може да ги накара да се пренасочат към
вложения в сребро, смятат
анализатори.
Леко понижение след
тригодишен връх отбеляза
и платината. Металът поевтиня с 0.3% до 1897.50
USD/тр. у., след като порано удари 1916.75 USD/
тр. у.
Иглика Филипова

23.08.2011

▶ Само от началото на август досега цената
на златото се е увеличила с 16%
Снимка Bloomberg
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1053,65

92,04

91,60

1000,00

88,5

1000

анализатор в UBS, Лондон, пред Bloomberg

Сребро
Потенциал за
поскъпване
▶ Среброто има по-голям
потенциал за поскъпване
от златото, след като
цената на жълтия метал
достигна рекордни стойности, смятат анализатори, цитирани от CNBC.
▶ Заради инерцията, която
се забелязва при алтернативите на златото,
вероятността за ръст
в цената на среброто е
доста голяма, коментира
Пол Хефнър от Gen2 Partners.

Според него среброто
може да поскъпне с още
15% от сегашните си нива
и да достигне 50 USD/тр.
у. В същото време, ако
се сбъдне прогнозата за
цена на златото от 2000
USD/тр. у., това ще бъде
ръст от около 5%.
▶ В момента пазарите са
водени от емоционални
подбуди и не става дума за
фундаментални причини, а
за страх. Затова е вероятно среброто да поскъпне
до 50 USD/тр. у. по същата
причина, поради която и
златото поскъпва, смята
Том Прайс от UBS.
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Apple пуска
евтина версия
на iPhone 4

20.34

▶ млн. броя iPhone
продаде Apple през
второто тримесечие
на годината, което
надмина очакванията
от 17-18 млн.

45

▶ млн. бройки
iPhone 5 имат заявени
производителите Hon
Hai и Pegatron

▶Ако иска да падне под цена от 200 USD за новата версия с 8 GB памет, Apple
ще трябва да създаде напълно нов телефон с по-ниски характеристики,
смятат анализатори
Снимка Bloomberg

Компанията цели
да се наложи на
развиващите се
пазари
Азиатски доставчици на
Apple Inc са започнали
да произвеждат търсения
iPhone 4 на по-ниски цени.
По-евтината версия е с 8
гигабайта памет по думите
на двама запознати, съобщи Reuters.
Устройството се произвежда от корейска компания, но няма информация
за името й. Досега Apple
работеше с японската
Toshiba и южнокорейската
Samsung Electronics.
Apple държи на поверителността и сигурността
както на доставчиците, така и на служителите си.
От компанията отказват да
коментират. Досегашните
им партньори от Samsung
отказаха коментар.

добавиха и бял вариант
на смартфона към своята
гама. Вариантът от 8 GB
се очаква до седмици, твърдят източници на Reuters.
Според някои анализатори по-евтиният iPhone 4
ще помогне на Apple да
увеличи продажбите си на
развиващите се пазари.
“Apple вероятно иска да
се включи в сегмента на
развиващите се пазари, където клиентите искат да
се прехвърлят към ниския
до среден клас телефони,
защото високият клас обикновено е на цена от 150200 USD”, казва анализаторът Бони Чанг от Yuanta
Securities. Според нея обаче
дори версията с 8 GB памет едва ли ще падне под
цена от 200 USD, затова
компанията трябва да създаде напълно нов телефон
с по-ниски характеристики,
подходящ за развиващите
се пазари.

На по-ниска цена

Клас нагоре

Популярният iPhone 4 за
първи път беше представен
през юни 2010 г. с версии
от 16 и 32 GB. През април

Същевременно през септември се очаква Apple да
пусне в продажба новия
iPhone 5. Смартфонът, на-

ричан от някои iPhone 4S
заради сходната визия с
предишния модел, ще има
по-голям сензорен екран,
по-добра антена и 8 мегапиксела камера. Производителите на iPhone 5 от Hon
Hai и Pegatron имат заявка
за 45 млн. бройки, твърди
запознат.
Възможностите
на Китай

За второто тримесечие на
годината Apple продаде
20.34 млн. броя iPhone, докато се очакваха продажби
на 17-18 млн. Предполага
се, че азиатският пазар ще
увеличи печалбите. Главният оперативен директор
на компанията Тим Куук
обяви през юли, че тя има
особено високи очаквания
за Китай. “Вярвам, че сега
просто се докосваме по
повърхността. Мисля, че
в Китай се крият невероятни възможности”, каза
Куук.
Благодарение на Китай
приходите на Apple се
повишиха с 82% до 28.6
млрд. USD през второто
тримесечие на 2011 г. 

