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Путин се връща
в надпреварата за
президентския пост
на Русия

Понеделник

26 септември 2011, брой 180 (5240)

Новини ▶ 2, 6

МВР катастрофира
в Катуница

USD/BGN: 1.43431

EUR/USD: 1.36360

Sofix: 354.31

BG40: 114.60

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

+0.54%

-0.54%

Започваме
строителство
на летището
в Балчик
В София ще направим нови
търговски обекти с площ над
1 дка. Планираме да инвестираме
в подобрения над 20 млн. лв. през
следващата година
Веселин Пейков,
изпълнителен директор на “Летище
София” ЕАД

След като беше задължено от правителството, “Летище
София” вече има план за подсилване на пистата и
изграждането на нови пътеки за рулиране, терминал и
осветление в Балчик. Цената засега остава тайна ▶ 4-5

-1.61%

-2.34%

цена 1.50 лева
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Мнения

Komand

▶ По темата "Медведев
предлага Путин за президент"
▶ Тия, двамцата сладури, ще
си се менкат и ще си гайкат
на демокрация, докато руснаците не отрезнеят някога
от пустата им водка...
cirkadviq
Тема на деня ▶ 4-5

ИКЕА - полезна
и за конкурентите

Повече
икономическа
свобода в България
Въпреки световния спад страната е на 13-о място в
Европейския съюз и на 28-о в света според доклад на
канадския институт "Фрейзър"

Сряда

21 септември 2011, брой 179 (5239)

Инвестицията в мебелния магазин и в мола до
него ще е над 100 млн. EUR

USD/BGN: 1.42657

EUR/USD: 1.37100

Sofix: 360.12

BG40: 117.35

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

-0.50%

+0.51%

+0.27%

цена 1.50 лева

-0.48%

Свят ▶ 10

И Италия стана
жертва на
рейтинговите
агенции
Компании ▶ 14

Гръцката
"Актор" ще
строи и лот 4
на "Струма"
Лични финанси
▶ 20-21

Групата "Химимпорт"
полъща "алма тур"
Скандалът с извозването на чуждестранните туристи се оказа зрелищното
последно действие, в което собствениците на авиокомпанията "България ер"
придобиват другия участник в спора - туроператора "Алма тур" ▶ 11

Интервю Джордж Цаконас,
генерален мениджър на MetLife
за България

До края на
годината ще
има действаща
асоциация на
животозастрахователите
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1

Президентът на
Руската федерация Дмитрий Медведев предложи
премиерът Владимир
Путин да се кандидатира за президентския
пост и заяви, че самият
той е готов да работи
в правителството.

2
3

Губещ
Освалд Грюбел

Досегашен ръководител на сайта за онлайн търговия eBay стана новият изпълнителен директор на
Hewlett-Packard. В края на миналата седмица официално беше обявено, че Уитман влиза в борда на директорите на мястото на Лео Апотекер. Смяната на
върха е пряко следствие от постоянно намаляващите прогнози за продажбите на HP и радикалните
мерки, които Апотекер представи наскоро.

Главният изпълнителен директор на водещата швейцарска
банка UBS се оттегли от поста си. Причината за решението
е загубата от 2.3 млрд. USD на банката. Миналата седмица
стана ясно, че трезорът е загубил 2.3 млрд. USD в резултат на
неразрешени действия на един от лондонските си брокери. В
изявление на председателя на борда на директорите Каспар
Вилигер се посочва, че Грюбел е сметнал за свой дълг да поеме
отговорност за огромните загуби.

Коментар

▶ По темата "Брюксел не
взе решение за присъединяването на България към
Шенген"
▶ Впечатляващо странно
- не знае ли Борисов, че за
влизане в ЕС през 2005 г. се
сключи договор от наша
страна и няколко управляващи от тяхна да влезем през
2008 г. Българските масони
и най-вече управляващите в
Русия си направиха дяволска
сметка да спечелят от влизането ни и намалиха срока
на 2007 г. Няма да ни приемат в еврозоната, докато не
се направи уговорката.

Новини ▶ 6

Печеливш
Мег Уитман

Moody's намали
рейтингите на
осем гръцки банки
и на Словения.

Брюксел не взе
решение за присъединяването
на България към
Шенген.

МВР катастрофира в Катуница
"Меден рудник", "Баня
башъ", Катуница... А в Бургас
министърът на вътрешните работи в отпуск Цветан Цветанов
ръкопляска на поредното изпълнение на любимия си Веселин
Маринов. В тази история никой
не си е на мястото. Основната
роля на МВР беше да уплътни
телевизионните кадри от Катуница и да им придаде усещане
за "екшън". Основната роля на
медиите пък беше да замаже
този провал и да убеди публиката, че става дума за "етническо
напрежение". И докато всички
вкупом не спазват правилата,
саморазправата ще става все
по-популярна, а България - все
по-отдалечена от нормалните
общества.
Почти всяко населено място
има своя "цар Киро" - самозабравила се местна мутра,
заобградена от роднини и "бизнес партньори". Обикновено не
се движат по единично, карат
коли с еднакви номера. Хората
ги наричат мутри, а мутрите се
държат еднакво, независимо
дали са българи, роми, руснаци, китайци... Има ги почти
навсякъде и почти навсякъде
те имат близък контакт с кмета,
прокурора, съдията. В една от
опожарените коли на фамилията
на Кирил Рашков беше открит
общински пропуск от Пловдив, който му дава правото да
паркира където си иска. Това
е дребното доказателство от
събота. Голямото доказателство
обаче е пред очите на всички
години наред. В къщите на
Рашкови са гостували премиери,
лидери на партии, кметове. Ако
политиците крият това, самите
Рашкови разказват тези истории
с охота пред медиите от години
насам. И не са пропуснали нито
едни управляващи.
Всичко това оправдава гнева
на местните хора, който беше
изострен до крайност от убийството на едно дете. Когато години наред едни са по-равни от
други, това създава напрежение,
а напрежението само се трупа,
не се разсейва. Сега идва ред на
полицията:
- През целия ден в събота фору-
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Става дума за
едни обикновени мутри, за
справедливия
гняв на местните хора,
за организираните и
доставени лумпени, за
бездействието на МВР
и за предстоящите
избори
ми и социални мрежи гъмжаха
от призиви за поход към Катуница и саморазправа с "циганския
цар". Още от обяд всеки средно
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грамотен потребител на интернет знаеше, че във форуми на
футболни фен клубове и ВМРО
организацията течеше с пълна
сила. Късно вечерта главният секретар на МВР Калин Георгиев
изглеждаше ужасно изненадан
от появата на 2000 души. Полицията и жандармерията могат
много лесно да предотвратят
пристигането на 2000 души в
селото - стига да искат. Полицията и жандармерията могат
много лесно да опазят две къщи
от нападение - стига да искат.
- В един от телевизионните
репортажи ясно беше показана
необяснимата пробойна в кордона, оставена от униформените и,
разбира се, веднага използвана
от нападателите. На 14 януари
2009 г. полицията направо отвори загражденията, за да допусне
лумпените с качулките към парламента. Усещането е, че едни
и същи началници ръководят
бездействието на полицията при
подобни събития.
- Агитката на "Ботев" беше на
стадиона в Пловдив до 19 часа
в събота, за да изгледа победата
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на своите над "Доростол". На
стадиона не се допускат лица с
прътове или с коктейли "Молотов". Как само час по-късно тези
момчета се озоваха в друго населено място добре "въоръжени"?
Ще кажете, че това е теория на
конспирацията, нали?
Още много са странните неща
в тази история. И тук идва
ролята на медиите, които трябва
да задават на властта точно
тези въпроси, а не да помагат
на манипулаторите и да влизат
в техния сценарий. Чухме за
"ромските палати", "ромските
автомобили", "етнически сблъсъци", "футболни фенове"... А
става дума за едни обикновени
мутри, за справедливия гняв
на местните хора, за организираните и доставени лумпени,
за бездействието на МВР и
за предстоящите избори. А
докато Цветан Цветанов е в
отпуск и ръкопляска на Веселин Маринов, вие знаете ли
кой е министър на вътрешните
работи?

още на стр. 6
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Банките трябва да участват
в спасяването на Гърция

▶ гръцки банки - EmporikiBank, National Bank, EFG Eurobank,
Alpha-Bank, Piraеus Bank, Attica Bank и ATE, получиха по-ниска оценка от агенция Moody's, която намали рейтинга им
с две степени

Волфганг Шойбле, финансов министър на Германия

Очаквано

В броя четете още

България и
Румъния
остават извън
Шенген

Технологии ▶ 19

Холандия и Финландия блокираха
членството на двете
страни заради проблемите на София и
Букурещ с престъпността и корупцията
България и Румъния останаха извън Шенген, след като
Холандия и Финландия наложиха вето на приемането
им. Те се обявиха против
присъединяването на София и Букурещ по време
на срещата на вътрешните
министри от Европейския
съюз. Според Хелзинки и
Хага въпреки че са изпълнили технически критерии
за влизане в Шенгенското
пространство, България и
Румъния не са направили
достатъчно по отношение
на борбата с престъпността
и корупцията и не може
да бъдат сигурна граница
на ЕС.
Ключалките на ЕС

Министърът на имиграцията в Холандия Герт Леерс
заяви, че изпълнението на
техническите критерии не
е достатъчно, за да се гарантира сигурността на ЕС.
"Представете си, че имате
една врата с осем от найдобрите ключалки на света
- но че пред нея стои някой,
който пуска всички да влизат. Тогава имаме проблем.
Така че не само техническите изисквания са важни,
но и изискванията за пълно
прилагане на Шенгенското
законодателство по отношение на борбата с корупцията
и престъпността. Когато видим, че България и Румъния
са постигнали осезаем и
необратим напредък в тази
област, веднага ще кажем
"да" на присъединяването
им", коментира Леерс.
Неизпълнено обещание за членство

Според вътрешния министър на Полша Йержи Милер влизането на България
и Румъния в Шенген е проблем на доверието между
страните членки. Той посочи, че двете страни са получили обещание за влизане в
Шенгенското пространство,
ако изпълнят техническите
критерии, и сега обещание-

то не е спазено.
Несправедливо
и условно

Външният министър Николай Младенов определи
като "изключително несправедливо" отлагането
на членството в Шенген.
Той отчита като проблем
условията, с които България
и Румъния са приети в ЕС.
"Защото, ако страната ни,
влизайки в Европейския
съюз, не беше влязла с този
хомот, който й се сложи с
механизма за наблюдение,
а това би означавало всички
проблеми, които ние много
добре си знаем - със съдебната система, корупцията и
така нататък, бяха решени
навреме, ако това не се беше случило, сигурно сега
нямаше да го водим този
разговор", коментира Младенов.
Поетапно влизане

България и Румъния трябваше да влязат в Шенгенската
зона поетапно - първо чрез
въздушните и морските си
граници, а след това и със
сухопътните. Това беше
предложението на Франция
и Германия. Финландия и
Холандия обаче отхвърлят
варианта. Според министъра на вътрешните работи
Цветан Цветанов всички
други държави от ЕС подкрепят поетапното членство на страната в Шенгенската зона. Той коментира
наскоро, че позицията на
Холандия е продиктувана
от вътрешнополитически
проблем - правителството
е притиснато от антиемигрантски настроени партии със силни позиции във
властта.
Ново решение
догодина

Очаква се, че през октомври
също няма да има развитие
по въпроса, тъй като според
Финландия и Холандия срокът е твърде кратък, за да се
постигнат съществени промени. Те ще ревизират позицията си след доклада на
Европейската комисия през
февруари, в зависимост от
напредъка на България и
Румъния в борбата с организираната престъпност и
корупцията. 


Златина Димитрова

Next Generation ▶ 22-23
Facebook
се опитва
да изгради
връзки с
Холивуд

Един разказ за Никола
Газдов и трудната задача
да убедиш България,
че възобновяемите
енергийни източници не
са екокаприз, а бъдещето
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Започваме строителство на
Интервю Веселин Пейков, изпълнителен директор на “Летище София” ЕАД

Парите са осигурени от правителството,
но все още работата е на ниво технически анализи
▶Господин Пейков, “Летище София” пое управлението на бившето военно
летище в Балчик. Какви са
вашите планове за този
аеропорт?

- Военното летище в Балчик стана част от “Летище
София” след управленско
решение, което аз не бих
желал да коментирам. Единствено мога да кажа, че това
решение е основателно. Истина е, че ние имаме добри
специалисти, имаме и опит.
Разбира се, има и някои дефекти. Ето например течове
по новия терминал, които
няма да крия. Ние обаче
предприехме действия и
изпълнителят отстранява
тези дефекти в гаранционния срок.
Всъщност екипът на “Летище София” натрупа голям опит в изграждането на
инфраструктурни проекти.
Сега ще приложим успешно
този опит и на летището в
Балчик.
Какво е положeнието
на военното летище?

- С колеги вече направихме оглед на аеропорта в
Балчик. Летището е в добро
състояние, но като за военно
летище. Щом става дума за
гражданско летище обаче,
трябва да бъдат направени
някои строително-монтажни
промени, за да може то да
отговаря на изискванията
на гражданската авиация.
По информация от военните
летището е строено през
1955 г. и истината е, че през
тези близо 60 години то наистина е останало в добро
състояние.
Но ето например пътеките
за рулиране. Те не отговарят
на изискванията за гражданска авиация - ширината
и дължината на пистите са
в норма, но не и тези на
пътеките за рулиране, което
означава, че трябва да бъдат
разширени или да се подновят. Пистата трябва да бъде
подсилена - с бетон или асфалт, трябва нов терминал,
осветление.
▶В какъв размер ще бъдат
инвестициите там? Има
ли план за действие и осигурени средства?

снимка боби тошев

Визитка
Кой е Веселин Пейков
▶ Веселин Пейков е магистър по гражданско инженерство от Института за инженери в гражданската авиация в Киев. В “Летище София” работи
от завършването си през 1994 г. До декември 2010
г. беше директор на дирекция “Информационни
технологии и поддръжка”. Пейков беше назначен
за изпълнителен директор на “Летище София” ЕАД
от 1 юли 2011 г., след като транспортният министър Ивайло Московски уволни от поста Асен Танчев.

В София ще
направим
нови търговски
обекти с площ над
1 дка. Планираме
да инвестираме
в подобрения над
20 млн. лв. през
следващата година

- В момента започна изготвяне на технически план,
след чието завършване ще
изготвим работен проект,
ще изберем изпълнител и
ще може да започнат строително-ремонтните дейности.
Разбира се, знам в какъв
размер трябва да бъдат инвестициите, но не бих желал
да коментирам. Зависи какви
цени ще предложат кандидат-изпълнителите. Все пак
заради застоя в строителния
сектор сигурно ще получим
изгодни оферти. А що се отнася до средства - те са осигурени от правителството.
▶Защо летището в Балчик

го прехвърлиха към вас, а
не го дадоха на концесия?

- Това е управленско решение, което аз не бих желал да
коментирам. Единствено мога да кажа, че това решение е
основателно - факт е, че ние
имаме добри специалисти,
имаме и опит. Мисля, че
този опит ще бъде успешно приложен и на летище
Балчик.
Летището е близо до курортите Албена и Златни
пясъци и смятам, че ще има
изключителен интерес от
авиокомпаниите да кацат
там.
▶Премиерът Борисов
скоро каза, че концесионерът на морските летища във Варна и Бургас е
монополист и летището
в Балчик трябва да стане
гражданско, за да разбие
този монопол. Каква е
вашата позиция?

