Новини ▶ 7

Новини ▶ 5

Борисов отказа
да стане почетен
член на СБХ

Износът
продължава да расте
с бързи темпове

След скандала:

Вторник

11 октомври 2011, брой 191 (5251)

USD/BGN: 1.43885

EUR/USD: 1.35930

Sofix: 337.10

BG40: 113.41

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

-1.17%

+1.18%

Горчиво
вместо
сладко

+0.30%

цена 1.50 лева

+0.08%

Новини ▶ 4

От 2012 г.
страните със
свръхдефицит
ще плащат
глоби
Свят ▶ 10

Доналд Туск
спечели втори
мандат в
Полша
Признание
▶ 22-23

снимка марина ангелова

Фабриката за производство на емблематичните за българския преход сухи пасти
“Балкан” се продава на търг. Заради натрупани задължения към дистрибутори и
служители кооперация “Христо Ников” може да се раздели със сградата. Освен нея
съдия-изпълнители са обявили за продан още 11 завода ▶ 12-13, 20-21

Сезонът на
нобелистите
2011
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Мнения

Печеливш
Доналд Туск

Губещ
Андреас Трайхл

Настоящият премиер на Полша Доналд Туск и неговата десноцентристка партия “Гражданска платформа” спечели убедително изборите в страната. Той е първият министър-председател
от падането на комунизма, който печели втори пореден мандат.
При 93% преброени бюлетини за “Гражданска платформа” са гласували 39% от избирателите. За основния опонент на Туск - Ярослав
Качински, са дали вота си 30%.
▶ Повече подробности на стр. 10

Финансовите загуби за годината на Erste Group, един от найголемите банкови холдинги в Австрия, воден от Андреас Трайхл,
може да достигнат 800 млн. EUR, съобщи ръководството.
Te идват от отписването на дълговете на дъщерните
компании в Унгария и Румъния и понижаването на рейтинга на
структурирани ценни книжа. Досега се смяташе, че холдингът
ще приключи годината поне с 850 млн. EUR чиста печалба.

Коментар

▶ По темата: “Плевнелиев е против референдум
за АЕЦ “Белене”...
▶ Странно как така даваш
съгласие за “Белене”, а
говориш за референдум за
ядрена енергетика. Що за
глупост. Какъв капацитет
има България да развива
ядрена енергетика извън
ядрена централа!?!?Дали
Плевнелиев има понятие
от политическа икономика
angel

▶ Въпроси към Плевнелиев
- Попова:
▶ Какво строителство е
извършил Плевнелиев или
негова фирма в Германия?
Бил и е посредник на работници за Германия и плащал
ли е редовно на същите?
▶ Ще бъде ли съборена
неговата НЕзаконна вила в
Черноморец?
▶ Колко дка земя от дадената му за строителство в
СОФИЯ е продал или заменил и на какви цени?
▶ Как Попова ще оправи
съдебната система?

Врагът в
неговото
правителство
Красимира Янева
krasimira.yaneva@pari.bg

ГЕРБавия
Тема на деня ▶ 4-5

Новини ▶ 6

Няма наказателно
дело срещу България
за заменките въпреки
твърденията на Найденов

Продуктът е наличен
във вашата страна
Европейската комисия ще предложи нови правила за
онлайн търговия в ЕС, които ще дадат повече достъп на
търговците и потребителите до клиенти и продукти в
различните държави членки
Вивиан Рединг, еврокомисар
по правосъдието

Кристалина Георгиева, еврокомисар
по хуманитарната помощ

Понеделник

USD/BGN: 1.45588

EUR/USD: 1.34340

Sofix: 336.08

BG40: 113.32

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

-1.23%

10 октомври 2011, брой 190 (5250)

+1.24%

+0.89%

-0.21%

цена 1.50 лева

“Пикадили” Планира
да открива По 15
магазина годишно

СНИМКА ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА

Финансовите
резултати са
задоволителни. Пазарът
в България е свит и има
силна конкуренция
Ерикян Лантинк, главен оперативен директор
на “Пикадили”

Подобно на останалите вериги за бързооборотни стоки компанията залага на разширяване през следващите
години. Въпреки силния наплив и голямата конкуренция в сегмента “Пикадили” няма да променя модела и да
се превърне в дискаунтър ▶ 12-13
Свят ▶ 10

Компании ▶ 11

Компании ▶ 14

"Тройката"
поиска
по-строги
реформи от
Гърция

И "Алма Тур Флай" влезе
в процедура по фалит

"Мини
Марицаизток" отмени
поръчка
заради
висящи
вземания

pari.bg Топ 3

1
2
3

Сорос предлага Гърция и Португалия да
излязат от еврозоната.
“Пикадили” планира
да открива по 15
магазина годишно.

Плевнелиев е против референдум за
АЕЦ “Белене”, но би
подкрепил такъв за
ядрената енергетика.

Преди
време
Борисов
беше забранил
на министрите
да говорят в
бъдеще време. А
може би ще бъде
най-ефективно
да им забрани да
говорят изобщо
пред медии до
изборите

www.pari.bg
ул. княз борис I №161

Мениджър Реклама
Станислава АТАНАСОВА
4395851
stanislava.atanasova@pari.bg

София 1202
e-mail: business@pari.bg
информация: 4395800
Издава
Икономедиа АД

рисува скици по време на заседанията на правителството, които
можело да се окажат гениални
творби.

Бойко Борисов определено не е
случил на министри. След като
в началото на септември вътрешният министър и шеф на пред
изборния щаб на ГЕРБ Цветан
Цветанов обяви, че се е запознал с
кандидат-президента Росен Плевнелиев при оплакване за искане
на подкуп, вчера друг министър
направи изцепка. Вежди Рашидов
сподели с медиите, че премиерът

Изпълнителен директор и
главен редактор
Лилия Апостолова
4395802
lilia.apostolova@pari.bg
национален БИЗНЕСВСЕКИДНЕВНИК

снимка shutterstock

редакционен екип
Зам. главен редактор
Иван БЕДРОВ - 4395838
ivan.bedrov@pari.bg

Първо човек ще си каже,
че премиерът си няма друга
работа и затова скицира. Да,
но той го прави на заседанията
на правителството, където от
стенограмите поне се вижда, че
той взема дейно участие - дава
указания, мнения, хока министри. И защо все пак премиерът
си рисува. Вариантите в случая
са два. Първият - че го прави от
скука и че това, което се случва
на заседанията на правителството, не го интересува. Другият е,
че си рисува, защото е нервен и
така се освобождава от натрупаното напрежение. А може би

Визуален редактор и
редактор приложения
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albena.pino@pari.bg
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причините са комплексни.
Въпреки че проявява таланта си на правителствените заседания, вчера Бойко Борисов
отказа да стане почетен член на
Съюза на българските художници. От съюза пък обясниха,
че отличието все пак ще бъде
присъдено след време (подробности четете на стр. 7). Вчера
за жалост не можахме да зърнем някоя от скиците на премиера, а и понеделник не е ден за
правителствени заседания. Но
от информационната служба
на правителството изпратиха
снимки на Бойко Борисов с
Терминатора Арнолд Шварценегер, който бил отишъл при
премиера направо от снимачната площадка и целият в “рани”.
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Е, шоуто беше продължено, и
то как.
И ако през миналата седмица
депутатите гласуваха да няма
пленарни заседания от 12 до 23
октомври, а Столичният общински съвет заседава за последно
преди изборите, за да опазят
ГЕРБ от скандали, явно трябва
да има още забрани. Така например, както Бойко Борисов преди
беше забранил на министрите да
говорят в бъдеще време - само
в настояще, може би ще бъде
още по-ефективно да им забрани
въобще да говорят пред медиите.
Поне до изборите на 23 октомври.
Защото врагът не е само БСП,
ДПС или някоя друга политическа партия. Врагът е и в неговото
правителство.

Вихър Ласков
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Число на деня

18.12%

Най-старият ракиен
надпис върху чаша бе
открит при разкопки във
Велико Търново. Това доказва,
че ракията е българска напитка

▶ е безработицата в трите северозападни области Монтана, Видин и Враца през септември, сочат данните на
Регионалната служба по заетостта. Тя е доста по-висока
от средната за страната - 9.45%

Божидар Димитров, бивш министър без портфейл

Deja Vu

КРС: мобилните услуги
може да поевтинеят с 40%
Само преди три месеца Веселин Божков
прогнозира, че цените ще паднат с 25%
Мобилните услуги у нас може
би ще поевтинеят с 25-40% от
догодина, обяви пред bTV
председателят на Комисията
за регулиране на съобщенията Веселин Божков. Без
да се ангажира с конкретна
дата, според него това ще се
случи след намаляване на
цената на едро, за което вече
има дадена заявка. „Пряката
зависимост между цените
на едро и дребно се изразява в 25-40% поевтиняване.
Такава е реакцията на пазара
във всяка нормална пазарна
икономика”, обясни той.
Терминиране

Това е поредният случай,
в който Божков съобщава
за евентуална промяна на
цените с движение надолу.
През август той каза пред
Българската национална телевизия, че цените ще паднат
с 25% още от януари 2012 г.
И тогава, и сега посочваната

за този оптимизъм причина е
една. Понижението ще стане
възможно след намаляване
на цените на едро за т. нар.
терминиране на трафика - цените, които мобилните оператори плащат едни на други
за използване на мрежите си
при разговор на два потребителя на различни телекоми.
Средноевропейските цени
за терминиране на трафик на
едро са от 2 до 5 евроцента,
докато в България цената е
6.69 евроцента за минута.
През септември КРС изпрати
предложение до ЕК за нейното намаляване.
Скептицизъм

Както обаче в. „Пари” съобщи още преди два месеца,
мобилните оператори у нас
са доста по-скептично настроени, че смъкването на
цените на едро ще доведе
до чак толкова драстичен
спад в потребителските цени. Два от трите основни
телекома у нас - „Глобул”
и „МобилТел”, заявяват, че
понижението на цените за
терминиране на разговори
от една мрежа в друга с

В роля

определен процент няма
да означава автоматично
понижение в същия размер
и на всички крайни цени
на дребно. Сред нашите
оператори преобладава разбирането, че между двете
няма пряка връзка. Този
въпрос е спорен, защото на
обратното мнение по него
се е произнасяла Европейската комисия. Така или
иначе, до драстичен спад в
сумите, които всеки от нас
плаща в края на месеца на
своя мобилен оператор, едва ли ще се стигне въпреки
оптимистичните прогнози
на председателя на КРС.
Без четвърти GSM

Божков за пореден път отрече КРС да има намерение
да обявява търг за четвърти
GSM оператор, както погрешно бяха съобщили някои
медии. Той определи 2G лиценза за GSM комуникации
като „неатрактивен” за компаниите. Обявеният наскоро
конкурс е за честоти, с които
работят 3G мрежи за пренос
на данни.
Пламен Димитров

▶Министър-председателят Бойко Борисов се срещна с Арнолд Шварценегер в
киноцентъра в Бояна, където известни екшън актьори от близкото минало ще
участват в заснемането на „Непобедимите 2” под режисурата на Силвестър
Сталоун. В срещата участваха министърът на културата Вежди Рашидов и
Христо Стоичков. На срещата Шварценегер е обещал да посети археологическите разкопки пред ЦУМ заедно с културния министър

Предизборни каши

Проблемите с изборните списъци
засегнаха и Антония Първанова
Според МВР
през последните
шест месеца
евродепутатът
е живяла във
Великобритания.
Тя обаче няма нито
адрес там, нито
обяснение откъде
е дошла грешната
информация
Евродепутатът от НДСВ Антония Първанова също се
оказа засегната от серията
проблеми с избирателните
списъци, за които партии и
граждани алармират от няколко дни, съобщиха от офиса на евродепутата. Оказва
се, че името на Първанова
не фигурира в избирателните
списъци за местните избори
в София. Вместо това справка в интернет страницата
на дирекция „Гражданска
регистрация и администра-

▶Антония Първанова 		

тивно обслужване” (ГРАО)
показва, че през последните
шест месеца евродепутатът е
с адрес във Великобритания,
което обаче не отговаря на
реалността.

Снимка Марина Ангелова

Мистерия

Когато Антония Първанова се сблъсква с този
проблем, получава обяснение, че е станала грешка в
системата на МВР. Първа-

нова обаче няма адрес на
Острова и не може да си
обясни откъде министерството въобще разполага
с грешната информация.
Антония Първанова има
адресна регистрация в район „Изгрев” в София от
години, като е гласувала
на изборите през 2007 и
2009 г. През 2007 г. тя беше и кандидат за кмет на
столицата.
Избирателните списъци
се съставят по данни на
ГРАО, като за целта дирекцията трябва да обменя
информация с останалите
структури, които имат данни за местонахождението
на българските граждани МВР и „Гранична полиция”
към същото министерство.
Оказва се, че изпълнението
на тази задача е проблем за
институциите.
Една от много

Според Изборния кодекс
за местна власт право да

гласуват имат само лица, които живеят на адрес
в съответната община в
продължение на 4 месеца
преди изборите, т.е. 23 юни
тази година.
Тези гласоподаватели с
настоящ адрес извън България нямат право да участват
в изборите.
В последните седмици
преди изборите обаче изникнаха серия от проблеми с хора, които имат
право на глас, но са изключени от избирателните списъци без причина.
Същевременно други, които не отговарят на изискването за четиримесечната
уседналост, са включени в
списъците за гласуване на
23 октомври.
Между 5 и 10% „мъртви
души” се очакват и на изборите тази година в областните градове, като в някои
избирателни списъци те
достигат до 20%.
Златина Димитрова

В броя четете още

Новини ▶ 8-9
Световен
изборен
ден

На 23 октомври жителите
на Тунис, Швейцария и
Аржентина ще споделят
изборните вълнения на
България

Компании ▶ 15
Планът за Dexia
- разделяне,
национализация
и разпродажба на
активи
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От 2012 г. страните със
свръхдефицит ще плащат глоби
Брюксел ще санкционира с О.2% от БВП държавите
от еврозоната, които имат дефицит над 3% и дълг над 60%.
Глоби ще има за подправяне на фискални данни
Страните от еврозоната,
които не спазват критериите на Пакта за стабилност,
ще бъдат глобявани с до
0.2% от БВП. Очаква се
това решение да влезе в
сила в края на тази година.
Това пише в последния
бюлетин на финансовото
министерство - „Основни икономически и политически решения в ЕС”,
който цитира най-новите
решения на финансовите
министри от еврозоната
(ЕКОФИН).
Същата глоба ще трябва
да плащат и страните, които
са манипулирали фискалните си данни и предоставят на Евростат грешни
показатели за дълга и дефицита.
Прагът, който не
трябва да се прескача

Според Пакта за финансова стабилност бюджетните
дефицити на страните от
еврозоната не трябва да
надвишават 3% от брутния продукт, а държавният
дълг не трябва да е повече
от 60%. Тези страни, които
не успеят да се вместят в
тези критерии, ще плащат
санкции. В момента повечето страни в еврозоната
имат свръхдефицит, който
трябва да бъде намален
през следващите години.

От бюлетина на финансовото министерство става
ясно, че Брюксел ще следи
под лупа и макроикономическите дисбаланси, както
и дали страните предоставят верни данни за бюджетите си
Строг контрол на
дериватите

Освен това ЕКОФИН в
началото на октомври е
решил да се въведе и регулация на извънборсовите
деривати или т. нар. деривати, които се търгуват на
ОТС пазар. Досега тези
инструменти не са подлежали на надзор от страна
на европейските регулатори. Кризата на практика
разкри липсата на информация относно позициите
и рисковите експозиции на
дружествата с извънборсови деривати, се казва в
бюлетина на МФ. Това не
позволява на европейските
финансови регулатори да
установяват какъв е рискът, който отделните институции поемат, от една
страна, и от друга, какъв
е рискът в цялата система.
Така не може да се вземат
ефективни и навременни
мерки. Липсата на информация за дериватите пък
създава недоверие и несигурност на пазарите.

▶След Гърция Брюксел вече ще следи под лупа данните за дълга и дефицита

В края на седмицата
ЕКОФИН ще обсъждат
реформата на международната
валутна система
▶ Очаква се допълнителни мерки за стабилизирането на
глобалната икономика да бъдат обсъдени на срещата
на финансовите министри и централните банкери от

Снимка Bloomberg

Г-20 на 14 и 15 октомври в Париж.Според Reuters срещата ще бъде отложена. Тя ще е подготовка за срещата
на върха в Кан в началото на ноември.
▶ В края на тази седмица финансовите министри ще
обсъждат управлението на капиталовите потоци,
глобалната ликвидност, реформата на международната валутна система, укрепването на финансовата
регулаторна рамка, преодоляване нестабилността на
цените на стоковите пазари и др.

„Газпром” се оглежда да придобие
електроцентрали в България
Дъщерната
„Газпром
енергохолдинг”
планира да купи
10 електроцентрали
в цяла Европа
Руската държавна компания „Газпром” планира
да се появи на пазарите за
електроенергия в Европа
и Азия, обяви вчера руското електронно издание
за бизнес „РБК дейли”.
Това ще стане посредством
една от многото дъщерни
компании на руския енергиен гигант - „Газпром
енергохолдинг” (ГЕХ).
Дружеството е готово да
строи електростанции и да
купува такива в чужбина.
Според руското издание
пречки за компанията на
азиатския пазар ще има в
сферата на икономиката, а
на европейския пречките
ще са политически.

