Тема на деня ▶ 4-5

Фонд „Научни
измами”
През последните години във фонда за научни
изследвания са ставали груби нарушения за
стотици милиони левове

Понеделник

29 август 2011, брой 164 (5224)

Компании ▶ 10

Българският кандидат за
„Булгартабак” започва
строежа на свой завод
Бойко Качулев, изп. директор на „Кингс табако”

USD/BGN: 1.35803

EUR/USD: 1.44020

Sofix: 373.45

BG40: 121.63

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

+0.15%

-0.15%

-0.31%

+0.29%

Износителите
вече усещат
свиването
на Запад
Компаниите занижават прогнозите
си за растеж през тази година, а
банките признават, че се опитват да
свият кредитирането на експортния
сектор заради кризисната ситуация
в Европа ▶ 8-9

Новини ▶ 2, 7

Един
барел
хвалби за
„Лукойл
Нефтохим”

Свят ▶ 11

Next Generation ▶ 14-15

Ураганът „Айрин” блокира
Източното крайбрежие на САЩ

Играта на
играчите
С двама приятели
Георги Дичев
преобръща
геймърската
си страст в
бързорастящ бизнес

цена 1.50 лева
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Мнения

Bob

▶ Със своите прекомерни
амбиции за власт и лична
облага старите членове на
коалицията разрушават
цяла една синя идея, в която
много хора повярваха преди
време.
анонимен
Тема на деня ▶ 8-9

Новини ▶ 4-5

За половин година
министрите са дали 400
обещания, а са изпълнили
само 10% от тях

Ерата
Стив Джобс

Петък

26 август 2011, брой 163 (5223)

USD/BGN: 1.35596

EUR/USD: 1.44240

Sofix: 374.60

BG40: 121.628

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

+0.06%

Губещ
Наото Кан

Изпълнителният директор на втората по големина верига
магазини за луксозни стоки и бижута Tiffany Майкъл Ковалски
обяви, че печалбата на компанията му за второто тримесечие на годината e по-високd от очакваното. Нетните приходи на веригата за трите месеца, завършили на 31 юли, са
се увеличили с 33% до 90 млн. USD. Причината са успехите на
веригата в Азия и Южна Америка.

Японският премиер Наото Кан подаде оставка след малко повече
от година начело на правителството. Той беше обещал да се
оттегли, след като парламентът приеме закона за емитиране на
държавни облигации за покриване на дефицита и за насърчаване
на производството на енергия от възобновяеми източници.
Причина за оставката му е и недоволството на японците от
начина, по който се справяше с аварията с АЕЦ “Фукушима”.

Коментар

▶ По темата „ДСБ на път
да се откаже от коалицията със СДС”
▶ Жалко е наистина за тези
партии. Някога СДС и неговите лидери вдъхновяваха
и водеха след себе си милиони. Сега са останали само
лидерите, жадни за власт
и наредени в една дружинка
с БСП и Доган срещу едно
дясно управление. Трудно
ми е само да разбера какво
делят, като не им останаха избиратели.

Кабинетът на
обещанията

Печеливш
Майкъл Ковалски

-0.06%

+0.89%

-0.51%

цена 1.50 лева

Сребърният
тандарт
Поскъпването на благородните
метали повиши инвестиционния
интерес към тях.
Ако златото обаче е традиционното
“убежище”, повишеното търсене
на сребро разкрива неизползвания
потенциал на този метал ▶ 12-13
Новини ▶ 7

Компании ▶ 14

Weekend ▶ 20-21

Рибарското
селище
“Ченгене
скеле” до
Бургас
ще бъде
узаконено

Приходите
в общото
застраховане
отново
тръгнаха
надолу

Да разхождаш приятели

За една
година от
Free Sofia
Tour са
развели из
града над
5000 души
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1

Официалният химн на
ГЕРБ стана изключително популярен в
социалните мрежи.
Текстът на произведението е на Людмил Такев, а
музиката - на Митко Щерев

2

Samsung представя
нова стратегия
за серията Galaxy.
Смартфоните с
Android на компанията ще
бъдат именувани по нови
критерии

3

„Айрин” взе 7 жертви
по пътя си към Ню
Йорк. Близо 2 млн.
домакинства по Източното крайбрежие са без
електричество

Каква е
вашата
мисия,
посланик
Уорлик?
Доскоро представата на българския народ за работата на чуждите посланици у нас беше бегла, но
ясна - строги хора, които работят
с всички средства на дипломацията, официални представители на
дадена страна, посредници между
нейните висши държавници и
българските. Безспорно през годините на прехода вниманието ни
беше изострено към посланиците
на САЩ у нас. Това е разбираемо
предвид факта, че България още
пази ужасяващия за мнозина спомен от наложеното руско влияние
и зависимост, а след промените
Щатите се превърнаха в най-желаната цел, олицетворяваща свобода,
възможности и разнообразие.
Общественото внимание към
посланиците на САЩ у нас
винаги се изостряше при смяната
на един с друг. Изпращахме ги
с почести, а посрещахме новите
със засилен интерес от страна
на медиите. Сега пък се следи
засилено всяка тяхна секретна
грама, публикувана в Wikileaks,
защото именно там може да се
прочете истината за определени
теми, които българските управляващи или избягват, или изкривяват
до неузнаваемост. Последният
американски посланик, стъпил на
българска земя обаче, е на път да
разбие представата на обществото
за висшата мисия на неговата професия. Вместо да върши кротко
своите дела и да взима отношение
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Или
дипломацията
е поела в нова
посока на развитие
и не е толкова
дипломация, или
американският
посланик направи
много явен гаф при
изпълнението на
поредната задача
- посещението в
„Лукойл Нефтохим”
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по определени теми само тогава,
когато е необходимо, постоянното
присъствие на Джеймс Уорлик в
медийния обектив е леко стряскащо, а на моменти даже дразнещо.
Няма актуална тема или проблем
в страната, по които той публично
да не е взел отношение - преди
време поздрави независимите
депутати за смелостта да напуснат партиите, в които преди това
са членували. Зарадва медийния
елит, като го удостои с вниманието
си на организирана дискусия, на
която настоя за прозрачност на капиталите в медиите, включително
и в интернет. Хиперактивността
на посланик Уорлик продължи
с награждаването на културния
министър Вежди Рашидов за приноса му в борбата с пиратството.
Дипломатът чете лекции за ромската интеграция във Варна и дори
посети десетки ромски семейства
в станалия печално известен блок
20 в Ямбол. Сериозните си професионални задължения посланикът
разрежда с участие в сериали и
присъствие на различни културни
и не толкова културни мероприятия в компанията на български
актриси и певици.
Едно събитие от края на миналата седмица отново постави ребром
въпроса какво всъщност прави
посланик Уорлик у нас. В типичния
си стил да се меси в наболели български казуси дипломатът посети
рафинерията „Лукойл Нехтохим”.
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И вместо да направи опит да заеме
страната на правдата, както се
опитваше до момента, той изсипа
поредица от похвали към бургаската
рафинерия. А само преди няколко месеца, по време на форум за
престъпността Уорлик обяви, че в
България има две съдебни системи - една за богатите, а другата
за обикновените хора. „Голямото
предизвикателство пред България
е да установи върховенство на
закона, което да гарантира, че няма
двоен аршин в правораздаването”,
подчерта през март американският
посланик. На фона на последната му публична изява от петък
тези силни думи загубиха своята
стойност. Двойният аршин в случая
прилага не само държавата, но и дипломатът. Да тръбиш как „Лукойл”
е „високо уважавана международно оперираща компания както по
света, така и в САЩ”, в момент, в
който правителството прави опит да
въведе равенство пред закона и да
накара рафинерията да се преклони
пред него, така както направи с помалките участници - това е повод
за критика. Също така е повод да
се замислим какво всъщност прави
посланик Уорлик у нас. На всички
ни е ясно, че активността на всеки
посланик е част от задълженията
му. Но или дипломацията е поела
в нова посока на развитие и не е
толкова дипломация, или Джеймс
Уорлик направи много явен гаф
при изпълнението на поредната
задача.
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Военната ни намеса е
истински успех.
За режима на Кадафи
съпротивата е изгубена

▶ млн. лв. национални доплащания за тютюн отпуска ДФ
„Земеделие”

Андерс Фог Расмусен, генерален секретар на НАТО

Сближаване на позициите

СДС и ДСБ се разбраха за местните избори
Кандидатът за
столичен кмет на
сините Прошко
Прошков получи и
подкрепата на РЗС

СДС и ДСБ ще се явят заедно
на местните избори за София
с общи листи за общински
съветници и общ кандидат
за кмет. На заседание вчера
Градският съвет на СДС е
взел решението с убедително
мнозинство. За обединено
участие в изборите са гласували 49 души, петима са били
„против”, а двама - „въздържали се”.
Взаимни компромиси

Председателят на СДС-София Борислав Бориславов
обяви, че и двете партии са

направили компромис. СДС
отстъпва на ДСБ четвъртото
и петнадесетото място в листата, като с това компенсира
първото място на общия кандидат - Прошко Прошков.
„Не си струва заради пазарлъка за един-двама кандидати
за общински съветници да
се разочароват 22-те хиляди
избиратели, които се явиха
на предварителните избори в
София. Важно е да се постигне по-голямата цел - десницата да е обединена, защото
тя е истинската алтернатива
на сегашното управление”,
коментира Бориславов.
Подкрепа от РЗС

Вчера стана ясно, че Прошков ще бъде подкрепен и от
РЗС. Това заяви лидерът на
партията Яне Янев на из-

вънредна пресконференция
в централата на партията.
Водач на листата на РЗС за
София от гражданската квота ще бъде Мартин Заимов.
Преди четири години Заимов
беше издигнат за изборите в
София от ДСБ и СДС. Той е
подписал Паметната бележка на РЗС, с която заявява
подкрепата си за Прошков
и призовава за подкрепа на
партийния кандидат за президент - Атанас Семов.
„Ако досега имаше съмнения, че Прошко Прошков ще
отиде на балотаж, от днес
няма да има такива. С подкрепата на РЗС Прошков със сигурност ще участва на втория
тур на изборите в столицата”,
обясни лидерът на РЗС. Според Яне Янев партията му
подкрепя синия кандидат,

След шестмесечен ремонт

ГЕРБ откри новия си офис,
но кандидатът за президент
ще стане ясен в неделя

▶ГЕРБ откри обновения си централен офис в София

Лозунгът на управляващата партия
за президентския и
местния вот ще бъде
„Градим България”
ГЕРБ вече са решили кои ще
са кандидатите им за президентските избори наесен
и ще бъдат обявени официално следващата неделя.
Това съобщи министърът
на вътрешните работи и
председател на предизборния щаб на управляващата
партия Цветан Цветанов по
време на празничен водосвет
по повод откриването на
обновения централен офис
на ГЕРБ.
По-рано този месец министър-председателят заяви,

че забавянето на обявяването на кандидата на ГЕРБ за
президент е заради неприключилия ремонт на партийния офис. На откриването на
новата централа присъстваха
председателят на парламента
Цецка Цачева, заместникпредседателят на парламентарната група на ГЕРБ Искра
Фидосова и министри от кабинета. Цветанов отказа да
даде подробности относно
номинираната кандидат-президентска двойка, казвайки
само, че двамата са „добре
известни български граждани”. Министърът отрече
самият той да е кандидат за
президентския пост.
Изборни слогани

Цветанов съобщи още как-

снимка емилия костадинова

во ще е мотото на партия
ГЕРБ за президентските
избори. То ще гласи „Градим България”, а слоганите
за местните избори ще са
вариации на основния и ще
включват името на съответния град: „Градим София”,
„Градим Варна”, „Градим
Бургас” и т. н.
Последна порция
кандидат-кметове

Във вторник Цветанов ще
обяви последната порция
от 65 кандидати за кметове във вече ремонтираната
централа. Досега бяха издигнати общо 199 номинации, като по-рано този
месец бяха представени 51
претенденти.
Пламен Димитров

защото е изключително важно София да се отнеме от
групировката ГЕРБ, която ръководи столицата по модела
„Софиянски - Борисов”.
Причини за спора