- Не бих казал, че има монопол, но щом правителството е решило, че летището в Балчик трябва да бъде
превърнато в гражданско,
ние изпълняваме постановлението на Министерския
съвет. Мисля, че на този
пазар има достатъчно възможности за всички, така
че да бъдат защитени интересите и на колегите от
“Фрапорт”, и на “Летище
София”, респективно и на
летището в Балчик, тъй като
то вече е наше.
Бих искал да допълня, че
превръщането на военния
аеропорт в граждански е
добро решение, тъй като в
България има много летища,
които трябва да бъдат поддържани. Това ще бъде много полезно, тъй като има бум
на гражданските и на частните самолети. Все пак това
е добър бизнес и колкото
повече летища има, толкова
по-добре. Има ли изградена
инфраструктура, тя трябва
да бъде поддържана.
▶А на летище София ще
има ли подобрения и нови
инвестиции?

- Да. Нашата програма е
много амбициозна. Предвиждаме няколко ремонта на
съществуващите настилки,
ремонти на стария и новия
терминал. Също така през
следващата година планираме изграждането на две
пътеки за рулиране - една
скоростна и една свързваща, като по този начин ще
увеличим пропускателната
способност на пистата. Към
момента може да се извършват само 25 самолетни движения в час. На ниво 0 ще
има разширение на новия
терминал, където ще бъдат
направени шест нови изхода към отдалечените стоянки. По този начин освен
самите площи увеличаваме
и търговските площи, което
ще ни донесе неавиацион-

ни приходи. Предвиждаме
и пет нови входа, отново
на ниво 0, където също ще
има търговски площи. Един
магазин там ще бъде 260 кв.
м, ще има още два по 150
кв. м. От друга страна, на
ниво +1 ще направим нови
търговски обекти с площ
над 1 дка, които също ще
отдаваме под наем. Планираме да инвестираме в тези
подобрения над 20 млн. лв.
през следващата година.
▶Какъв е броят на обслужените пътници на летище София от началото на
годината досега?

- За периода януари - август 2011 г. са обслужени
общо 2 366 124 пътници,
а за същия период на миналата година те са били
2 213 291. Тук отчитаме 7%
ръст. По вътрешните линии
до момента имаме обслужени близо 160 хил. души, а
миналата година около 120
хил. пътници. Ръстът тук е
29%. Имаме обаче намаление с 10% спрямо миналата
година на международните
чартърни полети, но те не се
отразяват значително върху
общата картина, тъй като по
принцип техният брой не е
голям. Същото е положението и при бизнес полетите.
Тази година имаме 2240, а
миналата 3230 бизнес полета, което в сравнение с милионите пътници, обслужвани
по международните линии,
и с хилядите, обслужени по
вътрешните линии, е много
малък процент. По международните редовни линии имаме 3% ръст на самолетните
движения, по вътрешните
- 49%. При товарните полети
имаме 11% увеличение. Това
са добри показатели и бих
казал, че има тенденция на
излизане от кризата.
▶А какъв е капацитетът
на софийското летище?
Има ли опасност то да не
може да поеме увеличаващия се брой пътници?

- Новият терминал има 2.5
млн. души пропускателна
способност, а старият - 1.5
млн. пътници. Това прави
общо 4 млн. пътници при
3.5 млн. очаквани през тази
година. Именно поради това
ние стартираме процедура
за изработване на генерален
план на летището - това е
основата, на която трябва
да се стъпи за бъдещото му
развитие.
Ще анализираме всичко.
Например, ако има трети
терминал, карго терминал
или терминал за бизнес полети, как трябва да бъдат
разположени те. След като
разработим този генерален план, в който трябва
да бъдат включени и анализи на пътникопотока за
следващите три, пет, десет
или петнадесет години, ще
имаме основание да започ-
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летището в Балчик
Национална сигурност
Аеропортът става
стратегически обект
▶ Летище Балчик ще бъде включено в списъка със стратегическите обекти, които са от значение за националната сигурност, реши правителството. Аеропортът ще
се включи в списъка редом до летищата в София, Варна,
Бургас, Пловдив и Горна Оряховица, които бяха посочени като стратегически транспортни обекти още през
2009 г.
▶ През юли правителството прехвърли собствеността
на летището от Министерството на отбраната към
активите на транспортното министерство. Мотивът за това решение беше аеропортът да бъде използван за граждански полети. Не след дълго за тази цел беше
създадено и държавно дружество “Летище Балчик” ЕООД
с капитал от 390 хил. лв. Стана ясно обаче, че за аеропорта ще трябват значителни средства. Тогава кабинетът реши да направи безпрецедентен жест към бъдещия инвеститор на летището в Балчик, ако министерствата на транспорта и на финансите изпълнят нарежданията на премиера да се инвестират поне 30 млн. лв.
държавни средства в него и след това да му намерят стопанин. Борисов взе това решение малко след посещението си за откриването на новото голф игрище в региона
“Трейшън клифс” на регистрираната в Австрия компания
Tempe, което се свързва с бизнесмена Красимир Гергов,
както и повечето голф проекти в България.
▶ Оказа се обаче, че проектът за превръщането на военното летище в Балчик в пътническо първоначално ще
трябва да бъде финансиран по банков път, тъй като
трябва да се изчака разрешение от Брюксел за държавна
помощ. По изчисления на министерството на транспорта за преобразуването ще са нужни 40 млн. лв. Причината за това стана допитване на Дянков до ЕК, откъдето
му е било отговорено, че отпускането на средства от
бюджета ще се счита за държавна помощ и трябва да
бъде получена съответната нотификация, което ще
отнеме 2-3 месеца.
▶ От друга страна, премиерът Бойко Борисов коментира, че новото гражданско летище в Балчик ще поеме
около една трета от полетите до Варна и ще обслужва
туристите на Северното Черноморие. Тогава Борисов
посочи още, че новият аеропорт ще разбие монополното положение на концесионера на морските летища във
Варна и Бургас “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД.
▶ Държавното дружество не просъществува дълго и правителството предприе друг ход - възложи на “Летище
София” експлоатацията, управлението и поддържането
на летищния комплекс в Балчик.

нем изграждането на нови
съоръжения.
С действията, които предприемаме, мисля, че ще
закърпим ситуацията, което
ще ни даде малко време, за
да преценим къде да бъде новият терминал. Дори
имаме една свободна сграда, част от стария терминал,
където е възможно да направим малък терминал за
пристигащи, но за момента
пак ще кажа, че сме на етап
технически анализ.
▶Има ли интерес от
страна на доставчици на
керосин освен “Лукойл”?

- “Летище София” разполага с инфраструктура
и всеки доставчик е добре
дошъл да предоставя керосин. За нас е в интерес да
има повече доставчици и
съответно конкуренция на
цените. Засега обаче само
“Лукойл” са проявили интерес. Към момента конкуренция има само в това
кой ще даде по-добри цени
на зареждане от резервоар
до крило. Три фирми имат
лиценз за зареждане - “Летище София” ЕАД, “Лукойл
България” ЕООД и “Суиспорт България”.
▶Оказа се, че 160 дка от зе-

мите на “Летище София”
са смесена собственост,
което може да се окаже
пречка за нови инвестиции. Как ще бъде решен
този проблем?

- Има такъв проблем наистина. Една част от земите на
“Летище София” са смесена
собственост между Министерството на земеделието и
храните, нас и авиокомпания
“Хемус Еър” ЕАД. Мога
да кажа, че са предприети съответните действия.
Има чертежи с предложения
за делба и се минава през
процедура. “Хемус” поеха ангажимент да изготвят
проекта по делбата, защото
те са собственици на по-голяма част от сградите. Тези
сгради се използват и от
“Луфтханза”, партньор на
“Хемус”. Партньорите искат
да извършат разширения
и да строят на този терен,
за което собствеността е
пречка. Въпреки че наличието на публична държавна
собственост в идеална собственост е проблем, за който
съществуващото законодателство не дава решение,
ние работим по въпроса.
Не бихме допуснали да има
пречки пред инвеститор като
“Луфтханза”.
Кина Драгнева

снимка марина ангелова
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Дестинация
Катуница

Хронология на събитията
в Катуница
�� СЕПТЕМВРИ

Свада между деца от семействата на
Кирил Рашков и загиналия
19-годишен Ангел Петров прераства
в конфликт. Семейството на Петров
подава жалба в МВР срещу Рашков
за отправена смъртна заплаха.

�� СЕПТЕМВРИ
20 ч
19-годишният Ангел, излязъл да разходи
кучето си, е прегазен от микробус, в който
пътуват близки на Кирил Рашков-Цар Киро.
Автомобилът го влачил няколко метра, после
"избягал" в неизвестна посока.
Пострадалият бил откаран в болница, където
по-късно починал. След инцидента
шофьорът е избягал.

П
ловдив

К
АТУНИЦА

13 km, 21 мин

20-21 ч
Разгневени хора от селото се събират
на местопроизшествието, преодоляват
полицейския кордон и щурмуват
къщата на Цар Киро.
200 тежко въоръжени полицаи патрулират
в селото през цялата нощ и охраняват
имотите на Цар Киро.

�� СЕПТЕМВРИ

Размириците продължават почти през
целия ден в събота, като младежи
преобръщат няколко автомобила пред
къщата на ромската фамилия.
Опожарен е бил и автомобил на
семейството на Рашков.
Продължилите в събота размирици взимат
още една жертва - 16-годишно момче със
сърдечна операция, което е припаднало по
време на събитията и починало по-късно в
болницата.
Жителите на селото започват подписка за изселването
на семейството на Цар Киро. Тя е адресирана до
премиера, органите на прокуратурата, данъчните и
медиите. Искането е мотивирано със "системно
провокиране на етнически конфликти". Жителите
искат установяване на незаконно придобитите доходи
и имущество на семейството.

17-18.45 ч
Футболен мач "Ботев" - "Доростол"
в Пловдив

Положението в Катуница
е овладяно. Реакцията на
полицията е била бърза и навременна. Случаят в Катуница
е станал предвид факта, че се е
насъбирало напрежение в продължение на дълго време, което
е ескалирало след убийството.
Ще бъдат взети всички необходими превантивни мерки, за да
не се допускат повече инциденти и безредици. Колегите
ми правят всичко необходимо
за провеждане на процесуално-следствени действия и за
събиране на доказателства по
случая. Това, което е най-важно
за полицията, е да не се допускат повече жертви предвид
ескалацията на ситуацията

МВР застава на страната
на закона, без значение от
това кой си е позволил да нарушава правовия ред в държавата,
независимо от това дали става
дума за роми или българи.
Това е криминален случай и
всички в държавата трябва да го
разглеждаме единствено и само
като такъв.
Призовавам всички партии да се
държат сериозно и да не провокират политически коментари и
действия, защото това би довело
до допълнително напрежение.
Политика на етническа основа
не бива да се прави. Вярно е, че
времето е изборно, но отговорните политици трябва да бъдат
още по-внимателни сега

За да не ескалира допълнително напрежението,
семейство Рашкови в момента
не са в Катуница. Погрижили
сме се да ги няма. До момента
нямаме достатъчно данни, които да ни навеждат към открита
провокация от страна на Кирил
Рашков. Той е на разположение
и когато прокуратурата прецени, той може да бъде разпитан.
При овладяване на безредиците
МВР не е заставало на ничия
страна. Постигната е основната
цел на полицейското присъствие, а именно да се запази животът на хората

Цветан Цветанов,

Бойко Борисов,

Калин Георгиев,

министър на вътрешните
работи, в отпуск

министър-председател

главен секретар на МВР

вкара по няколко общински съветници в Стара Загора и Пазарджик.
▶ Срещу него има множество обвинения от жителите на село Катуница за незаконно придобити
имоти, общински терени и незаконни постройки. Има и обвинения
за незаконна сеч в гора край Катуница.
▶ Рашков е обвиняван и за два бомбени атентата. Единият от 1998
г. пред редакцията на в. “Труд”, а
другият през 2010 г. пред кафене на
бившата кметица на село Катуни-

ца - София Христева.
▶ Присвоява 86 дка общинска земя,
собственост на община Садово. А
две години по-късно поставя бариери и въоръжена охрана около нея,
забранява всякакво движение по
общинския път. Въпреки образуваното досъдебно производство и
заповед за освобождаване на имотите това не се случва.
▶ През 2009 г. полицията разбива
нелегалния му цех за производство
на алкохол. Помещенията са запечатани и поставени под охрана.

Кой е Цар Киро
▶ Преди 1989 г. Кирил Рашков, известен като Цар Киро, има 7 присъди,
за които е осъден на общо 30 години затвор. След 10 ноември 1989
г. регистрира първата си фирма
за алкохол “Цар Гого” и построява завод в Катуница. През 1993 г. е
арестуван заради производството
на фалшив алкохол. Освободен е с
парична гаранция от 10 000 USD.
▶ През 1998 г. създава партия “Свободна България”, с която успява да

Около 19 ч
20 полицаи са ескортирали тайно Цар
Киро и семейството му, които са били
евакуирани.
20 ч
Фенове на футболните клубове "Ботев" и
"Локомотив" (Пловдив) се включват в
нападението с камъни и коктейли "Молотов".
Запалени са няколко от къщите на Рашкови.
Жандармеристи се опитват да усмирят
присъединилите се към протестите футболни
агитки. С удари и блъскане по пожарните
автомобили феновете се опитвали да спрат
пожарникарите, които гасили огъня в имотите
на Цар Киро.
Късно вечерта е задържан шофьорът на
микробуса. Той бил напуснал България, след
което се е върнал в страната и тогава е бил
заловен.

След 23 ч
Обстановката се нормализирала,
протестиращите започнали да се изтеглят. През
нощта не е имало ексцесии.