ГЕХ се интересува и от Турция, където има недостиг на
електроенергия и цените са
привлекателни, но засега е
решила да изчака, докато
премине първият етап от
процеса на либерализация на
турския енергиен пазар.
И по-точно у нас

▶Стратегията на дъщерното дружество на „Газпром” - „Газпром енергохолдинг”, е да придобие контролни пакети в електроцентрали в ЕС
Снимка Bloomberg

Какво ще търси

Интересите на „Газпром
енергохолдинг” са насочени
към купуване на европейски
електроцентрали и строителството на такива в Азия.

В първия случай става въпрос за активи в България,
Великобритания, Германия
и страните от Бенелюкс, е
коментирал шефът на ГЕХ
Денис Фьодоров. Той е пояс-

нил, че в списъка за Европа
са включени около десет
проекта, за които дъщерното
на „Газпром” дружество иска да придобие контролните
пакети и ще плати в брой.

Преди дни в. „Труд” писа,
че дъщерното дружество на
„Газпром” има готовност да
придобие ТЕЦ „Варна”, която сега е собственост на чешката CEZ. Изданието посочва,
че няма официална информация за подобна сделка да се
водят преговори. Друг проект
у нас, който ГЕХ може да развие, е изграждането на нова
паро-газова електроцентрала,
захранвана с руско гориво в
Североизточна България.
Защо ще е
трудно в ЕС

Докато газовият гигант се
оглежда за придобивания,

преди две седмици ЕК стартира най-мащабната си до
момента проверка за монополни практики в газовия
сектор. Те не подминаха и
руския енергиен гигант „Газпром”, неговите дъщерни
дружества и търговски партньори. Обект на проверките
станаха компании, за които
има подозрения, че прилагат неконкурентни практики,
или за които вече има информация, че са извършвали
нарушения. Бяха претърсени
офисите на пет европейски
газови компании, в които
„Газпром” има съществен
дял - E.ON Ruhrgas, RWE,
полската PGNiG и българските „Булгаргаз” и „Булгартрансгаз”. От ЕК обявиха, че
търсят доказателства за създаването на пречки за достъп
до мрежата, възпрепятстване
на диверсифицирането на
доставките и налагането на
неоправдано високи цени.
Елина Пулчева
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Износът продължава
да расте с бързи темпове
Експортът на
България както към
ЕС, така и към трети
страни расте по-бързо
от вноса, което пък
понижава търговския
дефицит на България
Износът остава ключов за
българската икономика,
като от началото на годината тенденцията за ръст
в процентите се запазва
убедително, сочат данните
на Националния статистически институт. Заедно
с него расте и вносът, но
заради по-бързите темпове
на растеж на износа търговският дефицит на България
от януари до август се е
понижил с 63.8% спрямо
същия период на миналата
година. Неговият размер е
1.13 млрд. лв., докато миналата година по това време
беше 3.13 млрд. лв.
Растежът както на износа, така и на вноса обаче
се дължи повече на високите цени на суровините и индустриалната
продукция, а реалното
производство нараства в
по-малка степен.
Износът продължава
да расте

За първите седем месеца на
2011 г. вътрешнообщностният експорт на България
се е увеличил с над 38%
спрямо същия период на
2010 г. и вече възлиза на
13.8 млрд. лв. Конкретно
за юли ръстът е с 15.5%
спрямо същия месец на
предходната година и надвишава 2.2 млрд. лв., сочат
още данните на статистическата служба.
Износът на България за
трети страни също отбелязва голямо увеличение
от близо 33% през периода
януари - август 2011 г. спрямо съответния период на
предходната година и надвишава 9.8 млрд. лв. Само
през август той е нараснал с
14.2% спрямо същия месец
на предходната година до
1.2 млрд. лв.
Вносът също расте

Вносът на България от ЕС
за периода януари - юли
2011 г. също се е увеличил
с 20.2% спрямо същия период на предходната година
и възлиза на 14.3 млрд. лв.
През юли ръстът е с 18.4%
до 2.1 млрд. лв.
Вносът от трети страни
пък за първите осем месеца на 2011 г. се е увеличил
с 22.4% и възлиза на 12
млрд. лв. Най-голям ръст
бележи този от Казахстан,
Обединените арабски емирства, Сингапур и Република
Корея. Предварителните
данни за август 2011 г. показват и че тенденцията
продължава, като вносът
от трети страни за този месец се увеличава със 17.6%
спрямо същия месец на
предходната година и над-

25.7

▶ млрд. лв. е
стойността на
изнесените стоки през
периода януари - август,
което е ръст от 34%

28.2

▶ млрд. лв. представлява
вносът на стоки в
България за първите
осем месеца на
годината, или с 20.3%
повече

15.1%

▶ е ръстът на износа
през август 2011 г.,
докато вносът се е
увеличил с 13%

вишава 1.4 млрд. лв.
Търговско салдо

Общото външнотърговско
салдо на България е отрицателно през периода януари
- август и възлиза на 2.5
млрд. лв., което обаче е с
1.75 млрд. лв. по-малко от
салдото за първите осем
месеца на 2010 г. То остава
отрицателно и след елиминиране на разходите за
транспорт и застраховки
при внос на стоки - 1.13
млрд. лв.
За август 2011 г. общото
външнотърговско салдо също е отрицателно и възлиза
на 131.6 млн. лв., но след
елиминиране на разходите
за транспорт и застраховки
става положително и достига 37.4 млн. лв.
Специализиран
портал

Добрите темпове, с които се
движи износът, доведоха и
до създаването на национален експортен портал, който
стартира на 16 септември и
има за цел да помогне на
българските фирми да намерят свои партньори на
чуждите пазари.
“Стремим се да използваме всички инструменти
за подпомагане на бизнеса
във външноикономическата
му дейност и те да бъдат
максимално ефективни и
интегрирани”, заяви икономическият министър Трайчо Трайков.
През 2010 г. общият обем
на износ от България е в
размер на 15 561 млрд.
EUR, което като процент
от брутния вътрешен продукт показва, че страната
ни има изключително отворена икономика, коментира
министърът.
Кина Драгнева

Снимка bloomberg

Повишение
Търговията
с лекарства
и козметика
расте

▶ С 2.3% се е увеличил
оборотът при търговията на дребно с фармацевтични и медицински
стоки, козметика и тоалетни принадлежности на месечна база през
август, показват данните на НСИ.
▶ През август 2011 спрямо август 2010 г. оборо-

тът в търговията на
дребно с фармацевтични и медицински стоки
също бележи ръст от
6.8%.
▶ Спад има при търговията на дребно с текстил,
облекло, обувки и кожени изделия - с 9%, при
продажбите на битова
техника, мебели и други
стоки за бита - с близо
6%, при автомобилни
горива и смазочни материали - с 5%, и в търговията на дребно с компютърна и комуникационна
техника - с 3.5%.

Ръст на износа през периода януари -  юли
2011 г. спрямо същия период на 2010 г.  
Месеци

Износ - FOB

Износ - FOB

общо

ЕС

I

74.1%

71.5%

II

49.2%

43.8%

III

51.2%

56.2%

I - III

57.5%

56.4%

IV

36.7%

39.1%

V

37.0%

39.0%
23.1%

VI

12.9%

IV -  VI

28.0%

33.1%

I - VI

41.1%

43.6%

VII

20.5%

15.5%

I - VII

37.3%

38.2%

Източник: Национален статистически институт
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Сърбия опроверга Симеон
Дянков за вагоните на БДЖ
Сръбските железници отричат да има изоставено или
откраднато имущество на БДЖ на тяхна територия
Сръбската железница опроверга твърденията на финансовия министър Симеон
Дянков, че много от липсващите вагони на българските
железници се намират в
Сърбия, съобщиха сръбски
медии, цитирани от агенция
“Фокус”.
Миналата седмица Дянков заяви, че много от излишните вагони на БДЖ, на
чиято продажба дружеството разчита, за да закърпи
финансовото си положение, се намират от години
в съседни държави. Според
вицепремиера 300 от тях
са в Сърбия. По думите на
Дянков сръбският финансов
министър му ги е показал
при визитата му в Белград
с думите: “Това са ваши
вагони, престояват тук от
12 години”.
Да разчиташ
на себе си

След поредната среща със
синдикатите и ръководството на БДЖ при министър-председателя Дянков
съобщи, че железниците
ще трябва да разчитат на
собствените си ресурси,
тъй като заради влошената
икономическа перспектива
заемът от Световна банка
няма сега да се тегли.
Той посочи като основен
източник на допълнител-

ни приходи продажбата на
скрап, от която се планира
БДЖ да спечели 20 млн. лв.
през тази година и още 30
млн. през 2012 г. По думите
му останалите в съседни
държави стари вагони са
допълнителен ресурс в това
отношение и се мисли как
това имущество да бъде
изискано и върнато в страната.

Министърът на транспорта
Ивайло Московски твърди,
че са 1000, а синдикатите
говорят за 1200. Още помалко знаят в кой период
са изчезнали”, коментира
белградският всекидневник
и твърди, че реално вагоните са нарязани и продадени
за скрап в София.
“Крадци продадоха българските вагони”, коментира от своя страна сръбското
радио Б92. Според медията
от сръбската железопътна
компания са заявили още,
че не са получили никакво
официално писмо от България за искане или информиране за изчезналите
вагони.

Сърбия - бюро
за откраднати вещи

“През последните дни Сърбия се превърна в бюро
за откраднати и намерени
вещи. Освен две картини на
Пикасо, които търси Швейцария, някъде в страната
се укривала и композиция
от 608 български вагона”,
коментира вестник “Вечерне новости” и изтъква, че
въпреки че никой не може
да открие българската композиция, чиято дължина
надхвърля пет километра,
Дянков твърдял, че вагоните са в Сърбия. Според “Железници Сърбия” в страната
нямало подобна композиция, която със сигурност
щяла да бъде открита.
“Българите всъщност не
знаят колко вагона им липсват. Според изпълнителния
директор на “Български държавни железници” Йордан
Недев липсват 608 вагона.

Вътрешен проблем

“Невъзможно е нелегално
да влезе и един вагон в Сърбия. Всеки вагон поотделно трябва да има документи и да мине митническа
процедура. От колегите от
България не сме получили
нито молба, нито искане да
им помогнем за разкриване на случая. Всеки месец
имаме срещи с колегите
от България. На нито едно
заседание не е ставало дума за това. Очевидно става
дума за вътрешен проблем”,
са заявили от “Железници
Сърбия”

▶Симеон Дянков

снимка емилия костадинова

Филип Буров

Общини са най-големите нарушители при
обществените поръчки
При фондациите и сдруженията
проверките на Агенцията за
държавна финансова инспекция не са
регистрирали нарушения

Община Хитрово се оказа с най-много нарушения
по Закона за обществените
поръчки, показва доклад
на Агенцията за държавна
финансова инспекция (АДФИ). От направените проверки става ясно, че администрацията там е ощетила
бюджета с над 700 хил. лв.
на база на 59 нарушения. Те
са основно при възлагането
на поръчки за ремонт на
ВиК инсталация за периода
2007-2010 г.
На второ място по нарушения се нарежда град
Пловдив заради процедурите за ремонт на два булеварда и на Градския дом
на културата. Вредите се
оценяват на 103 469 лв.
Други “отличници”

Община Белоградчик също
е сред “отличниците”, като
вредите се оценяват на 89
хил. лв. Община Мездра
пък е възложила 4 обществени поръчки без конкурс,

оценявани на 3.7 млн. лв.
Община Асеновград не
ощетила бюджета си, но за
сметка на това е първенец
по брой административни
нарушения - общо 122. Общините, които също спадат
в графата на големи нарушители, са Борован, Горна
Оряховица, Чирпан и т.н.,
но при тях нарушенията
също се числят към административни пропуски без
бюджетни загуби.
Лошият бивш
кабинет

Правителството на Сергей
Станишев се сочи за най-голям нарушител за периода
от 2008 до средата 2009 г.,
който е бил проверен от
държавния орган. Проверени са 39 обществени
поръчки за над 25.6 млн.
лв., а поръчките, възложени
без конкурс или без основание, са за над 12.5 млн. лв.
Инспекторите обаче не са
установили вреди, нанесе-

ни на бюджета от Министерския съвет за последните година и половина от
управлението на тройната
коалиция.
Най-голям нарушител по
ЗОП в този период е Министерството на земеделието и храните.
НДК е сред големите
нарушители

Немалки нарушения са констатирани в Националния
дворец на културата (НДК) в
София за периода 2008-2010
г. - 49 на брой. Дружеството
масово не е възлагало или
неоснователно е възлагало обществени поръчки,
констатират инспекторите.
Установените вреди обаче
са едва за 1600 лв.
За най-изрядни изпълнители проверката посочва
фондациите и сдруженията.
В проверените болници в
Ямбол и Монтана също не
са установени нарушения.
Владислав Рашков

АДФИ
Повече
прозрачност
▶ АДФИ е администрация
към министъра на финансите, създадена през 2006
г. след извършена мащабна реформа в областта
на Държавния вътрешен финансов контрол
(ДВФК).
▶ Регулаторът публикуваше веднъж годишно
справка за предходната
година за констатирани
нарушения.
▶ За пръв път сега се публикуват отчети за тримесечие, след като парламентът гласува промени
в Закона за държавната
финансова инспекция от
август 2011 г.
▶ Промените целят почести проверки. Последната проверка е за периода юли - септември 2011 г.
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След скандала:

Борисов отказа да стане
почетен член на СБХ
Премиерът обаче
обещал средства за
ремонт на сградата на
ул. „Шипка” 6,
а според
зам.- председателя на
организацията
награждаването ще се
състои след това
Премиерът Бойко Борисов отказа към момента да
приеме отличието „Почетен
член” на Съюза на българските художници, което той
и министърът на културата
Вежди Рашидов трябваше
да получат в понеделник,
след като през уикенда избухнаха разногласия между
членовете на съюза по темата. Вместо това Борисов
и Рашидов се срещнаха с
ръководството на СБХ в
кабинета на премиера.
(Няма) Скандал

Художниците искаха да отличат министър-председателя заради решението на
правителството от средата на
септември, с което сградата
на Съюза на художниците
на ул. „Шипка” 6 се предоставя безвъзмездно на организацията. В неделя обаче
проф. Велислав Минеков,
председател на контролната
комисия към СБХ, изпрати
до медиите писмо, в което
изрази остро несъгласие с
идеята и обвини ръководството на СБХ в лакействане
пред властта.
„Смятам подобно решение за недостойно, лишено от логика и извършено под натиск от управляващата за момента
партия. Подобен поклон
пред действащи политици, заети същевременно
с предизборна агитация, е
безсрамно действие спрямо стотици наши членове,
заслужили високото отличие”, заявява той. След
писмото обаче председателят на организацията
Любен Генов обясни, че
всъщност „скандал няма”.
Отказ или
отлагане

„Нито един плакет на мен
ще ми придаде каквото и да
било, затова им го върнах.
Да го дадат на този, който
счита, че това ми е важно”,
коментира премиерът. От
своя страна обаче зам.-председателят на организацията
Димитър Грозданов обясни,
че премиерът е обещал да
бъдат отпуснати и средства
за ремонт и освежаване на
сградата на ул. „Шипка”
6, затова церемонията с
награждаването ще се състои след приключването на
ремонта. От СБХ предстои
да направят план за необходимите средства и да
предложат конкретна сума,
която да бъде определе-

Снимка Марина Ангелова

Без коментар

Вежди Рашидов за таланта на премиера
◙ Виждал съм премиера Бойко Борисов да рисува мно-

◙ Една скица на министър-председателя може да

го хубави скици на заседанията на правителството

бъде ценна след време, както са тези на Пикасо

...

...

◙ Силвестър Сталоун рисува, прави изложби и прода-

◙ Борисов може да развие талант... Изкуството не е

ва една картина за 50 000 евро, защо премиерът да не

точна наука, 5 по 5 не е 25, не се знае кога ще се от-

рисува, ако му се рисува

ключи геният. Гоген например е развил таланта си
...

