Новини ▶ 8

Социалният министър
предлага:

Защита от уволнение
за хора в пенсионна
възраст, които искат
да работят

Вторник

18 октомври 2011, брой 196 (5256)

Новини ▶ 7

Авиокомпаниите
ще обезщетяват пътници
и за неимуществени
вреди

USD/BGN: 1.41974

EUR/USD: 1.37760

Sofix: 342.12

BG40: 113.85

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

+0.23%

-0.22%

+1.27%

-0.01%

цена 1.50 лева

Германия
попари
надеждите
за бърз
изход
от кризата

Пазарите отново тръгнаха надолу, след като говорител на канцлера Ангела Меркел предупреди, че планът
за разрешаване на дълговата криза в еврозоната няма да е готов до края на седмицата ▶ 6
Новини ▶ 9

Компании ▶ 11

Компании ▶ 12-13

Предпоследно

Продажбата на
“Булгартабак” приключи
без сделка на борсата

Игралната
индустрия
поиска
промени в
проектозакона
за хазарта

Бойко Борисов:
Не трябва да
въвеждаме акциз за
метана
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Мнения

Печеливш
Григор Димитров

Губещ
Франс ван Хаутен

Тенисистът Григор Димитров се изкачи с две позиции
в световната ранглиста и отново е под номер 70 в
света. Това стана, след като достигна до втори кръг
на „Мастърс” турнира в Шанхай. Тази седмица Димитров ще играе на турнира в Стокхолм с награден фонд
600 хил. EUR. В мач от първия кръг днес той ще срещне
американеца Райън Суитинг, който също е в Топ 70.

Philips с изпълнителен директор Франс ван Хаутен планира
да съкрати 4500 работни места, за да възстанови
приходите си. печалбата за тримесечието се срина
до най-ниското си ниво за последните две години, а
компанията не прогнозира скорошно възстановяване. Със
съкращенията компанията очаква да спести 800 млн. EUR.
Подробности на стр. 15

Коментар

▶ По темата: „Игралната индустрия иска нови
промени в проектозакона
за хазарта”
▶ Хазартът трябва да
бъде силно ограничен. Той
трябва да бъде разрешаван
само в хотели с 5 звезди, и
то при определени условия
и стриктно контролиране.

Недосегаемият
Филипа Радионова

philippa.radionova@pari.bg

СССРейчо

▶ По темата: „Топлофикация-София” е готова да
пусне парното”
▶ Това е подигравка. Пуснете парното. В европейските страни няма спиране
и пускане, освен ако не
се налага ремонт. Всеки
преценява дали ще си пусне
парното или не. В Германия в студени дни през
август може да си пуснеш
парното. Ще изгубите все
повече клиенти.
Румяна Николова
Компании и пазари ▶ 12-13 Тема на деня ▶ 8-9

Българските Гласувай трудно 2,3,4...
винари очакват
силeн нов сезон

Държавата се постара да затрудни
максимално сънародниците зад
Производителите планират да увеличат граница, които искат да гласуват
износа заради добрата реколта на 23 октомври. И успя

Понеделник

USD/BGN: 1.41655

-0.58%

EUR/USD: 1.38070

+0.58%

Sofix: 337.82

+0.34%

BG40: 113.86

+0.10%

цена 1.50 лева

Прокуратурата
отказа да разпитва
Цветанов за
“подкупгейт”
17 октомври 2011, брой 195 (5255)

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

Човекът
очевидно
се е
самозабравил и
това е толкова
логично, след
като досега
никога нищо не
е последвало от
поведението му

За по-малко от месец прокуратурата успя да разгледа подадения
сигнал от граждани срещу вицепремиера Цветан Цветанов
и кандидата за президент Росен Плевнелиев и постанови, че
прекратява преписката. Представители на Асоциацията на
свободното слово “Анна Политковская” поискаха от главния
прокурор Борис Велчев да образува досъдебни
производства срещу Цветанов и Плевнелиев
за това, че са знаели за подготвяно престъпление
и не са го съобщили на орган на досъдебното
производство, както изисква
Наказателният кодекс ▶ 4

Протестите по света
излизат от контрол
▶ 10
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Топлофикация-София”
е готова да пусне парното. Дали ще бъде
пуснато парното,
зависи от метеорологичната прогноза.
Меглена Кунева е
повишила популярността си след
дебата в събота по
bTV. Според социолога Кънчо Стойчев публичните
дискусии са от значение за
10-15% от избирателите.