През седмицата позициите на
десните партии се разминаха
за броя и съотношението на
членовете им в листата за
местните избори. От ДСБ
изискваха броят на кандидатите да бъде в съотношение
3:2 спрямо резултата от предходните избори. Вчера беше
крайният срок за регистрирането на Синята коалиция за
участие в местните избори.
„Готови сме да влезем в битка
- София има нужда от промяна”, обяви лидерът на СДС
Мартин Димитров.
Златина Димитрова

▶СДС и ДСБ официално обявиха Прошко Прошков за
свой общ кандидат за кмет в София
Снимка Марина Ангелова
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4 Новини тема на деня

Фонд
“Научни
измами”

Така може да се перифразира
името на Фонд “Научни
изследвания”, след като стана
ясно, че през последните години
там са ставали груби нарушения
за стотици милиони левове
Корупционни практики при
финансиране на научни
проекти, субсидиране “по
симпатия”, укрити или липсващи рецензии. Това са само част от нарушенията на
Фонд “Научни изследвания”
за периода 2008-2009 г., цитирани в доклад на бившия
управител на институцията
проф. Емил Хорозов. До-

кументът беше изготвен от
работна група още в края на
миналата година, но до днес
няма отговор на ключовите
въпроси: защо са допуснати
подобни нарушения и кой е
виновен. С доклада е запознат и министърът на образованието Сергей Игнатов.
Засега е ясно само, че през
март тази година документът

е предаден на компетентните
органи - Министерството
на финансите, Агенцията за
държавна финансова инспекция (АДФИ) и Комисията за борба с корупцията.
Резултати обаче още няма
или поне не са обявени. А
проф. Хорозов отдавна не
ръководи фонда. Настоящият
му управител е проф. Кирил

Топалов. Версиите им за ситуацията и проблемите във
фонда са колкото различни,
толкова и еднакви.
Нарушенията

В доклада на проф. Хорозов
се говори предимно за корупция и раздаване на субсидиите за научни изследвания
под масата. “Само 6 проек-

та са спечелили общо 83
млн. лв., тоест около 2/3 от
средствата на цялата конкурсна сесия, практически без
конкурс”, пише в резюмето
на доклада. В него се казва
още, че 27 млн. лв. са били
разпределени на проекти с
укрити рецензии. Посочен
е и друг фрапиращ случай,
който няма пряка връзка с

научни проекти, но все пак
е стряскащ. “В нарушение
на Закона за обществените
поръчки фондът е възложил
на фирма да създаде онлайн
среда за подаване и оценяване на научни проекти без обявяване на търг, както изисква
тогавашният закон. За тази
услуга фондът е заплатил 150
хил. лв.”, пише в доклада,

Интервю Проф. Емил Хорозов, бивш директор на Фонд “Научни изследвания”

Нарушенията са на всяка крачка във фонда
Науката не е найслабото място в
България, но докато
е притисната, ще
продължава да върви
надолу
▶Проф. Хорозов, защо
подадохте оставка като
директор на Фонд “Научни
изследвания”?

- Подадох оставката си,
защото министърът на образованието поддържаше една
практика, която противоречи
на закона. И аз му го казах в прав текст. Отговорът
беше “Науката в България
управлявам аз”. Аз все пак
си мисля, че и други неща в
България управляват науката,
например законите, които
мисля, че стоят над министъра. Идеята да напусна се
появи спонтанно, не съм се
чувствал кой знае колко комфортно във фонда, но имах
желание да се боря.
▶Освен доклада какво
друго направихте, докато
бяхте директор на фонда?

Снимка Марина Ангелова

В момента фондът е затънал и
не съществува, представлява
просто група хора, които получават
заплати

- Познавам правилниците на фондовете по света и
съвсем сам изготвих проект
за такъв правилник. Работих
върху него четири месеца.
Дадох го на министъра и за
него нито дума не съм чул.
Единствено се коментираше,
че целя да превърна фонда в
министерство. Не се хареса
това, че искам да направя

фонда европейски.
През лятото на 2010 г. започнах да събирам данни каква
техника е дадена по фонда.
Като получих сведенията,
реших, че е необходимо към
фонда да има специална комисия, която да следи как се
използва апаратурата, каква
апаратура е нужна на България и какви са възможностите да се изпращат български
учени в чужбина, за да използват оборудване, което не
можем да си позволим.
Открих и много “дребни”
нарушения. Например, преди
да се намеся, фондът плащаше безумна месечна такса за
интернет. Бяха изчезнали и
компютри, които ми предложиха да бракуваме, макар че
липсваха. След отказа ми да
се бракуват, компютрите се
появиха. Това наистина са
дреболии в сравнение с останалите, но нарушенията са на
всяка крачка във фонда.
▶Проектите, които са
спечелили, получили ли са
финансиране?

- Проектите получават финансирането на два пъти. За
2008 г. всички проекти са получили първата част, втората
трябваше аз да я изплатя, но
не бяха отпуснати пари и успях да платя наполовина. Половината проекти от 2009 г.
бяха финансирани още същата година, плащани са пари
до 29 декември. Всички тези
проекти, за които казвам, че

са класирани, неправомерно
са получили парите си още
през 2009 г., което означава,
че тези хора са знаели, че
през следващата година няма
да има финансиране.
▶Каква част от всички
проекти са нерегламентирано класирани според
доклада ви?

- Процентът е ужасяващ.
40% са нелегитимни. Ако
беше един процент, човек
ще каже станала е грешка. Аз
мога да ви кажа, че наистина
грешка е възможна и може да
се появи по много причини.
Особено при тази допотопна
организация. Затова искахме
да направим съвременна организация, за да можем да
предотвратяваме грешките.
▶А какво се случва с финансираните проекти в
момента?

- По време на разследването ние се занимавахме само с
формалната част на нещата.
А именно функционирането
на финансираните проекти е
останалата част от проблема.
Там нещата са много сериозни. Това е едно “море” за
разследване, до което никога
няма да ме допуснат.
▶Как трябва да се организира работата на фонда?

- Работата е многопланова.
В България отговорността по
протичането на конкурсите е
на министъра. Следователно

Не се
хареса,
че искам да
направя фонда
европейски
според закона и нарушенията
са негова работа. Според мен
това не трябва да е така. Процесът изисква физическо време, поглед от много страни и
разбира се, трябва да си учен.
Това не е работа и на директора на фонда. Нужен е нов
правилник, функционираща
база данни, сайт. Не казвам,
че когато направим това, науката ще цъфне, но постепенно нещата ще се променят.
Науката не е най-слабото
място на България, но докато
е притисната, ще продължава
да върви надолу.
▶Какво се случва в момента?

- Фондът е затънал и не
съществува, представлява
просто група хора, които
получават заплати. Няма
конкурси. Моят наследник
Кирил Топалов е писател, той
не се занимава с наука. Разбира се, не е достатъчно да си
добър учен. Трябва да знаеш
как текат процесите в един
фонд. Такива хора в България
има, а те избраха един литератор и много трудно мога да
повярвам, че този човек може
да ръководи фонд.
Ангел Симитчиев
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Бюджет на Фонд „Научни изследвания“
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Снимка shutterstock

като се казва, че по-късно
тази фирма е получила още
36 хил. лв. от фонда, без да
е ясно за какво точно са отишли парите.
Проф. Хорозов и работната
му група разследват само
периода 2009-2010 г., защото по думите му дирекция
“Наука” им отказва достъп
до документацията за дей-

ността на фонда в предишни
години. Тази документация
се намира в дирекцията, защото преди 2005 г. фондът е
част от нея. След това става
второстепенен разпоредител
на бюджетни средства към
просветното министерство
и самостоятелно юридическо лице. Според Хорозов
схемите през предишните

години са същите, като единствената разлика е в парите,
които са дадени. “През 2007
г. са раздадени 10-15 млн.
лв., следващата година, която
разследвах аз, са раздадени
100 млн. лв.”, уточнява проф.
Хорозов.
И още нарушения

Вътрешен одит на минис-
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терството на образованието
за периода 2009-2010 г. обаче
също показва значителни нарушения. От края на 2009 до
2011 г. управител на фонда
е проф. Емил Хорозов. “От
одита става ясно, че през 2010
г. над 2.5 млн. лв. от бюджета
на фонда са изплатени, без
да е налице основание за
това”, казва пред в. “Пари”
настоящият управител на
институцията проф. Кирил
Топалов. И допълва, че “бившият управител не е изготвил
и представил нито задължителната годишна оперативна
програма, която се утвърждава от министъра, нито също
така задължителния годишен
отчет за дейността на фонда
през 2010 г., който се одобрява от изпълнителния съвет
на фонда. Не е утвърден и
бюджет за проведения през
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годината конкурс.”
В момента обаче фондът
работел на пълна пара, за да
навакса изоставането, и то
само с бюджет от 30 млн. лв.,
казва още проф. Топалов.
Нищо ново под
слънцето

Едва ли някой се изненадва
от подобни констатации за
работата на Фонд “Научни
изследвания”. От години в
научните среди у нас се говори, че средствата от фонда се
разпределят сред определен
кръг учени. Също така никой
не упражнява необходимия
контрол върху разпределянето на средствата. Всъщност
най-големите злоупотреби
започват точно през 2008 г.
А основната причина за това
е промяната на процедурата за оценка на проектите,
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след намалението
на бюджета
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кандидатстващи за финансиране от фонда. Въвежда
се национален кръг на оценяване, което противоречи на
международните практики
за независима и обективна
експертиза. Според Центъра
за изследване на демокрацията именно това е довело до
намаляване на прозрачността
и ефективността на фонда
през 2008-2009 г.
Ефектът е ясен - злоупотреба с пари и ниски научни резултати. Независимата
изследователска компания
в областта на технологиите и науката Science Metrix
обяснява ситуацията кратко
и ясно: “Скромният научен
принос на България през последните 30 години остава
устойчив.”
Елена Петкова
Ангел Симитчиев

Интервю Проф. Кирил Топалов, управител на Фонд „Научни изследвания”

С подписа на бившия управител са
изхарчени в нарушение 4 млн. лв.
В нарушение тогава
са били изразходвани
около 4 млн. лв.
▶Проф. Топалов, докладът на бившия директор на Фонд „Научни
изследвания” проф. Емил
Хорозов за работата
на институцията през
2008-2009 г. показа редица груби нарушения.
Какво предприе министерството по този
въпрос?

- Изготвянето на този доклад е разпоредено от министър Игнатов и в назначената с
негова заповед комисия личат
имената на сериозни и уважавани учени. Министърът се е
запознал с неговото съдържание и го е предал първо за
становище в Министерството
на финансите, а след това и
в АДФИ и в Комисията за
борба с корупцията.
▶Прави ли се проверка?

- Самите названия на изброените от мен институции
говорят повече от ясно, че от
страна на министерството
докладът е предоставен за
възможно най-сериозните
проверки.
▶Кой е виновен за нарушенията във фонда?

- Единствено споменатите
институции биха могли да
определят и евентуалните
виновни.
▶Какви ще бъдат последствията?

- Евентуалното потвърждаване на едни или други
констатации, направени в
доклада, би било от голяма
полза за моята работа като
нов управител на фонда, тъй
като ще помогнат за избягване на бъдещи нарушения.
▶Наясно ли сте колко
пари от фонда са били използвани в нарушение?

- От завършилия наскоро
одит става ясно, че през 2010
г. с подписа на бившия управител в нарушение са изразходвани общо около 4 млн.
лв., че той не е представил
нито годишна оперативна
програма, нито годишен отчет, нито утвърден бюджет
за проведения през годината
конкурс. Не са изплатени суми по трийсетина проекта, а
пък на шест проекта са дадени средства, но не са подписани съответните договори.
▶В доклада се говори за
корупция. Открихте ли
доказателства за такава и какви?