на 41 години

Не знам кой измисли този
скандал. Нито един плакет
на мен ще ми придаде каквото и
да било, затова им го върнах. Да го
дадат на този, който счита, че това
ми е важно
Бойко Борисов,
министър-председател

на с бюджета за догодина.
Министърът на културата
Вежди Рашидов, който също трябваше да бъде отличен днес, заяви, че няма
по-голяма награда от това
художниците да имат свой
дом, където могат да творят

свободно и спокойно.
Имотни размени

Имотът на ул. „Шипка”
6, в който от години се
помещава и Съюзът на
българските художници,
беше присъден със съдеб-

но решение на Софийския
университет „Св. Климент
Охридски”. Впоследствие
обаче с решение на правителството той бе прехвърлен на организацията.
„20 години са ги лъгали,
художниците нямат сграда де факто”, каза по този повод Бойко Борисов.
В момента няма съдебни спорове и със СУ е
подписан меморандум.
Като компенсация пък
учебното заведение ще
получи сградата на бившия механотехникум на
бул. „Александър Стамболийски”. В момента там
тече ремонт.
Ани Коджаиванова

Смятам подобно решение
за недостойно, лишено от
логика и извършено под натиск от
управляващата партия. Подобен
поклон пред действащи политици,
заети в същото време с предизборна
агитация, е безсрамно действие.
Решението за тази номинация
е взето след странно допитване
по телефона на част от УС на
СБХ и след изрично настояване
от министъра на културата без
обсъждане и дискусия
Проф. Велислав Минеков,
председател на контролната комисия към СБХ
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Световен изборен ден

На 23 октомври
жителите на Тунис,
Швейцария и
Аржентина ще
споделят изборните
вълнения на
България

На 23 октомври тази година
около шест милиона българи ще имат възможността
да се възползват от правото си на глас по време на
президентските и местните
избори. На същия ден от
това право ще могат да се
възползват още около 35
млн. души по света. Есенният ден ще освежи (или
пък не) политическата ситуация в Тунис, Швейцария
и Аржентина.
Също както в България
изборите в Аржентина ще
бъдат 2 в 1. Освен за президент аржентинците ще
гласуват и за правителство.
Изключително важни ще
са изборите в Тунис. Жителите на страната ще се
възползват за пръв път от
принципите на демокрацията, за да изберат членовете
на Учредителното събрание, което трябва да подготви новата конституция.
През есенния изборен ден
швейцарците ще изберат
новия си парламент.
Труден избор

Българските гласоподаватели и кандидати очакват
едни от най-тежките избори
в съвременната ни история.
По неофициални данни близо 6 млн. са българите, които
имат право да се включат в
тазгодишните президентски
и местни избори. Именно
заради смесения характер
на изборите - за президент
и кмет, социологическите
агенции предвиждат избирателната активност да е в
рамките на 50-60%. Очаква
се повече българи да се
включат при избора на управляващи на местно ниво,
отколкото в определянето
на новия държавен глава.
От агенциите обясняват и
по-високата предвиждана
активност и с възможния
протестен вот.
Според предварителните
данни водещ е кандидатът
на ГЕРБ Росен Плевнелиев,
следван от подкрепената от
БСП кандидатура на Ивайло Калфин. На трето място
социолозите поставят независимата кандидатура на

41

▶млн. души в четири
държави ще гласуват на
23 октомври 2011 г.

ФАКТИ
ЗА ЧЕТИРИТЕ
СТРАНИ

В Буенос Айрес
може да може
без изненади
През август Аржентина
за пръв път проведе
предварителни избори, в
които сегашният
президент Кристина
Фернандес де Кирхнер
спечели 50.24% от
гласовете.
Тази година Аржентина
за пръв път ще избира
представителите си в
южноамериканското
търговско обединение
МЕРКОСУР.

Меглена Кунева. Изборите
в страната ще преминат без
особени промени, въпреки
че ще протекат под правилата на новия Изборен кодекс,
който беше приет в края на
миналата година.
Ново начало за Тунис

Ако се абстрахираме от патриотизма си, най-интересните избори със сигурност
ще се проведат в северноафриканската държава Тунис.
На 23 октомври гласоподавателите ще могат за пръв
път да изявят свободно и
демократично волята си,
след като през януари тази
година беше свален от власт
президентът Зин ел Абидин Бен Али, който цели
23 години беше начело на

държавата.
Първоначално изборите
трябваше да се проведат
на 24 юли, но поради краткото време за подготовка
бяха изместени с няколко
месеца. В момента временен президент на Тунис е
Фуад Мебазаа, а министърпредседател е Беджи Каид
Есебси.
Гласоподавателите ще
имат право да изберат представители на Национално-

105

▶партии са регистрирани за изборите на Учредителен съвет в Тунис
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В страната
на шоколада
и банките
По време на
тазгодишните федерални
избори Швейцария за
пръв път въвежда онлайн
гласуване.

18
са кандидатпрезидентските двойки
у нас
Близо 6 млн. са
потенциалните
гласоподаватели в
България, а очакваната от
социолозите изборна
активност е в рамките на
50-60%. Осемнадесет са
кандидатпрезидентските
двойки в България, които
са издигнати от 11 партии,
една коалиция и шест
инициативни комитета.

Първи демократични
избори за Тунис
В В Тунис ще се проведат
първите демократични
избори след свалянето на
бившия президент Зин ел
Абидин бен Али по време
на Жасминовата
революция.
Временен президент на
Тунис в момента е Фуад
Мебазаа, а
министър-председател е
Беджи Каид Есебси.
Около 8 млн. тунизийци
имат право да се включат
в определянето на
Учредителния съвет,
който ще подготви новата
конституция на страната,
но социолозите очакват
гласове от едва 3.8 млн.
тунизийци.

то учредително събрание,
което в рамките на една
година ще трябва да изработи новата конституция на
страната. В съвета ще бъдат
включени 199 тунизийци и
19 представители на Тунис
в Европа и Северна Америка. Според официалните
данни около 7 млн. от тунизийците в страната могат
да гласуват и още 1 млн.
са избирателите, живеещи
в чужбина. На 11 юли в
страната беше стартирана
рекламна кампания, която
да популяризира изборния процес. В интернет
се появи и сайт, на който избирателите могат да
следят изборния процес,
правилата и кандидатите.
Въпреки това очакванията

за избирателната активност
остават доста ниски. Социолозите очакват едва 43%
от тунизийците да гласуват,
а до момента по-малко от
една трета от тях са регистрирали, че ще гласуват,
което сваля броя на потенциалните гласоподаватели
в страната до около 3.8
млн. души.
Апатията сред избирателите се дължи на няколко
фактора, като доминиращата причина е липсата на информация. До момента за
изборите са регистрирани
106 политически партии,
като броят на личностите,
които ще ги представят, е
десет пъти по-голям. Това
води до неяснота по отношение на политическите

им платформи и идеи сред
жителите на страната. Информационното затъмнение се дължи и на различията между столицата и
останалата част от Тунис.
Според социологическите
изследвания на предизборните настроения значителна част от населението в
провинцията на страната не
е запознато с дейността на
бъдещото събрание.
Тройни избори
в Аржентина

Първите демократични избори в Тунис може да са
забулени в мъгла в очите на
много от избирателите, но
в Аржентина резултатите
от бъдещия вот са почти
ясни. На 14 август, за да се

проучат настроенията на
избирателите, се проведоха
първични избори за президент. Според резултатите от безпрецедентната
в аржентинската история
инициатива настоящият
президент на страната
Кристина Фернандес де
Кирхнер печели 50.24% от
гласовете на съгражданите
си. На второ място е сенаторът Рикардо Алфонсин,
чиято разлика пред третия

90

▶процента от швейцарците се очаква да
гласуват по пощата

в класирането Едуардо Дуалде е по-малко от 0.1%.
На 23 октомври в Аржентина освен за президент
ще се гласува и за членовете на долната камара
на Националния конгрес,
чийто състав се обновява
всеки две години. Освен
другите два тежки избора
през есента аржентинците
за пръв път ще избират и
кой да ги представлявала в
най-големия междудържавен пазар в Южна Америка - МЕРКОСУР.
Швейцария

На 23 октомври около 5.1
млн. швейцарци ще гласуват за новите членове
на Федералното събрание,
законодателния орган на

страната. Досега избирателите в малката, но влиятелна конфедеративна държава можеха да гласуват
лично или като изпратят
избраната бюлетина по
пощата. От тази година
желаещите да се включат
в парламентарните избори могат да го направят
и онлайн, особено ако се
намират или живеят извън
границите на държавата.
Въпреки нововъведенията
се очаква 90% от швейцарците да гласуват по
пощата.
Така само в един ден
близо 41 млн. гласоподаватели ще дадат своя глас
за личността или партията,
която подкрепят.
Ангел Симитчиев
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Доналд Туск спечели втори мандат в Полша
За първи път в демократичната история
на страната партия
печели втори пореден
мандат

стабилност за най-голямата
страна от Източна Европа,
която е част от Европейския
съюз.
„От гледна точка на пазарите това са много добри
новини. Инвеститорите бяха разтревожени, че може
да се сблъскаме с коалиция
от три партии”, каза икономист от BRE Bank.
Полската злота отбеляза
ръст от 1% спрямо еврото
в понеделник. Облигациите
също затвърдиха позициите
си и индексът им нарасна
с 0.3%, докато другите регионални фондови пазари
отбелязаха спад.

Управляващата партия на либералите спечели най-много
гласове на парламентарните
избори в Полша, стана ясно вчера. Така Доналд Туск
стана първият премиер на
страната след края на комунистическия режим, който
печели втори пореден мандат, предаде Reuters.
Новото старо
правителство

Десноцентристката партия
„Гражданска платформа”
спечели 39% от гласовете
на изборите в неделя според
предварителните данни. С
това партията е далеч от абсолютно мнозинство, но все
пак изпреварва значително
тази на Ярослав Качински.
Консервативната „Закон и
справедливост” е спечелила
30% от гласовете. Това означава, че партията на Туск
ще си подсигури 206 от
460 места в Сейма (долната
камара на парламента). Селската партия, коалиционен
партньор на „Гражданска
платформа”, има 30 места
в новия парламент.
Това дава на Туск достатъчно подкрепа, за да
създаде отново коалицията,
която гладко преведе Полша през икономическите
сътресения през последните 4 години. Очаква се Туск
да се опита да привлече и
членове на посткомунистическата демократична левица към новата коалиция.
Партията спечели около
8.2% от вота, след като загуби много млади избиратели
заради нова либерална групировка.

Победа за полската
демокрация

▶ Победата на Туск зарадва пазарите и даде сигнал за икономическа и политическа стабилност в Полша
Снимки Bloomberg

Надявам се, че
ще е възможно
времето, необходимо
за съставяне на
правителство, да
бъде редуцирано до
минимум
Бронислав Коморовски,
президент на Полша

Очаква се полският президент Бронислав Коморовски, бивш депутат от
„Гражданска платформа”,
да помоли Туск да състави
правителство, но първо
трябва да изчака крайните

резултати от изборите,
които ще станат ясни във
вторник вечерта.
„Надявам се, че ще е възможно времето, необходимо за съставяне на правителство, да бъде редуци-

рано до минимум”, каза
Коморовски в неделя.
Гласът на младите

Движението „Паликот”, основано от богатия бизнесмен
и бивш член на „Гражданска
платформа” Януш Паликот,
спечели близо 10% от гласовете. Неговата партия атакува силната католическа
църква и защитава каузи като
правата на хомосексуалистите, легализирането на леките
наркотици и идеите му са
привлекателни за младите
градски гласоподаватели.
Според бившия президент на Полша и лидер на
профсъюза „Солидарност”

в комунистическо време
Лех Валенса „Паликот” успешно е влязъл в нишата на
въпроси, пренебрегвани от
другите партии.
„Паликот” изпрати ясно
послание, а хората имат
нужда от по-прости и поясни послания”, каза Валенса.
Радост за
финансовите пазари

Финансовите пазари приветстваха победата на Туск,
защото партията му е насочена към бизнеса. Новият
четиригодишен мандат означава относителна политическа и икономическа

Политическият анализ на изборните резултати показва,
че полската демокрация е узряла. Доказателството за това
е, че в историята на страната
след краха на комунизма за
първи път управляващата
партия е преизбирана. Единственото тревожно според
анализаторите е ниската избирателна активност.
Само един от всеки двама,
които имат право на глас,
е участвал в изборите. Ако
партията на Качински се беше върнала на власт, това
щеше да застраши отношенията с Германия и Русия, а
освен това би разтревожило
инвеститорите.
Партията на Туск спечели
и сигурна победа в горната
камара - Сената, където се
очаква да има 62 от 100
места.
Златина Димитрова
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▶ места спечели партията „Гражданска
платформа” в Сейма

Надеждите за демократичен преход в Египет
все повече изчезват след новата вълна протести
Снизходителните
действия, които
армията предприе
към щурмоваците
на църква, разгневи
християнското
малцинство в страната
Египетският министърпредседател Есам Шараф
призова за мирни действия, след като 25 души
бяха убити по време на
бунтове на коптите християни. Насилието ескалира в Кайро вследствие на
атака, извършена срещу
църква в Асуан, съобщи
BBC. Мнозина мюсюлмани се присъединиха
към протестите на коптите срещу военната сили,
докато други се обърнаха към правителството
да въдвори ред. Заради
размириците кабинетът
на африканската държава
бе свикан на извънредно
заседание.

ха обвинения към военния
съвет за това, че са приложили прекалено нерешителни
действия към посегателите
срещу християнския храм.
Бунтове преди
избори

▶ Недоволствата на египтяните християни със сигурност ще се задържат, особено когато в сила е все още закон, който им позволява строеж на църква само с
президентски указ, а нови избори и нова конституция ще има най-рано догодина

Премиерът се
разграничи
от армията

Според BBC в страната съществува конфликт между
министри и военни лидери
по въпроса за националното
единство. От своя страна
премиерът на страната се

разграничи от действията
на армията. „В момента
най-голямата опасност пред
страната са безразсъдните
експерименти с националното единство, както и противоречията между християни и мюсюлмани”, казва
в телевизионно обръщение

Есам Шараф. По негови думи напрежението се корени в свалянето на бившия
президент на Египет Хосни
Мубарак, когато започна конфронтацията между армията
и хората.Недоволството на
християнското малцинство
се заформи, когато отправи-

През май 12 души загинаха
в коптски църкви, а два месеца по-рано 13 бяха убити
в сблъсък между копти и
мюсюлмани. Новите напрежения се случват преди парламентарните избори, които
ще се проведат на 28 ноември
тази година. Недоволствата
на египтяните християни със
сигурност ще се задържат,
особено когато в сила е все
още закон, който им позволява строеж на църква само
с президентски указ. Египетският кандидат-президент
Амр Муса заяви, че ще участва в извънредно заседание по
повод насилието в столицата.
Според него е много важно
този инцидент да не измества датата на президентските
избори. Армията все още

не е дала своето становище
относно датата за президентските избори. Предстоящите
парламентарни избори, които
вещаят и нова конституция,
може да изместят изборите
за държавен глава за края на
2012 или началото на 2013 г.,
което ще запази президентските правомощия в ръцете
на военния съвет. Според
Муса и други симпатизанти
на президентската институция изборите трябва да се
проведат на 1 април 2012 г.
Международен
отзвук

Американските власти приветстваха намеренията на
правителството за запазване
на мира и призоваха всички
участници в протеста да се
въздържат от насилие. Европейските лидери изтъкнаха
своята тревога по случващото се и заявиха, че властите
имат дълг към опазването на
сигурността на малцинствата в страната.
Владислав Рашков

Вторник 11 октомври 2011 pari.bg

11
Сделка
“Агрия” купува
дружество
арендатор на земя
“Агрия Груп Холдинг” АД
е сключило предварителен
договор за придобиване на
100% от дяловете на “ТониМ” ЕООД, съобщи публичното дружество чрез БФБ.
Придобитата компания

развива агропроизводство
в района на Североизточна
България и по-конкретно
на територията на община
Генерал Тошево в област
Добрич. Компанията е титуляр на право на собственост
на активи и права, включително недвижими имоти
- стопански постройки,
селскостопанска техника с
прикачен инвентар и права
на арендоване или наемане

на близо 8000 дка земеделски земи. Предварителният
договор за сделката е сключен на 7 октомври 2011 г. Тя
е в изпълнение на част от
инвестиционната програма
на холдинга в направление
увеличаване на обработваемите земеделски площи и
засилване на експортната
ориентация на компанията,
каквато е стратегията за развитие в дългосрочен план.

Компании
и пазари

ЕБВР инвестира 3 млн. EUR в
българска аутсорсинг компания
Международната финансова институция за първи път инвестира в
този сектор у нас
Европейската банка за
възстановяване и развитие
(ЕБВР) придоби миноритарен дял в българската аутсорсинг компания
“КолПойнт Ню Юръп”
на стойност 3 млн. EUR,
съобщиха от фирмата. По
този начин ще се разшири и подобри текущата
дейност на компанията и
ще се превърне по-конкурентоспособна в сектора аутсорсинг на бизнес процеси в Източна
Европа. Средствата ще
се инвестират в технологии, човешки ресурси
и устойчиво развитие на
бизнеса.
Придобиването

Придобиването е част от
програмата на ЕБВР за
подкрепа в сектора на иновациите и проекти, които
са “базирани на знанието”
в Източна Европа. Банката за първи път инвестира
в аутсорсинг сектора. От
началото на дейността си
досега е инвестирала над
2.4 млрд. EUR в различни
проекти от икономическия сектор.
Според директора на
ЕБВР за България Даниел
Берг броят на компаниите
в България, които предлагат качествени технологични решения, нараства. “Организации като
“КолПойнт Ню Юръп”
създават работни места за
младите и интелигентни
хора в страната. Инвестицията ни ще й позволи да
продължава да расте и да

64%

▶ е ръстът на оборота на
“КолПойнт Лимитид” за
миналата година

2.4

▶ млрд. EUR е инвестирала ЕБВР от началото на
дейността си досега в
различни проекти в икономиката

бъде модел и за другите
технологично ориентирани компании”, допълва
той.
Компанията

“КолПойнт Лимитид” е

създадена през 2004 г. и
работи в четири основни сектора: пътуване и
свободно време, търговия на дребно и онлайн
търговия, финансови услуги и телекомуникации.

През 2010 г. “КолПойнт
Лимитид” е реализирала
64% ръст в оборота си до
15 млн. лв. и е увеличила служителите си с 200
души. 95% от фирмите,
които ползват услугите

им, са от Западна Европа
и операторите боравят
с над 20 езика. Компанията цели да достигне
до 2000 позиции и 4000
служители в региона до
две години.