3

БНТ 2 ще излъчва
новини и прогноза за
времето. Каналът
тръгва на 16 октомври с 12-часова програма.

▶ Ахмед Доган, лидер на ДПС

Лидерът на ДПС Ахмед Доган
заплашил свой кандидат за кмет
в Доспат, че ще го „обеси”, ако
предаде партията. Това докладва
във вчерашния си брой в. „24
часа”. Изказването е направено
пред голяма група хора по време
на предизборна среща и според
изданието е провокирано от прехвърлянето на досегашния кмет на
града от ДПС към ГЕРБ.
Само преди две седмици известният като Цар Киро Кирил
Рашков беше арестуван след
събитията в Катуница и обвинен
в... заплаха за убийство. Познайте
какво ни отговориха от прокуратурата на запитване дали смятат
да се самосезират по публикацията. Познахте, да. Не смятат.
„Господин Доган е депутат, а още
повече в предизборна кампания
не смятаме да нагнетяваме напрежението. Така че по този въпрос
се обръщайте към главния проку-
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рор”, обясни градският прокурор
Николай Кокинов и напомни, че
Доган има имунитет. Макар че
прокуратурата е в правото си да
поиска снемане на имунитета, ако
прецени.
Разбира се, подобно обвинение
е под силно съмнение доколко може да издържи в съда и в
единия , и в другия случай. Както
и да е, този паралел просто се
набива на очи.
На шега или на майтап, както е
приказката, това може да върви в
кръчмарска обстановка, но на Доган взеха да му стават прекалено
много тези смели изказвания точно
преди избори. Обръчи, финансови
инструменти, та чак и заплахи за
убийство. Всяко от тях без последици. След първите два примера
някои му се възхищаваха колко
честно е описал политическата конюнктура в страната. След третия
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Снимка Марина Ангелова

се надявам да няма възхитени.
Но както е добре известно, това,
което прелива чашата, е капката. Човекът очевидно се е самозабравил и това е толкова логично,
след като досега никога нищо не
е последвало от поведението му.
Единственото трудно издействано
разследване за хонорара му за
хидропроектите и подозренията

в конфликт на интереси завърши очаквано, но и съмнително
безрезултатно. Спрямо този
предишните му предизборни
бисери са доста по-опасни, макар
и на практика недоказуеми. Този
обаче е конкретен, а приликата
със случая с Цар Киро и разликата в реакцията говори за двоен
стандарт. Какъвто е имало винаги
при тази личност.

Господин Доган е депутат
и има имунитет, а още
повече в предизборна кампания
не смятаме да нагнетяваме
напрежението
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Число на деня

Тъй като по време на изборите
ловът ще бъде забранен, ще
компенсираме ловците с две съботи и
недели в края на ловния сезон
Мирослав Найденов, земеделски министър

▶ Още изборни теми на стр. 4-5

Втори опит

Прокуратурата
отново ще проверява
случая “подкупгейт”
Отказът на
обвинението да
разпита Цветан
Цветанов вече е
обжалван
Асоциацията на свободното слово “Анна Политковская” е внесла жалба,
с която иска Софийската
апелативна прокуратура да
отмени отказа на Софийската градска прокуратура да образува досъдебно производство по т.нар.
“подкупгейт” (виж карето).
Преди седмица прокурорът
Румяна Арнаудова прекрати преписката въз основа
само на писмени обяснения
от Росен Плевнелиев и без
да разпита Цветан Цветанов. Проверката трябваше
да изясни дали двамата са
прикрили престъпление от
органите на досъдебното
производство, което също
е престъпление.
“Главният източник”