- Според одита за проведе-

ния през 2010 г. конкурс не е
изготвена и одобрена от Изпълнителния съвет методика
за оценка и класиране на
кандидатстващите проекти.
Това се оказва много сериозно нарушение на чл. 26 от
Правилника на фонда, защото би могло да създаде предпоставки за субективност и
възможност за манипулиране на конкурсната сесия.
Главният принцип, който ще
следвам като нов управител
на фонда, ще бъде максимална прозрачност на всички
етапи от провеждането на
конкурсите и от извеждането
докрай на проектите.
▶Вярно ли е, че са били
манипулирани числовите
резултати от конкурсите за научни проекти?

- Вчера новият Изпълнителен съвет разгледа подадени възражения, което
досега, странно защо, не е
правено. Някои от тях може
да се окажат основателни.
▶Вярно ли е, че са били
класирани проекти без
рецензии?

- Ако е имало подобно
нещо, би било сериозно
нарушение. И за него ще
чакаме компетентното становище от меродавните
институции. При мен по-

добни ситуации няма да се
допускат.
▶Ще направите ли проверка на работата на
фонда през други години?

- Едни имат рефлекси за
проверки, други - за работа.
Аз съм от вторите.
▶Фондът има ли финансиране тази година?

- Да. Почти 30 млн. лв., утвърдени от министъра, въпреки
че самият фонд не се е сетил
да си ги планира. Трийсет
- по аналогия от миналогодишните трийсет, които са
останали от предложените от
държавата почти 70, след като
фондът по необясними за мен
причини се е отказал с писмо
от цели 40 млн. лв. Веднага
след моето постъпване във
фонда преведохме пари за
стипендии на млади учени,
през юни осигурихме необяснимо бавеното досега финансиране на проекти за около
половин милион лева, през
юли и август организирахме
дейностите по създаването на
новия Изпълнителен съвет и
по обявяването на нови два
конкурса - единия за млади
учени, а другия за монографии, тематични сборници,
научни справочници, енциклопедии и научна периодика.
Наред с всичко това приех-

Снимка Боби Тошев

През 2010 г. бившият
управител не е представил
нито годишна оперативна програма,
нито годишен отчет, нито утвърден
бюджет за проведения през годината
конкурс
ме и оперативна програма и
бюджет за текущата година,
защото такива не заварих.
Както виждате, полагаме максимални усилия да бъдем
адекватни на приоритетите

на националната стратегия
за развитие на научните изследвания и доколкото е по
силите ни, да помагаме на
българската наука.
Елена Петкова
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Статистиката отчете по-малко
чужди туристи от очакваното
Данните на НСИ за юли са за под 5% ръст на чужденците, докато
очакванията на министерството за летния сезон бяха тройно по-големи
Само 4.7% ръст на посещенията на чужденци в
България с цел ваканция
и почивка регистрира Националният статистически
институт (НСИ) през юли
спрямо същия месец на
изминалата година. Този
резултат е малко изненадващ на доста по-сериозното
увеличение и на туристите,
и на нощувките в България,
които статистиката отбеляза за първото полугодие,
както и информацията на
хотелиери от големите ни
черноморски курорти, че
легловата база за високия
сезон (юли - август) е пълна
почти на 100%.
Общият ръст на посещенията по всички видове
цели през юли у нас пък
е едва 2.6%, докато част
от бранша, а и министерството на икономиката и
туризма очакваха поне 1214% ръст за летния сезон.
Според хотелиерите обаче
сезонът е започнал късно,

а и резултатите за юли не
са толкова показателни за
цялата картина.
Сезонът
на руснаците

Малко над 1.6 млн. посещения от чуждестранни туристи са регистрирани у нас
през юли, като типично за
месеца най-много са почиващите - над 60% от всички,
или почти 980 хил. души,
следвани от бизнес туристите. Традиционно най-много
са туристите от ЕС, които
са с 3% повече на годишна
база. Германците са все още
номер едно - над 220 хил. за
месеца, а веднага зад тях са
румънците.
Все още по-малко като
бройка, но с двойно по-голям
ръст - над 10%, са туристите
от други страни. Сезонът
е безпрецедентно силен по
отношение на украинския
и руския пазар, чиито ръстове са двуцифрени и в
някои дестинации, основно

Елена Иванова,
председател на Съюза на хотелиерите в Слънчев бряг

Сезонът като цяло започна късно и месеците май,
юни и дори началото на
юли бяха сравнително слаби. След
десети юли и целият август обаче
легловата база е напълно запълнена. Всъщност аз никога не съм
виждала комплекса толкова пълен.
Що се отнася до статистиката,
мисля, че тя ще е най-реалистична след сезона. Към момента не
мога да преценя дали този пик ще
компенсира по-слабите периоди
и с колко точно. Ръстът може и
да надмине 5%, но може и да е
по-малък

снимка емилия костадинова

по Южното Черноморие, те
дори доминират.
Много или малко

Според председателя на Съюза на хотелиерите в Слънчев бряг Елена Иванова до
десети юли сезонът е бил
сравнително слаб. От тази
дата нататък обаче до първата седмица на септември
базата е изцяло запълнена и
добрите резултати тепърва
ще се отчитат. “Аз никога
не съм виждала Слънчев
бряг толкова пълен”, каза
тя. Дали обаче това ще е
достатъчно, за да отчетем
общ ръст на туристите за
сезона, цифрите ще покажат впоследствие.
Ани Коджаиванова

33.7%

▶е ръстът на
украинските туристи, а
на руските - 17.7%

4.7%
▶е ръстът на
ваканционните
посещения на чужденци в
България през юли 2011 г.

У нас
Къде са
българите
▶ Почти 380 хил. българи са пътували в чужбина
през юли, или с 6.3% повече на годишна база.
▶ Прави впечатление обаче, че повечето от тези
пътувания не са ваканционни.
Над една трета са с цел гостуване, обучение,
посещение на културни и спортни мероприятия,
още толкова са служебните пътувания и едва
около 27% са за почивка или екскурзия.
▶ Статистиката отчита по-голямо търсене
на северни дестинации - Швейцария, Холандия,
Швеция, Русия, както и към Израел, Италия и
Франция. Традиционно обаче най-голям брой
посещения българите са реализирали в Турция над 133 хил., и Гърция - над 87 хил.

Бордът по туризъм очаква 14% ръст
на туристите тази година
Данните за август
потвърждават
очакванията за повисок брой туристи
по Черноморието
През това лято броят на
туристите по българските курорти се е увеличил
спрямо миналата година.
Това сочат данни на Националния борд по туризма
(НБТ). Очаква се приходите
от чуждестранни туристи да достигнат 2.7 млрд.
EUR. Това е увеличение
с 4.5% спрямо миналата
година. Приходите от бъл-

гарски туристи обаче няма
да надхвърлят 1.5 млрд. лв.
Според експертите ръстът
в броя на туристите за тази
година ще достигне 14%.
По-сериозно увеличение
се отчита в броя на гостите
от Русия, Словакия, Чехия,
Унгария и Полша. Повече
туристи идват и от Великобритания и Германия.
Данните за пиковия месец
август все още не са обработени, но потвърждават
предварителните очаквания
на туристическия бранш за
повече туристи по Черноморието. Една от причините за това е активността на

хотелиерите през пролетта
с предложенията за ранни
записвания.
По-качествени
услуги

Специалисти отчитат и
по-високо качество на туристическите услуги. През
това лято се забелязва и
повишаване на броя на туристите от бивши съветски
републики и Румъния, които предпочитат да пристигат със собствен транспорт.
Това е причината представителите на туризма да настояват за подобряване на
инфраструктурата.

И културният
туризъм е
привлекателен

В момента по Северното
Черноморие има над 50
хил. туристи. Очаква се и
септември да бъде силен за
сектора на туризма заради
намаленията в края на сезона и прогнозите за хубаво
време. По-силен интерес
туристите проявяват и към
културно-историческото
наследство на страната.
Затова експертите очакват
ръст от 40% през годината в сферата на културния
туризъм.
Златина Димитрова

2.7
40%

▶ млрд. EUR приходи от чуждестранни туристи
прогнозират от НБТ

▶ ръст се очаква в сферата на културния туризъм
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Един барел хвалби
за “Лукойл Нефтохим”
Американският
посланик у нас
Джеймс Уорлик
направи изненадващо
посещение на
рафинерията, по
време на което
похвали работата й
Никой не може да обвинява “Лукойл” в монополно
положение, защото компанията е приватизирала
рафинерията в Бургас като
единствена в страната в
онзи момент. Това обяви в
петък генералният директор
на “Лукойл България” и
член на надзорния съвет на
“Лукойл Нефтохим” Валентин Златев. Той придружи
американския посланик у
нас Джеймс Уорлик, който
посети предприятието, за
да се запознае отблизо с
дейността му. Златев заяви,
че предприятието не ограничавало възможността за
работа на други рафинерии.
“Никой не може да обвинява
“Лукойл”, че се бори за монопол, при условие, че той
е заварил това положение и
не ограничава възможностите на други компании също да работят в тази сфера”,
посочи Златев. Той дори
поясни, че в страната вече
работели 3-4 такива. Шефът на компанията попита
риторично защо рафинерията в Раковски не обяви
какви данъци плаща, така
както го прави “Лукойл”.
Генералният директор на
руската дъщерна компания
подчерта, че всеки може
да внася горива, въпросът
опирал до “конкурентоспособност и цени”.
Хвалби
по американски

Диверсификацията на дос-

тавките са задача на българското правителство и то
трябва да се заеме с този
въпрос, коментира посланикът на САЩ у нас. Пред
журналисти Уорлик заяви,
че целта на посещението
му в бургаската рафинерия
е да се запознае на място
с начина, по който работи една мултинационална
компания, която оперира
и в САЩ. По време на посещението си дипломатът
засипа с хвалебствени констатации предприятието.
“Лукойл” се грижи за това
да може да гарантира, че е
надежден доставчик на гориво не само за задоволяване нуждите на българския
пазар, но и извън рамките
на България. За мен днес
беше изключителна възможност да мога да се запозная пряко с дейностите
и работата на “Лукойл”,
коментира Уорлик.
Положителните коментари не спряха дотам - “Лукойл” е една от високоуважаваните международно
опериращи компании както
по света, така и в САЩ,
продължи посланикът. Той
заяви, че при гостуването
си в рафинерията научил,
че тя е най-големият частен работодател и плаща
високи данъци, които допринасят за икономиката
на България. На въпрос не
се ли притеснява от упреците, които държавата има
към предприятието, и от
факта, че има монополно
положение, Джеймс Уорлик
отговори, че “Лукойл Нефтохим” има добре работещ
и добър бизнес.
За законопослушието

Срокът, в който “Лукойл
Нефтохим” ще постави
измервателните уреди, все
още е първоначално обяве-

снимка марина ангелова

ният от Златев - до края на
годината. “Никога не сме
спирали да изпълняваме
Наредба № 3, категорично
я подкрепяме и считаме,
че тя е абсолютно задължителна за приложение”,
заяви пред журналистите Златев. По думите му
единственият проблем е
във времето, което Агенция “Митници” е дала.
Генералният директор на
“Лукойл България” подчерта, че компанията винаги е изпълнявала всички
закони и няма нито един
акт, който да говори за
данъчно или митническо
нарушение.

“Лукойл”
е една от
високоуважаваните
международно
опериращи
компании както по
света, така и в САЩ
Джеймс Уорлик,
посланик на САЩ в България

Елина Пулчева

Еколози очакват проблеми с инфраструктурата
след проучвания за шистов газ
Жителите на
Силистра оттеглиха
подписката си против
проучването и добива
на шистов газ,
защото протестите се
политизирали
Замърсяване на цяла Добруджа - това прогнозираха
представители на Коалиция “България, свободна
от ГМО”. Те настояха за
закон за екологична безопасност. Според екоорга-

низацията проучването за
наличие на шистов газ не
се различавало от концесионния добив. Членовете
на коалицията алармираха
на пресконференция, че
само една сонда можела
да засегне огромен воден
хоризонт от около 13 хил.
кв. км, който служел за
източник на вода на живеещите в Добруджа. Според тях проблемът на тази
технология e, че веднъж
замърсено, цялото водно
езеро не можело да бъде
изчистено.