Според Търговския регистър компанията има
задължения към “УниКредит Булбанк” АД в
размер на 294 хил. EUR
със залог предприятието
като съвкупност.

Организации като
“КолПойнт Ню Юръп”
създават работни места за
младите и интелигентни хора в
страната. Инвестицията ни ще й
позволи да продължава да расте
и да бъде модел и за другите
технологично ориентирани
компании
Даниел Берг,
директор на ЕБВР за България
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Горчиви дни за сухата паста

Производителят на емблематичния десерт може да остане без сград
натрупани дългове към работници и доставчици
Мирослав Иванов
miroslav.ivanov@pari.bg

Производителят на суха
паста “Балкан” - кооперация “Христо Ников”,
може да остане без сградата си заради натрупани
дългове. Имотът е обявен
на търг от частен съдебен
изпълнител. Срещу кооперацията има заведен иск
от бивш служител заради
неизплатено трудово възнаграждение. Към него
обаче са се присъединили
и други служители, както и няколко търговски
дружества, които имат да
получават пари от кооперацията. Това обясниха от
кантората на частния съдебен изпълнител Милен
Бъзински.
Дългове

Някои от задълженията
са натрупани за повече
от 2 години. От кооперацията са обявили срок за
издължаване в края на
септември, който обаче не
е бил спазен. Така ако до
27 октомври производителят на суха паста “Балкан”
не се разплати, имотът
му ще премине в ръцете
на купувача, предложил
най-висока оферта. Оценката на производствения
и административния комплекс е за над 9 млн. лв., а
пъвоначалната цена, която
е обявил съдебният изпълнител, е 6.957 млн. лв.
На посочените в сайта
на кооперация “Христо
Ников” телефони вчера
не отговаряше никой. От
кантората на Милен Бъзински обаче обясниха, че
производството на коопе
рацията продължава да
бъде във въпросната сграда на софийската улица
“Охридско езеро”. Това на
практика означава, че ако
сградата бъде продадена,
производството трябва
или да бъде пренесено
другаде, или да спре.
Производство

Кооперация “Христо Ников” е сред най-големите
фирми у нас, които произвеждат сладкарски и
захарни изделия. Тя носи името на самоковския
партизанин и ятак, сладкарския работник Христо
Ников. Кооперацията първа у нас започва да произвежда тулумбички и сухи
пасти. “Предприятието
е вярно на традициите”,
пише на сайта на кооперацията. Производствената

гама включва над 40 вида
изделия: торти и пасти,
баклави, реване, скалички
и други сладкиши с помалка трайност.
Хитът в портфолиото
на дружеството е сухата
паста “Балкан”, производството на която започва
от 1974 г. Днес прочутата суха паста има други
разновидности. Това са
сухите пасти “Балкан елит”, “Балкан - силвър”
с бял шоколад, “Медена”
с мед и най-новата серия
“Шоко-Бо” в три вкуса ванилия, лешник и шоколад. Отделно се предлагат
кутии “Балкан” - бокс с
по 12 броя нетунквани
сухи пасти в три разновидности - крем портокал,
крем горски плод и крем
какао.
Стара и утвърдена марка
са пакетите “Вафли с лек
крем” в 4 вкуса - шоколад,
крем какао, капучино и
лешник. Освен тях се произвеждат и вафлите “Триумф”, “Явор” и вафлата с
фъстъци “Хемус”.
Политика

Допреди 5-6 години коопе
рацията използваше за
дистрибуция на стоките си
стандартния модел - чрез
компании дистрибутори
и продажби във веригите
магазини за хранителни
стоки. През 2006 г. обаче
кооперацията обяви плановете си за нова дистрибуционна политика и
намерението да развива
собствена дистрибуторска
мрежа. Какъв е ефектът от
тази промяна обаче, все
още не е много ясно.
“Пазарната територия
се завоюва чрез новата
маркетингова и рекламна
политика на кооперацията,
която й помага да се наложи като модерен производител”, пише на сайта на
дружеството. Директните
доставки на суровини от
производителя, както и директната доставка на готовата продукция в големите
търговски вериги и магазини са главната политика на
КООП “Христо Ников”. За
развитието, за нови пазари
и за нова популярност се
разработват нови продукти, обясняват от кооперацията. Ръководството на
“Христо Ников” гледа и
към външния пазар. От няколко години те изнасят в
Румъния, Турция, Гърция,
Русия, Унгария. Работи се
активно по разширяване на
пазарите в Русия, Унгария
и Македония.
Последните публични
данни за финансовите резултати на кооперацията
са от 2009 г., когато тя е
била на загуба от 28.3 хил.
лв. С натрупване отрицателният финансов резултат в края на годината е
740 хил. лв. 

Какво се продава
Цена: 6 957 750 лв.
Местонахождение:
София, ул. “Охридско
езеро: №3
Описание:
производ1енаПететажна
ствена сграда със застроквадратура на партер-

ното ниво от 1796 кв. м и
тази на производствените
етажи по 1157 кв. м на всеки етаж, или с обща застроена площ от 6424 кв. м, състояща се от: Първи партерен етаж, в който се помещават трафопост, хладилник, експедиция пасти, експедиция баклава, цех вафли подготовка експедиция,
електрическо табло, цех
ореховки и хлебни изделия,
подготовка склад, склад,
склад, склад тави, миялно
помещение, склад и втасално помещение и два санитарни възела; Втори етаж,
в който се помещават хладилна камера, техническа
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“Балкан”

дата си заради
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“Елана”: Акциите на шоколадовите
компании си заслужават
Хеджирането на
позицията с контракти
върху захар и какао
допълнително може
да засили сигурността
на инвестиционния
портфейл
В условия на растящо потребителско доверие акциите на компании като Kraft и
Hershey’s държат потенциал
за продължителен растеж,
а при напрегнати пазари,
каквито наблюдаваме през
последното тримесечие, тези компании демонстрират
желание да се разрастват и
да разширяват продуктовите си възможности на широки пазари, което запазва
потенциала. Това обяснява
в свой анализ Евтим Тренков от “Елана Трейдинг”.
Според анализатора при
сегашната ситуация държането на акциите на тези компании и въобще компании
от сектора е стратегически
обосновано. Хеджирането
на позицията с държане на
контракти върху захар и
какао допълнително може
да засили сигурността на
инвестиционния портфейл.
Борсова връзка

снимка марина ангелова

работилница, цех суха паста, склад, амбалаж, склад
канцелария и два санитарни възела; Трети етаж, в
който се помещават темпериране подготовка крем,
стая за персонала, помещение кувертюр, цех сухи пасти, хладилна камера,
подготовка платка миялно
помещение, седем канцеларии, счетоводство, помещение гориво и два санитарни възела; Четвърти етаж, в
който се помещават пещно
помещение, цех сухи пасти
помещение опаковки, цех
реване, миялно помещение,
седем канцеларии и два санитарни възела; Пети етаж,
в който се помещават помещение тесто, цех тулумби,
сладкарски цех, склад кухня, умивалня, кухия склад и
два санитарни възела.
Самостоятелна сграда,
2
представляваща парокотелно помещение, застрое-

на площ от 172 кв. м., състояща се от нафтово помеще-

ние, омекотително помещение, помпена станция, стая
огняр, котелно помещение
и един санитарен възел, при
съседи от всички страни двор.
Урегулиран поземлен
3
имот с площ от 11 600
кв. м по скица, а по нота-

риални актове 9800 кв. м,
представляващ по скица №
имот №IV от квартал 28,
местността НПЗ Средец по
плана на гр. София, а по нотариални актове - парцел
V от квартал 2, местността Индустриална зона - Баталова воденица, при граници на целия имот по скица - ул. “Охридско езеро”,
УПИ №I за електрическа
подстанция и УПИ №II за
търговия - обществено хранене и клуб, а по нотариални актове - ул. “Охридско
езеро”, от две страни място на СГНС и Млекокомбинат “Сердика”, в който
са изградени гореописаните сгради.

собствен капитал на Kraft
Foods Inc. е 0.76, което отново е благоприятно нисък
показател. Въпреки това
трябва да се отбележи, че
ниското ниво на задлъжнялост е възможно да спъва
растежа и развитието на
компанията, което в дългосрочен план ще се отрази
на печалбите и дивидентите, разпределяни от Kraft,
прогнозира Тренков.
Лукс

Като цяло шоколадът и шоколадовите продукти в поголямата си степен спадат
към луксозните стоки, което
предполага спад в потреблението им по време на криза
или икономическа несигурност. Вероятно е при такива
ситуации потребителите да
търсят заместители на такъв тип стоки, които да се
предлагат на по-добра цена,
обяснява Тренков.
Диверсифицираното продуктово портфолио на всяка
от тях обаче допринася за
стабилността на продажбите им. Още по-интересни
ги прави фактът, че стойността и продажбите им
са зависими от значително
ликвидните на финансовите
пазари захар и какао.

Компанията
Малко
история
▶ The Hershey’s Company
има почти 110-годишна
история, като основателят й Милтън Хърши продава старата
си компания за производство на карамел и
основава нова за производство на шоколадови
десерти.
▶ През годините
Hershey’s разработва
успешни марки, продаващи се на Запад, които
впоследствие достигат и източноевропейските и азиатските
пазари. По-известни от
тях са Kit-Kat (който
компанията произвежда и разпространява
в САЩ под лиценз на
Nestle), Kisses, Hershey’s
Milk Chocolate, Twizzlers
и др. В допълнение през
1941 г. Hershey’s постига
споразумение с Форест
Марс (от Mars Inc.) за
производството на
бонбоните M&Ms.
▶ Kraft Foods Inc. води
началото си от 1765 г. и

може да се каже, че основателите й създават
първата фабрика за
преработка на какао в
Америка. Компанията е
по-позната на българския пазар, след като
придоби фабриките в
Своге и Костинброд.
▶ Най-известните й
марки за шоколадови
десерти в световен мащаб са Milka и
Cadbury, а извън този
сектор портфолиото
им е представено от
кафе Jacob’s и крема
сирене Philadelphia. Kraft
направи значително
впечатление на международната финансова
сцена с придобиването
на британския гигант
Cadbury в началото на
2010 г. за 19.5 млрд. USD.
Този стратегически
ход помогна на компанията да стъпи здраво
на европейския пазар,
разширявайки значително възможностите
си. Освен това през
2008 г. Kraft измести AIG
в показателния за щатската икономика индекс
Dow Jones Industrial
Average.

Експозицията на тези компании към борсово търгувани стоки като какао,
захар и кафе ги прави изключително привлекателни
за хеджиране, твърди Тренков. Поскъпване на някоя от
тези суровини ще означава
покачване на производствените цени за предприятията,
което или ще се отрази в печалбите на компаниите, или
ще бъде прехвърлено върху
потребителите, което е и повероятният сценарий.
Това от своя страна ще
накара потребителите да се
насочат към стоки заместители, което пък ще се отрази
на печалбите. Следователно
печалбите, а оттам и стойностите на шоколадовите
компании са в негативна
корелация със стойностите на производствените им
стоки. Разбира се, изключения съществуват, породени
основно от непредвидени
политически обстоятелства
в страните износителки на
какао.
Дълг/капитал

Анализаторът прави оценка
на финансовите показатели
на двата големи “сладки
производителя” и стига до
извода, че те имат доста
малки дългови експозиции
на база собствен капитал.
Ниският коефициент на
дълг към собствен капитал е
положителен сигнал, като се
има предвид напрежението
на пазара на корпоративен
дълг и разширяването на
спреда между изискуемата
доходност по корпоративните и щатските държавни
облигации. Финансовият
показател debt/equity при
The Hershey’s Company е
1.81. Този коефициент показва, че за всеки долар, който компанията притежава, тя
дължи 1.81 USD.
Съотношението дълг към

снимка bloomberg
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Борбата за газа в Средиземно
море става политическа
Големите залежи и надеждата за енергийна независимост
създават нови врагове и приятели в региона
Огромните залежи на природен газ в източната част
на Средиземно море са на
път да променят икономическата карта на региона.
От една страна, това дава
шанс за енергийна независимост на държавите в
тази част на света. От друга
обаче, борбата за достъп до
тези ресурси допълнително
може да нагнети и без това
сложните политически отношения между някои от
страните.
Левантинският
басейн

Източното Средиземноморие, известно под името Левантински басейн, включва
акваториите на Израел, Ливан, Сирия и Кипър и заема
около 83 хил. кв. км. В свой
доклад от 2010 г. Американската агенция за геоложки проучвания изчислява
залежите в района на 3.5
трлн. куб. м природен газ и
допълнително 1.7 млрд. барела петрол. За сравнение
общите залежи на синьо
гориво в целия Европейски съюз са 2.4 трлн. куб.
м по данни на британската петролна компания BP,
която периодично изготвя
статистически преглед на
енергийния пазар. Освен
BP в региона работи и американската Noble Energy, а
общите инвестиции в проучването на находището се
очаква да достигнат милиарди долари.
Пионер

Израел беше първата страна,
която започна да разработва
залежите в Левантинския
басейн. Това е от особено
значение, като се има предвид нестабилната ситуация
в Египет, който осигурява
около 40% от необходимия
газ на страната. От свалянето
на Хосни Мубарак от власт
през февруари основният
газопровод между двете държави беше взривяван шест
пъти. Освен това наскоро
Кайро вдигна сериозно цената на синьото гориво за
Израел и редица компании,
които работят с египетския
доставчик EMG, започнаха
преговори с концесионерите
на средиземноморското находище. Правителствен източник, цитиран от Financial
Times, коментира, че Израел
би искал да запази споразумението си с Египет, но
страната е открила и собствени находища и смята да
диверсифицира енергийните
си източници.

3.5

▶ трлн. куб. м са прогнозните залежи на природен газ в Източното Средиземноморие

▶ трлн. куб. м са общите залежи на синьо
гориво в целия Европейски съюз

▶Милиарди долари се очаква да бъдат инвестирани в проучването на газовото находище в Левантинския басейн

обявиха наскоро от Noble
Energy, която очаква да започне производство догодина.
Според компанията това е
най-голямото откритие на
синьо гориво в морски води за последното десетилетие. Заедно с находището
„Тамар”, което хюстънската

фирма разработва заедно
с израелската група Delek,
прогнозните залежи на Израел се оценяват на близо
708 млрд. куб. м, съобщи
Bloomberg.
Кипърският казус

Noble Energy е и първата

Рекордьор на
десетилетието

Сериозният потенциал на
Левантинския басейн може
да превърне Израел в нетен
износител на природен газ,

2.4

▶Турският премиер Реджеп Тайип Ердоган нарече
провежданите от Кипър сондажи „провокация”
Снимки Bloomberg

компания, която още през
2008 г. получи лиценз за
проучване за газ във водите
на Кипър. Наскоро правителството обяви, че до една
година се очаква да бъдат
издадени още разрешителни. Първият сондаж беше
направен преди по-малко
от месец, на което Турция
реагира със светкавична
проучвателна мисия само
пет дни по-късно. Нещо
повече, спокойното придвижване на турския кораб
беше гарантирано от изпратените от Анкара фрегати
и изтребители. Турция и
Севернокипърската турска
република, която е призната само от Анкара, имат
споразумение, което очертава морските им граници
с цел съвместно проучване
за нефт и газ. Проблемът
е, че част от територията,
включена в споразумението, попада в района на
Република Кипър (която е
член на Европейския съюз
от 2004 г.). Тя от своя страна
е категорична, че очертанията на изключителната
й икономическа зона не
подлежат на преговори и
всяка външна намеса е неприемлива.
„Провокация”

Желанието на Турция и
на Кипър да експлоатират
обещаващото газово нахо-

дище край острова налива допълнително масло в
огъня на и бездруго обтегнатите им отношения.
Отказът на Анкара да
признае правителството
на Република Кипър и
да позволи на корабите й
да акостират в северните пристанища е една от
основните пречки пред
членството на Турция в
Европейския съюз. Освен
това от януари Никозия
поема председателството
на ЕС за шест месеца.
Турският премиер Реджеп
Тайип Ердоган нарече
провежданите от Кипър
сондажи „провокация” и
предупреди, че това може
да провали преговорите
между Анкара и Никозия,
които генералният секретар на ООН Бан Ки Мун
планира да организира до
края на месеца. Той заплаши и да включи в „черен
списък” всички газови
компании, които работят
с Кипър.
Търкания и
партньорства

Борбата за средиземноморските залежи допълнително
влошава отношенията и
между Турция и Израел,
които се обтегнаха, след
като деветима активисти
бяха убити при нападение
на израелски командоси