Членовете на обществения
съвет на Асоциацията Петър Пенчев и Атанас Чобанов пишат до апелативната
прокуратура, че “изводите

в постановлението са направени при неизяснени
обстоятелства, тъй като не
са снети писмени обяснения от главния източник за
нашия сигнал - вицепремиера Цветан Цветанов, оповестил публично на своя
пресконференция, отразена
в много централни медии,
и неотречени след това от
него самия факти по случая”. Затова те предлагат
на вниманието на прокуратурата и видеозапис от
изявлението на Цветанов в
Пловдив, в което вицепремиерът разказва как самият
Плевнелиев го е потърсил
и разказал за поискания му
подкуп. Сега апелативната
прокуратура може или да
потвърди постановлението
на градската, или да го отмени и да върне преписката
за разглеждане.
Без споменаване

В постановлението за отказ
прокурорът Румяна Арнаудова нито веднъж не е
споменала името на вицепремиера Цветан Цветанов, въпреки че сигналът
е внесен поименно сре-

Изводите в
постановлението са направени
при неизяснени
обстоятелства,
тъй като не са
снети писмени обяснения
от главния
източник за
нашия сигнал
- вицепремиера
Цветан Цветанов, оповестил
публично на своя
пресконференция, отразена в
много централни медии, и
неотречени след
това от него
самия факти по
случая
Из жалбата до Апелативна
прокуратура-София

щу него. Обвинителите са
снели писмени обяснения
от Росен Плевнелиев. В
тях кандидат-президентът
твърди, че “нито лично той,
нито негови пълномощници са се срещали с лица,
които да са му предлагали
или да са го изнудвали за
определени парични суми,
с цел да не се пречи на законосъобразното приключване на сделката на “Бизнес
парк София” със Софийска
голяма община”. Изводът
на прокуратурата е, че няма
престъпление и затова не е
сметнала за необходимо да
разпита останалите участници в скандала. Според
постановлението гражданите носят наказателна отговорност, ако прикрият
престъпление, но само ако
то е свързано с изработка
и разпространение на фалшиви пари.
Иван Бедров

Началото
Скандалът,
който стана
известен като
“подкупгейт”

▶ На 9 септември 2011 г. по
време на семинар в Пловдив
вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов разказа публично как през 2007
г. е бил потърсен от Росен
Плевнелиев. Настоящи-

ят кандидат-президент
тогава се оплакал на Цветанов, че трима общински съветници му поискали подкуп. “За да му бъдат
решени проблемите на
Росен Плевнелиев, тогава
всъщност тези хора са му
поискали 500 хиляди евро.
Това, което разговарях с
него, е, ако е възможно да
даде показания, за да може
да бъде образувано досъдебно производство. Той
каза, че не желае да се зани-

мава, но в никакъв случай
няма да участва в подобен
корупционен механизъм”,
обясни тогава Цветанов.
По-късно представители
на Асоциацията на свободното слово “Анна Политковская” поискаха прокуратурата да провери дали
Цветанов и Плевнелиев са
нарушили закона, като не
са съобщили на органите
на досъдебното производство за извършено или подготвяно престъпление.

60

▶ млн. лв. увеличение на бюджета за следващата
година поиска съдебната власт. Общата искана сума
е 450 млн. лв.