�� СЕПТЕМВРИ

127 души са арестувани след
палежите в Катуница.
Асеновградският районен съд произнася
осъдителни присъди на петима от общо
28-задържани по Указа за борба с дребно
хулиганство. На четирима е наложена глоба от 300
лева, а един е осъден на 3 дни "лишаване от
свобода" в полицейски арест
Срещу 55-годишния шофьор на микробуса е
повдигнато обвинение за умишлено причиняване
на смърт чрез катастрофа. Срещу други седем
участници в инцидентите също са повдигнати
обвинения.
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8 Новини У нас
Институт за социална интеграция:

Медиите отразяват предизборно
ГЕРБ в пъти повече от другите партии
Само до момента организацията е отчела поне 180 нарушения на
демократичните принципи във връзка с предизборната ситуация
Около 180 нарушения на
демократичните принципи
е регистрирал до настоящия
момент екипът на Институт
за социална интеграция във
връзка с предстоящите в края
на октомври президентски и
местни избори. Те са свързани най-вече с персонални нарушения и физически
саморазправи от страна на
самите кандидати за постове,
партиите, които ги подкрепят, както и техните агитки.
Тук влизат случаите на директни физически сблъсъци
между кандидатите, атаките
над офиси на предизборни
щабове и опитите за злоупотреби, като например тези
за регистрация с фалшиви
подписки.
Що се отнася до поведението на самите медии, найпритеснителната практика е
отделянето на многократно
повече време за отразяване
на кандидатите на управляващата партия в сравнение
с всички останали. От друга
страна обаче, за първа година
медиите директно допринасят за разкриване на незаконни практики като купуването
на гласове в толкова ранен
период - над месец преди самите избори, смятат представителите на института, който
работи по проект за медиен
мониторинг в предизборния
период от юли до ноември
тази година.
Извън всякакви
норми

По думите на медийния
експерт на организацията
Стефан Георгиев актовете
на вандализъм като бомбите
пред офисите на ДСБ и РЗС,
побоите между членове на
ГЕРБ и ДПС в Кърджалийско
и др. са тотално недопустими в страна членка на ЕС,
независимо дали става дума
за координирани прояви или
за битови изблици и свади.
Извън това според него при-

теснителни са и данните за
наличието на стотици хиляди „мъртви души” в предизборните списъци, съмненията за мащабна предизборна
търговия с гласове в цялата
страна, както и някои неадекватни реакции на правоохранителните органи. „Тук
визираме случая с кандидата
за кмет Петър Якимов, който
беше арестуван за „противообществена проява”. Впоследствие беше оправдан от
съда и това говори за превишаване на правомощията на
правоохранителните органи
спрямо определен кандидат”, смята Георгиев.
Поведението
на медиите

От друга страна, проблемите
във връзка с поведението на
медиите според института
засягат най-вече времето и
мащабите на медийното внимание към отделните кандидати. По този показател кандидатите на управляващите,
тяхната партия и лидерът
Бойко Борисов многократно
доминират над всички останали. В период от десет дни
- между 7 и 17 септември
т. г. - шест водещи национални медии в страната са
отразили проявите на кандидат-президента от ГЕРБ
Росен Плевнелиев 169 пъти,
на кандидата на БСП Калфин 100 пъти, а на Меглена
Кунева и Румен Христов
- по 36 пъти. Останалите
кандидати са отразени в
още по-малка степен. При
партиите и техните лидери ГЕРБ води многократно
пред БСП, ДПС, Синята
коалиция и „Атака”, както
и при отразяването на проявите на техните лидери. На
Бойко Борисов са били посветени цели 261 материала,
докато вторият в класацията
- Сергей Станишев, е едва
със 77.
Ани Коджаиванова

▶Росен Плевнелиев е най-отразяваният от медиите кандидат-президент. Само за десет дни шест национални медии са му посветили общо 169 материала. Втори е кандидатът на БСП Ивайло Калфин със 100 материала ,следван от независимата Меглена Кунева и Румен Христов от Синята коалиция с по 36
Снимка Марина Ангелова

Фактът, че вътрешният
министър Цветан Цветанов
е и председател на предизборния
щаб на управляващите, на Запад
е вече повече от комичен. Подобно
нещо не се е случвало не само
в демократична Европа, но и в
целия свят

Феноменът купуване на
гласове е във вихъра си, но за
първи път медиите опитват да му
противодействат на толкова ранен
етап с разследвания, репортажи и
сигнали. Това е един вид превенция
- нещо ново за нашата реалност.
„Брокерите” ще ограничат
дейността си, защото не знаят дали
в един момент няма да се окажат
герои във „филм”
Антоанета Цонева,

Катя Колева,

ръководител на интернет проекта „За честни избори”

председател на Института за социална интеграция

Социолозите очакват до 60% избирателна активност
Наказателният вот може
да отведе до урните на
23 октомври и по-малко
хора, предупредиха социолозите
Между 55 и 60% ще е избирателната активност на вота
за местни и президентски
избори, прогнозираха миналата седмица социолози. Възможно е обаче
участието на хората да
е по-малко от предварително заявените намерения. Пред "Дарик радио"
социологът от агенция
"Алфа рисърч" Боряна
Димитрова коментира, че

като правило проучванията регистрират по-високо намерение за участие
в изборите от реалното.
Малко по-ниски очаквания пък има Юлий Павлов
от Центъра за анализи и
маркетинг. Той посочи, че
техните данни показват,
че до урните ще отидат
около 50-55% от гласуващите. "Предполагам,
че някъде около 3.1-3.2
млн. души от реалните
избиратели ще участват на
изборите", коментира Павлов. Най-високи са прогнозите на социологическа
агенция "Галъп", според

която данните показват,
че над 60-65% ще дадат
своя вот за президент и
местна власт. "Изборите
с най-ниско участие са
общинските избори, а с
най-високо - президентските. Тук има съчетание
и не е ясно какъв ще е
резултатът. По-скоро смятам, че ще върви към повисокото, тоест ще отиде
към 55-60%", каза Андрей
Райчев от "Галъп".
2 в 1 и повече
активност

"Съчетанието на изборите 2 в 1 съвсем естествено

ще повиши избирателната
активност, що се отнася
до вота за президент, коментира социологът от
агенция "Медиана" Кольо
Колев. Той подчерта, че
очакванията на всички
социолози са горе-долу
за избирателна активност
от 55-60%. По думите му
процентът на протестния
вот до голяма степен ще
определи и активността.
Колев коментира, че негативната кампания кара повече избиратели да
пуснат бюлетина. "75% от
избирателите не гласуват,
за да дойде някой да ги

управлява, а за да накажат", заяви социологът от
"Медиана".
Сравнения

Димитрова обясни, че на
старта на кампанията избирателите все още нямат силна мотивация. Според нея
избирателната активност ще
е малко по-висока за местните избори и малко по-ниска
за президентския вот. Като
цяло обаче избирателната
активност на настоящите
избори ще е по-висока от
регистрираната през 2006 г.
на президентските избори,
обясни социологът.

Вече официално
в кампания

През почивните дни беше
даден и официален старт на
предизборните кампании на
ГЕРБ и БСП. ГЕРБ откри
кампанията си с концерт в
морския град Бургас в събота. На събитието присъстваха премиерът Бойко Борисов
и вътрешният министър и
председател на предизборния щаб на партията Цветан
Цветанов. По същото време,
но с концерт пред Паметника на Съветската армия в
столицата стартира и кампанията на кандидат-кмета
от БСП Георги Кадиев.

pari.bg Понеделник 26 септември 2011

10 Новини свят

Путин се връща в надпреварата
за президентския пост на Русия
Дмитрий Медведев
се очаква да стане
министър-председател
на страната
Министър-председателят на
Русия Владимир Путин отново ще се кандидатира за
президент на изборите през
март догодина. На годишния
конгрес на управляващата
партия "Единна Русия" Путин и настоящият президент
Дмитрий Медведев обявиха,
че смятат да си разменят ролите, съобщиха световните
агенции. С това се сложи
край на дълго продължилите
спекулации за това кой от
двамата ще се кандидатира
за държавен глава през 2012
г. Путин подчерта, че с Медведев от години са имали
споразумение за това кой
какъв пост трябва да заема.
Сигурно

Според наблюдатели завръщането на Путин в Кремъл
може да се смята за сигурно. Въпреки нарастващото недоволство на хората
към управляващата партия
"Единна Русия" има много
силно политическо присъствие в страната и избирането
на Путин е практически гарантирано. Той вече изкара
два мандата като президент
до 2008 г., когато беше заменен от Медведев, тъй като
конституцията на страната забранява повече от два
последователни мандата.
Макар че кандидатурата му
трябва да бъде издигната от
конгреса на партията, това
изглежда повече от формален акт, като се имат предвид аплодисментите, които
последваха предложението
на Медведев Путин да бъде
следващата президентска
номинация.
Практическа работа

От изказването на сегашния премиер на конгреса
стана ясно, че Медведев
ще поеме поста му начело
на кабинета след парламентарните избори на 4

▶ След последните промени в конституцията Владимир Путин може да остане на президентския пост до 2024 г.

декември. "Сигурен съм, че
"Единна Русия" ще спечели
и на основата на обществената подкрепа Дмитрий
Анатолиевич ще може да
сформира нов, ефективен,
млад и енергичен управленски екип и да оглави
правителството на Руската
федерация", заяви Путин.
Медведев вече се съгласи
да оглави партийната бюлетина с кандидати за парламента и обяви, че е готов
да се заеме с "практическа
работа в правителството".
На изборите "Единна Ру-

Дмитрий Медведев, президент на Русия

СНИМКИ BLOOMBERG

сия" ще се опита да запази
мнозинството си в Думата,
където в момента държи 312
от общо 450 места.
Непопулярни мерки

Вероятно ще има нужда от
непопулярни мерки, за да
може страната да се справи
с последиците от световната
финансова криза, предупреди Путин. По думите му
работата на правителството
е не само да "сипва мед в
чашата, но и понякога да дава горчиво лекарство". Това
обаче трябва да става по от-

Смятам,
че ще е
добре конгресът
да подкрепи
кандидатурата
на председателя
на партията
Владимир
Путин за
президентските
избори

крит и честен начин и тогава
повечето хора ще разберат и
подкрепят правителството, смята премиерът.
В изказването си пред
конгреса Путин предложи по-високи данъци за
богатите. По думите му
въведеният по време на
предишния му президентски мандат плосък данък
е подобрил събираемостта и затова трябва да се
запази. Той обаче призова
за по-високи ставки за
данък потребление и недвижими имоти, което ще

Разногласия
Кудрин няма
да е в новото
правителство
▶ Руският министър на
финансите Алексей Кудрин
заяви, че няма да приеме
място в следващото
правителство на страната заради разногласията
си с президента Дмитрий
Медведев, който ще стане

Позиция
САЩ ще запазят
подхода си към
Русия
▶ Правителството на
САЩ заяви, че ще продължи
политиката си на "рестартиране" на отношенията
с Русия въпреки очертава-

засегне най-вече хората с
високи доходи.
С егашният пре зидент
се опита да модернизира страната по време на
мандата си и затова някои
анализатори очакват това
да се промени след връщането на Путин. Други
обаче са на мнение, че
макар управленският стил
на Медведев и Путин да
се различава, политиката,
която следват двамата,
е една и съща. За пове-

чето наблюдатели обаче
основният играч винаги
е бил Путин, а ролята на
Медведев е била да оглавява
"временно правителство".
Съгласно наскоро приетите промени в конституцията мандатът на президента
ще бъде шест години, а не
четири, както беше досега.
Държавният глава пак няма
да има право на повече от
два последователни мандата. Това обаче означава, че
Владимир Путин има добри
шансове да остане на този
пост до 2024 г.

премиер при бъдеща размяна на постовете с Владимир Путин.
▶ "Не се виждам в новото
правителство. И работата не е в това, че никой
не ми е предлагал. Мисля,
че разногласията, които
имам, няма да ми позволят да стана част от
правителството", посочи
Кудрин.
▶ По думите му разногласията му с Медведев са по

икономическата политика
и са свързани най-вече със
"значително увеличение на
разходите за военни цели"
и "със социалните разходи".
▶ Кудрин си спечели
уважение сред инвеститорите заради отстояваната линия на много
строга данъчна политика
и заради това, че спаси
непредвидените приходи
от петрола във фонд за
"черни дни".

щата се промяна на върха
в Москва и очакваното
връщане на Владимир
Путин на президентския
пост.
▶ Говорителят на Белия
дом Томи Вайътър заяви,
че дипломатическият подход на президента Барак
Обама към Русия няма да
зависи от "отделните

личности" на върха.
▶ "Ние ще продължим да
градим напредък в "презареждането", който и да
бъде следващият президент на Русия, защото
сме убедени, че това е от
взаимен интерес за САЩ,
Русия и целия свят", се
казва в изявлението на
Вайътър.

Политика

Понеделник 26 септември 2011 pari.bg

11
Сделка
АП разписа
продажбата на
“Промишлено
строителство”
Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол заедно с “Водстрой
98” АД подписаха договор
за продажбата на 100% от
“Промишлено строителство-

холдинг” ЕАД, съобщиха от
агенцията. Сумата по договора е 12.01 млн. лв. и половината от нея вече е преведена
към агенцията. Другата половина трябва да бъде заплатена до 15 дни след решението на Комисията за защита
на конкуренцията. За 30% от
сумата се разрешава да бъде
платена чрез непарични платежни средства. Част от параметрите на двустранно-

то споразумение включва задължение на купувача да извърши инвестиции в размер
на 500 000 лв. за срок от две
години, да запази основния
предмет на дейност, да не
допуска процедура по ликвидация или преобразуване на дружеството за срок от
три години и да не намалява
участието в капитала на дружеството под 51% в тригодишен срок.

Компании
и пазари

Правата на големите
акционери в БАКБ са записани

Малко над 3% от правата за увеличението на капитала в банката
отиват на търг, но не е ясно дали Gramercy са продали своите
Правата на големите акционери в БАКБ са записани,
показват данните на Българската фондова борса.
Малко над 3% от правата
за увеличение на капитала
в банката отиват на аукцион
днес, което означава, че делът на основните акционери СИЕСАЙЕФ и Gramercy
е записан.
Изненада или не

И ако за фонда на Цветелина Бориславова беше
ясно, че ще запише своите
права, изненада ще бъде,
ако американските фондове
също са упражнили своите.
Това засега обаче не може
да се каже, защото има вероятност Gramercy да са
продали своите права през
извънрегулирания пазар.
Американските фондове
от групата на Gramercy
притежават около 30% от
капитала на банката. При
свободната търговия с правата между 31 август и 14
септември се изтъргуваха
899 693 права, или 7.13%
от всички издадени, което
е доста по-малко от техния
дял. Това означава, че фондовете или са записали правата си, или са ги продали
на друг инвеститор.
Дори Gramercy наистина
да са заявили за записване
правата си, те все пак може
да ги оставят да изтекат,
без да ги използват. В този
случай БАКБ няма да увеличи капитала си с 12.6 млн.
акции, а с 30% по-малко и

съответно няма да привлече
50 млн. лв.
Предистория

Gramercy и Цветелина Бориславова влязоха в конфликт за цената на новите
акции от увеличение на
капитала. Ден преди извънредното общо събрание, на което акционерите
трябваше да гласуват по
две различни предложения
на основните акционери,
жалба на СИЕСАЙЕФ до
КЗК разреши спора. Антимонополната комисия
започна проверка дали
американските фондове не
извършват контрол над банката, без да са го обявили,
притежавайки 30% от капитала й чрез свързани лица.
Според устава на банката
по-важните решения, като
увеличение на капитала,
се гласуват с мнозинство
от 2/3, което даваше възможност на Gramercy на
блокираща квота.
Необявено
споразумение

В крайна сметка Бориславова и Gramercy постигнаха
необявено споразумение
и на общото събрание акционерите гласува за увеличение на капитала при
цена от 4 лв. за акция, колкото беше предложението
на СИЕСАЙЕФ. Gramercy
не присъстваха, а техният
представител Джеймс Кук
беше избран за член на надзорния съвет в банката.