Шистовият
газ - враг на
инфраструктурата?

От екоорганизацията очер
таха и друг проблем - проучванията за шистов газ у
нас може да доведат и до
проблеми с инфраструктурата, тъй като по българските пътища трябва
да премине изключително
тежката техника, с която
ще се проучва. Те посочиха,
че в Полша, която е много
напреднала в добива на
шистов газ, такъв проблем
е имало.

Малко здрав разум

В същото време жителите
на Силистра обявиха, че ще
оттеглят подписката си против проучването и добива на
шистов газ, защото смятат, че
протестите се политизират.
Членовете на гражданската
инициативна група от града обявиха, че ще изпратят
събраните 4116 подписа до
Комисията по петициите в
Народното събрание и до
европейски институции. Силистренци смятат, че са подведени от Веско Димов, който медиите представят като

председател на Инициативния комитет против добива
и проучването на шистов газ
в Североизточна България.
Той е включил в кампанията имената на спряганата
доскоро за вицепрезидент
в президентската кампания
на Алексей Петров Душана Здравкова. В списъците
било включено и името на
самия Петров. “Категорично
не желаем нашите граждански искания, провокирани от
безпокойството ни за екологичното бъдеще на житницата на България, да бъдат

политически експлоатирани
и опорочавани”, се казва в
позиция на гражданската
инициатива, разпространена
до медиите.

Колко ви струва да сте информирани

Елина Пулчева
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Износителите вече усещат сви
Националната
статистика отчете
рекорден оптимизъм
у мениджърите
по отношение на
настоящото бизнес
състояние на
предприятията

Големите български компании износители вече започват да усещат свиването на западните пазари
от последните седмици.
Това показа допитване на
в. "Пари" до водещи български производители на
индустриални стоки. Макар
повечето да обявяват, че все
още няма спад в поръчките,
прогнозите им за растеж
през тази година се понижават, а възможностите им
за прогнозиране на бизнеса
се затрудняват от скъсения
хоризонт на поръчките.
Тъй като август е все още
отпускарски сезон, мениджърите признават, че една
от причините да нямат официално спад в поръчките е
липсата на конкретни данни
за западните пазари от контрагентите им.
Затягането започва

За първите признаци на затягане в поръчките признава председателят на съвета
на директорите на "Монбат"
Атанас Бобоков. "Има забавяне на поръчките заради затягането на западните
пазари", обясни Бобоков.
По думите му този спад се
усеща в последното тримесечие, а очакванията са и
през следващото положението да не е по-добре.
Изпълнителният директор
на "Стара планина Холд"
Васил Велев обясни, че все
още няма спад в поръчките,
а по-скоро се забавя темпът,
с който те нарастват. "Има
обаче скъсяване на хоризонта от поръчки и се увеличава неяснотата за тях",
добави Велев.
Друг от големите машиностроители - "Спарки"
АД, също работи на високи
обороти, но се подготвя за
сценарий, при който ще има
затягане на поръчките. В
момента не се забелязва
спад, сега обаче е летен
сезон и няма да разберем
какво е реалното положение
преди края на септември",
обясни председателят на
НС на "Спарки" Станислав
Петков.
Банките стягат
кредитите

Банкерите пък признават,
че се опитват да ограничат
кредитните експозиции към
експортния сектор заради
кризисната ситуация в Европа. "Банките в момента
се опитват да кредитират

по-малко предприятия, които оперират и продават
основно на външни пазари",
обясни главният изпълнителен директор на СИБАНК
Петър Андронов. По думите му и при сегашните
условия рискът е голям и
досегашният опит говори,
че зависещите от вътрешния пазар фирми не минават
прага за кредитиране.
За уязвимостта на експортните компании в момента
говори и изпълнителният
директор на "БенчМарк
Асет Мениджмънт" Петко
Вълков. "Състоянието на
глобалната икономика през
последния месец като че ли
се влоши значително, което
предполага, че това ще бъде
усетено и от износителите
в България. Нормално е да
съществува известен лаг
от 3-6 месеца, след който
забавянето несъмнено би се
усетило", обясни той.
Статистика

Мнението на финансистите и част от мениджмънта
от експортните компании
обаче противоречи на настроението според бизнеса
от промишлеността, което
отчита Националният статистически институт. Показателят "бизнес климат
в промишлеността" нараства с 2.0 пункта и е само
с 2.1 пункта под нивото на
дългосрочната си средна
стойност. Анкетата отчита
повишен оптимизъм на мениджърите по отношение на
настоящото бизнес състояние на предприятията, като
за първи път след декември
2008 г. показателят минава
над дългосрочното си средно равнище. "Настоящата
производствена активност
също се оценява като увеличена, макар осигуреността
на производството с поръчки леко да намалява поради
свиване на поръчките за
износ", се казва в анализ на
данните на НСИ. Същевременно се покачват и запасите от готова продукция. В
краткосрочна перспектива
мениджърите остават оптимистично настроени по
отношение както за бизнес
състоянието, така и за дейността, но оптимизмът е
малко по-умерен, което се
отразява и на очакванията
за персонала през следващите три месеца.
Мирослав Иванов
Иглика Филипова

Бизнес климат в промишлеността
в%
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Икономика
Възстановяването продължава
да се забавя

Данни
Пазарът в Германия
се свива

▶ За трети пореден месец икономиката в еврозоната се забавя през август, показва индексът Eurocoin,
който измерва икономическия растеж и се изготвя от
лондонския Център за изследване на икономическата
политика и централната банка на Италия. Индексът
намалява до 0.22% през август спрямо 0.45% през юли
заради влошаване на голяма част от компонентите
му. Това се дължи най-вече на значителното понижение,
което отчитат цените на акциите и бизнес доверието. Индексът през август е с най-ниска стойност от
септември 2009 г. насам.
▶ Компонентите на индекса включват цени и резултати на капиталовите пазари, промишлено производство и бизнес и потребителско доверие.

▶ Бизнес доверието в Германия достигна най-ниската си точка от повече от година насам заради
забавянето на световната икономика и дълговата криза в Европа. Индексът на бизнес климата,
който се изготвя от института Ifo в Мюнхен на
базата на анкети сред 7000 бизнес ръководители,
е спаднал до 108.7 пункта през август спрямо 112.9
през юли и под очакваните 111 пункта. Най-високата му точка беше през февруари, когато достигна
115.4 пункта.
▶ Измерителят на текущата ситуация се понижи
до 118.1 от 121.4 пункта, а индексът на очакванията
на бизнес ръководителите спадна до 100.1 от 105
пункта.

Рискът от нова рецесия е висок
Петко Вълков,
изпълнителен директор на "БенчМарк Асет Мениджмънт"

Експортноориентираните компании
първи усетиха ефекта
от възстановяването на
икономиката. Състоянието на глобалната
икономика през последния месец като че ли
се влоши значително,
което предполага, че
това ще бъде усетено
и от износителите в
България. Нормално е да
съществува известен лаг
от 3-6 месеца, след който
забавянето несъмнено

би се усетило. Все пак
шансът за навлизането
в нова рецесия вече се
оценява на над 50%.
Не бива да се пропуска
също така, че и самите
компании успяха през
последните години значително да оптимизират
разходите си, да повишат производителността
си и да не бъдат толкова
агресивни по отношение
на банковото кредитиране.
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иването на западните пазари
Мнение

Отчитаме забавяне
Атанас Бобоков,
председател на съвета на директорите на "Монбат"

Тази
година ще
задържим нивото
от миналата, а
няма да имаме
ръста, който
очаквахме
Снимка ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА

Настоящо бизнес състояние в промишлеността
Баланс - %
��

Има забавяне на поръчките заради затягането
на западните пазари.
Тази година ще задържим нивото от миналата,
а няма да имаме ръста,
който очаквахме. Усеща
се в последното триме-

сечие, а очакваме и през
следващото положението
да не е по-добре. Все още
не сме правили ревизия
на прогнозните резултати.
Предстои ни обаче да
направим анализ и ще
видим дали да коригираме прогнозите.

Все още няма спад
в поръчките

��
Дългосрочна средна

��

Васил Велев,
изп. директор на "Стара планина Холд"
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Има обаче
скъсяване
на хоризонта
от поръчки и
се увеличава
неяснотата за тях
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В момента не се забелязва спад на поръчките, и никой от клиентите
ни не се е отказал от поръчка. Сега обаче е летен сезон и няма
да разберем какво е реалното положение преди края на септември. За
Европа предприятието ни в Ловеч изнася около 50% от продукцията си,
а това в Русе - около 90%
Станислав Петков,
председател на НС на "Спарки"

Банките се опитват да кредитират по-малко
предприятия, които продават на външни пазари
Петър Андронов,
главен изпълнителен директор на СИБАНК

Рискът е голям и предходният
ни опит говори, че зависещите
от вътрешния пазар фирми не
минават прага за кредитиране

Банките в момента
се опитват да кредитират по-малко
предприятия, които
оперират и продават
основно на външни
пазари. Нестабилната
икономическа среда в Европа и САЩ
обяснява тенденцията
и банковият сектор се
насочва към малките
и средните предприятия. При сегашните
условия обаче рискът
е голям и предходният ни опит говори, че
зависещите от вътрешния пазар ф ирми

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

sales@pari.bg

Има доста инициативи за кредитиране
на МСП, дано да
стигнат до повечето
предприятия. През
септември ще има
няколко нови предложения. Въпросът е
обаче да има смелост
и желание, а всичко
зависи от вътрешния
пазар.

не стигне до двойно дъно,
проблемите с дълговата
криза в еврозоната карат
партньорите да бъдат
предпазливи. Очакванията не са за бързо или
по-бързо възстановяване,
а за бавно, продължително и дори мъчително възстановяване на
икономиките. Август по
традиция е отпускарски
месец в Европа, така че
все още нямаме конкретни впечатления от
партньорите ни.

Асен Ягодин,
изпълнителен директор на Българската банка за развитие

не минават прага за
кредитиране. Кредитирането в момента
много зависи от ситуацията на външните
пазари.

ЛЕСНО И БЪРЗО

www.pari.bg

Все още няма спад в
поръчките, по-скоро се
забавя темпът, с който
те нарастват. Има обаче
скъсяване на хоризонта от
поръчки и се увеличава
неяснотата за тях. Има несигурност у фирмите по
отношение на поръчките
им. Нещо, което в началото на годината сякаш
не беше така и имаше подълги хоризонти, в които
можеше да се планира.
Сега има по-голяма
предпазливост. Дори и да

Забавянето
в растежа
на европейските
икономики води
до по-малко
поръчки
към бг
фирми.

�� лв.