Предизборно послание

▶Неизвестен автор е решил да зададе риторичен въпрос под формата на надпис
на една от колоните на ул. “Граф Игнатиев” при площад “Гарибалди” 
снимка марина ангелова
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Президентският вот референдум за личността
и политиката
на бойко борисов
Медиите неглижират
местните избори за
сметка на президентските, показва
проучване на фондация “Медийна
демокрация”. Основните претенденти за
президентския стол
са идентични, липсва
сблъсък помежду им,
което прави предизборната кампания
слаба и суха, смятат
медийните експерти
Въпреки предстоящите
местни и президентски избори медиите не се интересуват толкова активно
от основните претенденти
за свободните управленски постове. Без изненада
вниманието, времевото и
графичното пространство
в основните медии в България все още са окупирани
от премиера Бойко Борисов.
Това, придружено със слабата и суха предизборна
кампания на тримата основни кандидати за президент Росен Плевнелиев, Меглена
Кунева и Ивайло Калфин,
превръща предстоящия вот
повече в референдум за личността и политиката на министър-председателя. Това
е едно от многото заключения на фондация “Медийна
демокрация” след проведен
мониторинг на основните
български медии за периода
април - септември 2011 г.

Между Станишев и
Костов

Тримата основни кандидат-президенти влизат
в кампанията след ниско
присъствие в медиите през
годината. Въпреки че найпопулярен и цитиран е Росен Плевнелиев, бившият
регионален министър заема
6-а позиция по медийна
видимост в рамките на годината. Това го нарежда
между бившите премиери
Сергей Станишев и Иван
Костов.
Основните му опоненти
- Меглена Кунева и Ивайло
Калфин, заемат още позадни позиции преди старта
на кампанията. Те са изпреварени от политици като
Волен Сидеров и Ахмед
Доган. Скучната президентска кампания се подхранва
от липсата на конфронтация между основните претенденти за президентския
пост. “Тримата са идеологически еднакви - те не са
носители на сериозен сблъсък помежду си и посланията им до голяма степен
са идентични”, коментира
вчера изпълнителният директор на фондацията Орлин Спасов. По думите му
предизборната “еднаквост”
на Плевнелиев, Кунева и
Калфин деполитизира дебата между тях и го свежда до
въпроса “за” или “против”
Бойко Борисов.
Избори 2011 г. в главната роля:
Бойко Борисов

Кандидатите все още не

са се разкрили напълно
пред избирателите, показва
проучването на “Медийна демокрация”. Росен
Плевнелиев и Ивайло
Калфин не успяват да
разубедят публиката, че

зад тях седят фигурите
на премиера Борисов или
Сергей Станишев и сегашния президент Георги Първанов. “Силното
и постоянно присъствие
на премиера в медийното

пространство го прави
основния играч и в тези
избори, макар и вече позагубил блясък”, коментира Спасов. Като цяло
предизборната кампания
е несъбитийна, банална

Няма колоритни
личности за президент

Партиите и техният
избор

На тазгодишния вот липсват
куриозни личности от минали
избори, като например Йоло
Денев или Христо Бойчев и Иван
Кулеков, показва проучването на
фондация “Медийна демокрация”.
Според медийните експерти
в момента единствено
Светльо Витков е “черната
овца” в отбора на кандидатпрезидентите.

Запазват се основните символи
и ключови думи, използвани от
медиите за определени партии.
Така БСП продължава да се олицетворява, както и при предишните
избори, от Лили Иванова, Ламбо,
червени рози и пълни зали. Веселин
Маринов, чиито концертни изяви
радваха червените избиратели,
сега се смята за символ на ГЕРБ
редом с фигурите на Цветан Цветанов и Бойко Борисов.

Споменати лица

Субекти, изразили отношение

Бойко Борисов
Цветан Цветанов
Симеон Дянков
Георги Първанов
Сергей Станишев
Росен Плевнелиев
Иван Костов
Волен Сидеров
Ахмед Доган
Мартин Димитров
Трайчо Трайков
Меглена Кунева
Йорданка Фандъкова
Ивайло Калфин
Мирослав Найденов
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Бойко Борисов
БСП
Цветан Цветанов
Сергей Станишев
ДПС
Иван Костов
Георги Първанов
ГЕРБ
Мартин Димитров
Волен Сидеров
Синята коалиция
СДС
Симеон Дянков
ДСБ
Атака