▶ Цветелина Бориславова, член на надзорния съвет на
БАКБ и основен акционер
снимка емилия костадинова

Данни
33% от кредитите
са без просрочие
и обезценка
▶ По-малко от 33% от кредитите на Българо-американската кредитна банка към
30 юни 2011 г. са без просрочие
и обезценка. Това става ясно

от данните в публикувания
проспект за увеличението
на капитала в БАКБ. Близо
2/3 от кредитния портфейл
на банката са съставени от
необслужвани заеми или кредити, поставени под наблюдение.
▶ Според финансовите показатели на БАКБ, публикувани в проспекта за публич-

но предлагане на акции от
увеличението на капитала,
32.3% от кредитите са без
просрочие и обезценка, 20.3%
са просрочени, но необезценени, а обезценените кредити са 47.4%. От банката
обясняват финансовите си
показатели с лошото състояние на някои от секторите, в които приоритет-

но е съсредоточен кредитният й портфейл. “Продължаващото влошаване на пазара на недвижими имоти в
България повлия негативно
върху резултатите и позицията на банката през 2010
и първата половина на 2011 г.
и поставя съществени предизвикателства в бъдеще”,
обясняват от БАКБ.
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“Химимпорт” отрече интерес
за придобиване на “Алма Тур”
От холдинга обявиха, че са финансирали предсрочното погасяване
на емисията облигации на туристическата компания през 2010 г.
“Химимпорт” отрече да има
интерес от придобиване на
“Алма Тур”. В официално
съобщение на холдинга, който е основен кредитор на
“Алма Тур” чрез дружества
от групата си, се казва, че
“Химимпорт” АД и дъщерните компании от холдинга никога не са проявявали
интерес към активите на
дружествата от групата на
“Алма Тур”.
От писмото се разбира, че
“Химимпорт” АД няма никакъв интерес да придобие
дружество, което не само
е с уронен престиж, а и е
злоупотребило с доверието на хиляди свои клиенти,
заплатили своите почивки и
билети чрез него.
“Както е навсякъде по света, при получаване на кредит
дадена фирма предоставя
гаранция за този кредит, в
случая фирмите от групата на
“Алма Тур” са предоставили
обезпечения към Централна
кооперативна банка и “България Ер” по свой избор”,
обясняват от холдинга.
От писмото се разбира, че
през 2008 г. фирмите от групата на “Алма Тур” са били
в непрекъснато просрочие
и финансова некоректност
към националния превозвач
“България Ер”. В началото
на 2010 г. след обявяване, че
няма да плащат по облигационната си емисия, “Алма
Тур” е финансирана от “Химимпорт” “без никакви условия за съвместна дейност
или участие във фирми от
групата “Алма Тур”.
От началото на 2011 туристическата компания е некоректна и към Централна
кооперативна банка и ЗАД
“Армеец”. “Въпреки товa
“Химимпорт” АД и дъщерните й дружества винаги
са проявявали търпение в
бизнес отношенията си с
“Алма Тур”.
Групата “Химимпорт” няма застраховани в ЗАД “Армеец” вземания към “Алма
Тур”, обясни изпълнителният директор на застрахователната компания Цветанка
Крумова. По думите й обаче
освен задължителната отговорност като туроператор
“Алма Тур” има застраховка
в “Армеец” и като ИАТА
агент. “Сумата на застраховката е голяма и зависи от
оборота, но може да достигне милиони”, каза Крумова.
Въпреки тесните финансови взаимоотношения между
компаниите от групата на
“Алма Тур” и тези на “Химимпорт” никога не са водени разговори за придобиване
на активите на “Алма Тур”.
“Към момента няма никаква
перспектива за съвместна
дейност”, заявяват от ръководството на холдинга.
В четвъртък туроператорът

Снимки марина ангелова

Русия ще променя
закони заради казуса
с "Алма Тур"

▶ Руското правителство
ще измени и допълни нормативната уредба, така
че да намери механизъм за
реакция от своя страна, в
случай на втора подобна
криза като тази с руските
туристи у нас. Това стана
ясно при проведена пресконференция в Москва от българското Министерство
на икономиката, енергетиката и туризма. В нея участие са взели посланикът
на България в Русия Пламен
Грозданов, консулът ни
в Москва Ангел Георгиев,
изпълнителният директор

на "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Тилко Петров, началникът на отдел "Туристическа информация, анализи и
проучвания" в МИЕТ Албена
Методиева, изпълнителният директор на "България
Ер" Янко Георгиев и търговският директор на "България Ер" Мария Стоянова,
съобщиха от икономическото ведомство.
▶ Пресконференцията е
била дадена, за да се изяснят редица въпроси във
връзка с казуса, възникнал
заради спора между "Алма
Тур" и "България Ер". Представителите на българското правителство са изразили своето съжаление от

обяви, че спира дейност поради финансови затруднения, а
“София прес” разпространи
информация, че компаниите
от туристическата група вече
са в процедура на фалит. Ако
тази процедура наистина е
задвижена, кредиторите на
дружеството ще се превърнат в негови собственици.
По този начин групата на
“Алма Тур” ще стане част от
“Химимпорт”.
“Алма Тур” чрез съобщение до медиите обяви, че
временно спира дейността
си. Дейността на туристическата агенция е прекратена
поради временни финансови затруднения. Все още не
се знае дали наистина има
задвижена процедура по обявяване в несъстоятелност на
групата компании на “Алма
Тур”. Ако се съди по текста

в писмото на “Химимпорт”
обаче, най-вероятно такава
или има, или съвсем скоро
ще бъде обявена. “Имотите
на “Алма Тур” в процеса
на съдебните дела ще бъдат
обявени на търг и ще може
да бъдат закупени от всеки съгласно процедурата с
цел погасяване на дълга на
дружеството”, обясняват от
холдинга. По време и чрез
изпълнение на съдебните
процедури “Алма Тур” ще
има възможност да заплати
дълговете си.
Ръководството на “Химимпорт” АД е на мнение,
че фокусът се измества от
основния проблем и никой
не задава въпроса къде са
платените от клиентите суми
за билети и почивки. От компанията твърдят, че в процеса
на делото за несъстоятелност

неприятната ситуация, в
която два стопански субекта са поставили в неудобно положение българската
държава, чуждите граждани
и имиджа на България като
предпочитана дестинация
от руските туристи.
▶ Според ръководителя на
Федералната агенция по
туризъм на Русия Григорий
Саришвили руските туристи няма да се откажат от
България, защото са наясно, че държавата няма вина
за блокадата на стотиците летовници. Саришвили
коментира, че неговите
сънародници ще продължат
да идват у нас, но няма да
ползват същия туроператор.

ще излязат достатъчно факти
за пълните самолети и неизплатените задължения.
Кой ще плати
сметката

От “Алма Тур” пък посъветваха миналия вторник клиентите, които вече са направили
резервации за пътувания с
компанията, да подадат искане за възстановяване на сумите пред Комисията за защита
на потребителите (КЗП). От
своя страна обаче председателят на комисията Александър Масларски заяви, че това
изказване на туроператора е
изключително некоректно и
разочароващо. “Клиентите
трябва да търсят парите си
първо от “Алма Тур”, а чак
след това да се обърнат към
застрахователя и към нас”,
коментира той. 

Всички руски
туристи
се прибраха
▶ Останалите в България
руски туристи трябваше да напуснат страната с полет на "България
Ер" до Санкт Петербург в
петък вечерта. Оказа се
обаче, че 180-местният
самолет не е достатъчен
за всички пътници и 21
души трябва да останат
още една нощ в Слънчев

бряг. В събота сутрин
и последните туристи
заминаха с полет за Москва.
▶ Сагата с руските
туристи започна на 9
септември, когато около
500 туристи бяха блокирани в страната заради анулирани полети до
Москва и Санкт Петербург. Полетите бяха
спрени заради натрупани
дългове на туроператора
"Алма Тур" към авиокомпания "България Ер".

Мнение

“Алма Тур” има
и застраховка като
ИАТА агент
Освен вече обявената
застраховка от
типа “Гражданска
отговорност” в “Армеец”
туристическата
компания “Алма
Тур” има и още една
застраховка, свързана с
дейността им като ИАТА
агент. Всички самолетни
билети за чужди
авиокомпании, които са
издадени от тях в това
им качество, са валидни
и няма да има проблем с
превозването на хората.
Важно е да се каже, за
да успокоим хората. Ние
покриваме задълженията
към клиринговата

Цветанка Крумова,

изпълнителен директор, ЗАД
“Армеец”

компания. Сумата на
застраховката е голяма
и зависи от оборота,
но може да достигне
милиони.
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Правителството призна, че
не бърза със заема за БДЖ
Финансовото министерство иска реални резултати, преди да
задвижи процедурата със Световната банка

20-30
▶ губещи линии ще бъдат закрити, обмисля се
отдаването им на концесия или под наем на частни
фирми

212

▶ млн. лв. е предвиденото за тази година
финансиране от държавния бюджет за
превозвача
Снимка емилия костадинова

Министерството на финансите е спряло действията по взимане на заема от
Световната банка за БДЖ,
като очаква железниците
да изпълнят реформите,
които са условие за отпускането на средствата.
Това съобщиха официално от министерството,
след като преди десетина
дена стана ясно, че правителството не бърза да
придвижи процедурата.
Очакваше се Световната банка да отпусне около
600 млн. лв. държавно
финансиран заем за реформи в жп сектора. От
общата сума 460 млн. лв.
бяха предвидени за БДЖ,
а останалите - за Национална компания “Железопътна инфраструктура”. Последно решението
трябваше да бъде взето в
средата на месеца, след
като правителството внесе необходимите документи, което не стана.
Без
подобрение

Като мотив за отлагането
финансовото министерство посочва, че в последните години в държавния бюджет са отделени
значителни средства за
железниците, но на този
етап секторът не може да
се отличи със съществено
подобрение. Държавното
финансиране нараства постоянно през последните
години - от 145 млн. лв.
през 2007 г. до 202 млн.
лв. през 2010 г., като за
тази година са заложени
212 млн. лв. Според министерство железопътният сектор в България
трябва да се трансформира в жизнеспособна
индустрия. Макар че през

последните седмици са
налице позитивни сигнали, очакват се реални
резултати от полаганите
усилия, преди да се продължи със следващите
стъпки за подпомагане на
реформите в железниците
чрез осигуряване на финансиране, коментираха
от пресцентъра на министерството.
Мостово
финансиране

Финансовото министерство няма да отпусне и
мостовото финансиране
в размер на 140 млн. лв.,
което беше одобрено от
Министерския съвет в началото на юли и след това
утвърдено от парламента.
Средствата трябваше да
помогнат на компанията
да извърши спешни ремонти и да се разплати
с част от кредиторите,
докато получи парите от
Световната банка. Планираше се целевият заем
да мине през Българската
банка за развитие.
Линии
на концесия

Междувременно министърът на транспорта
Ивайло Московски определи като несериозни исканията за стачка заради
подготвяните съкращения
в БДЖ. По думите му
оптимизацията на персонала ще бъде проведена
по утвърден план. “Не
са верни слуховете, че
ще има 2000, 3000, 5000
съкратени за такъв кратък период, това няма
да се случи”, коментира
министърът преди правителственото заседание в
сряда. Планът предвижда
изваждане на някои дей-

ности от железниците,
което не означава хората
да останат без работа,
а просто да бъдат прехвърлени. Намалението на
персонала ще дойде и по
линия на пенсионирането.
Ще бъдат закрити между
20 и 30 губещи линии.
В момента се обмислят
законови промени, които
да позволят отдаването на
тези линии на концесия
или под наем при проявен интерес от страна на
частни компании. Железницата е декапитализирана с 800 млн. лв. и ако
продължаваме да оставяме губещите дейности
вътре, тя никога няма да
си стъпи на краката, каза
Московски.
Пълна
каша

О т С и н я т а ко а л и ц и я
поискаха премиерът да
обясни пред парламента
ситуацията със спрения
заем от Световната банка.
Според съпредседателя й
Иван Костов реформите в
железниците са били прекратени от Бойко Борисов
след среща с транспортните синдикати и “кашата
е забъркана на най-високо ниво”, съобщи БТА.
Според Костов още на 19
май, когато в парламента
е гласувана смяната на
министъра на транспорта
Александър Цветков, той
е предупредил, че Световната банка ще откаже
парите за БДЖ. Десните
поискаха премиерът ясно
да обясни как правителството смята да запази
железопътния транспорт,
който е важна част от европейските транспортни
коридори.
Иглика Филипова
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Зорница Генова оглави регулаторните
дейности в „ЧЕЗ България”
Тя ще отговаря за
комуникацията на
държавни и общински
институции
Задълженията на Зорница
Генова включват комуникацията на дружествата от
групата на ЧЕЗ в България
с Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране, Министерството на
икономиката и енергетиката,
други държавни и общински
институции във връзка с
изготвяне и внасяне за утвърждаване на ценови предложения и отчетна информация, както и изпълнението
на лиценза и решенията на
компетентните органи. Друга отговорност е предоставянето на консултации по
регулаторни въпроси и във
връзка с прилагането на нормативната уредба, както и
изготвяне на предложения
за изменения на действащи
нормативни актове.
Професионален опит

Зорница Генова е работила в
„Софийска вода” АД, където
е била юрист (2001-2003 г.),
началник Правен отдел на
„Софийска вода” АД (20042009 г.) и главен секретар
(2010-2011 г.).
Образование

Зорница е дипломиран юрист
и има завършена магистратура по бизнес администрация
в Американския университет
в България. Владее английски и руски език.
Лично

Омъжена е, със син на 8
години. Обича да чете и да
слуша музика.

От първо лице

„Най-трудно е да
създадеш екип”
Най-важното, научено по време
на образованието ви

Образованието дава професионални и житейски знания. И двете са необходими за успешната реализация
и е трудно да се каже кое е по-важно - да се научиш да
четеш и пишеш или да направиш магистратура. Всичко е важно и независимо колко смятам, че знам, ако не
ги приложа в практиката, познанията остават само част
от ерудицията на човека.
Ключова среща с човек, повлиял на кариерата ви

Имала съм късмета да се срещна и да общувам с хора,
които са като отворена книга - трябва обаче да я четеш.
В това отношение всеки от тях е допринесъл за моето
развитие и ако спомена един, рискувам да пропусна
някого, а това няма да е честно.
Най-важните качества, които трябва да
притежава човек, за да заема вашия пост

Toва са качества, не по-различни от тези, които трябва
да притежава всеки успешен мениджър. А именно:
целеустременост, решителност, принципност и последователност, гъвкавост, комуникативни, аналитични и
презентационни умения, емпатия.
Ключова позиция, довела ви до сегашния
пост

Позицията, която непосредствено доведе до настоящия
ми пост, е главен секретар. Тя обаче по никакъв начин
не омаловажава опита, който натрупах като главен
юрисконсулт и администратор.
Най-трудното в управлението на хора

Най-трудно е да създадеш екип. Друго голямо предизвикателство в динамичното ни ежедневие е мотивацията на хората.
Компромиси, направени, за да стигнете
дотук

Основният компромис, който правя, е със свободното
си време. Такова почти нямам, но приемам това за
нормално. Мисля, че това се случва с повечето хора със
семейство и кариера.

Визитка на компанията
▶ „ЧЕЗ България” ЕАД е създадена в средата на 2005 г. с цел да представлява международната енергийна компания „ЧЕЗ Груп” на българския енергиен пазар. В изпълнение на
стратегическите планове на „ЧЕЗ Груп” за България, свързани с развитието на българския енергиен пазар, „ЧЕЗ България” ЕАД е фокусирала дейността си върху инвестиции
в основни активи, които ще допринесат за подобряване качеството на доставяната
електроенергия, подобряване нивото на обслужване на потребителите на електрическа енергия, на територията, която се обслужва съгласно лицензите, както и в осигуряване на условия за професионално и служебно развитие на служителите на дружествата от групата на ЧЕЗ в България. „ЧЕЗ България” ЕАД е еднолично акционерно дружество, 100% собственост на ЧЕЗ а.с. Чешката република.