срещу турски кораб от международната флотилия с
помощи за Газа през май
миналата година. В отговор
Ердоган обеща засилено
военно присъствие в източната част на Средиземно
море.
Междувременно израелските проекти в Левантинския басейн предизвикаха
реакция от страна на Ливан,
според който проучваният
район попада в неговите
морски граници. Тези търкания обаче създадоха поле
за затопляне на отношенията
между Кипър и Израел, които подписаха споразумение
за сътрудничество при проучванията за нефт и газ в
изключителната икономическа зона на Кипър. Никозия
от своя страна се ангажира
да посредничи между Израел и Ливан за решаване на
спора им. Кипър и Израел
обмислят и сътрудничество
при изграждането на завод
за втечнен природен газ на
острова, който ще може да
се снабдява с гориво от морските находища и на двете
страни. В играта неизбежно
се намесва и Русия, която
има желание да разработва
част от кипърските залежи.
Всичко това предвещава радикална промяна на стратегическите отношения в Източното Средиземноморие.
Иглика Филипова
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Планът за Dexia - разделяне,
национализация и разпродажба на активи
Белгия, Франция
и Люксембург си
поделиха закъсалата
банка и осигуриха 90
млрд. EUR държавни
гаранции
Разделяне на части, национализация, разпродажба
на активи и осигуряване на
държавни гаранции за 90
млрд. EUR. Това е планът
за преструктурирането на
френско-белгийската Dexia,
приет след заседание на
борда на директорите от
близо 14 часа и обявен в
понеделник. Така Dexia ще
остане в историята като
първата жертва на европейската дългова криза. Това
решение може да подтикне
и други правителства от еврозоната да подсилят банковия си сектор, коментира
Reuters след обявяването на
плана за преструктуриране
на финансовата институция.
Разпределяне на
активи и задължения

Предвижда се Белгия да
плати 4 млрд. EUR за покупката на Dexia Bank
Belgium, най-голямото
подразделение за частни
клиенти, което има 6000
души персонал и депозити
за над 80 млрд. EUR от 4
млн. клиенти.
По-късно люксембургският министър на финансите Люк Фриден обяви, че
люксембургското подразделение на Dexia ще бъде про-

дадено на група катарски
инвеститори, свързани с
кралската фамилия. Вчера стана ясно и че същата
група - инвестиционната
компания за дялово участие Precision Capital - ще
купи частната люксембургска банка KBL, филиал на
белгийската група KBC, за
1.05 млрд. EUR (вж. втория
материал).
Франция ще поеме бизнеса на Dexia с проектно
и общинско финансиране, който е съсредоточен в
страната.
Не е ясно каква ще е съдбата на здравите подразделения на банката, като
Denizbank в Турция, бизнеса за управление на активи
и фондовете й в общо дружество с Кралската банка
на Канада.
В същото време страните
се споразумяха да бъдат
предоставени и държавни
гаранции за 90 млрд. EUR,
от които Белгия ще осигури
60.5%, Франция - 36.5%, а
Люксембург - 3%.
Нови опасности

Правителствата на трите
европейски държави се
притекоха в подкрепа на
Dexia, след като тя стана
първата жертва на двегодишната дългова криза в
еврозоната. Свиването на
пазара на кредити прегради нейния достъп до средства и смъкна цената на акциите й с 42% през изминалата седмица. Тежестта
от спасяването на Dexia
обаче подтикна кредитната

агенция Moody’s да предупреди белгийското правителство, че рейтингът
Аа1 на страната може да
бъде намален. При Белгия
съотношението дълг към
БВП е 96.2%. По-високо
имат единствено Гърция и
Италия, същото като при
Белгия е равнището и на
получаващата помощи Ирландия.
Финансови проблеми

Dexia, която използваше
краткосрочни средства, за
да финансира дългосрочни заеми, остана без източници на кредити при
влошаването на дълговата
криза. Проблемът се утежни от силното изложение
на банката в Гърция. Dexia
има глобални рискови експозиции за 700 млрд. USD
- два пъти повече от целия
БВП на Гърция. Нейното
спасяване подсили притесненията на инвеститорите за стабилността на
европейските банки като
цяло. Правителствената
помощ дойде скоро след
като лидерите на Франция
и Германия се споразумяха, че европейските банки
трябва да бъдат рекапитализирани, но дълго спореха
как да стане това. Париж
иска да посегне на Европейския фонд за финансова
стабилност и неговите 440
млрд. EUR за подпомагане на френски банки,
докато Берлин настоява,
че фондът трябва да бъде
използван като последна
възможност. 

▶Френско-белгийската банка беше първата, която пострада от дълговата
криза в Европа 
снимка bloomberg

Белгийската КВС продава свое
подразделение на катарски инвеститори
Продажбата на
люксембургския
клон KBL European
Private Bankers SA ще
увеличи капитала на
групата със 700 млн.
EUR

Най-голямата белгийска
банка КВС се е съгласила
да продаде своето подразделение за частно банки-

ране на Precision Capital за
1.05 млрд. EUR.
Продажбата на базираната в Люксембург KBL
European Private Bankers
SA ще увеличи капитала на
КВС с около 700 млн. EUR.
и ще доведе до увеличение
с 0.6% на нейното Tier 1
съотношение, съобщават
от банката в писмено изявление. Сделката обаче ще
намали печалбите с около
400 млн. EUR.

Предистория на
сделката

КВС, която получи 7 млрд.
EUR правителствена помощ
по време на финансовата
криза, трябваше да забави сделката по-рано тази
година. Тогава банката не
успя да получи регулаторно
одобрение за продажбата на
подразделението на индийската Hinduja Group за 1.35
млрд. EUR. По данни от
юни KBL управлява активи

на стойност 47 млрд. EUR.
Неизвестен
инвеститор

“Тази сделка ще позволи
на КВС да освободи значителни количества капитал,
да намалим нашия рисков
профил и допълнително
да заздравим фокуса си
върху основни банкови и
застрахователни експертизи и пазарите в Белгия и
Централна и Източна Евро-

па (ЦИЕ)”, казва главният
изпълнителен директор на
банката Ян Ванхевел.
Precision Capital е компания, представяща бизнес
интересите на неизвестен
инвеститор от Катар, пише
в изявлението на банката.
КВС ще продължи да предоставя услуги за частно
банкиране в Белгия и страни от ЦИЕ.
Сделката трябва да получи одобрение от евро-

Гърция национализира банка Proton
Страната и нейните
международни
кредитори ще
разделят банката на
две

Гръцката централна банка обяви, че е
задействала спасителен
фонд, с който ще се
притече на помощ на
банка Proton, с което на
практика финансовата

институция ще бъде национализирана. Малкият
кредитор беше обект на
разследване за възможни
нарушения на гръцките закони за пране на
пари. Гърция и нейните
международни кредитори създадоха специален
инструмент за капиталова подкрепа - Фонда за
финансова стабилност,
като предпазна мрежа
за банки, нуждаещи се

от рекапитализация, но
изпитващи затруднения
да получат средства от
пазара.
Централната банка каза,
че Proton ще бъде разделена на “добра банка”,
където ще бъдат държани всички частни и правителствени депозити,
и “старата банка”. Фондът ще бъде единствен
инвеститор в “добрата”
банка, която ще запази

пейския регулаторен орган.
Ако това стане, се очаква
KBC да я приключи през
първата четвърт на следващата година.

1.05

▶млрд. EUR e цената, на
която ще бъде продадено
люксембургското
поделение на KBC

името Proton и ще има
коефициент на капиталова адекватност над регулаторните изисквания.
Същевременно “старата”
банка е с отнет лиценз и е
в процедура на ликвидация. Приходите от тази
ликвидация ще бъдат използвани за погасяване на
исковете на трети лица.
Акционерите на Proton
ще са последни в този
списък.
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▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки

Петрол
USD/б
�� ��.��

Валута
Код За Стойност
АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР
AUD 1
1,4642
��.��
��
��� ���.����
�����
����
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ
BRL 10
7,9177
�� ���
КАНАДСКИ ДОЛАР
CAD 1
1,4388
ШВЕЙЦАРСКИ
ФРАНК
CHF
1
1,6021
����.�
��
�����
���
����
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10
2,2483
�� ���
ЧЕШКА КРОНА
CZK 100
7,8453
ДАТСКА КРОНА
DKK 10
2,6263
��
�����
���
����
БРИТАНСКА ЛИРА
GBP
1
2,2401
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР
HKD 10
1,8408
���.����
ХЪРВАТСКА КУНА
HRK 10
2,6118
��
���
�����
����
УНГАРСКИ ФОРИНТ
HUF 1000
6,6741
��.��.��
��.��.��
��.��.��
��.��.��
��.��.��
��.��.��
��.��.��
��.��.�� ��.��.��
��.��.��
��.��.�� ��.��.��
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ
IDR 10000 1,5800
източник: БФБ
източник: БФБ
източник:
източник:
Bloomberg
БФБ
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ
ILS 10
3,8729
ИНДИЙСКА РУПИЯ
INR 100
2,9677
ЯПОНСКА ЙЕНА
JPY 100
1,8793
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН
KRW 1000
1,2325
ЛИТОВСКИ ЛИТАС
LTL 10
5,6645
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ
LVL
1
2,7574
до 15.00
ч. на 7.10.2011
г.
Мерни единици: 1 bu. соя = 27.216 кг ; 1 bu. царевица
= 25.4016
кг ; 1USd
= 1 U.S. cent
МЕКСИКАНСКО ПЕСО
MXN 10
1,0676
1bu. овес = 15.4224 кг; 1 lb. = 0.4536 кг ; 1 cwt = 50 кг.; 1 gal. = 3.785 л ; 1 MT = 1000 кг
7.10.2011 г.
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ
MYR 10
4,5658
НОРВЕЖКА КРОНА
NOK 10
2,5214
консервативен USD 12,23
12,17
12,11
12,08
11,93
11,93			
Райфайзен-Европлюс-Облигации
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР
NZD 1
1,1752
консервативен EUR 87,83
87,40
86,98
86,55
85,27
85,27			
Райфайзен-Глобални-Облигации
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
PHP 100
3,2924
балансиран
745,13
741,50
737,86
726,96
726,96			
EUR 748,77
Райфайзен-Глобален-Балансиран
ПОЛСКА ЗЛОТА
PLN 10
4,4117
високодоходен EUR 146,43
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ
RON 10
4,5453
145,74
145,04
144,34
139,46
139,46			
Райфайзен-Европейски-SmallCap-Kомпании
РУСКА РУБЛА
RUB 100
4,5447
високодоходен EUR 148,13
147,42
146,70
145,99
142,43
142,43			
Райфайзен-Глобален-Акции
ШВЕДСКА КРОНА
SEK 10
2,1453
високодоходен EUR 248,22 247,04
245,86
244,67
236,40
236,40			
Райфайзен-Източноeвропейски-Акции
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР
SGD
1
1,1229
високодоходен EUR 159,03
158,28
157,52
156,76
151,46
151,46			
ТАЙЛАНДСКИ БАТ
THB 100
4,6952
Райфайзен-Евразия-Aкции
ТУРСКА
ЛИРА
TRY
10
7,9123
високодоходен EUR 198,73
197,79
196,84
195,89
189,27
189,27			
Райфайзен-НововъзникващиПазари в Акции
ЩАТСКИ ДОЛАР
USD 1
1,4343
високодоходен EUR 67,60
67,28
66,96
66,63
64,38
64,38			
Райфайзен-Русия-Акции
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10
1,8019
високодоходен EUR 143,62
142,94
142,25
141,57
136,78
136,78			
ЕВРО
EUR 1
1,9558
Райфайзен-Енергийни-Акции
високодоходен EUR 110,43
109,90
109,37
108,83
106,18
106,18			
Райфайзен-Инфраструктурни-Акции
Валутният курс за митнически цели е курсът
високодоходен EUR 105,27
на БНБ определен в предпоследната сряда от
104,77
104,27
103,77
100,26
100,26			
Райфайзен-Активни-Стоки
месеца и публикуван този или на следващия ден,
консервативен EUR 127,14
126,53
125,91
125,29
123,44
123,44			
Райфайзен-Защита От Инфлация-Фонд
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 1.10 до 11.10.2011 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 21.09.2011 до 19.12.2011
Лимитиран период” от 21.12.2011 до 29.12.2011
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
4.4209
4.4430
4.5977		 4.4209
4.3325			
-10.76%
11.78%
-9.18%
-19.70%
фонд в акции
6.7776
6.8115
7.0487		 6.7776
6.6420			
-10.35%
13.81%
0.07%
-9.94%
фонд в акции
10.2779
10.4321
10.6890		 0.0000
0.0000			
0.95%
0.11%
1.23%
1.34%
													
фонд в акции
2.0330				 2.0330				
-9.17%
29.24%
-5.00%
-50.76%
Смесен - балансиран
2.3772				 2.3772				
-9.32%
26.05%
-6.08%
-44.49%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

фонд в акции
0.6069				
фонд в акции
0.4838				
					
фонд в акции
0.4062				
Фонд на паричен пазар 1109.7621				
					

17.04.2006
16.08.2006

0.6009				
-1.69%
10.64%
-0.21%
-8.78%
до 1 месец		 над 1 месец		
-9.22%
10.64%
-7.42%
-13.18%
0.4814		
0.4705						
0.3982				
-1.36%
10.77%
4.49%
-20.55%
до 180 дни		 над 180 дни		
3.79%
10.64%
5.00%
4.93%
1108.0975		 1076.4692						

Фонд на паричен пазар 11.8729		
11.8670		 11.8492
11.8611
11.8611
11.8670
3.45%
0.72%
4.88%
5.86%
Смесен - балансиран 10.6954		
10.6422		 10.5358
10.5890		
0.0000
-1.39%
11.13%
-0.89%
2.11%
фонд в акции
9.6815		
9.6333		 9.4888
9.5370		
0.0000
-4.13%
13.09%
-2.86%
-1.24%
													
Смесен - балансиран
13.1243				 12.9944				
-4.10%
7.77%
-2.79%
4.60%
фонд в акции
7.1368				 7.0661				
-11.48%
12.36%
-9.42%
-5.55%
фонд в акции
3.5572				 3.5220				
-18.73%
13.27%
-24.65%
-17.84%
фонд в акции
7.4733				 7.2556				
-7.04%
16.86%
-1.85%
-8.34%
фонд в акции
9.3578				 9.0852				
-16.97%
16.19%
-17.54%
-2.57%
Фонд на паричен пазар 12.7809				 12.7809				
4.18%
0.28%
5.80%
7.58%
					 до 2 г.		
над 2 г.						
Смесен - балансиран
81.1422				 80.8582		
81.1422		
-1.88%
0.74%
-0.53%
-3.87%
фонд в акции
45.5615				 45.3337		
45.5615		
-6.66%
1.80%
-5.07%
-11.16%
фонд в акции
60.2075				 59.9065		
60.2075		
-6.80%
1.40%
-5.04%
-9.93%
													
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
1.35581				 1.35311				
2.33%
0.92%
3.16%
5.31%
Смесен - балансиран
1.07361				 1.06719				
-2.20%
4.32%
0.23%
1.17%
фонд в акции
0.70469				 0.69422				
-8.68%
8.97%
-4.68%
-6.21%
Смесен - консервативен 0.77431				 0.76967				
2.54%
2.52%
3.72%
-6.94%
Смесен - консервативен 1.08661				 1.08336				
2.83%
0.33%
3.51%
3.39%
Смесен - балансиран
96.0817				 95.1257				
Смесен - балансиран
97.9971				 97.0221				
фонд в акции
79.1445				 77.9661				
Фонд на паричен пазар 131.1150				 131.1150				
Смесен - консервативен 95.7507				 95.3680				
Смесен - консервативен 112.8814		
112.7686		 112.4303		
112.7686		
фонд в акции
101.9942		
100.9844		 99.9746		
100.7319		

-3.78%
-5.93%
-6.48%
5.14%
0.97%
4.43%
0.47%

6.23%
5.97%
8.65%
0.26%
1.75%
0.26%
N/A

-4.35%
-7.44%
-6.76%
6.89%
2.35%
5.68%
N/A

-0.77%
-0.45%
-2.61%
7.10%
-1.20%
5.41%
1.09%

фонд в акции

4.5648 				 4.5374 				
-6.17%
8.96%
-3.67%***
4.00%
до 100 000 лв от 100 001 до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.
фонд в акции
0.8693
0.8650
0.8629 		 0.8585 				
-8.22%
13.43%
-4.59%***
-6.16%
													
Смесен - консервативен 10.0773				 10.0571				
0.57%
0.58%
0.57%
0.50%
Смесен - балансиран 17.1000 				 16.9808 				
-3.05%
7.74%
-0.84%
7.96%
фонд в акции
10.3165				 10.1731 				
-4.72%
9.82%
-3.12%
0.42%
													
фонд в акции
0.9724 				 0.9580 				
-14.55%
14.21%
-19.33%
-1.23%
фонд в акции
0.6693 				 0.6594				
-20.38%
16.87%
-11.30%
-7.97%
фонд в акции
0.8679 				 0.8551				
-20.08%
20.79%
-13.47%
-3.95%
до 100 000 лв.		
над 100 000 лв.										
фонд в облигаци
134.3811		
134.1802		 133.9124				
1.72%
2.97%
3.27%
5.52%
Смесен - балансиран 13.6444		
13.6444		 13.5093				
-4.72%
7.93%
-3.60%
1.00%
фонд в акции
0.6130		
0.6070		 -8.9400				
-20.33%
15.39%
-16.19%
-8.94%
													
Смесен - балансиран 860.8037				 854.3638				
4.89%
4.13%
8.97%
-4.36%
фонд в акции
752.0853				 746.4588				
2.15%
4.89%
6.31%
-8.06%
													
фонд в облигаци
12.0433				 12.0433				
4.34%
1.04%
5.95%
3.32%
Смесен - балансиран 124.2212				 124.2212				
-0.36%
6.50%
4.19%
2.37%
фонд в акции
7.0400				 7.0400				
-2.54%
11.84%
4.96%
-5.98%
фонд в акции
10.9117				 10.9117				
4.87%
3.78%
7.73%
3.29%
											