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

За допълнителна информация и заявки:
тел.02/4395 822, e-mail: reklama@pari.bg
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Ние сме
в средата
на драматична
и широка
технологична и
икономическа
промяна,
при която
софтуерните
компании ще
завземат големи
дялове от
икономиката

Успешни
компании
са именно
тези, които
преобръщат
установени
индустриални
структури

Защо софтуерът
изяжда света
Марк Андрисен*

Визитка

▶ Марк Андрисен е
американски предприемач, инвеститор,
софтуерен инженер
и мултимилионер,
който става известен като съосновател на компанията Netscape. Той е в
борда на директорите на компании като
Facebook, eBay и НР.
▶ Съосновател и
генерален партньор е във фонда за
рискови инвестиции
Andreessen-Horowitz,
който е предоставил инвестиции на
Facebook, Groupon,
Skype, Twitter, Zynga
и Foursquare. Лично е
инвестирал в Digg и
LinkedIn.

*За Wall Street Journal,
със съкращения

Hewlett-Packard (където аз
съм член на борда на директорите) обяви, че обмисля да
се отърве от своето куцащо
подразделение за персонални
компютри и вместо това да
инвестира повече в софтуер, където вижда по-голям
потенциал за растеж. Същевременно Google планира
да купи производителя на
мобилни телефони Motorola
Mobility. И двете решения
шокираха технологичния
свят. Но и двете следват тенденция, която наблюдавам и
която ми дава оптимизъм за
бъдещето на американската
и световната икономика въпреки скорошните проблеми
с фондовите пазари.
Накратко, софтуерът
изяжда света

Повече от десет години след
пика на дот-ком балона от
края на 90-те години около дузина интернет компании като Facebook и Twitter
предизвикват разногласия в
Силициевата долина поради
бързо растящите си оценки
на частния пазар. Хората се
питат: "Това не е ли поредният опасен балон?". Аз, както
и други, защитаваме обратната теза. Ние вярваме, че
много от новите известни
интернет компании създават
истински бизнеси с висок
ръст и високи маржове.
Фондовите борси
днес мразят
технологиите

Това си личи от коефициентите P/E (цена/печалба) на

основните публични технологични компании, които са
на най-ниските си равнища.
Apple например има коефициент Р/Е около 15.2, колкото и това на общия фондов
пазар, въпреки огромните
печалби и доминиращата
пазарна позиция на компанията (тя стана най-голямата в
Америка по пазарна капитализация, като надмина Exxon
Mobil). И най-вече не може
да има балон, когато хората
постоянно крещят "Балон!".
Голяма част от дебата все
още се върти около финансовите оценки вместо около
криещата се под тях стойност
на новите компании от Силициевата долина. Теорията ми
е, че сме в средата на драматична и широка технологична и икономическа промяна,
при която софтуерните компании ще завземат големи
дялове от икономиката.
Все повече големи корпорации и индустрии се управляват чрез софтуер, доставян като онлайн услуга - от
киното, през земеделието
до националната отбрана.
Успешни компании са именно тези, които преобръщат
установени индустриални
структури.
Защо това се случва
точно сега

Вече всички технологии, необходими за управлението
на един бизнес, най-накрая
работят както трябва и може
да бъдат доставяни в глобален мащаб. От инженерна
гледна точка инструментите

за програмиране на софтуер
и интернет базирани услуги
улесняват стартирането на
нови глобални софтуерни
компании в множество индустрии, без необходимостта
от инвестиции за нова инфраструктура или за обучение на
нови работници. При по-малки разходи за стартиране и
значително разширен пазар
за онлайн услуги резултатът
е първата в историята напълно дигитално свързана
глобална икономика.
Най-яркият пример

за този феномен, при който
софтуерът изяжда традиционен бизнес, са смъртта
на веригата книжарници
Borders и съответстващият
възход на онлайн магазина
Amazon. През 2001 г. Borders
прехвърлиха онлайн дистрибуцията си на Amazon,
смятайки онлайн продажбите за маловажни. Днес найголемият продавач на книги
е софтуерна компания. Вече
дори книгите са софтуер.
Най-голямата видеоуслуга
по брой абонати е софтуерна
компания: Netflix. Доминиращите музикални компании
също са софтуерни: Apple
с техните iTunes, Spotify и
Pandora. Традиционните звукозаписни компании съществуват единствено за да снабдяват софтуерните фирми
със съдържание. Най-бързо
развиващите се компании за
забавление са производителите на видеоигри, а най-скоростно растящата сред тях е
Zynga, която доставя игрите