Годишна динамика на Топ �
споменати лица
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и рутинна. Липсва фигурата на самотния играч
с харизма, какъвто беше
Бойко Борисов по време
на изборите през 2009 г.
Новините около президентските избори оставят
в сянката си местните избори, показват данните от
проучването на фондацията. Акцентът върху новините за бъдещия държавен
глава е много по-голям от
този върху личностите,
които ще управляват общинските средства, смятат медийните експерти.
Сравнение на медийното
присъствие на кандидати
за президент и кандидати
за кмет на София показва,
че кандидатите за държавен глава са от 1.6 до 6 пъти по-видими в основните
медии у нас.
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Април

Май

Юни
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ДСБ е регистрирала 7 сигнала
за заплахи към свои кандидати
за кметските места
Силното и
постоянно
присъствие
на премиера
в медийното
пространство го
прави основния
играч и в тези
избори, макар и
вече позагубил
блясък

Орлин Спасов,
изпълнителен директор на
фондация “Медийна демокрация”

СНИМКА МАРИНА АНГЕЛОВА

Повече лайфстайл,
по-малко политика

Битката за доверието на избирателите отдавна не се
води само в сферата на идеите. В своето проучване “Медийна демокрация” откроява
засилен интерес от страна на
медиите не толкова към политическите и идеологическите послания и убеждения
на кандидатите за президент,
колкото към техния начин на
живот. Това произхожда от
нуждата на огромна част от
аудиторията на предизборната кампания да я наблюдава от друг ъгъл - този на
лайфстайла. В печатните медии преобладават материали,
акцентиращи върху външния
вид, поведението пред камера и личния живот на политическите фигури, борещи
се за президентския стол.

Бойко Борисов
Цветан Цветанов
Симеон Дянков
Георги Първанов
Сергей Станишев

Юли

Август

Септември

В това отношение главно
присъства Меглена Кунева,
която влиза в ролята освен
на кандидат-президент и в
ролята на майка и домакиня
и балансира професията с
личния си живот.
Изместването на фокуса
прави сегашната кампания
много по-скучна с по-малко зрелища преди всичко и

заради липсата на впечатляващи персонални противопоставяния. В момента
новинарският интерес се
изчерпва с хроникьорско
отразяване на предизборните действия на кандидатите,
заключават представителите
на фондация “Медийна демокрация”.
Елина Пулчева

От web-a
Светльо Витков - президент
във Facebook
▶ През тазгодишната кандидат президентска
кампания активната страна във виртуалната
комуникация с избирателите са по-скоро кандидатите,
отколкото избирателите, които бяха водещата
страна преди парламентарните избори през 2009 г.
Социалните мрежи Facebook, Twitter и гражданските
блогове се използват масово в предизборната борба
на кандидатите. Слабо присъствие във Facebook
има Росен Плевнелиев - едва с 4000 поддръжници.
Въпреки активното си участие в социалната мрежа
Ивайло Калфин е извоювал одобрението само на
2000 потребители. Кандидат-президентът на БСП
е активен и в друга социална мрежа - Twitter, но там
според медийни експерти той се представя зле, чрез
дискредитиращи публикации, често включващи нападки
срещу опонентите му. На далеч по-голямо внимание
се радва Меглена Кунева, чиито фенове във Facebook
наброяват 12 хил. души. Именно тя би била фаворитът
във виртуалния вот, ако в социалната мрежа не се
беше появил певецът Светльо Витков. Ако се съди по
безапелационната подкрепа на повече от 14 хил. души,
той трябва да бъде следващият президент на България.
▶ Оказва се, че политиците прекратяват
присъствието си във виртуалното пространство чрез
лични блогове и все по-често използват граждански, за
да огласяват идеите си. За целта се организират все почести срещи с популярни блогъри.
▶ Според медийни експерти противоположно на
тенденцията от 2009 г. сега в социалните мрежи липсва
кампания за стимулиране на избирателната активност
за предстоящите избори.