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
0.4574		
0.4551		 0.4528				
-19.12%
14.31%
-10.33%
-18.33%
Смесен - балансиран
0.6864		
0.6840		 0.6816				
-9.95%
7.03%
-7.12%
-9.31%
Смесен - консервативен 1.0232		
1.0217		 1.0202				
1.44%
1.47%
2.44%
0.55%
до 50 000 лв / 40000 USD		
над 50 000 лв / 40000 USD										
Фонд на паричен пазар 1.3373		
1.3353
1.3333				
4.10%
0.13%
5.51%
5.33%
фонд в облигаци
1.3475		
1.3435
1.3395				
3.20%
0.34%
4.57%
5.45%
Смесен - балансиран
0.7961		
0.7929
0.7897				
-8.57%
6.14%
-8.18%
-4.08%
фонд в акции
0.5291		
0.5265
0.5239				
-17.13%
10.58%
-16.49%
-10.89%
Смесен - балансиран
0.6654		
0.6627
0.6600				
-7.75%
7.33%
-7.55%
-10.65%
Фонд на паричен пазар												
0.0000		
0.0000
0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
1.0881		
1.0870
1.0327				
3.75%
0.20%
5.07%
4.98%
Фонд на паричен пазар 1.2149			
1.2149				
1.99%
0.17%
2.83%
3.64%
Смесен - балансиран
1.0142			
до 90 дни		
над 90 дни		
-2.88%
3.73%
-1.02%
0.07%
				
0.9991		
1.0092						
							
Смесен - балансиран
7.0821			
7.0821				
-8.43%
8.47%
-7.18%
-5.96%
фонд в акции
5.8488			
5.8488				
-11.26%
10.25%
-11.71%
-9.11%
фонд в акции
2.2562			
2.2562				
-24.71%
13.67%
-23.53%
-28.08%
Смесен - консервативен 9.1839			
9.1839				
-13.01%
6.68%
1.72%
-2.97%
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
0.6311
0.6280
0.6265
0.6218
0.6218
0.6249		
0.6094
-17.94%
12.42%
-19.02%
-8.44%
фонд в акции
0.3357
0.3340
0.6265
0.3307
0.3307
0.3324		
0.3241
-20.77%
14.87%
-21.82%
-22.04%
за поръчки до 250 000 евро		
за поръчки над 250 000 евро
Цена
					
фонд в акции
91.9267		
90.7974		
90.1198		
-20.82%
17.24%
-13.87%
-6.83%
								
фонд в облигаци
314.7477				 313.8049				
0.26%
3.53%
-2.23%
5.83%
13.5058				 13.2397				
2.00%
3.09%
-0.20%
5.06%
Смесен - балансиран 12.0073				 11.6542				
-0.34%
5.49%
-2.77%
2.86%
фонд в акции
8.5257				 8.2749				
-3.07%
8.46%
-2.24%
-2.94%
Смесен - балансиран 20.8386				 20.8386				
-0.08%
5.48%
-0.78%
1.03%
													
фонд в акции
6.7924				 6.7584				
-2.26%
8.54%
5.46%
-8.89%
Смесен - балансиран
8.2766				 8.2352				
-2.59%
8.58%
4.94%
-4.66%
фонд в облигаци
12.5324				 12.5011				
4.71%
1.91%
8.23%
5.66%
													
фонд в акции
1.1756				 1.1521				
-3.87%
6.89%
-0.06%
3.25%
Смесен - балансиран
1.0990				 1.0880				
0.95%
5.67%
6.04%
2.87%

12.11.2007
12.11.2007

10.10.2007
05.08.2009
06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008
14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008
20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007
04.01.2007
25.06.2007
01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009
07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010

Валута

Код

За

Евро

EUR

1

Стойност
1,96

Разлика
0

Австралийски долар	

AUD

1

1,43

0,00479

Бразилски реал	

BRL

10

8,24

0,07678

Канадски долар	

CAD

1

1,4

-0,00754

Швейцарски франк	

CHF

1

1,59

0,00500

Китайски ренминби юан	

CNY

10

2,27

-0,02346

Чешка крона	

CZK

100

7,89

0,00128

Датска крона	

DKK

10

2,63

0,00017

Британска лира	

GBP

1

2,25

-0,01067

Хонконгски долар	

HKD

10

1,85

-0,02162

Хърватска куна	

HRK

10

2,62

0,00691

Унгарски форинт	

HUF

1000

6,66

0,06805

Индонезийска рупия	

IDR

10000

1,61

-0,02380

Израелски шекел

ILS

10

3,91

-0,01029

Индийска рупия	

INR

100

2,94

-0,02357

Исландска крона	

ISK			

0,00000

Японска йена	

JPY

100

1,88

-0,02258

KRW

1000

1,23

-0,00002

Литовски литаc	

LTL

10

5,66

0,00000

Латвийски лат	

LVL

1

2,76

0,00273

Мексиканско песо	

MXN

10

1,08

-0,00105

Малайзийски рингит	

MYR

10

4,6

-0,00423

Норвежка крона	

NOK

10

2,51

-0,00080

Новозеландски долар	

NZD

1

1,12

-0,00200

Филипинско песо	

PHP

100

3,32

-0,02781

Полска злота	

PLN

10

4,53

0,05972

Нова румънска лея	

RON

10

4,54

-0,00084

Руска рубла	

RUB

100

4,54

0,02037

Шведска крона	

SEK

10

2,14

0,00190

Сингапурски долар	

SGD

1

1,12

-0,00059

Тайландски бат	

THB

100

4,66

-0,04757

Нова турска лира	

TRY

10

7,85

-0,02940

Щатски долар	

USD

1

1,44

-0,01703

Южноафрикански ранд	

ZAR

10

1,83

0,00136

Злато (1 трой унция)

XAU

1

2399,01

-5,72000

Южнокорейски вон	

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 10.10.2011 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.

▶ Цени на цветни метали
USD/т
Метал

Борса

Единица

Цена

3 м.

Мед	

LME

USD/т	

7349,5

7375

Калай	

LME

USD/т	

23000

22950

Олово	

LME

USD/т	

1976

1966

Цинк	

LME

USD/т	

1903,5

1932

Алуминий	

LME

USD/т	

2186

2233,75

Алуминиева сплав	

LME

USD/т	

2210

2200

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

Нетна стойност
Емисионна
Цена при
на активите на
стойност
обратно
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 11/10/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 0,930721
€ 0,949335
€ 0,926067
ОТП Омега Фонд на Фондовете в акции на
€ 0,798778
€ 0,814754
€ 0,794784
развитите пазари
ОТП Планета Фонд на фондовете в акции
€ 0,684095
€ 0,697777
€ 0,680675
на развиващите се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 6/10/2011 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 изкипиване - 0.50% от НСАД.
Цени за 1 дял за 11/10/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,175346 лв.
1,175346 лв.
1,175346 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 11/10/2011 г. Няма разходи при емитиране и обратно
изкупуване на дялове на фонда. Информация може да се получи от Call Center на “Банка ДСК” ЕАД на
тел. 0700 10 375 на цената на един градски разговор и на интернет страниците www.dskbank.bg и
www.otpbank.hu
Взаимен фонд

25.06.2009
19.11.2007
19.11.2007
19.11.2007
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
11.02.2008
19.01.2010

15.11.2005
12.09.2005
01.03.2006
01.03.2006
05.04.2007
12.12.2008
22.05.2006
02.05.2007

www.sentinel-am.bg
тел. 02/ 980 14 26

Стойност за един дял 10.10.2011 г
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0142 лв.

Сентинел - Рапид

1,2149 лв.

01.06.2007
01.06.2007
04.09.2007
18.09.2006
10.06.2008

Източник: БАУД (www.baud.bg)

до 90 дни

над 90 дни

0.9991 лв.

1.0092 лв.

1,2149 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
-2,88 %

- 1,02 %

1,99 %

2.83%

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 7 октомври 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 11.10.2011 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
13.4858
11.9897
8.5131
315.3763
N/A
11.9485
8.4839
Ти Би Ай Комфорт
316.9476
13.3727
N/A
8.4421
Ти Би Ай Хармония
316.9476
13.3727
11.8896
N/A
Ти Би Ай Динамик
Цените са в лева и са валидни за поръчки, подадени предишния работен ден. Разходите за емитиране на една акция или
един дял са включени в горепосочените цени.
Цената на обратно изкупуване на една акция/един дял на съответния фонд, от който е прехвърлянето е равна на Нетната стойност на активите на една акция или на един дял на този фонд.
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Регионални
индекси

Основният индекс на БФБ отбеляза ръст

Sofix: 337.10

+0.30%

Македонският бенчмарк се оцвети в зелено

MBI10: 2117.41

+1.20%

Основният сръбски индекс се понижи

BELEX15: 535.34

-0.21%

Число на деня

Световни индекси Повишение
Щатският индекс отбеляза повишение
K+S

Обем

115 006
▶акции на “Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ бяха
изтъргувани на БФБ, като цената на книжата се повиши с 2.15%

Понижение
Metro

Dow Jones: 11 384.32

+2.53%

Германският индекс регистрира
силен ръст

DAX: 5869.04

+3.41%

Индексът на технологичните компании се
оцвети в зелено

Nasdaq: 2556.13

+3.10%

5.80% 3.07%
▶ до 42.16 EUR
поскъпнаха акциите
на германската
публична компания

▶ се понижиха акциите на
германскoто дружество
за търговия на едро до
32.22 EUR

Валутен коментар

Гаранциите за стабилност
на банките подкрепиха еврото
Петър Кръстев,
дилър международни финансови пазари, ИП “БенчМарк Финанс” АД

Заради липсата на яснота в
плана на Меркел и Саркози се
появиха и редица спекулации около
ефективността на подготвяните
мерки, но това не попречи на
единната валута да поскъпне
В понеделник еврото
изтри напълно загубите,
които генерира в последния ден на миналата седмица. Този петък водещата агенция Fitch потопи
пазарите с решението си
да понижи кредитните
рейтинги на Италия и
Испания. Бягството от валутите с по-висок рисков
профил понижи и цената
на единната валута. Вчера обаче еврото реагира
позитивно на новината,
че Германия и Франция
ще гарантират стабилността на европейските

банки. До началото на
американската търговска
сесия двойката EUR/USD
се търгуваше с положително изменение от 0.5%
при цена от 1.36.
Интересът към еврото
дойде след срещата
на германския канцлер
Меркел и френския
президент Саркози в
неделя. Европейските
лидери съобщиха, че
са се обединили около
идеята за стабилизиране
на европейската банкова
система, но не съоб-

щиха повече детайли.
Пакетът от мерки ще
бъде оповестен в края
на месеца, като сред
най-вероятните антикризисни механизми ще е
рекапитализирането на
европейските банки, за
което ЕЦБ намекна още
миналата седмица.
Заради липсата на яснота в плана на Меркел
и Саркози се появиха
и редица спекулации
около ефективността на
готвените мерки, но това
не попречи на еврото да
поскъпне в основните му
кросове.
Пазарните участници
очакват с интерес и
решението на МВФ, ЕС
и ЕЦБ. Така наречената
“тройка” ще съобщи днес
дали Гърция прилага
поетите антикризисни
ангажименти към международните кредитори
и дали Атина ще получи
следващия жизненоважен транш на стойност 8
млрд. EUR.

снимки bloomberg

Доверието в американската икономика
повиши котировките на нефта
Цената на суровия
петрол с доставка
през ноември нарасна
до 84.75 USD за барел
Цената на петрола се покачва за четвърти пореден

ден на стоковата борса в
Ню Йорк, след като инвеститорите върнаха доверието си за възстановяването на американската
икономика.
Фючърсите отчетоха
ръст 2.1%, след най-голя-

мата седмична печалба от
последните седем месеца.
Германският канцлер Ангела Меркел и френският
президент Никола Саркози
си дадоха срок три седмици, за да предотвратят европейска криза, залагайки

еврото да спечели спрямо
долара. От друга страна,
за ръста на фючърсите допринесе и фактът, че американските работодателите наеха повече работници
през септември в сравнение с очакванията на икономистите. Организацията
на страните износителки
на петрол най-вероятно
ще запази границите на
производството непроменени.
Цена

Цената на суровия петрол с
доставка през ноември нарасна с 1.77 USD до 84.75
USD за барел в електронната търговия на стоковата борса в Ню Йорк, а
на борсовата търговия в
Лондон “черното злато” се
продаваше по 84.33 USD
за барел. Цената на суровия петрол нараства зара-

ди “големите надежди за
спасяване на еврозоната от
криза”, смятат анализатори, цитирани от Bloomberg.
Петролът от сорта Брент с
доставка през ноември се
търгуваше на цена 107.44
USD за барел.
Държавните лидери
Ангела Меркел и Никола
Саркози са уверили, че
планът за рекапитализацията на банките, проблемите в Гърция и бъдещото
икономическо управление
на Европа ще бъде готов
до 3 ноември. “Европейските лидери ще направят
всичко необходимо, за да
се гарантира, че банките
имат достатъчен капитал”,
е заявила Меркел.
Саудитска
Арабия

Производителите и потребителите на петрол са до-

волни от сегашното равнище на цените петрол, заяви
Али Хатиби, управител за
Иран към Организацията
на страните износителки
на петрол, пред Bloomberg.
Има прекомерно предлагане на световните пазари
на петрол и заради това
Саудитска Арабия, найголемият производител на
петрол в организацията,
редуцира мащаба на производството си, за да отговори на колебанията в
търсенето през последните
месеци, е заявил министърът на петрола Али ал Наими преди няколко дни.
Хедж фондовете намалиха залозите за покачването
на цените на “черното злато” от 5.5% през седмицата
заради опасението, че забавянето на икономическия
растеж ще намали търсенето на гориво.
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Правителството на Китай
ще инвестира в банковия сектор
625

▶млрд. USD вложи
фондът Huijin в банковия
сектор на Китай през
2008 г., за да се справи с
икономическата криза

0.6%

▶ръст отбеляза
юанът спрямо долара в
понеделник

▶Инвеститорите се
обръщат срещу Китай,
усещайки уязвимостта
на страната, като
понижават цените
на стоките и
залагат на това, че
правителството
няма да се справи със
задълженията си
Снимка bloomberg

Страната отново
ще подпомогне
своите банки, както
направи през 2008
г., за да подкрепи
икономиката си
Пекин ще купи повече акции в най-големите китайски банки, за да подкрепи
затруднения фондов пазар
и да подпомогне действията на държавата да укрепят

доверието към забавящата
се икономика. Вътрешното
подразделение на суверенния инвестиционен фонд
на Китай Central Huijin ще
изкупи акции, за да помогне на финансовите институции, предаде Reuters.
Акциите на китайската
фондова борса отбелязаха
най-голям спад от 30 месеца насам. Решението на
правителството е най-сигурният знак, че страната
иска да възстанови дове-

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА:
Обект:

Сгради с ПИ с идентификатор 68134.4348.1797

Адрес:

бул. “Никола Петков” 34

РАЙОН “ОВЧА КУПЕЛ”
Обособена част от: Обектът се продава с право на собственост
върху поземления имот.
ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА: 09.11.2011 г. от 15.00 часа.
НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 8 800 000 лева.
словом (осем милиона и осемстотин хиляди лева).
Сделката се облага частично с ДДС.
СТЪПКА НА НАДДАВАНЕ: 100 000 лв.
словом (сто хиляди лева)
ДЕПОЗИТНА ВНОСКА: 880 000 лв.
словом (осемстотин и осемдесет хиляди лева).
Депозитът се внася по банкова сметка на Столична общинска агенция
за приватизация
№ BG 49 SOMB 9130 33 26474601 при “Общинска банка” АД – SOMBBGSF.
Краен срок за внасяне на депозита – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга.
Търгът ще се проведе в сградата на Столична общинска агенция за
приватизация, площад “Славейков” 6, I етаж.
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до деня на търга
в рамките на работното му време, след закупуване на тръжна документация от Столична общинска агенция за приватизация.
Цената на един комплект тръжната документация е 1200 лв. (вкл.
ДДС), платима в брой в сградата на Столична общинска агенция за
приватизация, пл.”Славейков” 6, I ет, стая № 4 всеки работен ден в
приемното време на СОАП от 14.00 до 16.00 часа в срок до 07.11.2011 г.
включително.
Срок за подаване на предложения за участие в търга – всеки работен ден,
но не по късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на Столична
общинска агенция за приватизация от 14.00 до 16.00 часа в стая № 2.
Обявеният за спечелил търга участник заплаща цената на обекта в
деня на сключване на договора за продажба по банкова сметка на Столична
общинска агенция за приватизация
№ BG 83 SOMB 9130 32 26474652 при “Общинска банка” АД –
SOMBBGSF.
За допълнителна информация: тел. 981 90 14; стая № 5;
e-mail: soap@sofiampa.com; web-site: www.sofiampa.com

рието към икономиката
и стойността на акциите.
Предприетият ход осигури незабавни дивиденти
в края на търговията във
вторник.
Сянка над
икономиката

Въпреки че икономиката на Китай до момента
отбелязваше добър растеж, европейската дългова
криза и рискът от двойна
рецесия в САЩ хвърлиха

сянка върху развитието
на страната. Инфлацията
достигна най-високото си
равнище от три години насам, а нивата на дълговете
нарастват под влияние на
по-високите разходи. Икономистите се съмняват
дали Пекин ще успее да
стимулира отново икономиката по същия начин,
по който успя да се справи
през 2008 г., когато настъпи световната икономическа криза.