Огнян Данчев пое управлението на D-Link България
Той ще ръководи
продажбите на
компанията у нас
Огнян Данчев е Country Sales
Manager за D-Link България
и ще ръководи продажбите
на компанията в страната
ни. Фокусът на регионалния
офис на компанията ще е
върху развитието на корпоративния сегмент, усъвършенстването на партньорската програма и увеличаване на продажбите към бизнес
клиенти.
Професионален опит

Огнян Данчев е работил в
компании като Microsoft, HP
и Intel. Преди да заеме този
пост в D-Link, работи като
търговски директор за OEM
сегмента в „Майкрософт
България” и отговаря за развитието на пазара на софтуер
за вграждане в персонални
компютри и сървъри.
Професионалното му резюме включва и позиция
като регионален директор
на „Персонални системи” в
„Hewlett-Packard България”,

където за 4 години успява да
увеличи приходите на дивизията повече от 6 пъти. В
периода 1999-2004 г. Огнян
Данчев има кариера в Intel,
като достига до позицията
Channel Business Manager с
отговорност за партньорската мрежа в Русия, Украйна,
Беларус и Молдова.
Образование

Огнян Данчев има магистърска степен по машинно
инженерство от Техническия
университет - София, където
е и докторант в областта на
аеродинамиката на вятърни
турбини с хоризонтална ос.
Лично

Огнян е обвързан, без деца.
Има интереси в областта на
програмирането и развитието на програмните езици,
както и на CAD системите.
Програмира на Fortran 90.
Най-важното,
научено по време на
образованието ви

Никога да не приемаш нещо
просто „защото е така”, а да
размишляваш логически и

За компанията

Ключова позиция,
довела ви до
сегашния пост

▶ D-Link е водещ доставчик
в света на мрежова инфраструктура, предоставяйки
иновативни и интуитивни
продукти както за бизнеса,
така и за крайните потребители. Вече повече от 25
години D-Link създава и разработва утвърдени мрежови
и безжични продукти, както
и решения за съхранение,
сигурност и IP системи за видеонаблюдение. Компанията
е пионер в създаването и развитието на IP базирани технологии, решения за цифровия
дом и бизнес приложения.

търсиш доказателства.
В НПМГ основен приоритет на обучението бе
самостоятелността в достигането до „отговора”.
Ключова среща с
човек, повлиял на
кариерата ви

На първо място - родителите ми. Израснал съм
в „научна среда”, което
повлия на избора ми на

Позициите, свързани с
компютърен хардуер в HP
и Intel. Те съчетаваха управление и позициониране
на продукти на българския пазар и адекватно
ценообразуване. Работата
с българските партньори
и на двете места - системни интегратори, фирми,
асемблиращи компютри и
дистрибутори.
Най-трудното
в управлението на
хора

обучение и създаде интерес към физиката и математиката. Важна за развитието ми бе срещата с д-р
Крег Барет от Intel, който
създава изключително успешна среда за развитие на
специалисти, с достойно и
отговорно към целия пазар
и науката поведение.
Най-важните качества, които трябва да

притежава човек, за
да заема вашия пост

Уважение към всички, които стоят с ежедневните си
усилия зад успеха на компанията. Големите хардуерни
компании от IT сектора са
успешни благодарение не
само на своите продукти и
екип, но и на създадената
цялостна инфраструктура
от партньори, доставчици,
бизнеси.

Намирането на правилната
мотивация и отношение
към всеки човек. Както
и делегирането на отговорности. след достигане
на определен размер на
бизнеса това става много
важно за развитието на
компанията.
Компромиси,
направени, за да
стигнете дотук

Времето, отделяно за близките ми хора.
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20.09.2011 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

Валута
� ���
��.��
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
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ
до 15.00 ч. на 20.09.2011 г.
МЕКСИКАНСКО ПЕСО
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ
НОРВЕЖКА
КРОНА
12,31
12,25
12,19
12,16
12,01
12,01			
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР
87,49
87,06
86,64
86,21
84,94
84,94			
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
757,63
753,95
750,27
746,59
735,56
735,56			
ПОЛСКА ЗЛОТА
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ
151,06
150,34
149,62
148,91
143,87
143,87			
РУСКА РУБЛА
152,77
152,03
151,30
150,56
146,89
146,89			
ШВЕДСКА КРОНА
274,14
272,84
271,53
270,23
261,09
261,09			
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР
ТАЙЛАНДСКИ БАТ
173,26
172,44
171,61
170,79
165,01
165,01			
ТУРСКА ЛИРА
214,92
213,90
212,88
211,85
204,69
204,69			
ЩАТСКИ ДОЛАР
78,08
77,71
77,33
76,96
74,36
74,36			
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД
ЕВРО
158,29
157,53
156,78
156,03
150,75
150,75			

EUR
EUR
EUR 110,99
EUR 115,26
EUR 127,07

110,46
114,71
126,45

109,92
114,16
125,84

109,39
113,61
125,22

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки

Петрол

USD/тр. у.

106,72
109,77
123,37

Код
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
1
1,4207
10
8,4551
1
1,4399
1
1,6228
10
2,1212
100
7,9869
10
2,6253
1
2,2299
10
1,8256
10
2,6199
1000
7,1892
10000 1,5834
10
3,7585
100
2,9456
100
1,7698
1000
1,2521
10
5,6645
1
2,7574
10
1,0901
10
4,5543
10
2,4939
1
1,1239
100
3,1965
10
4,7054
10
4,5944
100
4,6843
10
2,1438
1
1,1240
100
4,5276
10
8,0530
1
1,4246
10
1,8790
1
1,9558

106,72			
Валутният курс за митнически цели е курсът
на БНБ определен в предпоследната сряда от
109,77			
месеца и публикуван този или на следващия ден,
123,37			
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 21 до 27.09.2011 г.

▶ Котировки на взаимните фондове
Фонд
Аврора Капитал АД
Аврора кепитъл - балансиран
Аврора кепитъл - global commodity fund
ДФ Аврора Кепитъл Югоизточна Европа
Актива Асет Мениджмънт АД
Дф Актива Високодоходен
ДФ Актива Балансиран
„Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД 1
Алфа Индекс Имоти
Алфа Индекс Топ 20
Алфа Избрани Акции
Алфа Паричен Пазар
Астра Асет Мениджмънт АД
ДФ Астра Кеш
ДФ Астра Баланс
ДФ Астра Плюс
БенчМарк Асет Мениджмънт АД
ДФ БенчМарк Фонд-1 Акции и Облигации
ИД БенчМарк Фонд-2 Акции
ДФ БенчМарк Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти
ДФ БенчМарк Фонд-4 Енергетика
ДФ БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ
БенчМарк Фонд-6 Паричен
Болкан Капитал Мениджмънт АД
ДФ БКМ Балансиран Капитал
ДФ Европа
ДФ Балкани
Варчев Мениджинг Къмпани ЕАД
ДФ Варчев високодоходен фонд
ДФ Варчев Балансиран фонд
ДСК Управление на активи АД
ДФ ДСК Стандарт
ДФ ДСК Баланс
ДФ ДСК Растеж
ДФ ДСК Имоти
ДФ „ДСК Евро Актив”
Елана Фонд Мениджмънт АД
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд
ДФ Елана Балансиран Доларов Фонд
ИД Елана Високодоходен Фонд
ДФ Елана Фонд Паричен Пазар
ДФ Елана Долар Фонд
ДФ Елана Еврофонд
ДФ Елана Глобален Фонд Акции
Златен Лев Капитал АД
ИД Златен лев
ДФ Златен лев Индекс 30
Капман Асет Мениджмънт АД
ДФ Капман Фикс
ИД Капман Капитал
ДФ Капман Макс
Карол Капитал Мениджмънт ЕАД
ИД Адванс Инвест
ДФ Адванс Източна Европа
Адванс IPО Фонд
КД Инвестмънтс ЕАД
ДФ КД Облигации България
ИД КД Пеликан
ДФ КД Акции България
КТБ Асет Мениджмънт АД
КТБ Балансиран Фонд
КТБ Фонд Акции
ОББ Асет Мениджмънт АД
ДФ ОББ Платинум Облигации
ИД ОББ Балансиран Фонд
ДФ ОББ Премиум Акции
ДФ ОББ Патримониум Земя
Оверон Финанс АД
ДФ Оверон ПРЕСТО
ПФБК Асет Мениджмънт АД
ДФ ПИБ-Авангард
ДФ ПИБ-Класик
ДФ ПИБ- Гарант
Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД
Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар
Райфайзен (България) Фонд Облигации
Райфайзен (България) Балансиран Фонд
Райфайзен (България) Фонд Акции
Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд
Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро
Свободен период от 11.09.2011 до 20.09.2011
Лимитиран период” от 21.09.2011 до 19.12.2011
Сентинел Асет Мениджмънт АД
Договорен фонд Сентинел - Рапид
Договорен фонд Сентинел - Принсипал
Стандарт Асет Мениджмънт АД
ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд
ДФ Стандарт Инв. Високодоходен Фонд
ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд
ДФ Стандарт Инв. Консервативен Фонд
Статус Капитал АД
Статус Нови Акции
Статус Финанси
ДФ Статус Глобал ETFs
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД
ИД Ти Би Ай Евробонд
ДФ Ти Би Ай Комфорт
ДФ Ти Би Ай Хармония
ДФ Ти Би Ай Динамик
ДФ Ти Би Ай Съкровище
ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД
ЦКБ Лидер
ЦКБ Актив
ЦКБ Гарант
Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД
ДФ Юг Маркет Максимум
ДФ Юг Маркет Оптимум

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

Начало на публ.
предлагане

Смесен - балансиран
4.7363
4.7600
4.9258		 4.7363
4.6416			
-4.39%
10.36%
-1.95%
-18.43%
фонд в акции
7.4549
7.4922
7.7531		 7.4549
7.3058			
-1.39%
11.31%
9.38%
-7.71%
фонд в акции
10.2688
10.4228
10.6796		 0.0000
0.0000			
0.86%
0.11%
1.20%
1.34%
													
фонд в акции
2.1658				 2.1658				
-3.23%
29.21%
-0.87%
-48.63%
Смесен - балансиран
2.4934				 2.4934				
-4.89%
25.97%
-4.19%
-42.87%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

фонд в акции
0.6085				
0.6025				
-1.43%
12.04%
1.47%
-8.82%
фонд в акции
0.5305				 до 1 месец		над 1 месец		
-0.45%
12.04%
-3.13%
-11.72%
					
0.5279		 0.5160						
фонд в акции
0.4067				
0.3987				
-1.24%
11.29%
6.98%
-5.30%
Фонд на паричен пазар 1107.0533				 до 180 дни		над 180 дни		
3.54%
12.04%
5.04%
4.91%
					 1105.3927		1073.8417						

17.04.2006
16.08.2006

Фонд на паричен пазар 11.8412		
11.8353		 11.8175
11.8294
11.8294
11.8353
3.17%
0.72%
4.94%
5.87%
Смесен - балансиран
10.7301		
10.6767		 10.5699
10.6233		
0.0000
-1.07%
11.12%
-0.72%
2.26%
фонд в акции
9.7606		
9.7120		 9.5663
9.6149		
0.0000
-3.34%
13.09%
-3.27%
-0.99%
													
Смесен - балансиран
13.6223				 13.4874				
-0.46%
7.73%
-0.25%
5.32%
фонд в акции
7.5069				 7.4326				
-6.88%
12.44%
-5.96%
-4.74%
фонд в акции
3.5230				 3.4881				
-19.51%
13.31%
-27.15%
-18.15%
фонд в акции
7.5755				 7.3549				
-5.77%
16.51%
-0.89%
-8.11%
фонд в акции
9.8654				 9.5781				
-12.47%
15.55%
-12.35%
-1.18%
Фонд на паричен пазар 12.7436				 12.7436				
3.87%
0.28%
5.83%
7.61%
					 до 2 г.		
над 2 г.						
Смесен - балансиран 81.3008				 81.0162		
81.3008		
-1.69%
0.69%
-0.99%
-3.87%
фонд в акции
45.9953				 45.7653		
45.9953		
-5.77%
1.61%
-4.25%
-11.17%
фонд в акции
60.7930				 60.4890		
60.7930		
-5.90%
1.15%
-4.08%
-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
1.36303				 1.36031				
2.88%
0.77%
3.88%
5.45%
Смесен - балансиран 1.08568				 1.07918				
-1.10%
4.38%
0.98%
1.37%
фонд в акции
0.72570				 0.71492				
-5.96%
9.03%
-2.71%
-5.76%
Смесен - консервативен 0.77711				 0.77247				
2.91%
2.53%
4.25%
-6.92%
Смесен - консервативен 1.08597				 1.08272				
2.77%
0.32%
3.53%
3.43%
Смесен - балансиран
96.8006				 95.8374				
Смесен - балансиран
98.9431				 97.9585				
фонд в акции
80.2450				 79.0502				
Фонд на паричен пазар 130.5661				 130.5661				
Смесен - консервативен 95.9400				 95.5567				
Смесен - консервативен 112.5864		
112.4739		 112.1365		
112.4739		
фонд в акции
102.4415		
101.4272		 100.4129		
101.1736		

-3.06%
-5.02%
-5.18%
4.70%
1.17%
4.16%
0.91%

5.95%
5.77%
8.35%
0.22%
1.73%
0.20%
N/A

-4.73%
-7.80%
-7.22%
6.87%
1.93%
5.73%
N/A

-0.65%
-0.28%
-2.41%
7.09%
-1.16%
5.42%
1.68%

фонд в акции

4.7194 				 4.6912 				
-2.99%
8.88%
-0.47%***
4.32%
до 100 000 лв от 100 001 до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.
фонд в акции
0.9218
0.9173
0.9150 		 0.9104 				
-2.68%
13.47%
-2.51%***
-3.88%
													
Смесен - консервативен 10.0897				 10.0695				
0.70%
0.56%
0.70%
0.61%
Смесен - балансиран
17.5667 				 17.4441 				
-0.40%
7.57%
-1.48%
8.43%
фонд в акции
10.6256				 10.4778 				
-1.87%
9.61%
-4.36%
0.95%
													
фонд в акции
1.0084 				 0.9935 				
-11.38%
14.02%
-16.72%
-0.75%
фонд в акции
0.7116 				 0.7011				
-15.35%
16.31%
-7.02%
-6.90%
фонд в акции
0.8935 				 0.8803				
-17.72%
20.14%
-11.31%
-3.28%
до 100 000 лв.		
над 100 000 лв.										
фонд в облигаци
134.2591		
134.0584		 133.7908				
1.63%
2.99%
3.06%
5.55%
Смесен - балансиран 13.6040		
13.6040		 13.4693				
-5.00%
7.94%
-5.04%
0.97%
фонд в акции
0.6470		
0.6406		 0.6343				
-15.92%
15.15%
-12.45%
-8.10%
													
Смесен - балансиран 862.7227				 856.2684				
5.13%
4.15%
9.04%
-4.36%
фонд в акции
753.0809				 747.4469				
2.28%
4.71%
6.11%
-8.14%
													
фонд в облигаци
12.0260				 12.0260				
4.19%
1.02%
6.11%
3.32%
Смесен - балансиран 127.6668				 127.6668				
2.40%
6.30%
7.02%
2.81%
фонд в акции
7.4153				 7.4153				
2.65%
11.57%
10.28%
-5.16%
фонд в акции
10.9289				 10.9289				
5.03%
3.74%
8.62%
3.42%
											
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
0.4996		
0.4971		 0.4946				
-11.66%
12.56%
-3.27%
-16.66%
Смесен - балансиран
0.7157		
0.7132		 0.7107				
-6.11%
6.35%
-3.45%
-8.44%
Смесен - консервативен 1.0281		
1.0266		 1.0251				
1.92%
1.40%
3.41%
0.69%
до 50 000 лв / 40000 USD		
над 50 000 лв / 40000 USD										
Фонд на паричен пазар 1.3343		
1.3323
1.3303				
3.87%
0.13%
5.55%
5.34%
фонд в облигаци
1.3456		
1.3416
1.3376				
3.06%
0.34%
4.55%
5.47%
Смесен - балансиран
0.8051		
0.8019
0.7987				
-7.53%
6.14%
-7.23%
-3.92%
фонд в акции
0.5355		
0.5328
0.5301				
-16.13%
10.58%
-16.00%
-10.78%
Смесен - балансиран
0.6862		
0.6835
0.6808				
-4.86%
7.33%
-5.36%
-10.01%
Фонд на паричен пазар												
1.0860		
1.0849
1.0838				
3.55%
0.19%
5.14%
5.01%
0.0000		
0.0000
0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
Фонд на паричен пазар 1.2138			
1.2138				
1.90%
0.17%
2.88%
3.65%
Смесен - балансиран
1.0176			
до 90 дни		
над 90 дни		
-2.56%
3.73%
-1.25%
0.12%
				