си само онлайн.
Най-добрата филмова компания за последните десетилетия Pixar започна като
софтуерна. Самите Disney
трябваше да ги купят, за да
останат в бизнеса. Фотографията отдавна е изядена от
софтуера. Най-голямата директна маркетингова платформа е Google. Компании
като Groupon и Foursquare
си съперничат с физическите
магазини. Най-бързо растящата телекомуникационна
компания е Skype, LinkedIn
е най-бързо развиващата се
компания за подбор на персонал.
При все това секторът е
изправен
Пред няколко
предизвикателства

Първо, всяка нова компания
днес се изгражда в условия
на огромни икономически
затруднения, което прави
предизвикателството доста
по-голямо, отколкото беше
през относително спокойното
последно десетилетие на XX
век. Добрaта новина за тези
компании е, че онези, които

Новите
компании
трябва да
изградят
стабилна
култура на
работа, да
очароват
клиентите си и,
да, да повишат
пазарната си
оценка
успеят, ще бъдат изключително издръжливи. А когато
икономиката се стабилизира,
най-добрите ще растат още
по-бързо.
Второ, много хора в САЩ и
по света нямат необходимите
умения и образование, за да
участват в новите фирми,
изникващи от софтуерната
революция. Това е трагично,
тъй като всяка компания, с която работя, е гладна за таланти. Квалифицирани софтуерни инженери, мениджъри и
маркетингови специалисти
в Силициевата долина могат
да оберат десетки високоплатени работни места, ако
поискат, докато общото ниво
на безработица остава високо
до небето. Този проблем се
утежнява и от факта, че много
работещи в съществуващите
индустрии ще бъдат изхвърлени на грешната страна на
софтуерното преобразуване
и може никога повече да не
намерят работа в собствените си области. Няма как да
решим този проблем освен
чрез образование, а дотогава
трябва да извървим дълъг
път.
И накрая новите компании
трябва да докажат стойността си. Те трябва да изградят
стабилна култура на работа,
да очароват клиентите си и,
да, да повишат пазарната си
оценка. Никой не трябва да
очаква, че изграждането на
нова софтуерна компания в
установена индустрия ще е
лесно. То е брутално трудно. Щастлив съм да работя
с някои от най-добрите от
новосъздадените софтуерни
компании и мога да ви кажа,
че те са наистина добри в
това, което вършат. Ако те
успеят да отговорят на очакванията, ще се превърнат в
някои от крайъгълните камъни на глобалната икономика,
изяждайки много по-големи
пазари от тези, в които досега
технологичната индустрия е
можела да участва.
Вместо постоянно да обсъждаме пазарните им оценки, нека се опитаме да разберем как новото поколение
технологични корпорации
вършат работата си, какви са
по-широките последици за
икономиката и какво можем
да направим, за да увеличим
броя на иновативните софтуерни компании. Това е голяма
възможност. Аз знам къде ще
заложа парите си.

„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
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Плеяда от вкусотии
Заведението на фирма
"Бомато" в центъра
на София дава ново
значение на понятието
кулинарен магазин
снимки боби тошев

Предлагаме
по различен
начин самата
храна и клиентите казват, че не са
срещали подобни
магазини
Мартина Тонева,
създател и управител
на магазина

▶ Пиле „Тай” със зелено къри

▶ Гратинирано пилешко
филе с маслиново тепенаде
и хрупкави зеленчуци

В продължение на осем години Мартина Тонева всяка
сутрин отива в офиса на Kuhn
Partners в Брюксел, част от
Thomson Reuters Corporation,
и отговаря за връзки с инвеститорите. Но в свободното
си време тя има съвсем различна страст - събира рецепти, кулинарни рецепти. Има
хиляди рецепти, събрани в
папки - прилежно класифицирани с години. "Събирах
ги, въпреки че реално нямах
нужда", разказва тя.
Но накрая им намира приложение. Бавно и полека
идеята се избистря в ума на
Мартина и тя събира кураж
да отвори заведение в
София. "Винаги ми
се е искало да
направя нещо
подобно, но никога не съм се
осмелявала да
направя крачката", споделя тя.
Събрала достатъчно корпоративен и бизнес опит, тя
знае как да се справи с
това смело начинание.
Корените на влечението
на Мартина към кулинарния
бизнес идват още от прадядо
й Иван Стоянов. Заедно с
брат си той създава прочутата сладкарница "Цар Освободител", където през 30-те се
събирали писатели като Елин
Пелин и Йордан Йовков.
"Може би това е обяснението на страстта и интереса ми
към този бизнес и на това, че
в продължение на години съм
събирала хиляди рецепти",
споделя собственичката.
Стъпки 1 и 2