„АЛФА БАНК - КЛОН БЪЛГАРИЯ” организира търг за продажба на
оборудване за химическо чистене на дрехи, който ще се проведе на
21.10.2011 г. в 10.00 часа в централния офис на банката в гр. София,
бул. „Васил Левски” № 15-17.
Тръжната документация с подробна информация за условията на
провеждане на търга, както и списък на продаваните машини, може
да бъдат получени от централния офис на банката, всеки работен ден
от 9.00 часа до 16.00 часа до 20.09.2011 год., до която дата се приемат
предложения за участие в търга.
За допълнителна информация и въпроси: тел. 02 / 8509 799.

Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт м.б.Х.
Съобщение
Ръководството на Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт м.б.Х. съобщава, че поради влизащия в сила на 1 септември 2011 г. австрийски Закон
за инвестиционните фондове (ЗИФ) от 2011 г. проспектите на следните
фондове се допълват с допълнение към проспектите:
Райфайзен-Активни-Стоки
Райфайзен-НововъзникващиПазари в-Акции
Райфайзен-Енергийни-Акции
Райфайзен-Евразия-Акции
Райфайзен-Европейски-SmallCap-Компании
Райфайзен-Европлюс-Облигации
Райфайзен-Глобален-Акции
Райфайзен-Глобален-Балансиран
Райфайзен-Глобален-Облигации
Райфайзен-Защита от инфлация-Фонд
Райфайзен-Инфраструктурни-Акции
Райфайзен-Източноевропейски-Акции
Райфайзен-Русия-Акции
Това допълнение заедно с проспектите е налично от 1 септември 2011 г.
при Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт м.б.Х., Виена, при Райфайзен
Интернационал АГ, Виена (банка депозитар) и при Райфайзен Асет
Мениджмънт (България), ул. Гогол 18/20, 1504 София и е на разположение
на заинтересованите инвеститори в Интернет на адрес http://www.
rcm-international.com.

Отдръпване
на инвестициите

Инвеститорите се обръщат
срещу Китай, усещайки
уязвимостта на страната,
като понижават цените на
стоките и залагат на това,
че правителството няма да
се справи със задълженията си. Освен това инвеститорите продават и дяловете
си в китайските банки, на
които разчита икономиката
на страната.
Правителството чрез
Huijin вече е мажоритарен
акционер в най-големите
банки на Китай. Пекин
направи изявление, в което не даде информация
дали има намерение да
изкупува още акции, но
беше безкомпромисен по
отношение на намерението
си да спре спада от 30% в
стойността на банковите
ценни книжа през последните месеци.
Напук на очакванията
на търговците, че юанът
ще отслабне вследствие
на забавената икономика,
Пекин позволи на валутата
да достигне най-големия
си ръст от години в понеделник и да спечели 0.6%
спрямо долара.
Мотивацията за този ход
е и дипломатическа. Във
вторник американският
Сенат ще гласува закон,
който да наложи наказателни санкции на Китай,
защото по изкуствен начин
поддържа валутата си подценена.
Според китайска информационна агенция целта
на Huijin е да подпомогне заздравяването на
финансовите операции и
развитието на ключовите
държавни банки, както и
да стабилизира цените на
акциите на държавните

търговски банки.
Очаква се тези дни
Central Huijin да започне
да изкупува акции в найголемите банки на Китай
- Китайската централна
банка, Китайската земеделска банка, Китайската
индустриална и търговска
банка и Китайската строителна банка.
Ходове по време
на криза

Последният път, в който
Huijin предприе подобен
ход, беше през септември
2008 г., когато започна световната финансова криза
и засегна Китайската фондова борса. Вследствие на
това пазарите се раздвижиха и проправиха път на
по-широка правителствена
подкрепа под формата на
финансови стимули в размер на 625 млрд. USD.
Изявлението, че Huijin отново се намесва в пазара,
оказа незабавен ефект. Въпреки че фондовите пазари
на континентален Китай
вече бяха затворили, Хонконг реагира положително
на новините. Акциите на
Китайската индустриална и
търговска банка отбелязаха
ръст с 1%.
Според анализаторите
Китай се опитва да докаже
увереността си пред пазарите. Световните инвеститори от една година се оттеглят от китайските банкови
акции, защото се тревожат
за високите нива на дълга
след свободно даваните заеми през 2008 г. В Хонконг
инвеститорите също започнаха да се освобождават от
акциите си в китайски банки заради убеждението си,
че най-бързо разрастващата
се икономика се забавя.
Златина Димитрова
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САЩ искат да проверят имейлите
на поддръжници на WikiLeaks
Американските служби
за сигурност са изискали
от Google и други
компании данни за
онлайн комуникациите
на приятели на
противоречивия сайт
снимка shutterstock

Правителството на
С ъ ед и н е н и т е
щати е
получило тайни
съдебни
заповеди, с които
принужда- в
а
Google и малък брой интернет доставчици да предадат информация, свързана с електронната поща
на доброволец, работещ
за WikiLeaks, съобщи Wall
Street Journal.
Търсените данни включват мейл адресите на хора,
с които си е общувал през

п о следните две години
Джейкъб Епълбаум, доброволец на нашумелия с разкриването
на държавни тайни сайт.
Документите обаче не дават право на правителството да чете текста на
самите писма. Интернет
доставчикът Sonic казва,
че се е борил със заповедта по всички законни
начини, но е загубил и е
бил принуден да предаде

информацията, както
съобщава пред вестника
директорът на компанията
Дейн Джаспър. Интернет
гигантът Google не е коментирал историята пред
изданието. 28-годишният
Епълбаум не е обвинен
в някакво престъпление.
Той е разработчик в Tor
Project, организация с идеална цел, която осигурява
безплатни инструменти за
поддържане на анонимност в интернет.
Адреси

Преди година WikiLeaks
успя да ядоса американ-

ските власти, като
публикува десетки хиляди тайни правителствени
файлове и дипломатически грами, които засрамиха Вашингтон, както и
класифицирано видео от
противоречива операция
на американската армия
в Ирак. Заповедта към
Google е с дата 4 януари 2011 г. и нарежда на
компанията да предаде
на службите за сигурност
всички IP адреси, през
които Епълбаум е влизал в
своя Gmail профил, както
и имейл и IP адресите на
всички потребители, с ко-

ито
т о й
си е комуникирал от 1
ноември 2009 г. насам.
Не е ясно дали Google са
се съпротивлявали срещу заповедта или веднага
са предали съответните
документи, посочва вестникът.
Спорен закон

Спорните заповеди вероятно ще налеят масло в
огъня на растящия дебат
относно нов закон - за
личната неприкосновеност в електронните комуникации, който позволява на правителството на
САЩ тайно да получава

информация от мобилните телефони и
електронните пощи
на хора, без да е получило заповед за обиск.
По-рано тази година
м и к р о бл о г и н г с а й т ъ т
Twitter получи сходна съдебна заповед да предаде
информацията от профилите на няколко поддръжници на WikiLeaks,
включително Епълбаум,
като част от криминално
разследване, започнато от
Министерството на правосъдието, относно едно
от най-големите изтичания на конфиденциални
американски документи.
Twitter не са предали нито
един документ, съдържащ
информация от профилите на поддръжниците на
WikiLeaks, казва още Wall
Street Journal, цитирайки
източници, запознати с
разследването.
Пламен Димитров

LG пусна новия си 4G смартфон Optimus LTE
Технологичната
компания ще се
опита да изправи на
крака бизнеса си за
мобилни устройства
Технологичната компания
LG представи вчера новия
си смартфон, с който ще се
опита да спаси губещото
подразделение за мобилни
телефони. Новият продукт
се казва Optimus LTE и
работи на южнокорейската бърза 4G мрежа, пише
Routers.
В традиционно силния сезон по празниците в края на
годината той ще се конкурира с 4G модела на произвеждания от Samsung Galaxy S,
както и с новия iPhone на
Apple, който е с стандартна
3G мрежа.
LG пуска новата джаджа
след пет поредни тримесечия загуби в продажбите на
мобилни телефони. Компанията съобщи, че вероятно
ще обяви и значителна загу-

ба и за третото тримесечие
на годината, което се дължи
на липсата на привлекателни нови модели.
Корейският производител
реагира по-бавно от конкурентите в ориентацията
към пазара на смартфони,
а заради по-малкия си мащаб не успя да се възползва
пълноценно нарастващото
търсене. Сега компанията
се надява, че ранният ход,
който предприема в 4G сегмента, ще й помогне да се
съживи.
“Optimus LTE е нашият
най-амбициозен продукт,
който ще мобилизира нашите LTE и други технологии”, каза вицепрезидентът
и изпълнителен директор на
вътрешния пазар на LG На
Юнг-бей.
Новият играч

Моделът е с 4.5-инчов
HD екран, 8-мегапикселова камера на гърба и 1.3
мегапиксела камера върху
предната част на телефона.

Телефонът притежава двуядрен процесор с 1.5 GHz и
оперира с Android системата на Google. Хардуерните
характеристики се доближават до тези на Galaxy S
II LTE на Samsung. “Само
този модел няма да донесе осезаемо подобрение в
приходите на LG, но ясно
показва, че производителят
преодолява разликата със
Samsung от гледна точка
на софтуерни и хардуерни възможности. LG има
способностите да създава конкурентни продукти.
Бизнесът му в мобилните
технологии със сигурност
ще покаже подобрение в
износа и ще намали разходите, което ще им позволи да отчетат печалба”,
казва анализаторът в изследователската компания
LIG Investment&Securities
Лу Чанг-лий, цитиран от
Reuters.
От корейския технологичен гигант не обявиха
кога новият телефон ще се

▶Новият телефон ще оперира със системата Android. От корейския технологичен гигант не обявиха кога той ще се появи на международните пазари

появи на международните
пазари.
През юли компанията
намали целите си за продажбите на смартфони с

20% до 24 млн. единици и
не даде признаци за това
кога бизнесът им отново
ще стане печеливш. Много анализатори залагат, че

снимка bloomberg

това ще стане догодина, но
нивото на увереност вече
намаля след поредицата от
тримесечия на загуба.
Владислав Рашков
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Съдебни
изпълнители
продават заводи
за 50 млн. лв.
Най-скъп е "Локомотивен и
вагонен завод" с начална цена
35.7 млн. лв.
Съдебни изпълнители продават 11 завода на търг.
Това е обичаен брой за
продажби, но необичайна
е общата им начална цена
- почти 50 млн. лв., показва
справка в сайта на Камарата на частните съдебни
изпълнители. Продава се
вагонен завод, предприятия
за месопреработка и за преработка на риба, фабрика за
тестени изделия.
35.7 млн. за завод
на Васил Божков

Най-скъп е русенският
"Локомотивен и вагонен
завод" ЕАД. Неговата начална цена е 35.7 млн. лв.
"Това е най-скъпият недвижим имот, обявяван досега за публична продан",
коментира председателят
на Камарата на частните
съдебни изпълнители Гeорги Дичев.
Както в. "Пари" вече писа,
публичната продан е обявена на 3 октомври, а търгът
ще бъде на 4 ноември. "Локомотивен вагонен завод"
е част от "Железопътна
инфраструктура - холдингово дружество" на Васил
Божков. В обявлението на
частния съдебен изпълнител Милкана Македонска
е записано, че заводът ще
бъде продаван заедно с
имотите му, като трябва да

се запази неговата дейност. "Локомотивен
и вагонен
завод"
има 3 договорни
ипотеки
към Обединена българска банка за общо 22.5
млн. EUR. Както в. "Пари"
вече писа, в отчета за 2010
г. "Локомотивен и вагонен завод" е с отрицателен
собствен капитал от 11.6
млн. лв. Загубата само за
миналата година е 4.8 млн.
лв., а общите приходи са
733 хил. лв.
В средата на септември
ОББ наложи запор върху
сметките и банковите касети на "Холдинг Пътища"
в Първа инвестиционна
банка и в УниКредит Булбанк до размер на 7.57
млн. лв. Запорът беше наложен заради задължение
на "Инфраком 2007" по
договор за кредит с ОББ, за
който "Холдинг Пътища"
е солидарен длъжник, се
казва в съобщението. Според публичната компания
двете страни по кредита са
подписали споразумение
на 24 февруари 2011 г., с
което възстановяването на
заема е разсрочено и са до-

гово р е н и
условия за
погасяване. Предплатени са и всички дължими суми за октомври,
а частично са преведени
пари и за дължими суми
за ноември, обясниха в
съобщението на "Холдинг
Пътища" до акционерите.
Компанията е изпълнител
на строителните дейности
по лот 4 от магистрала
"Тракия" между Ямбол и
Карнобат.
И по-евтино

5 пъти по-евтин е следващият завод в списъка за
продажби на търг. Началната цена на производството на кооперация "Христо
Ников" в София е 6 957 750
лв. За почти половината от
тази сума се продава заводът на "БДС - Български
деликатесен стандарт" в
град Левски. Началната
цена е 3 625 110 лв., като
за земята са 632 250 лв., за
сградите 2 074 500 лв., а за
оборудването 918 360 лв. За
сградите не се дължи ДДС,

е
зап и сано в
обявлението на
съдебния
изпълнител.
По искане на
взискателя ОББ
о б о руд ва н е то и
имотите се продават
заедно, защото са част от
предприятието. Търгът ще
е на 25 октомври. С начална
цена 825 000 лв. се продава завод за преработка на
риба във Варна. И тук производствените мощности
и недвижимите имоти се
продават заедно. Заводът
има ипотека в Първа инвестиционна банка.

Сред по-евтините производства, продавани на търг, са
заводи във Велики Преслав,
Каварна, Горна Оряховица,
Русе, Гулянци и Добрич.
Красимира Янева
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Предлагат
се парцели
на частни
търгове
29

Двата терена са на
Околовръстния път
край София

Два имота на Околовръстното шосе в София ще
бъдат предложени за продажба на частни търгове в
началото на ноември 2011
г. Парцелите ще бъдат
предложени в два отделни
търга - таен и явен, като
стартовите цени и на двата
имота са значително под
средните пазарни оферти
за зоната.
"За първи път в България
бизнес имоти от подобен
клас с изключително местоположение ще бъдат
продавани чрез механизма на частните търгове",
коментира Георги Палпурин, създател на сайта targ.bg. По думите на
организаторите интерес
към имотите вече има от
инвеститори, но преговорите текат трудно и бавно.
На Запад частните търгове
имат дългогодишна история и практика и са наложени като механизъм за
сключване на справедлива
и за двете страни сделка.
В България обаче опитът
при този вид продажби
обаче е скромен.

Продажбите на големи
имоти нямат успех
Георги Дичев

25 декара в
"Горубляне"
на тезгяха

От големите обекти като хотели и заводи досега са продадени един-два. Обективно
погледнато, сега в страната
не се правят инвестиции
и няма купувачи за такива
имоти. Практиката досега
показва, че в тези случаи
взискателите, а това найчесто са банки, се явяват на
Взискателите,
търг. Те придобиват имотите
а това найс надежда, че ще изчакат
по-добри времена и ще ги
често са банки,
продадат.
се
явяват
на търг за
При по-евтините имоти като
гарсониери и едностайни
големите имоти и ги
апартаменти има леко увеличение на реализираните придобиват
сделки. Не може да се каже ката, при която банките
на какво се дължи този
обявяват един имот и по 10
ръст. Продължава практипъти на търг.

Нисък старт

Имотът, който ще бъде
предложен на
т а е н
търг, е с
площ 25
155 кв. м
и се намира в района
на кв. "Горубляне". Началната цена за
имота е 1 111 111.11 EUR.
Тайният търг ще се проведе
на 11 ноември в 11.10 ч в
хотел "Силвър хаус". Тогава
ще бъдат отворени и офертите. Организаторите на
тъга "Бордком" гарантират
пълна конфиденциалност
на потенциалните купувачи.

председател на Камарата на частните съдебни изпълнители

3

▶ договорни ипотеки има "Локомотивен и вагонен завод"
в Обединена българска банка за общо 22.5
млн. EUR.

Вторият имот на Околовръстното шосе, за който
ще се наддава на явен търг
на 14 ноември, е в района

11

▶ заводи за производство
на месни и рибни продукти, тестени изделия,
ремонт на вагони и т.н.
се продават заради дългове

▶ EUR на кв. м e началната цена за имот с площ
от 7692 кв. м

на "Бизнес парк София".
Той е с площ 7692 кв. Началната цена е 29 EUR на
кв. м. Стъпката за наддаване ще бъде 1 EUR на кв. м.
Организаторите твърдят,
че най-ниската цена, на
която се предлагат подобни имоти в момента, е от
порядъка на 160-170 EUR
на кв. м.
Терените са окрупнени и
изключително подходящи
за строежа на хипермаркети, търговски комплекси с ресторанти, хотели,
административни сгради,
логистични цент рове,
складове, спортни съоръжения, бензиностанции,
атракционни и увеселителни паркове и др.
Пълен застой

От началото на кризата
досега сделките с такива
големи имоти са рядкост.
Причината е, че продавачите предлагат висока
продажна цена, на която са
купили терените в периода
на бум преди кризата. В
същото време купувачите
са склонни да платят значително по-малка сума.
Така просто интересите
им няма къде да се срещнат. Понякога наследници
не могат да се разберат
помежду си за продажната
цена или обявяват, че няма
да продават на цена на
квадратен метър балатум.
Организаторите на търга твърдят, че по Околовръстния път минават около 70 000-80 000
автомобила. След пускането на пътен възел
"Бист рица" с е очаква
трафикът да нарасне с
около 20%. В районите,
където се намират двата
имота, е планиран ремонт
на Околовръстното. Реконструкцията ще бъде
реализирана през следващите 2 години.