1.0024		
1.0125						
							
Смесен - балансиран
7.4521			
7.4521				
-3.64%
8.43%
-1.66%
-5.15%
фонд в акции
6.1429			
6.1429				
-6.80%
10.24%
-6.24%
-8.39%
фонд в акции
2.3791			
2.3791				
-20.60%
13.50%
-19.83%
-27.50%
Смесен - консервативен 9.4301			
9.4301				
-10.68%
6.64%
-0.70%
-2.09%
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
0.6759
0.6726
0.6709
0.6659
0.6659
0.6692		
0.6526
-12.12%
11.45%
-12.22%
-7.34%
фонд в акции
0.3372
0.3355
0.6709
0.3322
0.3322
0.3339		
0.3256
-20.41%
14.90%
-20.83%
-22.19%
за поръчки до 250 000 евро		
за поръчки над 250 000 евро
Цена
					
фонд в акции
99.3468		
98.1263		
97.3940		
-14.43%
16.40%
-8.04%
-1.71%
								
фонд в облигаци
315.1897				 314.2455				
0.40%
3.54%
-1.97%
5.89%
13.4757				 13.2102				
1.77%
3.13%
-0.37%
5.06%
Смесен - балансиран
11.9872				 11.6347				
-0.50%
5.59%
-3.51%
2.85%
фонд в акции
8.5421				 8.2909				
-2.88%
8.52%
-3.00%
-2.93%
Смесен - балансиран 20.8901				 20.8901				
0.17%
5.50%
-0.36%
1.11%
													
фонд в акции
6.7909				 6.7569				
-2.26%
8.57%
5.46%
-8.89%
Смесен - балансиран
8.2425				 8.2013				
-2.59%
8.59%
4.94%
-4.66%
фонд в облигаци
12.4558				 12.4247				
4.71%
1.92%
8.23%
5.66%
													
фонд в акции
1.1777				 1.1541				
-3.70%
6.92%
-0.93%
3.32%
Смесен - балансиран
1.1016				 1.0906				
1.18%
5.71%
5.35%
2.99%

12.11.2007
12.11.2007

10.10.2007
05.08.2009

Валута

Код

За

Евро

EUR

1

Стойност
1,96

Разлика
0

Австралийски долар	

AUD

1

1,46

-0,00286

Бразилски реал	

BRL

10

7,92

-0,10227

Канадски долар	

CAD

1

1,44

-0,00148
-0,01912

Швейцарски франк	

CHF

1

1,6

Китайски ренминби юан	

CNY

10

2,25

0,01382

Чешка крона	

CZK

100

7,85

-0,08815

Датска крона	

DKK

10

2,63

-0,00004

Британска лира	

GBP

1

2,24

-0,00205

Хонконгски долар	

HKD

10

1,84

0,01034

Хърватска куна	

HRK

10

2,61

-0,00353

Унгарски форинт	

HUF

1000

6,67

-0,06253

Индонезийска рупия	

IDR

10000

1,58

-0,02246

Израелски шекел

ILS

10

3,87

-0,00676

Индийска рупия	

INR

100

2,97

-0,00090

Исландска крона	

ISK			

0,00000

Японска йена	

JPY

100

1,88

0,01522

KRW

1000

1,23

-0,01520

Литовски литаc	

LTL

10

5,66

0,00000

Латвийски лат	

LVL

1

2,76

-0,00039

Южнокорейски вон	

Мексиканско песо	

MXN

10

1,07

-0,02371

Малайзийски рингит	

MYR

10

4,57

-0,00737

Норвежка крона	

NOK

10

2,52

0,00146

Новозеландски долар	

NZD

1

1,18

-0,00077

Филипинско песо	

PHP

100

3,29

0,01122

Полска злота	

PLN

10

4,41

-0,06800

Нова румънска лея	

RON

10

4,55

-0,01909

Руска рубла	

RUB

100

4,54

0,01069

Шведска крона	

SEK

10

2,15

0,00066

Сингапурски долар	

SGD

1

1,12

-0,01107

Тайландски бат	

THB

100

4,7

0,00562

Нова турска лира	

TRY

10

7,91

-0,09328

Щатски долар	

USD

1

1,43

0,00774

Южноафрикански ранд	

ZAR

10

1,8

-0,06347

Злато (1 трой унция)

XAU

1

2586,04

25,14000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 26.09.2011 година.
Тези курсове се основават на чл. 29, ал. 2 от Закона за БНБ и референтните курсове на ЕЦБ
за съответния ден, и се прилагат за целите на статистическата и счетоводната отчетност.

▶ Валути спрямо евро
ВАЛУТА

Код

Купува

Продава

Hай-висока

Hай-ниска

Currency

Code

Buy

Sell

High

Low

06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1,36

1,36

1,38

1,36

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

0,87

0,87

0,88

0,87

14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008

ЯПОНСКА ЙЕНА

104,51

JPY

104,56

104,57

106

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1,21

1,21

1,21

1,2

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

7,76

7,76

7,76

7,65

20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

9,17

9,17

9,19

9,07

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1,35

1,35

1,35

1,34

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1,33

1,33

1,34

1,32

04.01.2007
25.06.2007

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

291,4

291,65

291,55

283,32

01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009
07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010

ЧЕШКА КРОНА

CZK

24,62

24,63

24,64

24,27

РУСКА РУБЛА

RUB

42,36

42,39

42,4

41,76

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

4,38

4,39

4,39

4,29

Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 21.09.2011 г.

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

Нетна стойност
Емисионна
Цена при
на активите на
стойност
обратно
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 21/09/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 0,943499
€ 0,962369
€ 0,938782
ОТП Омега Фонд на Фондовете в акции на
€ 0,809052
€ 0,825233
€ 0,805007
развитите пазари
ОТП Планета Фонд на фондовете в акции
€ 0,734769
€ 0,749464
€ 0,731095
на развиващите се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 16/09/2011 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 21/09/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,173591 лв.
1,173591 лв.
1,173591 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 21/09/2011 г. Няма разходи при емитиране и обратно
изкупуване на дялове на фонда. Информация може да се получи от Call Center на “Банка ДСК” ЕАД на
тел. 0700 10 375 на цената на един градски разговор и на интернет страниците www.dskbank.bg и
www.otpbank.hu
Взаимен фонд

19.11.2007
19.11.2007
19.11.2007
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
11.02.2008
19.01.2010

15.11.2005
12.09.2005
01.03.2006
01.03.2006
05.04.2007
12.12.2008
22.05.2006
02.05.2007

www.sentinel-am.bg
тел. 02/ 980 14 26

Стойност за един дял 21.09.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0176 лв.

Сентинел - Рапид

1,2138 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

1.0024 лв.

1.0125 лв.

1,2138 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
-2,56 %

- 1,25 %

1,90 %

2,88  %

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 20 септември 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 26.09.2011 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
13.4558
11.9696
8.5295
315.8191
N/A
11.9285
8.5002
Ти Би Ай Комфорт
317.3927
13.3430
N/A
8.4583
Ти Би Ай Хармония
317.3927
13.3430
11.8697
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.

Понеделник 26 септември 2011 pari.bg

пазари 17
Регионални
индекси

Бенчмаркът на БФБ се оцвети в червено

Sofix: 354.31

-1.61%

Основният македонски индекс се понижи

MBI10: 2134.78

-1.91%

Основният индекс в Сърбия отчете спад

BELEX15: 570.84

-1.08%

Число на деня
Обем

38 350

Възможно е цените на
ориза да отбележат спад,
след като Индия възобнови износа след вдигането
на забраната. Купувачи,
включително Индонезия,
поръчват по-малко от
очакваното, а глобалните
реколти се доближават до
рекордни количества.
Пратките от Индия

Пратките от Индия ще
имат “мечешко” влияние
върху фючърсите и те може да стигнат до 16 USD
за 100 паунда. Анализатори коментират, че цените
може да паднат, след като
доставките на Индия отрежат дела на Тайланд
в Африка. По-евтиният
ориз може да подобри
живота поне на 1 млрд.
хора по света според Световната банка. Това е и
броят хора, които живеят
с по-малко от долар на
ден. Ниските цени ще
ограничат хранителната
инфлация и ще намалят
напрежението върху централните банки да покачват лихвените проценти.
На глобално ниво цените
на храните се покачи-

ха с 26% през миналата
година, подкрепени от
плана на Тайланд да купува ориз от фермерите
на цени, по-високи от
пазарните. Страната е и
най-големият износител.
Цените на ориза скочиха
с 42% през последните 12
месеца и така победиха
стойностите на царевицата и соята. Пшеницата
пък отбелязваше ниски
стойности.
Прогнози за износа

Индия, която беше забранила доставките от частни компании на ориз през
април 2008, вдигна рестрикцията на 8 септември тази година. Износът
на втория по големина
производител на ориз може да стигне до 4 млн. тона за годината, започваща
на 1 април. Доставките от
страната представляват
11% от световната търговия тази календарна
година, това е повече,
отколкото от САЩ и Пакистан. Доставките от
Пакистан също може да
стигнат 4 млн. тона през
2011-2012 г. Според член
на Асоциацията на износителите на ориз от
Пакистан продукцията им
може да скочи с 38% до
6.5 млн. тона за периода
2011-2012 г. 

Понижение
K+S

Dow Jones: 10 771.48

+0.35%

Германският индекс регистрира
повишение

DAX: 5196.56

+0.63%

▶акции на “Адванс Терафонд” АДСИЦ бяха
изтъргувани на БФБ, като цената на книжата се
понижи с 3.57%

Оризът може
да поевтинее
заради
доставките
от Индия
Причината е в
конкуренцията
за поръчките
за износ

Световни индекси Повишение
Американските акции приключиха седмиBayer
цата с ръст

7.08% 2.23%
▶ до 39.42 EUR поскъпнаха
акциите на германската
химическа компания

Японският измерител се
оцвети в червено

Nikkei 225: 8560.26

-2.07%

▶ поевтиняха акциите
на германския химически
производител и
достигнаха 40.79 EUR

Тенденция
▶ Пшеницата
не спира да
поскъпва заради
неблагоприятни
климатични
условия в САЩ.
Дъждът и
хладното време в
страната са лоши
и за реколтата
на царевица и
соя. Засаждането
на пшеница в
южните равнини
на страната може
да се забави, което
също се очаква да
повлияе на цените

снимки bloomberg

ЗАПОВЕД
НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
03.09.2011г.

№ 911

София

Съдържание: Относно провеждане на търг за отдаване под наем на
свободно помещение - публична държавна собственост във ВМА – БДПЛР
- Банкя
На основание чл. 16, ал.2, вр. чл. 19, ал.1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал.1 и ал.5, вр. чл. 51 от Правилника за прилагане на Закона за
държавната собственост, чл. 47 от Правилник за устройството и дейноста
на Военномедицинската академия, и във връзка с подобряване здравното
обслужване на пациентите, придружаващите ги лица и служителите на
ВМА – БДПЛР - Банкя ,
ЗАПОВЯДВАМ:
1. Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната
собственост, на помещениe - публична държавна собственост, предоставено за управление на Военномедицинска академия, представляващо Кафе
- бар, с обща площ 107,00 кв.м., намиращо се в БДПЛР – Банкя, блок „Б”, на
първи етаж, югоизточно изложение.
2. Помещението се отдава под наем за кафене.
3. Помещението се отдава под наем заедно с припадащите се части от
общите части, включително санитарни възли.
4. Помещението се отдава под наем при първоначална наемна цена
от 791,80 лв. (седемстотин деветдесет и един 0,80 лева) без вкл. ДДС
месечно.
МИНИСТЕРСТВО НА ФИЗИЧЕСКОТО
ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА
обявява конкурс за длъжностите “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ”
и „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ”
в Дирекция “Финансово управление”, отдел “Финансовосчетоводно обслужване на други дейности по физическото
възпитание и спорта”
Минимални и специфични изисквания, определени в нормативен
акт за длъжност „Главен експерт”:
1. Минимална образователна степен за заемане на длъжността – бакалавър;
2. Професионален опит: 4 години;
3. Ранг – ІІІ младши.
Минимални и специфични изисквания, определени в нормативен
акт за длъжност „Младши експерт”:
1. Минимална образователна степен за заемане на длъжността – професионален бакалавър;
2. Професионален опит: не се изисква;
3. Ранг – V младши.
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за
кандидатите:
- придобита изискуемата за длъжността минимална образователна
квалификация в областта на икономиката;
- професионален опит в държавната администрация и бюджетното
финансиране и счетоводство;
- познаване и ползване на финансовото, данъчното, трудовото и осигурително законодателство;
- компютърни умения - работа с продуктите на MS Office /Word, Excel/,
Internet, счетоводен софтуер;

5. В наемната цена не се включват консумативните разходи за електроенергия, топлоенергия, ВиК, телефон и охрана, свързани с ползването
на помещението.
6. Помещението се отдава под наем без движими вещи (оборудване).
7. Помещението се отдава под наем за срок от 5 (пет) години.
8. За организиране и провеждане на търга, назначавам комисия в състав:
……………………………………………………..
9. Определям депозитната вноска за участие в търга в размер на 10 %
/десет процента/ от първоначалната тръжна цена.
10. Оглед на помещението, предмет на търга, може да бъде извършван
от кандидат-участниците в него от 19.09.2011г. до 18.10.2011г., между 9.00
и 14.00 часа всеки присъствен ден.
11. Тръжната документация може да се закупува от касата на ВМА-София
срещу сумата от 100 /сто/ лева от 19.09.2011г. до 18.10.2011г., между 9.00 и
14.00 часа всеки присъствен ден.
12. Заявленията за участие да се подават в деловодството на ВМА-София,
заедно с другите документи съгласно изискванията на тръжната документация, в срок от 20.09.2011г. до 19.10. 2011г., от 9.00 до 14.00 часа.
13. Търгът за отдаване под наем на помещението, подробно описано в
т. 1 от настоящата заповед да бъде проведен на 20.10.2011г., в сградата на
ВМА-София, ул.”Г.Софийски” № 3, зала 10 от 10.00 часа.
14. В случай, че в срока, определен за подаване на документите не постъпи нито едно заявление или постъпилите заявления не отговарят
на предварително обявените условия, повторен търг за отдаване под
наем на помещението, описано в т. 1 от настоящата заповед, да бъде
проведен на 21.11.2011г. в сградата на ВМА-София, ул.”Г.Софийски” № 3, зала
10 от 10.00 часа.
НАЧАЛНИК НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ПРОФЕСОР ____/п/______/ТОНЕВ/, ДМ
- комуникативни и организационни умения.
Цел на длъжността „Главен експерт”:
Финансово и счетоводно обслужване на дирекции „КУСП”, „ФВСУ”, СУ
„Ген. Вл. Стойчев”.
Размер на основната заплата за длъжността - 627 лева.
Цел на длъжността „Младши експерт”:
Изпълнява задачи, свързани с анализ, обработка и оформяне на първични
документи и изготвя становища за разходвани средства по дейности
719 „Други дейности по спорта и физическата култура” и 107 „Централни
държавни органи по културата и спорта”.
Размер на основната заплата за длъжността - 536 лева.
Начинът за провеждане на конкурсите 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 311, от 10.00 ч. до 12.00 ч., от 13.30 ч. до 16.30 ч.
Списъците и други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на
информационните табла във фоайето на партера на Министерство на
физическото възпитание и спорта.
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Facebook се опитва да
изгради връзки с Холивуд