Нуждата от
оборотно
кредитиране на
нашите фирми е
по-малко. Застоят
в еврозоната и
индикациите за
по-малък износ
правят фирмите
по-предпазливи
в търсенето на
кредити.

pari.bg Понеделник 29 август 2011

10 Компании и пазари

Българският кандидат за
"Булгартабак" строи свой завод
Общо 45 млн. лв. ще инвестира "Кингс табако"
в нов производствен комплекс
Изцяло нов производствен
комплекс започва да изгражда пловдивската цигарена
компания "Кингс табако".
Инвестицията в проекта е в
размер на 45 млн. лв., като
новата мощност се очаква
да влезе в експлоатация през
2012 г.
"Кингс табако" беше една от 10-те фирми, които
закупиха документация за
участие в приватизацията
на 79.83% от "Булгартабак
холдинг". Тя обаче не подаде
документи за съответствие с
предварителните квалификационни изисквания в конкурса и на практика се оттегли
от надпреварата. Още тогава
изп. директор Бойко Качулев
коментира, че ако компанията
не успее да купи държавния
дял в тютюневия холдинг, ще
инвестира средствата си в ново предприятие. Днес изтича
крайният срок за подаване
на обвързващи оферти за
"Булгартабак". Единственият
останал кандидат е регистрираната в Австрия BT Invest,
зад която стои руската банка
ВТБ.
Проектът

Новият комплекс на "Кингс
табако" ще бъде изграден
върху площ от 47 дка, а самата фабрика ще е с 11 500
кв. м разгъната площ. Тя ще
включва склад за суровини,
цехове за първична преработка на тютюн, производство на цигари и пакетиране,

▶Изпълнителният
директор на "Кингс
табако" Бойко Качулев
преди време обяви,
че компанията ще
инвестира в нов
производствен комплекс,
ако отпадне от конкурса
за "Булгартабак"
Снимка ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА

както и напълно автоматизиран склад за готова продукция. Освен това компанията планира да изгради
модерен административен
комплекс на площ от 1440
кв. м. Около 15 дка ще бъдат
озеленени и превърнати в
парк. Строителните работи
ще бъдат възложени на български изпълнители. Новото
предприятие ще осигури 400
нови работни места. Това е
първата инвестиция в нова

цигарена фабрика в България
за последните 30 години,
припомнят от компанията.
Модерни
технологии

"Кингс табако" ще използва
модерни енергоспестяващи
технологии и материали при
реализирането на проекта.
За консултант е поканен световноизвестният специалист
в производството на храни и
цигари Фрийдман Ройтер и

Коментар

Успокояването на пазарите
може да е затишие пред буря
Търговията на финансовите пазари започна да се
успокоява през изминалата
седмица след бурното начало
на месеца. Валутните пазари
навлязоха в тесен рейндж,
фондовите борси отчетоха
известен ръст, а златото се
понижи рязко, след като
в понеделник достигна
нова рекордна цена от 1912
USD/тр. у. Основна движеща сила на пазарите бяха и
спекулациите, че Федералният резерв ще приеме нова
стимулираща програма. Дали
това обаче не е само глътка
въздух пред нова вълна от
напрежение, която се задава.
Застраховката по дълга на
няколко големи европейски банки достигна до
нови исторически върхове,
по-високи дори от тези, записани след фалита на Lehman
Brothers отпреди три години.
"Проблемът е недостигът на

ликвидност - това е причината за всички проблеми
на банките. В момента те
се чувстват точно както
се чувстваха през 2008 г.",
заяви високопоставен служител на лондонска банка.
"Мисля, че сме се запътили
към пазарен шок през септември и октомври, какъвто
не сме виждали никога през
живота си", каза старши
банкер от голяма европейска банка.
Лихвата по облигациите
на Гърция продължи да
се покачва. Преди дни
рейтинговата агенция
Standard&Poor's заяви, че до
края на годината Гърция ще
обяви фалит върху дълга си.
Разликата между лихвите
на 10-годишните облигации на Германия и Гърция
се разшири с 55 пункта и
достигна нов исторически
връх от 1626 пункта.

През седмицата стана ясно, че Китай възнамерява
да се откаже от покупките на
евро и европейски държавни
облигации, гледайки на Европа като рискова дестинация
за валутните си резерви. През
последните няколко години
Китай беше основният купувач на евро, търсейки нова
алтернатива на американския
долар. На този етап Германия
се оказва единственият стълб
в европейската икономика,
но ако и тя залитне, еврозоната много бързо може
отново да изпадне в рецесия.
Вероятността от намаляване
на основния лихвен процент
в еврозоната седмици след
като той бе повишен, вече
е твърде голяма. Шансът
за политическа подкрепа и
обединение поставя единната
валута в още по-трудна ситуация.
Красимир Стефанов,
финансова къща "Логос-ТМ"

екипът му от Inno.Tob. Фабриката ще бъде оборудвана
с машини на утвърдени производители на инсталации
за тютюнопреработване
и производство на тютюневи изделия. Една от
най-новаторските технологии, които ще бъдат
използвани в Пловдив, е
вертикалната кула за сушене на тютюн, която ще
бъде доставена от Garbuio
Dickinson.

Повишено търсене

Решението за изграждане
на нови производствени
мощности е продиктувано от увеличаващото се
търсене на продуктите
на "Кингс табако", казаха
от компанията. Сериозен
ръст се отчита при продажбите на марките King,
Merilyn и Corset в България. На външния пазар
дружеството също бележи
ръст, като само за послед-

ните девет месеца износът
е нараснал с 200%. През
тази година компанията
промени дизайна на основната си марка King и
пусна четири нови марки
на пазара, три от които
за износ. "Кингс табако"
има планове за още две
марки с изцяло български
тютюн, които трябва да
се появят на пазара до
2012 г.
Иглика Филипова

Сделка

Снимка БОБИ ТОШЕВ

▶Компанията за външна реклама "Метрореклама" взе под наем част от
билбордовете и мегабордовете на СИБАНК. Банката обяви на 1 юни тази
година на своя сайт, че предлага за продажба част от съоръженията си,
които са неин собствен актив. СИБАНК има 77 мегаборда и 197 билборда "Пиза",
които са разпределени по републиканската пътна мрежа из цялата страна.
Метрореклама" ще оперира със 120 от билбордовете "Пиза" и 52 мегаборда.
Специалисти във външната реклама разясниха пред в. "Пари", че е практика на
банките у нас да притежават рекламни съоръжения и да ползват част от тях за
свои цели. Каквото не се ползва, се дава под наем
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свят новини

Ураганът „Айрин” блокира
Източното крайбрежие на САЩ

11

Природната стихия
отне живота
на най-малко 7 души
Ураганът „Айрин” удари
със свирепи ветрове и проливни дъждове Източното
крайбрежие на САЩ, причинявайки блокиране на
всички видове транспорт
и спиране на електрозахранването. В неделя сутринта 780-километровата
буря достигна финансовата столица и най-населен
град в страната - Ню Йорк.
По информация на властите най-малко седем души,
включително две деца, са
загинали при инциденти,
свързани с преминаването
на урагана.
Ню Йорк под обсада

Общо 1.8 млн. домове по
Източното крайбрежие са
останали без електричество. Бурята остави мегаполиса Ню Йорк без метро,
кацащи полети и друг вид
транспортни услуги. От пониските му райони бяха
евакуирани 370 хил. души, а над 3700 потърсиха
подслон в организираните
около 80 убежища. „Очаква
се условията да се влошат
значително”, заяви кметът
на Ню Йорк Майкъл Блумбърг късно в събота и призова хората да стоят по домовете си. „В този момент,
ако не сте се евакуирали,
ви съветваме да останете
на място. Основното е, че
бурята започва да навлиза

▶Според предварителните оценки на специалистите ураганът „Айрин” ще засегне между 55 и 65 млн. души в САЩ

в Ню Йорк. Природата е
далеч по-силна от нас”,
коментира той. „Айрин”
е най-силната буря, която
удря града след урагана
„Глория” през 1985 г.
Пет летища в Ню Йорк и
околностите бяха затворени
за пристигащи полети още
в събота. Заради стихията
авиокомпании отмениха повече от 9000 полета от и за

летища по Източното крайбрежие. Всички обществени
транспортни средства, в това
число нюйоркското метро,
бяха спрени от съображение за сигурност. Ежедневно
с различните транспортни
средства на Ню Йорк пътуват 5 млн. души. Властите
спряха обществения транспорт и в Бостън, и други
големи градове.

Евакуация

Над 2 млн. жители на Източното крайбрежие трябваше да се евакуират заради приближаващия ураган,
1 млн. души бяха принудени да напуснат щата
Ню Джърси, 315 хил. - Мериленд, 200 хил. - Вирджиния, 100 хил. - щата
Делауеър. В Северна Каролина, където ураганът

удари най-рано, заповеди
за евакуация получиха 300
хил. души.
Щетите

Според предварителните
оценки на специалистите
природната стихия ще засегне между 55 и 65 млн.
души в САЩ. Анализаторите
на Bloomberg изчисляват, че
загубите за икономиката от

Снимка Bloomberg

урагана ще бъдат между 3.1
и 6.5 млрд. USD. Над 80 хил.
сгради на обща стойност 35
млрд. USD са заплашени от
разрушения заради бурята.
Според предварителни изчисления при преминаването си
през Бахамите през миналата
седмица „Айрин” е причинил
щети на стойност между 500
млн. и 1 млрд. USD.
Филип Буров

Гръцките EFG Eurobank и Alpha Bank
подготвят сливане
Сделката ще бъде
последвана от
финансова инжекция
в размер на 500 млн.
EUR от катарски
държавен фонд
Втората и третата по големина гръцки банки EFG
Eurobank и Alpha Bank са
близо до обявяване на сливането си, съобщи в. Financial
Times, позовавайки се на
висши служители на двете
банки. Сливането ще бъде последвано от финансова инжекция в размер на
500 млн. EUR от катарски
държавен фонд. Сливането
на EFG Eurobank и Alpha
Bank ще създаде 25-ата по
големина банка в еврозоната, посочват цитираните от
изданието служители. „Можете да смятате сделката за
вече сключена”, заявява един
от тях. Според източниците
на Financial Times целта е
сделката да бъде приключена до края на годината и

новата банка да започне да
функционира от началото
на 2012 г. Подробности по
сливането ще бъдат обявени
официално в понеделник
след съвещания на бордовете
на двете банки.
Консолидация

Управляващата династия
в Катар вече има 4.5% дял
в Alpha Bank. Янис Костопулос, президент на Alpha
Bank и водещ акционер в
нея, ще управлява и новото формирование. След
сливането банката ще има
около 8 млн. клиенти в
10 страни в Югоизточна
Европа. Депозитите на новата банка ще бъдат около
80 млрд. EUR, а общите
активи - близо 150 млрд.
EUR. Alpha Bank има клон
в България, а Eurobank е
собственик на Пощенска
банка.
Добър момент

През февруари Alpha
Bank отказа предложение
за сливане с най-голе-

мия кредитор в страната
- National Bank of Greece,
което дойде в контекста
на правителствената политика за консолидация в
сектора. Според източници
на Financial Times EFG
Eurobank също е водела
неуспешни преговори за
сливане с NBG по-рано
през годината. Информацията за сливането идва
в момент, в който председателят на Международния валутен фонд (МВФ)
Кристин Лагард обяви, че
европейските банки трябва
да предприемат допълнителни мерки, за да подсигурят своя капитал. „Ако
сделката бъде приключена,
ще има шанс за две от
най-конкурентните банки
в Гърция да се съвземат,
без да е необходимо да
търсят държавна помощ
или пък да бъдат национализирани”, коментира
анализатор, цитиран от Financial
Times.
Филип Буров

▶ Президентът
на Alpha Bank
и основен
акционер в нея
Янис Костопулос
ще поеме
управлението на
новата обединена
банка

pari.bg Понеделник 29 август 2011

12 пазари
Пшеница

Никел

USD/т.

���.��

���,�

�����

���.��

���

���,�
��.��.��

����

�����

����
�� ���

�����
��.��.��

��.��.��

��.��.��

����.�

����.�

����
����

��.��.��

източник: БФБ

Валута
Currency
АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ
КАНАДСКИ ДОЛАР
��
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК
��.��
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН
ЧЕШКА КРОНА
��
ДАТСКА КРОНА
БРИТАНСКА ЛИРА
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР
��
ХЪРВАТСКА КУНА
��.��.��
��.��.��
��.��.��
��.��.�� ��.��.��
УНГАРСКИ ФОРИНТ
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ
източник: БФБ
източник:
източник:
Bloomberg
БФБ
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ
ИНДИЙСКА РУПИЯ
ЯПОНСКА ЙЕНА
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН
ЛИТОВСКИ ЛИТАС
до 15.00 ч. на 25.08.2011 г.
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ
МЕКСИКАНСКО ПЕСО
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ
12,28
12,22
12,16
12,13
11,98
11,98			
НОРВЕЖКА КРОНА
НОВОЗЕЛАНДСКИ
84,79
84,38
83,97
83,55
82,32
82,32			ДОЛАР
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
730,34 726,80
723,25
719,71
709,07
709,07			
ПОЛСКА ЗЛОТА
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ
152,45
151,72
151,00
150,27
145,19
145,19			
РУСКА РУБЛА
144,14
143,45
142,76
142,07
138,60
138,60			
ШВЕДСКА КРОНА
270,68 269,39
268,10
266,81
257,79
257,79			
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР
ТАЙЛАНДСКИ БАТ
169,23
168,42
167,62
166,81
161,17
161,17			
ТУРСКА ЛИРА
208,97 207,98
206,98
205,99
199,02
199,02			
ЩАТСКИ ДОЛАР
75,84
75,48
75,12
74,76
72,23
72,23			
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД
ЕВРО
149,53
148,82
148,11
147,39
142,41
142,41			
��.��

�����

�����

���,�

USD/б

����

��.��.��

��.��.��

източник: БФБ

25.08.2011 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

USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR 108,47
EUR 117,64
EUR 128,86

107,95
117,08
128,24

107,43
116,52
127,61

��

106,91
115,96
126,99

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки

Петрол

USD/тр. у.