"Бомато" отваря първия си
кулинарен магазин на бул.
"Прага" 2 преди 8 месеца.

▶ Фритата с тиквички
и чедър

"Започнахме по време на
криза, така че не знаем какво
е да няма криза", разказва
Мартина. И въпреки това е
оптимистично настроена и
отваря и втори кулинарен магазин (така го нарича самата
тя) на ъгъла на бул. "Витоша"
и ул. "Позитано". "Няма смисъл да се оплакваме - взели
сме решението и работим,
за да вървим напред. От нас
зависи."
Различното е...

Когато чуе "кулинарен магазин", човек обикновено
си представя място, на което
продават готови салати, предястия и изстинали ястия. В
този обаче нещата изглеждат
другояче. В трите витрини
има най-разнообразни ястия - освен пресни салати
и готвени ястия с месо и
зеленчуци, редица сладки
и солени пайове, кишове,
хлебчета, хапки, сладкиши,
торти и чийзкейкове. "Много
е трудно човек да пробва от
всичко", възкликва клиентка
на влизане.
Видимо е, че всичко е
прясно приготвено, а не е
никак скъпо. Средната цена
на ястията е 2-3 лв., което е повече от прилично за
топлокацията, на която се
намира магазинът. "Цените
ни са съобразени с услугата
и продукта - ние не предлагаме седящи места, не предлагаме сервиз и екстрите на
един ресторант", пояснява
Мартина.
За заведение на "Витошка"
е доста необичайно средната
цена на ястията да е 2-3 лв.,
но нещата тук стоят точно
така.
"Кишът е френска, белгийска кухня, но ние правим
модерна вариация на ори-

квички
▶ Кюфтета от ти

гиналната рецепта", казва
Мартина и обяснява, че оригиналът е по-тежък, с повече
сирена, "зеленчукът почти
не присъства там". "Този
киш е съвременна, свежа и
лека вариация на това", казва
Мартина.
Идеята на магазина е да
предлага качествена храна,
но съобразена с балканския
вкус - с повече подправки,
местни зеленчуци и пресни
продукти. "Държим изключително много на качеството. Не използваме никакви
консерванти", казва собственичката.
На плота до касата има
поднос с парченца брауни
за дегустация, които веднага
привличат вниманието ми.
Изненадата ми от вкуса им
е голяма - белгийският шоколад с хрупкава коричка се
топи в устата и е по-вкусен
дори и от оригиналните браунита, които съм опитвала
в САЩ.
Паят със сьомга има заливка, която напомня лек
крем карамел, а този със
спанак е по-солен и сочен.
Завършваме обяда с домашен чийзкейк, който надминава и пайовете. Учудваш се
колко различни аромати се
долавят в една хапка - дъх на

▶ Антипасти (домат и патладжан
с моцарела и босилек)

лимон, намек за бисквити с
канела и ронещо се прясно
сирене.
Обяд е и собствениците и
продавачите са непрекъснато със заети ръце, за да могат
да обслужат постоянната
опашка от около 10 души.
На нея се редят както дами
в костюми, така и ученици.
"Опашките в по-активни
дни стигат до улицата", казва Мартина.
Без име

"В най-скоро време ще си
имаме и име, и лого, и ще
станем разпознаваеми. Все
още ни опознават. Научават
стила ни, кухнята ни. Всякакви хора идват: клиентите
ни са млади и динамични
хора от офисите наоколо,
които са отворени към различна кухня", допълва тя.
Кулинарният магазин съвсем
скоро ще започне да предлага доставки по домовете.
"Ставаме в 5.30", казва
Мартина и обяснява, че само
така екипът от 5 души може
да предложи такава широка
гама от прясно приготвени продукти. "Предлагаме
по различен начин самата
храна и клиентите казват,
че не са срещали подобни
магазини."
Теодора Мусева

▶ Киш с моцарела,
домати, чушки