Конкуренцията от страна на Twitter и Google кара социалната
мрежа да търси нови начини да привлича потребители

Социалната мрежа Facebook търси да
наеме нов директор, който да създаде
връзки и да подпише сделки с компании
от музикалната и филмовата индустрия,
които да засилят възможностите на сайта да
предлага съдържание, съобщава "Ройтерс".
През последните месеци Facebook са водили
преговори с бившия президент на MySpace
и директор в MTV Джейсън Хиршхорн за
възможността той да се заеме с поддържането на връзките между социалния сайт и
медийните компании, казват хора, запознати
със ситуацията. Въпреки че преговорите явно
не са постигнали никакъв резултат и остава
неясно дали Facebook са говорили и с други
хора за позицията, тези усилия са ясен сигнал
за намерението на Facebook да подкрепи поактивно компаниите автори на съдържание в
опитите им да се включат в социалния свят.
"Те държат развлекателната индустрия на една ръка разстояние от известно време", казва
един от източниците на информацията. Досега отношението е било "имаме платформа,
вие можете да ни използвате колкото искате,
но не е задължително ние да си партнираме
с вас". Сега това се е променило, твърди

източникът.
Конкуренция

Интересът на Facebook към съдържанието
идва в момент, когато социалната мрежа е
подложена на нова конкуренция от Google,
които пуснаха своя социална услуга през юни
и я направиха отворена за всички миналия
вторник. Миналия ноември друг социален
сайт - Twitter, взе в ръководството си бившия
директор на Creative Artists Agency Омид
Ащари, който ще бъде техният "L.A. човек".
Източникът от Facebook казва, че хората на
Марк Зукърбърг виждат опитите на Twitter
и Google да се обвържат с развлекателните
компании и не искат да изостанат от съперниците си. "Те не искат медийните компании
да останат с впечатлението, че Facebook не
се интересува от тях", допълва анонимният
информатор. Facebook постепенно се приближава към медийния свят, като главният
оперативен директор на компанията Шерил
Сандбърг се присъедини към борда на директорите на Walt Disney през декември 2009 г.,
а главният изпълнителен директор на Netflix
Рийд Хейстингс влезе в борда на Facebook

този юни. Тази година няколко холивудски
студиа пуснаха филми, които може да бъдат
наемани и гледани през Facebook, като "Черният рицар" на Warner Brothers и "Големият
Лебовски" на Universal Pictures.
Повече време

Мултимедийните амбиции на Facebook бяха
показани миналия четвъртък на ежегодната
конференция за разработчици, организирана
от компанията в Сан Франциско. На нея
бяха представени някои подобрения на бутона "Харесвам", позволяващи на интернет
потребителите да оценяват и друго онлайн
съдържание със специфични препоръки, като
"Прочетох", "Гледах", "Слушах" и други. За
Facebook изграждането на по-дълбока интеграция с музикални, филмови и други медийни услуги ще накара повече от потребителите
на социалната мрежа да прекарват по-дълго
време в сайта, което ще позволи на компанията да генерира повече приходи от реклами.
Развлечението също така се съчетава добре с
т. нар. Facebook Credits - платежната система,
която компанията въведе, за да позволи на
клиентите си да купуват дигитални стоки

през сайта. Корпорацията взима 30% от всяка
продажба през системата с кредитите.
Предишен опит

При своето настъпление към развлекателните
компании Facebook използват като шаблон
опита си от социалните игри. Всеки месец на
сайта играят над 200 млн. души. Компании
като Zynga и Playfish изградиха успешни
бизнес модели чрез разработка на игри, които може да бъдат ползвани през Facebook.
Пресъздаването на този модел за музика
и филми обаче може да бъде по-сложно,
твърдят анализатори. Докато опитните високотехнолотични компании за производство
на игри имат възможност бързо да създават
заглавия, работещи на различни "платформи"
като социални мрежи, смартфони и други,
традиционните компании, създаващи развлекателно съдържание, нямат подобен опит,
посочват експерти. "В Холивуд умеят да
правят съдържание, но създаването на медия, подходяща за социална мрежа, изисква
някой да те води за ръка", казва анонимен
източник от Facebook.
Пламен Димиторв
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А ти закъсняваш
ли за работа
Реална заплаха ли са закъсненията сутрин, кои са
причините и какви са начините работодателите да
се преборят с лошата дисциплина
В деня, който съм предвидил
за работа по темата за закъсненията на работното място,
по изключение съм навреме
в офиса. Значителна част
от колегите обаче са там,
където обикновено съм аз по
това време. В задръстване, на
спирката в чакане на градски
транспорт, може би все още
в леглото. Всъщност не ми е
работа. Работата ми е да поразсъждавам доколко спазването на работното време
е въпрос на живот и смърт,
доколко пренебрегването му
има реални физически измерения и какво е влиянието му
върху компаниите.
Колко може да
струват пет минути

Спазването на работното
време безспорно е най-необходимо в производствения
сектор. Производителността
на работниците може да бъде
реално измерена и дори пренебрежимо малки за останалите браншове закъснения
напълно логично водят до
финансови загуби. Именно
затова контролът в тези сектори е по-строг и закъсненията не са проблем, тъй като
са почти невъзможни.
Да измериш загубите си в
стоки обаче е лесно, а когато
си в сектора на услугите, е
трудно да отчетеш до какво
би довело появяване в офиса
пет минути след формално
уточненото ти работно време. Банките също са особено
зависими от точността на
служителите. "В нашия сектор не се толерира закъснението поради обвързаността
на процесите с обслужването
на клиентите. Неетично е да
се оставя клиент или колега
да изчаква появата на закъсняващ служител на работното му място", обяснява Людмила Стоева, ръководител на
отдел "Човешки ресурси" в
MKB Unionbank.
Проблемът е етичен и според Светла Стоева, председател на УС на Българската
асоциация за управление и
развитие на човешките ресурси (БАУРЧР). Според нея
формалната организация на
труда в огромна степен отстъпва пред значението на
фирмената политика, чиято
естествена форма се заражда и налага предимно неформално. "Ако колегите ти
закъсняват, ще закъсняваш
и ти, ако не си мотивиран,
също ще закъсняваш."
Опит за обобщение

Според последното проучване на Career Builder, илюс-

Ангел Симитчиев
angel.simitchiev@pari.bg

НАЙ-ЧЕСТИТЕ ПРИЧИНИ
ЗА ЗАКЪСНЕНИЯ
1. ЗАДРЪСТВАНИЯ
2. НЕДОСПИВАНЕ
3. ЛОШО ВРЕМЕ
4. СЕМЕЙНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

триращо изминалата 2010 г. в
САЩ, най-честите причини
за закъсненията са натовареният градски трафик, недоспиването, лошото време
и задълженията с децата.
Въпреки това е трудно да се
генерализират закъсненията
по какъвто и да е критерий,
било то причини, възрастови
групи или браншове.
Зорница Янкова, директор "Човешки ресурси" на
HP България, е категорична,
че закъсненията не са тенденция, а по-скоро проблем
на индивидуалната трудова
дисциплина и трябва да бъдат разглеждани като такива.
Тя споделя, че за последните
четири месеца при повече от
3000 служители й се налага
да решава проблеми заради
закъснения не повече от три,
четири пъти. А в толкова
високотехнологичен бранш
като ИТ сектора никак не е
трудно да се "засекат нарушителите". Когато такива
има.
Велина Гетова е представител на отдел "Човешки ресурси" в Telerik, друга фирма
от сектора. Тя е още по-категорична и отрича съществуването на закъсненията
като реален проблем за компанията й. "В нашата сфера
е важен крайният резултат
от работата и усилията на
колегите, а не точният час
на пристигане на работното
място", обяснява тя.
Навреме в кризата

Светла Стоева обяснява, че
страхът е фактор и е имал
отрезвителен ефект заради
състоянието на световната
икономика. Статистиките
също са категорични. Бушуващата икономическа криза
и неувереността на пазарите
стават причината все повече
хора да преосмислят отношението си към работата
и да уточнят приоритетите
си. Работодателите от своя
страна стават все по-селективни и претенциозни не
за друго, а защото именно
служителите им определят
в огромна степен съдбата
на бизнеса. "Страхът не е
добър съветник на компани-

ите по въпросите на бизнес
дисциплината", обяснява
Людмила Стоева", но може
би все пак е добър повод и
момент, че ангажираността
към бизнеса, компанията и
екипа е преди всичко въпрос
на професионализъм.
Промяна

Принципите на работното
време в производствения
сектор едва ли може да се
променят и компенсират по
иновативен начин. Огромна
част от браншовете обаче
позволяват да се преосмисли
работното време и формата
му, която познаваме до ден
днешен. Радикалните мерки
за решаването на проблема
с пренебрегването на работното време по-скоро не
са вариант. Законовата рамка прави дисциплинарното
уволнение заради закъснения доста труден процес и

определено трябва да се постараеш доста, за да пострадаш от лошите си навици.
А често причините са доста
по-дълбоки. Тоест по-лесният вариант е проблемът
да не се драматизира, а да
се обсъди с мениджмънта
до постигане на компромисен вариант. Все повече
компании въвеждат гъвкаво
работно време, ротационни
работни и почивни часове.
Не са за пренебрегване и
алтернативните решения.
Сутрешно кафе с шефа, периодична екипна закуска и
масаж на работното място
са само част от успешните
и интересни подходи, които
споделя Людмила Стоева.
А промяна има и в работната сила. Представителите
на т.нар. поколение "Y" (хората, родени след 1981 г.)
имат съвсем различна идея
за живота, ценностите и ра-

ботното си място. Цялата
информация, до която имат
достъп, измества в огромна
степен приоритетите им и
запазването на работното
място отдавна не е животоспасяващо. Въпреки това
мотивацията им е напълно
възможна и това, че държат
света в ръцете си, както
твърди Светла Стоева, може

да се превърне в огромно
преимущество за компанията. Дори на цената на
няколко минути по-късно
идванев офиса. Все пак
процесът е двустранен,
работното време има не
само начало, но и край. А
няколко минути след края
може да се окажат дори порешаващи.

ТОП 10 НА НАЙ-БЕЗУМНИТЕ ИЗВИНЕНИЯ
1. "ДОКАТО ГРЕБЯХ ПО РЕКАТА НА ПЪТ ЗА РАБОТА, СЕ ИЗГУБИХ."
2. "НЯКОЙ БЕШЕ ОТКРАДНАЛ ВСИЧКИТЕ МИ НАРЦИСИ."
3. "БЯХ НА КАСТИНГ ЗА AMERICAN IDOL."
4. "БИВШИЯТ МИ СЪПРУГ ОТКРАДНА КОЛАТА МИ."
5. "ПЪТЯТ БЕШЕ БЛОКИРАН ОТ ЕСКОРТА НА ПРЕЗИДЕНТА."
6. "ИМАМ ПРЕХОДНА АМНЕЗИЯ И НЕ МОЖАХ ДА СИ СПОМНЯ КЪДЕ РАБОТЯ."
7. "ТАЗИ СУТРИН БЯХ ИЗНЕНАДВАЩО ОБВИНЕН В ИЗМАМА С ЦЕННИ КНИЖА."
8. "ОПАШКАТА В STARBUCKS БЕШЕ ПРЕКАЛЕНО ДЪЛГА."
9. "БЯХ В ПОЛИЦИЯТА, ЗА ДА МИ ВЪРНАТ КОНФИСКУВАНОТО ЛИЧНО ОРЪЖИЕ."
10 "НЯМАХ ПАРИ ЗА БЕНЗИН, ЗАЩОТО ЗАЛОЖНИТЕ КЪЩИ В КВАРТАЛА БЯХА
ЗАТВОРЕНИ."

ИЗТОЧНИК: CNNLIVING
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Времето е ценен капитал и
разпиляването му
е недопустимо
В нашия сектор не се
толерира закъснението
за работа поради
обвързаността
на процесите с
обслужването на
клиентите. Неетично
е да се оставя клиент
или колега да изчаква
появата на закъсняващ
служител на работното
му място. Времето
е ценен капитал и
разпиляването му е
недопустимо. Типът
работа - ръководна или
експертна, не може
да бъде възприеман
като фактор на
закъсненията, предвид
необходимостта
от екипната

солидарност и бизнес
етика, изискваща
дисциплинирана
ангажираност в
работата.
Въпрос на време и
на нова финансова
култура на клиента
е преходът към
нови режими на
работно време. Те ще
намалят категорично
необходимостта от
присъствие в офиса
и ще дадат добър
хоризонт за работа от
дома, вилата или друга
зона на пребиваване
на специалистите. За
сметка на това обаче
времето, през което
ще се наложи да сме

"на разположение",
ще надвишава
стандартните 8
часа, тъй като
дигитализацията не се
съобразява с работния
ден, а с момента
на възникване на
определена потребност
от клиента. Личният
контакт с колегията
и с клиентите няма
да бъде заместен
изцяло с електронна
комуникация, но
като тенденция ще
намалява честотата
си.
Людмила Стоева, ръководител

на отдел "Човешки ресурси", MKB
Unionbank АД

Кризата накара много
хора да преосмислят
отношението си
Въздействието на
закъсненията за работа и
неспазването на работното
време зависи от типа
работа. Най-засегнат е
секторът на услугите. За
производствените компании
щетите са изчислими,
затова и мерките, които
се взимат от въпросните
фирми, са по-категорични.
Проблемът за всички
сектори обаче е преди
всичко от етичен характер.
На прага на 2012 г. сме и
имайки предвид развитието
на свободната икономика,
все по-малко ще се говори
за работно време. Въпреки
това, ако сме обявили, че
работим от 10 ч, е редно
наистина да го направим.

Кризата накара много
хора да преосмислят
отношението и
способностите си, за
да запазят работата си.
Факторът страх имаше
отрезвителна роля, но
не мисля, че е работа на
фирмата да следи кой кога
идва на работа, особено
при над 1000 души на
работа. Спазването
на работното време е
въпрос едновременно
на свободна воля и
корпоративна структура
и политика. Законовата
рамка и формалната
организация често не са
толкова значими, колкото
например корпоративната
култура. Ако колегите ти

закъсняват, ще закъсняваш
и ти, ако не си мотивиран,
също ще пренебрегваш
работния график. Едва ли
може да се генерализират
хората, които закъсняват,
и причините за това. Факт
е, че представителите на
поколението "Y" имат
по-различно отношение,
те имат света в ръцете
си и да запазят работата
си не е най-важният им
приоритет, но може да се
превърне в такъв, ако са
достатъчно мотивирани, а
това конкретно е работа на
фирмата.
Светла Стоева, председател

на УС на Българската асоциация
за управление и развитие на
човешките ресурси (БАУРЧР)
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Деветдесет и девет

Един разказ за Никола Газдов и трудната задача да убедиш България,
че възобновяемите енергийни източници не са екокаприз, а бъдещето
Ангел Симитчиев
angel.simitchiev@pari.bg

Дългосрочната
визия за това
как всеки може
да допринесе за
промяната, прави
продукта на една
компания покачествен и увеличава
стойността му

Р а з го в о р и т е с N e x t
Generation мениджърите
провеждам по принцип на
тяхна територия, за да усетя
работната атмосфера, която
са си създали. За Никола
Газдов обаче правя изключение. С него се срещаме
навън сред природата. Не
защото всичко, с което се
занимава, е еко, а защото
така сме близо до болницата, в която няколко дни
по-рано се е родил синът
му. Никола е един от хората, които са изключително
ентусиазирани от своите
каузи, а след появата на
новия член на семейството
му ентусиазмът му е двоен.
Ще се опитам да го предам
и на вас.
Начало

След като завършва средното си образование, Никола
Газдов отива да учи политически науки в университета “Лудвиг Максимилиан”,
Мюнхен. “Най-ценното в
моето учене бяха многото пътувания и стажовете,
които успях да направя”,
разказва той. През 2002
г. прекарва един месец в
Белград на стаж в местна
телевизия. През лятото на
същата година се включва
и във в. “Капитал”. Не става
журналист, но пише доста
за германската вътрешна и
външна политика.
По програма за обмен на
студенти през 2003 г. стига
и до Англия. Първоначално
планира да остане там, но
година по-късно се връща
в Мюнхен, където става
част от нова програма на
баварското правителство.