�� ���

���,�
���,�

Злато

USD/т.

104,30
112,04
125,11

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
1,3806
1
1,7153
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
1,1119
10
4,5928
10
2,5062
1
1,1776
100
3,2227
10
4,8997
10
4,6047
100 4,6450
10
2,1326
1
1,1340
100
4,6027
10
7,7702
1
1,3767
10
1,9953
1
1,9558

104,30			
Валутният курс за митнически цели е курсът
на БНБ определен в предпоследната сряда от
112,04			
месеца и публикуван този или на следващия ден,
125,11			
който се използва през следващия календарен
месец, освен ако не бъде заменен от курса
определен по чл. 91 от ППЗМ. валутните курсове
са валидни от 24.08.2011 г. до 30.08.2011 г.

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

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

„АЛФА БАНК - КЛОН БЪЛГАРИЯ”
Начало на публ.
предлагане

Смесен - балансиран
4.8036
4.8276		 4.9957
4.8036
4.7075			
-3.03%
9.99%
1.81%
-18.44%
фонд в акции
7.3784
7.4153		 7.6735
7.3784
7.2308			
-2.40%
10.82%
10.79%
-8.12%
фонд в акции
10.2613
10.4152		 10.6718
0.0000
0.0000			
0.79%
0.11%
1.21%
1.35%
													
фонд в акции
2.2119				 2.2119				
-1.18%
29.14%
-2.06%
-48.42%
Смесен - балансиран
2.5585				 2.5585				
-2.40%
25.85%
-4.69%
-42.43%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

фонд в акции
0.5980				 0.5920				
-3.14%
12.88%
4.81%
-9.23%
фонд в акции
0.5446				 до 1 месец		
над 1 месец		
2.18%
12.88%
2.01%
-11.43%
					 0.5418		
0.5296						
фонд в акции
0.4092				 0.4012				
-0.62%
11.26%
10.52%
-20.99%
Фонд на паричен пазар 1103.2901				до 180 дни		
над 180 дни		
3.19%
12.88%
5.06%
4.95%
					1101.6352		
1070.1914						

17.04.2006
16.08.2006

Фонд на паричен пазар 11.7989		
11.7930		 11.7753
11.7871
11.7871
11.7930
2.80%
0.72%
5.03%
5.89%
Смесен - балансиран
10.7147		
10.6614		 10.5548
10.6081		
0.0000
-1.21%
11.20%
0.04%
2.26%
фонд в акции
9.7503		
9.7018		 9.5563
9.6048		
0.0000
-3.45%
13.29%
-1.22%
-1.05%
													
Смесен - балансиран
13.8232				 13.6863				
1.01%
7.64%
2.20%
5.68%
фонд в акции
7.7946				 7.7174				
-3.32%
12.17%
-0.53%
-4.15%
фонд в акции
3.6370				 3.6010				
-16.91%
13.31%
-25.38%
-17.88%
фонд в акции
7.3916				 7.1763				
-8.05%
16.45%
-2.03%
-8.91%
фонд в акции
9.6938				 9.4115				
-13.99%
15.49%
-11.75%
-1.69%
Фонд на паричен пазар 12.7099				 12.7099				
3.60%
0.25%
6.10%
7.70%
					 до 2 г.		
над 2 г.						
Смесен - балансиран 81.4649				 81.0000		
81.4649		
-1.49%
0.71%
0.84%
-3.89%
фонд в акции
46.6715				 46.4381		
46.6715		
-4.38%
1.56%
-1.02%
-11.20%
фонд в акции
61.4854				 61.1780		
61.4854		
-4.83%
1.05%
-1.40%
-9.89%
													
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
1.36202				 1.35930				
2.80%
0.75%
4.27%
5.51%
Смесен - балансиран 1.09545				 1.08889				
-0.21%
4.30%
2.79%
1.55%
фонд в акции
0.73879				 0.72782				
-4.26%
8.92%
0.64%
-5.53%
Смесен - консервативен 0.77202				 0.76740				
2.24%
3.02%
5.79%
-7.25%
Смесен - консервативен 1.08319				 1.07995				
2.51%
0.32%
3.41%
3.43%
Смесен - балансиран
98.0964				 97.1204				
Смесен - балансиран
100.1052				 99.1092				
фонд в акции
81.4627				 80.2499				
Фонд на паричен пазар 130.0042				 130.0042				
Смесен - консервативен 95.7663				 95.3836				
Смесен - консервативен 112.1627		
112.0506		 111.7144		
112.0506		
фонд в акции
101.9065		
100.8975		 99.8885		
100.6453		

-1.76%
-3.91%
-3.74%
4.25%
0.99%
3.77%
0.39%

6.23%
5.97%
8.76%
0.30%
1.82%
0.26%
N/A

-2.31%
-5.95%
-4.26%
6.99%
2.31%
5.74%
N/A

-0.42%
-0.07%
-2.20%
7.10%
-1.24%
5.42%
1.15%

фонд в акции

4.7940 				 4.7654 				
-1.45%
8.82%
4.33%***
4.48%
до 100 000 лв от 100 001 до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.
фонд в акции
0.9646
0.9598 		
0.9574
0.9526 				
1.83%
13.40%
4.20%***
-2.04%
													
Смесен - консервативен 10.0772				 10.0570				
0.57%
0.56%
0.57%
0.54%
Смесен - балансиран 17.6560 				 17.5328 				
0.10%
7.59%
-0.06%
8.60%
фонд в акции
10.6704				 10.5220 				
-1.45%
9.64%
-3.08%
1.03%
													
фонд в акции
1.0194 				 1.0043 				
-10.42%
13.78%
-16.33%
-0.61%
фонд в акции
0.7100 				 0.6995				
-15.15%
15.59%
-7.02%
-7.04%
фонд в акции
0.9199 				 0.9063				
-15.29%
19.19%
-5.18%
-2.59%
до 100 000 лв.		
над 100 000 лв.										
фонд в облигаци
133.7574		
133.5575		 133.2909				
1.25%
3.00%
2.71%
5.56%
Смесен - балансиран
13.8272		
13.8272		 13.6903				
-3.44%
7.96%
-2.86%
1.22%
фонд в акции
0.6507		
0.6443		 0.6379				
-15.44%
15.13%
-10.52%
-8.11%
													
Смесен - балансиран 860.8954				 854.4548				
4.91%
4.27%
9.51%
-4.51%
фонд в акции
753.6821				 748.0436				
2.36%
4.72%
6.84%
-8.29%
													
фонд в облигаци
11.9734				 11.9734				
3.74%
1.03%
6.41%
3.28%
Смесен - балансиран 129.2654				 129.2654				
3.69%
6.24%
10.77%
3.04%
фонд в акции
7.5969				 7.5969				
5.16%
11.43%
17.30%
-4.81%
фонд в акции
10.9451				 10.9451				
5.19%
3.79%
9.32%
3.58%
											
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
0.5000		
0.4975		 0.4950				
-11.59%
12.52%
-1.80%
-16.93%
Смесен - балансиран
0.7171		
0.7146		 0.7121				
-5.92%
6.23%
-3.00%
-8.54%
Смесен - консервативен 1.0273		
1.0258		 1.0243				
1.84%
1.34%
3.60%
0.68%
до 50 000 лв / 40000 USD		
над 50 000 лв / 40000 USD										
Фонд на Фонд на паричен пазар
1.3297
1.3277
1.3257				
3.51%
0.12%
5.60%
5.34%
фонд в облигаци
1.3405		
1.3365
1.3325				
2.67%
0.36%
4.44%
5.47%
Смесен - балансиран
0.8076		
0.8044
0.8012				
-7.24%
6.09%
-6.52%
-3.92%
фонд в акции
0.5472		
0.5445
0.5418				
-14.29%
10.58%
-13.10%
-10.56%
Смесен - балансиран
0.6944		
0.6916
0.6888				
-3.73%
7.09%
-4.74%
-9.90%
Фонд на паричен пазар												
0.0000		
0.0000
0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
1.0824		
1.0813
1.0272				
3.21%
0.20%
5.17%
5.02%
Фонд на паричен пазар 1.2124			
1.2124				
1.78%
0.17%
3.03%
3.67%
Смесен - балансиран
1.0159			
до 90 дни		
над 90 дни		
-2.72%
3.68%
N/A
0.10%
				
1.0007		
1.0108						
							
Смесен - балансиран
7.9398			
7.9398				
2.66%
8.08%
7.87%
-4.11%
фонд в акции
6.4805			
6.4805				
-1.68%
10.44%
2.23%
-7.60%
фонд в акции
2.4087			
2.4087				
-19.62%
13.68%
-16.06%
-27.67%
Смесен - консервативен 9.8831			
9.8831				
-6.39%
5.77%
5.62%
-0.43%
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
0.6528
0.6496
0.6480
0.6432
0.6432
0.6464		 0.6303
-15.11%
10.99%
-13.27%
-8.04%
фонд в акции
0.3375
0.3358
0.6480
0.3325
0.3325
0.3342		 0.3259
-20.34%
14.17%
-16.96%
-22.50%
за поръчки до 250 000 евро		
за поръчки над 250 000 евро
Цена
					
фонд в акции
98.3011		
97.0935		
96.3689				
-15.33%
16.08%
-4.48%
-2.59%
								
фонд в облигаци
315.3911				 314.4463				
0.47%
3.55%
-1.73%
5.96%
13.4426				 13.1777				
1.52%
3.16%
-0.09%
5.08%
Смесен - балансиран
11.9835				 11.6310				
-0.53%
5.60%
-2.83%
2.88%
фонд в акции
8.5154				 8.2649				
-3.18%
8.69%
0.03%
-3.02%
Смесен - балансиран
20.9217				 20.9217				
0.32%
5.58%
1.63%
1.17%
													
фонд в акции
6.7141				 6.6805				
-2.26%
8.64%
5.46%
-8.89%
Смесен - балансиран
8.1506				 8.1098				
-2.59%
8.67%
4.94%
-4.66%
фонд в облигаци
12.4568				 12.4257				
4.71%
1.72%
8.23%
5.66%
													
фонд в акции
1.1807				 1.1571				
-3.45%
7.02%
-0.09%
3.42%
Смесен - балансиран
1.1098				 1.0987				
1.94%
5.70%
6.82%
3.30%

Разлика
0
0,00239
0,03190
-0,00212
0,00120
0,00418
0,02470
-0,00046
-0,01115
0,00231
-0,00186
-0,00684
0,00750
0,00115
-0,00252
0,00000
0,01432
0,00489
0,00000
0,00000
-0,00683
0,00927
0,00468
0,00478
0,01427
-0,02516
0,00813
-0,00604
0,00040
0,00291
0,00849
0,03687
0,00207
0,00640
90,14000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 29.08.2011 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.

▶ Котировки на взаимните фондове

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.