25 155

▶ кв. м е площта на парцел в кв.
"Горубляне", който ще се продава на
таен търг

Красимира Янева
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Сезонът на нобели
Тази година повечето награди бяха поделени
между двама или трима победители с
изключение на призовете за литература
и химия
Икономика

Кристофър Симс

Томас Сарджънт

Последното от шестте отличия - Почетната Нобелова награда за икономически
науки, бе връчен вчера на двама американски учени. Признанието за Томас
Сарджънт и Кристофър Симс е за емпиричните им изследвания на причините и
следствията в макроикономиката.
Въпреки че Сарджънт и Симс са извършвали изследванията си независимо
един от друг, приносите им са взаимно
допълващи се по много начини, заявяват
от Нобеловия комитет.
Творческата работа на лауреатите,
извършена през 70-те и 80-те години
на миналия век, отдавна е приета от
изследователи и политици по целия свят.
Днес методите, разработени от Сарджънт
и Симс, са основните инструменти в
макроикономическия анализ.
Непредвидената награда. Наградата за икономика
не е спомената в завещанието на Алфред Нобел. Тя
е учредена през 1969 г. от Шведската централна
банка Riksbank и се присъжда в памет на Нобел.
Счита се за най-престижната в света награда за
принос в областта на икономиката и се връчва всяка
година от Шведската кралска академия на науките.
Носителят й получава златен медал, диплома и 10
млн. шведски крони, или близо 1.5 млн. USD.
С наградата за икономика се отличават важни научни открития, както и тяхното въздействие върху
тази област от познанието. Нобеловата награда
за икономика се присъжда въз основа на номинации
от специално подбрани икономисти, препоръка на
Комисията по наградите за социални науки към
Шведската кралска академия на науките и чрез
тайно гласуване от цялата академия.

Награда за мир

Либерия Елън
Джонсън-Сърлийф

Лейма Гбоуе

Сол Пърлмутер

Брайън Шмид

Адъм Рийс

Даниел Шехтман

Тауакул Карман

Физика

Нобеловата награда за физика също бе
поделена между трима призьори - Сол
Пърлмутер, Брайън Шмид и Адам Рийс.
Тримата американски учени бяха удостоени с отличието заради откритието си, че
разширяването на Вселената се ускорява.
През 1998 г. те излагат откритията си,
които опровергават считаната за доказана
теория, че разширението на Вселената е
започнало да се забавя 13.7 млрд. години
след Големия взрив.
Откритието поражда въпроса какво
точно кара Вселената ни да се разширява.
Учените смятат, че причината за явлението е така наречената “тъмна енергия”.
Никой обаче все още не знае какво точно
представлява тя.
Учените са работели в два отделни екипа.
Единият е бил ръководен от Сол Пърлмутер, а другият - съвместно от Брайън
Шмид и Адам Рийс. И двата екипа публикуват резултатите от своите проучвания
в продължение на десет години. Главната
причина за достигането до признатото
откритие е изследването на нов вид
супернови, познати още като “тип I a”.
Уникалното за тях е, че излъчват толкова
светлина, колкото излъчва цяла галактика.
Екипите съумяват да открият и изследват
около 50 такива супернови. Наблюдаваната светлина обаче е била по-слаба,
отколкото се е очаквало. Именно този
факт според учените е главният знак, че
разширението на Вселената продължава
да се ускорява.

Нобеловото отличие за мир през 2011
г. си поделиха три жени - президентът
на Либерия Елън Джонсън-Сърлийф,
нейната сънародничка Лейма Гбоуе и
йеменката Тауакул Карман. Трите жени
бяха отличени заради тяхната “ненасилствена борба за сигурността на жените
и за правата им да участват пълноценно
в изграждането на мира”. “Не можем да
постигнем демокрация и траен мир в
света, ако жените не получат същите възможности като мъжете да влияят върху
събитията на всички нива в обществото”,
заяви при награждаването председателят
на Нобеловия комитет Турбьорн Ягланд.
Елън Джонсън-Сърлийф е първата свободно избрана жена президент в Африка,
като през тази седмица ще се яви на
избори за втори мандат. Лейма Гбоуе от
своя страна има принос към мобилизация
на жените от различни етноси и религии
срещу войната в Либерия и за участието
им в изборите. Тя дори организира “секс
стачка” сред жените, докато спре гражданската война.
Тауакул Карман е отличена от Нобеловия
комитет нато борец за правата на жените.
“В най-трудни обстоятелства, преди и
по време на Арабската пролет Тауакул
Карман играеше водеща роля в борбата
за правата на жените и за демокрация и
мир в Йемен”, обясняват избора си от
комитета.

Медицина

Брус Бътлър

Жюл Хофман

Ралф Стейнман

Нобеловата награда за физиология и
медицина също бе присъдена на трима
учени. Брус Бътлър, Жюл Хофман и
Ралф Стейнман бяха отличени за работата им, свързана с активацията на вродения имунитет. Вроденият имунитет е
способността на живите организми да
разпознават и неутрализират патогените
дори ако те все още не са били в контакт
с тях. Това е еволюционно най-древната
система и тя присъства във всички многоклетъчни животни и растения.
Носителите на Нобеловата награда за
2011 г. са извършили редица експерименти, които са помогнали на учените
да разберат как именно става “включването” на системите на вродения
имунитет в организма при среща с инфекциозни агенти и по какъв начин тези
системи взаимодействат с механизмите
на придобития имунитет - по-сложна и
съвършена форма на имунитета.
През лятото на 2011 г. Хофман и Бътлър
бяха удостоени и с премиите Шоу - т.
нар. “азиатски Нобелови награди”.

Томас Транстрьомер
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Антинобеловите
награди

Кои бутилки
привличат
бръмбарите
сексуално и други
важни открития
Антинобеловите награди открояват най-безсмислените, но и най-забавни научни достижения
Опитите на някои видове австралийски бръмбари да се съвкупят с
изхвърлени бирени бутилки, установени емпирично преди 30 години от ентомолозите Дарил Гуин и Дейвид Ренц, най-после им донесе
признание - антинобелова награда за биология. Тези алтернативни
призове се връчваха една седмица преди обявяването на истинските
Нобелови награди в Швеция.
Друг призьор на наградите, организирани от хумористичното
научно списание Annals of Improbable Research, е кметът на Вилнюс
Артурас Зукас. Той бе удостоен с наградата за мир заради демонстрацията му, че проблемът с незаконно паркиралите луксозни коли
може да бъде решен чрез смачкването им с танк.
Наградата за химия отиде при иновативен японски екип, който
е разработил пожароизвестяваща система, работеща с лютивата
подправка уасаби. Учените дори са подали искане за патентоване на
изобретението си. Разбулването на загадката защо на дискохвъргачите им се завива свят, а на чукохвъргачите - не, заслужи наградата
за физика.

Химия
Тазгодишната Нобелова награда за химия бе
присъдена от Шведската кралска академия на
науките на израелския учен Даниел Шехтман за откриването на квазикристалите. “В
квазикристалите се откриват пленителните
мозайки от арабския свят, възпроизведени
на нивото на атомите - симетрични модели,
които никога не се повтарят”, обясняват от
Нобеловия комитет. Конфигурацията в квазикристалите обаче е смятана за невъзможна
и Шехтман трябва да води ожесточена битка
срещу установените научни принципи.
Откритието променя из основи разбирането
на химиците за твърдата материя. В утрото на
8 април 1982 г. под електронния микроскоп
на Даниел Шехтман се появява изображение,
противоречащо на законите на природата.
Във всички твърди тела атомите са “опаковани” в кристали в симетрични модели, които
се повтарят отново и отново. Според учените
тази повторяемост е необходима, за да се
получи кристал.
Изображението на Шехтман обаче показва,
че атомите в неговия кристал не може да
бъдат повторени. Откритието на Даниел Шехтман е изключително спорно. Защитавайки
находката си, ученият е принуден да напусне
изследователския екип, в който работи. Битката му обаче кара учените да преосмислят
схващанията си за същинската природа на
материята. Когато описват квазикристалите
на Шехтман, специалистите използват понятие от математиката и изкуството - златно
сечение, известно още като божествена
пропорция.

НАГРАДИТЕ
ФИЗИОЛОГИЯ

Ана Уилкинсон от Университета в Линкълн за изследването си,
според което няма доказателства за заразно прозяване при
червенокраките костенурки.

ХИМИЯ

Университетски екип от Япония, който е установил идеалната
плътност на уасаби във въздуха, за да събуди спящи хора в случай
на пожар или при други извънредни ситуации, както и за прилагане
на това знание при конструирането на уасаби аларма.

МЕДИЦИНА

Наградата е поделена между два екипа, които независимо един
от друг са установили, че хората вземат по-лоши решения в
определени ситуации, ако им се ходи до тоалетната.

ПСИХОЛОГИЯ

Литература

Шведският поет Томас Транстрьомер е
носителят на Нобеловата награда за литература. Комитетът мотивира избора си
кратко - “защото чрез неговите наситени,
ясни образи ни дава свеж достъп до реалността”. Транстрьомер, на 80 години, и е
най-известният жив скандинавски поет. В
творбите си той изследва връзката между
най-интимните лични преживявания и
света около нас.
Поетът е роден на 15 април 1931 г. в
Стокхолм и е отгледан само от майка
си, след като баща му ги напуска. Той
завършва висше образование ,специалност психология, през 1956 и през 1960 г.
започва да работи в заведение за младежи, извършили престъпления. Работил е
също с хора с увреждания, осъдени престъпници и наркозависими, а паралелно с
това твори като поет и създава огромно
количество стихотворения. Творбите му
са преведени на над 50 езика.
През 1990 г. Томас Транстрьомер получава инсулт и оттогава е нарушена способността му да говори. Той обаче свири
на пиано всеки ден, използвайки лявата
си ръка, защото дясната е засегната от
инсулта. Поетът живее със съпругата си
Моника, с която имат две дъщери.

Карл Тайген от Университета в Осло, който
проучва защо хората въздишат.

ЛИТЕРАТУРА

Джон Пери от Станфорд за неговата теория на структурираното
отлагане, която гласи: ако искаш да си успял, винаги работи по
нещо важно, благодарение на което да избягваш нещо, което е
дори по-важно.

БИОЛОГИЯ

Дарил Гуин и Дейвид Ренц за откритието им, че някои видове
бръмбари може да объркат бирена бутилка с женска.

ФИЗИКА

Филипе Перин и колегите му за установяването защо на
дискохвъргачите им се завива свят, а на чукохвъргачите - не.

НАГРАДА ЗА МИР

Кметът на Вилнюс Артурас Зукас заради демонстрацията му, че
проблемът с незаконно паркиралите луксозни коли може да бъде
решен чрез смачкването им с танк.

История с продължение
Миналогодишният лауреат за мир Лю Сяобо
все още е затворник
▶ Миналогодишният Нобелов лауреат за мир, китайският дисидент Лю Сяобо, все още се намира в затвора, където беше и когато получи отличието миналия октомври. Той излежава 11-годишна
присъда за подстрекаване на подривна дейност към държавната
власт. Сяобо беше осъден на Коледа 2009 г., за подпомагане изготвянето на проект за манифест - Харта 2008, призоваваща за политически промени. Надеждите, че удостояването му с престижната
награда ще доведе до намаляване на присъдата, останаха напразни.
Напротив - жена му Лю Ся е под домашен арест, а много други граждански активисти попаднаха на мушката на властите.

ОБЩЕСТВЕНА БЕЗОПАСНОСТ

Джон Сендерс от Университета в Торонто за серия от
експерименти, при които шофиращ по голяма магистрала човек е
периодично заслепяван със специална козирка.

ОБЩЕСТВЕНА БЕЗОПАСНОСТ

Споделена от шестима вестители на апокалипсиса, изчислили
погрешно края на света:
Дороти Мартин от САЩ, която прогнозира, че светът ще свърши
през 1954 г.; Пат Робъртсън на САЩ, който прогнозира края на вета
през 1982 г.; Елизабет Клеър от САЩ, която очаква края на света
през 1990 г.; Лий Джанг Рим от Корея, който е заложил на
апокалипсис през 1992 г.; Кредония Муеринде от Уганда, която
прогнозира края на света през 1999 г.; Харолд Къмпинг от САЩ,
който очаква Съдния ден първо през 1994 г. и след това през 2011 г.
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Кризата настигна Хомър
След дълги колебания и
финансови спорове Fox обяви,
че ще продължи “Семейство
Симпсън” с още два сезона
Те преживяха извънземна
инвазия и нападение от
скейтъри хулигани. Оцеляха 23 години в подножието
на зле регулирана ядрена
електроцентрала. Има ли
нещо, което може да спре
“Семейство Симпсън”?
“Когато ми даде парите,
ти каза, че мога да ти ги
изплатя в бъдеще. Това не
е бъдещето. Това е отвратителното, вонящо Сега!”,
казва главният герой Хомър
на ипотечния кредитор и
обобщава в едно изречение
причината за онази упорита
настинка, която завладя света. Да, кризата не подмина и
анимационния свят и се насочи право към миролюбивото градче Спрингфийлд.

14%

▶е паднал рейтингът
на сериала в сравнение с
миналата година

8

▶млн. USD на сезон беше
досега хонорарът на всеки от главните актьори
озвучители на “Семейство Симпсън”

Миналата седмица телевизионната мрежа Fox
съобщи, че не може да си
позволи да продуцира “Семейство Симпсън”, без да
намали хонорарите на озвучаващите актьори. В съобщението от Fox заявиха, че
поредицата “може и трябва
да продължи”, но няма да
могат да излъчат нови сезони “при настоящия си
финансов модел”. В момента актьорите, озвучаващи
главните герои, получават
хонорар от 8 млн. USD на
сезон.
Тогава в интернет веднага се надигнаха протести.
Един от феновете туийтна:
“Семейство Симпсън пред
своя край? Кажи, че не е

истина, Хари!”, обръщайки
се към Хари Ширър, който
озвучава гласовете на г-н
Бърнс, директор Скинър, и
Нед Фландърс. Тогава актьорът отговори: “Не питай
мен, а Fox!”
След дълги колебания в
понеделник Fox най-сетне
обяви, че “Семейство
Симпсън” ще продължи
още два сезона, след като
телевизионната мрежа се
е споразумяла с актьорите.
Макар да заплаши, че ще
намали заплатите на “гласовете” си с 45%, според
изданието The Hollywood
Reporter Fox е постигнала
съгласие с актьорите за понижение от 30%.
Рейтингът на първите два

Стари неволи
▶ Това не е първият случай, в който шоуто е във
финансови спорове. Преди
три години то беше забавено с няколко месеца,
докато траеха преговорите за бъдещите анга-

епизода от 23-ти сезон в
САЩ е средно 7.1 млн. зрители, което е с 14% по-малко
спрямо миналата година.
Компанията търси начини
за увеличаване на приходите от анимацията, отбеляза
на пресконференция Чейс
Кери, изпълнителен директор на News Corp, която
притежава Fox. Той добави,
че е била обсъждана възможност за създаване на
специален канал, посветен
на “Семейство Симпсън”.
“Все още няма конкретни
планове за канал на сериала. Но той има толкова
много фенове. Това е реална
възможност да направим
нещо наистина уникално.”
Теодора Мусева

жименти на актьорите.
В края на краищата хонорарите им се увеличиха
на 400 хил. USD на епизод,
припомня BBC.
▶ През 2004 г. продукцията беше спряна за един
месец след друг спор, в
който участниците поис-

каха около 360 хил. USD на
епизод.
▶ През 1998 г. мрежата
заплаши, че ще замени
актьорите с подобни гласове, след като те поискаха увеличение на заплатите си от 30 хил. USD на 125
хил. USD на епизод.

Мъдрости от Хомър Симпсън
Барт, ако имахме 10 хиляди долара, щяхме да сме милионери!
Има една тайна, наречена
ипотечен кредит! Получавам
всички тези пари... а сметките
остават за къщата!
Синко, ако не харесваш
работата си, не протестираш,
а просто отиваш там всеки ден
и си вършиш задачите наистина
половинчато. Това е американският
начин
Историята
Как се ражда
“Семейство
Симпсън”
▶ Сериалът се ражда
като анимиран
късометражен филм,
част от Шоуто на
Трейси Улман през 1987
г. Създателят му Мат
Грьонинг кръщава
героите на членовете
на собственото си
семейство.
▶ Първият
половинчасов
епизод е излъчен по

Fox на 17 декември
1989 г. “Семейство
Симпсън” е найдълго излъчваният
комедиен сериал по
телевизията в САЩ
и се излъчва в повече
от 100 страни на 50
езика. Приключенията
на Хоумър Симпсън,
неговото семейство
и съседи се превърнаха
в хит както за
европейската, така
и за американската
публика.
▶ Шоуто е спечелило 27
награди “Еми” от 1989
г. насам.