Next generation
Прогноза
▶ В България се говори, че
възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) са лукс
и приоритет само на богатите държави. Според мен
те са част от нисковъглеродната революция, която
така или иначе вече се
случва и която ще проме-

Специалността е Източноевропейски изследвания.
След като завършва магистърската си степен по нея
през 2007 г., Никола решава
да се върне в България.
Първоначално се занимава с търговия, но нещата във
фирмата не се получават и
сменя сектора. Интересът
му към възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) датира от 2006-2007 г., когато
започва опити да привлече

чуждестранни инвеститори в страната, но, уви,
неуспешно. През 2008 г.
обаче законът в страната е
променен и Газдов успява
да намери своя първи партньор в лицето на германска
компания, в която е работил
като студент.

ни начина, по който генерираме електроенергия.
Ще се въведе разпределено
производство - по-малки
мощности ще бъдат поравно разпределени на територията на държавата.
Това ще доведе до нуждата
от т.нар. умни мрежи - подобри телекомуникационни системи в разпределителната мрежа, при самия
потребител.

▶ Тази технологизация,
която в момента изглежда
революционна и е свързана с огромни инвестиции,
ще доведе до промени,
които са ни изглеждали
като утопия. Тук говорим
само за кризи, безперспективност, безработица,
избори. Но много по-важни
неща вече се случват по
света и ще се случат и в
България.

Multitasking

През октомври 2008 г. се
ражда Renergy ЕООД.
Компанията развива ин-

вестиционни проекти, насочени към употребата на
възобновяеми енергийни
източници. През първите
години от съществуването на компанията пазарът
на подобни технологии в
страната е изключително
свит и труден. “Ние и всички останали представители
на този сектор в България
искахме да се присъединим
към браншова организация,
но се оказа, че такава в София не съществува.”
Логично следващата година и половина преминава в
подготовката на Българската
фотоволтаична асоциация.
Тя е създадена през есента
на 2009 г. от 17 компании.
“Към днешна дата имаме
над 120 члена. Български и
международни компании от
11 различни държави”, обяснява Никола. Създаването й
не променя ситуацията с
магическа пръчка. “Организацията на процесите в едно

сдружение с над 100 члена е
изключително трудна, споделя той. “Трябваше ни не
само вътрешноорганизационно развитие, но и активно
взаимодействие с политици,
медии и неправителствени
организации.” Въпреки това
той отчита комуникацията
като успешна, а тясното
сътрудничество с едни от
най-големите компании в
сектора изключително му
помагат да обогати възгледите си.
Управлението на Renergy
и работата в асоциацията
явно не са достатъчни на
Газдов и през 2011 г. си намира ново занимание. След
дълги преговори Juwi Solar
GmbH, една от най-големите
компании във ВЕИ сектора,
избира основателите - него
и партньора му в Renergy
Иво Цачев, за ръководители
на българския офис на фирмата. Juwi Solar е системен
интегратор, който изгражда

фотоволтаични и вятърни
паркове, системи за биомаса, биогазове, водни електроцентрали и т.н. Целта им
в България е изграждането
на големи и малки фотоволтаични паркове с тенденция
да развиват и останалите
дейности от портфолиото
на компанията майка.
Енергийна революция

“Успявам да виждам шансове там, където другите
виждат проблеми”, обяснява Никола Газдов. Според
него България разполага с
огромен местен пазар, който подценява. Той е категоричен, че не само страната
може да спечели от ВЕИ,
но с натрупания опит тук
може да постигне успехи и
на съседните пазари. “ВЕИ
не са разход. Те са инвестиция”, обяснява Никола. “Те
не са просто европейски
критерий, който трябва да
изпълним, а са пътят, по
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не е сто
Визитка
Кой е Никола Газдов
▶ Никола Газдов (30 г.) е съсобственик и управляващ
директор на Renergy ЕООД, ръководител на Juwi Solar
GmbH България и председател на борда на Българската
фотоволтаична асоциация.
▶ Завършил е магистърска степен по източноевропейски
науки в университета “Лудвиг Максимилиан”, Мюнхен,
Германия, и е бакалавър по политически науки и междукултурна комуникация от същия университет.

отношение към сектора.
Темата за ВЕИ не само вече
не е табу в България, но и
успяват да намерят и други
ентусиасти. Renergy участва в индустриален клъстър
“Електромобили” и е сред
учредителите на Българската асоциация “Електрически превозни средства”.
Ключов проект за фирмата е популяризирането
на електрическия транспорт. Българският офис на
Juwi Solar е движеща се
реклама на електрическата мобилност. Екипът на
Никола води преговори и
със Столичната община за
изграждането на зарядни
станции из улиците на града
за електрическите превозни
средства. Компанията притежава един от четирите
електроавтомобила в София
и като на шега успява да събуди интереса на по-напредничавите компании. “Хората са възхитени, в България хората първоначално
са скептични, но когато ги
видят и се информират, са
склонни да повярват в тези
технологии.”
Околна среда

който можем да станем поконкурентни.”
Според Газдов промяната
е неминуема. Той вижда
бъдещето в “умни енергийни мрежи”, електрически
превозни средства и комуникационни и информационни технологии, директно
свързани с управлението на
електрическата мрежа. “Когато това се случи, светът
ще е наистина различен, а
дотогава възникват нови
бизнес възможности, които
можем да търсим и да ги
реализираме.”
В България

Никола е оптимист. Той
споделя, че когато са учредили асоциацията, в България за ВЕИ се е говорело
малко и изцяло негативно.
Активната комуникация
с медии и с държавната
администрация в голяма
степен е помогнала за увеличаването на позитивното

Никола с усмивка обяснява, че за да промени света,
трябва първо да промени
себе си и околната си среда. “За мен околната среда
са предимно хората около
мен.” Именно на техния
светоглед се надява да повлияе първо. Разказва, че
безотговорността ни към
света е продължила прекалено дълго. “Днес не ни интересува нищо друго, освен
да ни е по-евтино, и не се
интересуваме, че след години децата ни ще плащат
нашите сметки.” Наскоро е
гледал екофилма Wasteland
и разказва за един от героите. “Той обясняваше, че
има смисъл да се стараем и
да искаме да се променим,
защото ти може да си само
един, но деветдесет и девет
не е сто. Ти правиш нещо
различно и то води до промяна. Ако всички направят
така, сметката ще е още
по-различна.”
Никола обяснява, че в Бъл-

гария да гласуваш с бюлетина не е особено смислено,
затова гласува “с портфейл”.
Избира по-скъпите биопродукти, лишава се от други
неща, но подкрепя отговорния бизнес, в който вярва.
Мечтае за момента, в който
ще може да си купува само
енергия от ВЕИ, в който ще
може да събира боклука си
разделно и той наистина ще
се преработва.
Потенциал и проблем

“Живеем в консуматорско
общество - това е едновременно бичът и шансът на
нашето поколение”, обяснява той. “Бич е, защото
отвсякъде ни облъчват, че
трябва да консумираме
все повече и повече, но
е шанс, защото, като живеем в такова общество,
единственото нужно е да
убедим крайния потребител
да консумира продуктите,
които са с по-нисък въглероден отпечатък.” По закон
производителите предлагат
това, което се търси, и ако
в страната няма нужда от
подобни продукти, няма
как те да се появят.
Въпреки позитивната промяна от последните години
според Газдов бизнесът все
още няма истинско разбиране за ползите от социалната
отговорност като нещо, което можеш да капитализираш
пред клиентите си. “Дългосрочната визия за това как
всеки може да допринесе за
промяната, прави продукта
на една компания по-качествен и увеличава стойността
му.” Разказва ни за свой
приятел, който наскоро си е
купил хибриден автомобил.
“Направи го с ясното съзнание, че е грозен и скъп,
но по този начин гласува за
тази технология, която след
време ще се наложи и той
ще знае, че е допринесъл
за това.”
Бъдеще

Твърдо убеден в каузата
си, Никола обяснява, че за
в бъдеще иска да наблегне
на комуникационната част
на работата си. Обяснява
ни, че технологиите вече са

снимки марина ангелова

факт и цените им стават все
по-ниски. Въпреки това хората не са съвсем повярвали
в тях, затова трябва да бъдат
убедени както с факти, така
и емоционално.
Нещата, с които се занимава, са прекалено много,
споделя той. Разказва, че
все по-често има нужда да
отиде сред природата. Тази
година за пръв път отива
на море с каравана. “Имах
чувството, че за пръв път
виждам морето такова, каквото е. Самото усещане да
се събудиш сутрин и то да
е единственото пред теб, е
неописуемо.” Мръсотията
по плажовете обаче също
е неописуема. Никола се
възмущава, че няма кой да
инвестира неколкостотин
лева в почистването и поддръжката на плажовете.
Разказва, че вижда идеи
за бизнес навсякъде около
себе си. Докато си говорим,
посочва поне пет. “Опитвам
да превърна хобито си в
работа, предпочитам да съм
по-натоварен, но да изпълня
мечтите си”, завършва с
усмивка той.

Днес не ни интересува
нищо друго, освен
да ни е по-евтино, и не
се интересуваме, че след
години децата ни ще
плащат нашите сметки
ВЕИ не са просто
европейски критерий,
който трябва да изпълним,
а са пътят, по който можем
да станем по-конкурентни
Успявам да виждам
шансове там, където
другите виждат проблеми
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24 свободно време
Продавам дом, градина, черешови
дръвчета, старо легло, маса, три
стола, стенно килимче, писма
от казармата, сватбени снимки,
спомени за куче и пеперуди, детско
барабанче от 1947 г., желязна шейна,
есенни храсти, бичкия, песен на
майка ми, стогодишна лоза, слънце
от детството, лятна тъмнина,
скарлатина, абитуриентски костюм
от 1959 г., залез над Люлин, момиче в
Борисовата градина, един час в 275-a
аудитория, баскетболен мач в зала
“Сливница”, кестени, стара пишеща
машина, глупава любов, зимни
ябълки, летни трамваи, сняг до пояс
през 1949 г., първата ми тетрадка
с ченгелчета, капан за мишки,
напукани циментови стъпала,
прогнили тараби, смях в двора,
мечти на гимназист, среднощно
прекачване през прозореца, гледка
към Копитото, детски пеленки
от 1968 г., ръка и рамо на скъп
човек, звън на камбана, заровен до
половината праз, предчувствие за
щастие, безвъздушност, хвърчило с
канап. София. Вечер.

С есента
започва сезонът
на Стратиев

По повод 70 години
от рождението на Станислав
Стратиев Сатиричният театър
подготвя програма, посветена
на писателя

След средата на месеца - Монреал, Канада,
пощенска кутия 15347XM.
До поискване. 1992
▶“Животът, макар
и кратък”, премиера
през 1986 г.Сатиричен
театър “Алеко
Константинов”

Станислав Стратиев

(псевдоним на Станко Стратиев Миладинов) завършва
българска филология в СУ “Св. Климент Охридски”.
Редактор е във в. “Народна младеж” между 1964 и
1968 г. През 1968-1975 г. работи във в. “Стършел”.
От 1975 до 1983 г. и от 1989 г. до смъртта си е
драматург на Сатиричния театър. От 1983 до 1986 г.
е директор и художествен ръководител, а от 1986
до 1989 г. е художествен ръководител на театъра.

▶“Римска баня”с премиера през 1974 г. е
първата пиеса на Стратиев, поставяна
на сцена. Пиесата продължава да
се играе в Сатиричния театър с
участието на Никола Анастасов

▶“Максималистът”,
премиера през 1984 г.
в Сатиричен театър
“Алеко Константинов”

Стратиев е емблема на българската драматургия. Негови текстове са публикувани в редица
издания, автор е и на киносценарии. Пиесите
му са превеждани, издавани и поставяни в
над 20 държави по света. Само в Сатиричния
театър текстовете му са поставяни над 1500
пъти. Успехът на творчеството му се дължи
на искрения опит да разбере човека на фона
на човечеството. Целият живот на Стратиев е тясно свързан с текста и театъра. През
септември се навършват 70 години от рождението и 11 години от смъртта му. По-голямата
част от творческия му път преминава в салоните на Сатиричния театър “Алеко Константинов”. По този повод театърът му подарява
новия си сезон.

от сина му Любомир Стратиев.

Отново на премиера
През октомври в зала “Щастливеца” ще бъдат
представени три негови пиеси. Премиерата
на “Максималистът” е на 7 октомври, а на
“Животът, макар и кратък” - на 14 октомври.
През втората половина на ноември пък ще
бъде премиерата на “Лека форма на тежка
депресия” - колаж от текстове на Стратиев,
писани през 90-те години. “Ако погледнете
афишите на другите софийски театри, а и на
театрите извън столицата, предимно се поставят “Римска баня”, “Рейс”, “Сако от велур”.
Затова предпочетохме да вдъхнем живот на
пиеси, които имат не по-малко качества, но по
ред причини остават извън полезрението на
режисьорите”, така Ина Шкарова, драматург
на Сатиричния театър, аргументира избора на
точно тези пиеси.
По време на сезона ще се проведат и поредица от литературни четения по текстове на
Стратиев. През годината зрителите ще могат
да гледат и други представления по текстове
на Стратиев, които ще гостуват на сцената на
Сатирата. По повод юбилея е издадена и книгата албум “Стратиев и Сатирата”, съставена

Василена Радева спечели редица награди
с представлението си в Младежкия театър
“Нордост - приказка за разрушението”.
Именно тя е поканена да режисира “Животът,
макар и кратък”. “Имало едно време... нов
жилищен комплекс. Докъдето стига погледът
- блокове. Блокове, блокове, блокове, море
от блокове. Сиви, еднообразни, подобни на
жилищна пустиня. И сред тази пустиня, незаселена още, стоеше той - архитект Стилянов.
Сутринта се беше събудил с неясни копнежи
и някаква мъка го измъчваше.” Така започва
представянето на пиесата. Не сега, а през
1986 г. “Всеки зрител ще го потърси в себе
си. Как съумяваме да препълним живота си,
който е толкова кратък, с ненужни социални
и лични глупости, с празни думи и празни отношения? И ако е такъв животът, това живот
ли е?”, пише Никола Вандов, драматургичен
консултант в Сатиричния театър. Архитекта
(в ролята Мартин Каров) и сега ще стои на
сцената на Сатиричния театър и ще се бори
със страховете и комплексите си, както през
80-те години.

За какво разказва сцената
Ето ви един гардероб. Но не обикновен, а от
онези, които говорят. Към него, разбира се,
получавате и редица бонуси. Например любов
към изкуството, желание да рисувате портрети или да гледате куче. Как да се отнесете
в тази ситуация? Отговор на въпросите дава
“Максималистът”. Представлението се играе
за първи път в Сатирата още през 1984 г.
Тогава спектакълът е режисиран от Крикор
Азарян и Маргарита Младенова. Сега за
работа по представлението е поканен младият
режисьор Гаро Ашикян, който е работил с
проф. Азарян.

Златина Димитрова