Код
За
Стойност
EUR
1
1,96
AUD
1
1,42
BRL
10
8,44
CAD
1
1,37
CHF
1
1,71
CNY
10
2,13
CZK
100
8,09
DKK
10
2,62
GBP
1
2,21
HKD
10
1,74
HRK
10
2,61
HUF
1000
7,17
IDR
10000
1,58
ILS
10
3,76
INR
100
2,94
ISK			
JPY
100
1,77
KRW
1000
1,26
LTL
10
5,66
LVL
1
2,76
MXN
10
1,08
MYR
10
4,54
NOK
10
2,52
NZD
1
1,13
PHP
100
3,2
PLN
10
4,68
RON
10
4,61
RUB
100
4,7
SEK
10
2,15
SGD
1
1,13
THB
100
4,53
TRY
10
7,74
USD
1
1,36
ZAR
10
1,89
XAU
1
2419,74

12.11.2007
12.11.2007

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

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

Договорен фонд

Доходност
Начало на Емисион- Цена на
публично- на стой- обратно
от нач. на
от нач. на публичното
то предланост* изкупувагод.
гане
не**
предлагане***

ДФ “Общинска банка –
12.1629
12.0717
3.53%
21.63%
15.10.2009 г.
Перспектива”
ДФ “Общинска банка –
15.10.2009 г.
12.3512
12.2894
3.91%
23.51%
Балансиран”
Емисионната стойност е равна на нетната стойност на активите на един дял.* Цената се образува,
като НСА на дял се намали с разходите за обратно изкупуване.** Доходността от началото на публичното предлагане не се анюализира.***
Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на 23, 24 и 25 август 2011 г.
УД „Общинска банка Асет Мениджмънт” АД, 1000 София, общ. Оборище, ул. „Врабча” № 10, тел. за
контакт +359 2 93 56 522, fax. +359 2 93 56 500, e-mail: mbam@municipalbank.bg, web: www.mbam.bg

07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010
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

Цена при
Нетна стойност
Емисионна
обратно
на активите на
стойност
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 29/08/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,030994
€ 1,051614
€ 1,025839
ОТП Омега Фонд на Фондовете в акции на
€ 0,786000
€ 0,801720
€ 0,782070
развитите пазари
ОТП Планета Фонд на фондовете в акции
€ 0,712358
€ 0,726605
€ 0,708796
на развиващите се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 24/08/2011 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 29/08/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,171844 лв.
1,171844 лв.
1,171844 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 29/08/2011 г. Няма разходи при емитиране и обратно
изкупуване на дялове на фонда. Информация може да се получи от Call Center на “Банка ДСК” ЕАД на
тел. 0700 10 375 на цената на един градски разговор и на интернет страниците www.dskbank.bg и
www.otpbank.hu
Взаимен фонд

25.06.2009
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 26.08.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0159 лв.

Сентинел - Рапид

1,2124 лв.

01.06.2007
01.06.2007
04.09.2007
18.09.2006
10.06.2008

Източник: БАУД (www.baud.bg)

до 90 дни

над 90 дни

1.0007 лв.

1.0108 лв.

1,2124 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
-2,72 %

0,00 %

1,78 %

3,03 %

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 25 август 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 29.08.2011 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
13.4227
11.9658
8.5028
316.0209
N/A
11.9247
8.4736
Ти Би Ай Комфорт
317.5955
13.3101
N/A
8.4319
Ти Би Ай Хармония
317.5955
13.3101
11.8660
N/A
Ти Би Ай Динамик
Цените са в лева и са валидни за поръчки, подадени предишния работен ден. Разходите за емитиране на една акция или
един дял са включени в горепосочените цени.
Цената на обратно изкупуване на една акция/един дял на съответния фонд, от който е прехвърлянето е равна на Нетната стойност на активите на една акция или на един дял на този фонд.
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пазари 13
Регионални
индекси

Основният индекс на БФБ отчете
спад

Sofix: 373.45

-0.31%

Mакедонският бенчмарк поевтиня

MBI10: 2359.02

+0.15%

Спад за основния сръбски индекс

BELEX15: 612.98

-1.27%

Число на деня

Световни индекси

Обем

Германският индекс отново падна

104 167

DAX: 5508.25

-1.36%

Водещият американски индекс започна
с понижение

Dow Jones: 10 093.09

-0.91%

▶ акции на “ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ смениха
собственика си на борсата. Книжата останаха без смяна
в цената

Водещият индекс в Токио се оцвети в
зелено

Nikkei 225: 8797.78

+0.66%

Спад
Deutsche bank

Поскъпване
SAP

3.63% 0.88%
▶ Книжата на германската
банка продължиха да се
сриват

▶Акциите на
технологичната компания
намериха подкрепа

Жегата в САЩ ще намали
добивите на царевица и соя
От американското
министерство на
земеделието все пак
очакват добивите
да са по-големи от
миналогодишните
Най-горещото лято от 1955
г. в Илинойс и Айова свива
очакванията за добиви за
царевица и соя в Съединените щати, най-големия
производител и износител.
Миналата седмица за пръв
път се появиха признаци
за по-малки добиви след
четиридневно проучване
на 2000 ниви в Средния
запад, извършено от организацията на професионалните фермери в Америка.
Цената на царевицата се е
повишила с 24% от 1 юли
насам, а соята достигна
най-високата си точка от
пет седмици на 24 август,
след като посевите в някои
щати бяха увредени от 35те поредни дни на температури над 32 градуса по
Целзий.
Ефекти

Царевицата е най-разпространената култура в САЩ и
се използва както за фураж,
така и за етанол. “2011 може

да остане в историята като
годината, когато природата
унищожи както животновъдната, така и етаноловата индустрия”, казва пред
Bloomberg Питър Мейер,
бивш селскостопански специалист в JPMorgan Chase.
Според него производството на царевица може да е с
6.5% по-малко от предвиденото от правителството.
Мейер, който публикува
земеделска брошура в Ню
Йорк, правилно прогнозира
по-умерения ръст на царевицата след бързия ръст от
миналата година. Фючърсите на стоката на борсата
в Чикаго се търгуваха за
7.4325 USD за бушел, почти без промяна.
Проучване и прогнози

В полевите тестове са
участвали над 100 фермери, анализатори, агрономи и журналисти. Според
техните проби тази година
ще има по-малък добив на
царевица, сравнено с предишната в щатите Айова,
Илинойс, Минесота, Охайо, Небраска, Индиана и
Южна Дакота. Същото е
положението и със соята
в същите щати с изключение на Охайо, Айова и
Илинойс, двата най-големи

Добив

Снимки Bloomberg

по обем на производството
щата, са подложени на найвисоките юлски температури от 1955 г. насам. На
11 август американското
министерство на земеделието обяви, че очаква производството на царевица
да достигне 12.914 млрд.
бушела, с 4.1% по-малко
от предишната прогноза

на министерството от юли,
но все пак с 3.8% повече
от миналата година. Правителствените експерти
очакват националните добиви да са в размер на
153 бушела на акър, сравнено със 158.7 бушела,
прогнозирани през юли, и
152.8, получени миналата
година.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия
ОБЯВЛЕНИЕ

▶ Канадската компания Astur Gold обяви намеренията
си да разработва нова златна мина, използвана още в
римско време. Компанията ще отдели 125 млн. EUR за
проекта, започнат поради сериозния скок в цената на
благородните метали през последните години

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 на длъжност главен експерт в Регионален сектор
София в 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: Участие в дейности свързани с процеса по набиране,
оценка и сключване на договори с одобрени за финансиране кандидати по приоритетни оси 1 и 2 на
ОП „Конкурентоспособност”; Участва в оценителни комисии за извършване на оценка на административното съответствие, оценка на допустимостта на кандидатите и проектните дейности,
техническа и финансова оценка на проектните предложения; Въвежда данни от етапа на регистрация
на проектните предложения до сключването на договори с одобрените за финансиране кандидати
в Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН), в съответствие с утвърдените
процедури и правила.
3. Минимални изисквания за заемане на длъжността (съгласно ЕКДА):
� Висше образование, степен бакалавър, област хуманитарни, икономически и технически;
� IV младши ранг или професионален опит – 3 години професионален опит в сферата на усвояване
на Средства от предприсъединителните инструменти и Структурните фондове на ЕС.
4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
� Опит в сферата на техническото развитие и иновации, предприсъединителните инструменти
и Структурните фондове на ЕС.
� Познания в нормативната уредба, свързана с усвояване на европейските средства, в т.ч.
национално и европейско законодателство;
� Ползване на Microsoft Office – Word, Excel, работа с програмни продукти и Internet;
� Много добро владеене на английски език.
5. Начин на провеждане на конкурса: тест, практически изпит и интервю.
6. Размер на основната заплата за длъжността – до 581 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 лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение,
не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по
съответен ред от правото да заема определена длъжност;
7.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;
7.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
7.5 Копие от документи удостоверяващи владеенето на английски език.
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 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” www.sme.government.bg .
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.

Състояние

Добивите от САЩ може би
няма да са достатъчни, за
да задоволят нуждите на
индустриите, използващи
царевица, казват анализатори. Фючърсите на етанола
се повишиха с 66% в сравнение с предходната година в Чикаго, а складовите
запаси в САЩ спаднаха до

17.6 млн. барела, най-ниското ниво от януари насам.
Около 57% от посевите са в
добро или отлично състояние, сравнено с 60% преди
седмица и 70% преди година по това време. При соята
59% са в отлично състояние
при 66% в началото на юли
и 64% за същия момент на
миналата година.

АНТИДОПИНГОВ ЦЕНТЪР
обявява конкурс за длъжността “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ”
в Контролно-медицинска комисия
на направление „Изпълнение на антидопинговата
програма”
Минимални и специфични изисквания, определени в
нормативен акт:
1. Минимална образователна степен за заемане на длъжността – магистър, специалност «медицина»;
2. Професионален опит: 3 години;
3. Ранг – ІV младши.
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за
кандидатите:
- специализации и обучения в областта на спортната медицина;
- професионален опит в областта на спортната медицина;
- умения за работа с продуктите на MS Office /Word, Excel/ и Internet;
- комуникативни и организационни умения;
Цел на длъжността :
Участва в дейността на контролно-медицинската комисия и следи за
спазването на международните стандарти за допингов контрол.
Размер на основната заплата за длъжността - 500 лева.
Начинът за провеждане на конкурса е:
1. Решаване на тест.
2. Интервю.
Необходимите документи, които следва да бъдат представени
от кандидатите за участие в конкурсите са:
1. Заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал.
1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
3. Копиe от документи за придобита образователно - квалификационна
степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на
професионалния опит.
Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник
в 10 – дневен срок от публикуване на обявата на адреса на Министерство
на физическото възпитание и спорта - гр. София, бул.”Васил Левски” № 75,
стая 310, от 10.30 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа.
Списъците и други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на
информационните табла във фоайето на партера на Антидопинговия
център, гр.София, ул.”Никола Габровски” № 1.
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Играта

С двама приятели
Георги Дичев
преобръща
геймърската си страст
в бързорастящ бизнес
Срещата ми с Георги Дичев е в 9, екстремен за мен
сутрешен час. Затова уважително закъснявам. Точно
колкото да оставя време на
фотографа да се запознае
с младия предприемач и
да му направи “поетична”
снимка пред сградата, където е разположен офисът
на Future Media.
Самият офис е класическо студио за изработване
на игри. Млади хора със
слушалки на главите хитро
надничат иззад компютрите
си, а наоколо има внушителни картонени фигури на
персонажи. Яд ме хваща, че
не остава време да пробвам уменията на Георги
на последното издание на
култовия Mortal Kombat
в стаята за забавления. И
електрическото влакче не
работеше.
Посока

Георги Дичев е от Варна.
Идва в София с двама свои
приятели. Целта им е да
учат, но се появява възможност да стартират свой
собствен бизнес. С помощта на програма за подпомагане на млади предприемачи се ражда Future
Media. Получават кредит,
менторство и първоначални
клиенти. “Малко по малко
започнахме да печелим, наехме хора, развивахме се и
стигнахме до едно ниво, в
което можеше да се каже,
че вече сме фирма, а не сме
хора, които са се събрали и
в квартирата си работят.”
Около 3-4 години фирмата се занимава с изработване на уебсайтове. Младите
ентусиасти прекарват тези
години в трупане на ценен
опит. Имат своите възходи

Визитка
Кой е
Георги Дичев
▶ Георги Дичев (25 г.) е
съосновател и главен
мениджър на Future Media.
Прекъснал е висшето си
образование на два пъти
- веднъж, докато учи във
факултета по математика и информатика в
Софийския университет
“Св. Климент Охридски”, и
втори път, когато е стуснимки емилия костадинова

Ангел Симитчиев
angel.simitchiev@pari.bg

и падения, но успяват да
изградят екип, който може
да се справи с трудностите
на бизнеса.
В един момент се появява
голям клиент от Англия,
който има нужда точно от
разработка на игри. Future
Media правят няколко проекта за тях и резултатът
е дългосрочен договор за
сътрудничество. В този момент фирмата прекратява
разработването на уебсайтове и се преориентира изцяло към игрите. Условно
са разделени на две части
- едната изработва собствени игри, другата работи за
чуждестранния партньор.
Конкуренцията

“Докато разработвахме сайтове, имаше сигурно хиляда фирми и още толкова
фрийлансъри, с които се
конкурирахме. Изключителна конкуренция в много
труден сектор. Особено от
гледна точка на цената.” За
разлика от съперниците си
обаче Future Media не искат
да правят стандартни неща.
“Вървяхме във всякакви
посоки и това разви хората
ни до такава степен, че в
момента можем да работим
по всякакъв тип уебпроекти, включително игри.”
В гейм индустрията в
България броят на конкудент в стопанския факултет на Университета за
национално и световно
стопанство.
▶ Future Media е първата
компания, в която той
работи. На сегашната си
позиция е вече пет години.
▶ Фирмата започва като
студио за изработване
на уебсайтове. Впоследствие се преориентират
и в момента нейният растящ екип се занимава с
разработването на игри.
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на играчите
За шест
месеца
удвоихме
екипа си и в
момента искаме
да го удвоим
още веднъж.
Намирането
на тези хора е
много трудно,
интегрирането
им във фирмата
също

Най-много
ми харесва
да оптимизирам
процесите
във фирмата.
Харесва ми
мисълта, че тя
печели от всяка
секунда, която аз
й спестя

Самостоя
телността
[на екипите]
ускорява
процесите
неимоверно.
Малко фирми
се възползват
от този модел.
Някои не могат
да раздробят
мащабните
проекти

рентите е значително помалък. Според Георги три
от фирмите се занимават
само с големи, сериозни
игри, които отнемат години разработка. Останалите
разработват малки игри като техните. Не съществува
обаче пряко съперничество,
тъй като работят за световния, а не за българския
пазар. “От гледна точка на
конкуренция нямаме притеснения”, казва Георги.
Притесненията идват от
ускорения растеж на компанията. “За шест месеца удвоихме екипа си и в момента искаме да го удвоим още
веднъж.” В момента работят 23 души, по план трябва
да стигнат 45. “Намирането
на тези хора е много трудно, интегрирането им във
фирмата също.” А те са им
нужни, защото имат повече
поръчки, отколкото могат
да изпълнят.

фирмата и често пренебрегват личния си живот, за да
свършат работата си. Движеща сила се явява фактът,
че младите хора играят игри и именно млади хора
ги разработват във Future
Media.
Възрастта на екипа не е
самоцел. “Работили сме и
с по-възрастни хора, но забелязахме, че те познават и
работят перфектно с дадена
технология, но не са склонни да опитат нещо ново.”
Георги казва, че фирмата
в момента е на “гребена на
вълната” точно заради способността на младите му
колеги да вървят във всички посоки и да усвояват
всичко ново. Благодарение
на това фирмата успява да
използва до краен предел
иновациите, предлагани в
уебсредата.
За себе си младият предприемач казва, че е от хората, които знаят от всичко
по малко. Способността
му да разбира всяко звено
на фирмата му помага да
е и добър мениджър. Найдобре се чувства, когато
така организира нещата, че
може да се облегне на стола
си без никакви задачи. “В
тези моменти правя това,
което най-много ми харесва

- оптимизирам процесите
във фирмата. Харесва ми
мисълта, че тя печели от
всяка секунда, която аз й
спестя.”

Подход

Ключов елемент от фирмената политика на Future
Media е изграждането на
екип от млади хора. Георги
споделя, че целта му е да
създаде свободна и творческа среда и явно успява. Според него хората са
напълно всеотдайни към

Разлика

Това, което отличава начина
на работа във фирмата, е изграждането на отделни независими екипи. Това улеснява мениджмънта. Георги
възприема тези независими
екипи като малки фирми в
голямата. Това позволява на
Future Media да изработят
игра само за един, два месеца, докато конкурентни
фирми се справят с проекти от подобен характер
за тройно повече време.
Причината за тази скорост
и ефективност е ноу-хау,
придобито от разработването на разнообразни проекти, казва Георги. Тази
структура спестява на фирмата забавянето от комуникацията между отделните
звена, защото екипите не
са съставени от хора с еднородни функции, а са екипи,
които обединяват всички
необходими за разработването на играта специалисти - от програмисти и
дизайнери до композитори
и тестери. “Самостоятелността ускорява процесите

▶xpr0.com e браузър-базирана, състезателна игра. Във вселената й в момента
има над 153 400 съзтезатели

неимоверно. Малко фирми
се възползват от този модел.
Някои просто не могат да
раздробят мащабните проекти, върху които работят, а
другите просто не са готови
да експериментират.”
Бъдеще

Георги е категоричен, че
пред компанията предстои
бурно разширяване и подобряване на качеството
на продуктите. “Вярваме,
че и в България има пазар,
макар да е за по-малко играчи. В страната няма лидер
и искаме да заемем тази
позиция, защото само така
можем да печелим добре от
България.”
Разработката на уеббазирани игри не е единственият план на фирмата. Георги
говори за това по-скоро
като за стъпка от нейното
развитие. “Наблюдавахме
конкурентните студия, които се втурнаха да разработ-

ват големи игри. Екипите
им едва издържат на това,
а инвестициите, които влагат, са огромни. Огромен
е и рискът. Аз смятам, че
постепенно трябва да се
върви в тази посока. Когато
изградим стабилен модел за
малките игри, ще минем на
по-сложни.”
Future Media планират да
разработват и други проекти и в момента събират
капитал, който ще им е
нужен, когато започнат да
навлизат в други сектори.
Заговаряме се за идеята за
електронно правителство
и Георги споделя, че това
е точно такъв проект, по
който е готов да работи.
“Много процеси в бизнеса
може да бъдат ускорени,
ако се извършват напълно
електронно. Напреднал ИТ
специалист като мен губи
по половин-един час, за да
си качи финансовите данни в Търговския регистър.

Това е абсурдно!”, споделя
младият предприемач.
Според Георги ИТ браншът в България се развива по-бързо от останалите
отрасли. Затова той смята,
че трябва да си извоюваме
имидж на страна, в която
секторът се толерира и е
наистина в много напреднала фаза. Нужно е не само
чужди фирми, но и български да се възползват от
специалистите в страната.
Клиентите трябва да знаят,
че ще бъдат обслужени навреме и качествено, а обикновено не се случва така.
Според Георги една игра е
успешна, когато представлява добра комбинация
от графика, сюжет и геймплей, по същия начин той
смята, че пътят за прогрес
в сектора е сложен микс от
чуждестранни инвестиции,
качествено обслужване, но
и правилното разбиране на
местния пазар.

Мнение

Няма шанс да направи нещо,
без да се съобрази с теб
С Георги работя от около
четири години, още от
времето, когато разработвахме сайтове. Минахме през много трудни
периоди, защото бизнесът
ни беше много зависим от
строителната индустрия,
която се срина. Международният пазар обаче ни
спаси.
Моята работа е много
свързана с работата на
Георги и ми се налага да
прекарвам доста време с
него. Разбира се, не всичко
е розово, но комуникацията ни е преди всичко
позитивна и ползотворна. Едно нещо обаче го
описва най-точно - може
да се разчита на него.
Няма шанс да направи

Георги
спокойно
изчислява и
обмисля всичко,
което казва или
чува. Понякога
това прекалено
спокойствие ми
идва в повече

нещо, без да се съобрази с
теб, или да скрие някаква
подробност. Аз се опитвам
да възприема тази негова
черта, защото осъзнах
колко важно е клиентите
да усетят, че могат да
разчитат на мен.

Валери Тритаков,

оперативен мениджър, Future
Media

Трудно обаче можеш да
стреснеш или изненадаш
Георги, защото спокойно изчислява и обмисля
всичко, което казва или
чува. Понякога точно това
прекалено спокойствие ми
идва в повече.
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▶В рамките на временния магазин се представя и нов моден бранд, събиращ облекла на дизайнери, които сами не могат да намерят пазар за дрехите си

Тук, но за малко

Снимки Емилия Костадинова

Какво кара един онлайн магазин за няколко дни
да отвори врати офлайн
В последно време сигурно
ви се е случвало да чуете
някой да коментира, че вече в софийския ЦУМ никой
не ходи. Някои го отдават
на появата на моловете,
други на малкото магазини
в търговския център, трети
на строежа на метрото,
който обърка цялото движение в района. Каквато и
да е причината, едно ново
явление в търговията на
дребно успя да я преодолее
поне за кратко.
В горещ работен предиобед в края на август,
когато София все още е
ваканционно полупразна, в
ЦУМ се вижда оживление.
Причината е новооткрит
магазин, и то от типа аутлет. Но най-интересното не

е това, че клиентите могат
да си купят скъпите марки
на по-добри цени, а това,
че той ще бъде там само
няколко дни.
Моделът

Временният магазин е първият по рода си pop-up* аутлет у нас. На площ от малко
над 400 кв. м порталът за
онлайн пазаруване Fashion
Days сглобява свой офлайн
търговски обект.
“Целта на такъв аутлет
е да се създаде доверие у
клиентите, които да видят
на живо какво се предлага
(онлайн)”, обяснява тяхната
бизнес логика Ева Вучева,
изпълнителен директор на
Fashion Days за България.
Броят на членовете и клиен-

тите ни е доста голям, но все
още се наблюдава известно
недоверие към интернет
продажбите, коментира тя.
За да популяризират инициативата си, от компанията
правят и PR кампания.
Компанията вече прилага
този модел в други европейски страни. Централата на
Fashion Days e в Швейцария
и освен у нас има клонове
в Румъния, Словакия, Словения, Унгария и Чехия с
общо над 300 служители.
А тук?

На въпрос дали този модел
е успешен и какви са очакванията им за България, Вучева отговоря положително.
По нейните думи, макар че
този вид временен магазин

се организира за първи път
тук, посещаемостта му показва, че има интерес.
Fashion Days стъпват в
България през януари, когато малък екип започва да
развива бизнеса на местна
почва. “Сега сме пет човека,
но до октомври имаме план
да се увеличим до 10”, казва
Вучева.
Тя обяснява, че създаването на такъв временен
магазин въобще не е лесна задача. “Първоначално
идеята ни беше да отворим
магазина през август в някой морски град, но организацията се оказа трудна,
а времето малко и затова
останахме в София. Не беше лесно да си намерим терен под наем и в столицата.
Търсехме голяма площ, а в
почти никой мол не успяха
да ни я осигурят.” Вучева
казва, че са искали да наемат дори по-голяма площ,
но не намират.
А дрехите са...

▶Намирането
на голяма площ
за временно
ползване се
оказва доста
сложна задача

“По време на pop-up аутлета
постоянно се показват нови
стоки”, обяснява Вучева. В
рамките на временния магазин се представя и нов моден бранд, събиращ облекла
на дизайнери, които сами не
могат да намерят пазар за
дрехите си. Вучева казва,

Целта на такъв аутлет е да се
създаде доверие у клиентите,
които да видят на живо какво се
предлага (онлайн)

Ева Вучева,

изпълнителен директор на Fashion Days

че целта е да се стимулира
работата на тези дизайнери,
и добавя, че подборът им е
много важен. Изискванията
са дрехите им да са модни,
да са ушити качествено и
дизайнерите да могат да
поемат много поръчки за
кратък период от време.
Иначе по-голямата част
от облеклата и аксесоарите, които се предлагат във

временния аутлет, са или
от стари колекции на известни дизайнери, или част
от свръхпроизводството на
някоя модна компания, която не може да продаде всичката си стока. Не липсват и
дрехи от нови колекции.
*pop-up - от английски - изниква

Кина Драгнева