Според лидера на
ДСБ Иван Костов
границата е премината, а “страхът никога
не е стигал подобни
размери” на избори
Кандидати на ДСБ за кметските места в страната са
били заплашвани и шантажирани, заяви вчера съпредседателят на Синята коалиция Иван Костов. “Това
няма общо с принципите на
демокрацията”, коментира
лидерът на ДСБ. По думите

му вече е премината границата, а страхът никога не е
стигал подобни размери на
избори.
Само през почивните дни в
централата на ДСБ са постъпили 7 сигнала за подобни
нарушения, уточни вчера
председателят на предизборния щаб на партията Веселин Методиев. За случаите е
информирана Европейската
народна партия. Обичайно зад този натиск стояли
действащи кметове на ГЕРБ.
“Местните олигарси са толкова страшни, че не смеят

да им произнесат имената,
което показва кой управлява
страната”, коментира вчера
Командира. Сините дадоха примери с претендента
им за кмет в Троян Бойко
Падарски, който получил
заплаха още през май, когато
заявил, че ще участва във
вота. Първо имало опит да
бъде уволнен, но после го
понижили в длъжност. Димитър Димитров от Ловеч
пък бил уволнен като шеф
на здравната каса в града в
момента, в който се появил
в листата на ДСБ.

Кунева е повишила
популярността си
след предизборния
дебат в събота
Според социолога Кънчо
Стойчев публичните дискусии са от значение за
10-15% от избирателите,
които все още се чудят за
кого да гласуват
Независимият кандидат
Меглена Кунева леко е
изпреварила спрягания
за втори основен претендент за президентския
стол Ивайло Калфин след
проведения предизборен
дебат по bTV в събота
вечер. Според изследване,
проследило резултатите
от дебата, най-силно се е
представил кандидатът на
ГЕРБ Росен Плевнелиев,
който е завоювал симпатиите на 35% от зрителите на дискусията. Кунева
пък е спечелила 21.6%
срещу 21% за кандидата
на БСП.
Според социолози найголемият победител след
дебата са избирателите,
тъй като обществото е
имало шанса да чуе гледните точки на всички кандидати. Според социолога
от “Галъп” Кънчо Стойчев подобни публични
дискусии са от значение,
особено за 10-15% от аудиторията, които все още
се колебаят за вота си.
Според Мира Радева от
Института за социални
изследвания и маркетинг
МБМД предаването е било от полза и за самите
кандидати, тъй като дебатът е показал на найсилните претенденти за
президентския пост, че
размествания са възможни до последния момент,
особено след първия вот.
Най-логично според социолога от агенция “Скала” Цветозар Томов е да
има балотаж между Росен Плевнелиев и Ивайло

Калфин. Той подчерта, че
социологическите изследвания не предлагат 100процентови прогнози за

бъдещето и е много възможно показаните от тях
резултати да са преувеличени.
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Меркел попари очакванията на
Г-20 за дълговите проблеми в ЕС
Финансовите министри на водещите икономики се надяваха до края
на седмицата да са ясни детайлите по плана за излизане от кризата

2.9

▶трлн. EUR е обемът на
емитираните облигации
от петте най-задлъжнели страни в еврозоната - Гърция, Италия,
Ирландия, Португалия и
Испания, според данни на
Bloomberg

▶Ангела Меркел 

Оптимизмът, който обхвана пазарите, че до няколко
дни проблемите с дълговата
криза ще бъдат решени, беше попарен от канцлера на
Германия Ангела Меркел.
Мечтите, че с приемането
на този план всичко ще бъде решено и че всичко ще
приключи в понеделник,
няма да се сбъднат. Това
коментира говорителят на
Меркел, цитиран от световните агенции. Според него
европейските лидери нямат
план, който веднъж завинаги
да реши дълговите проблеми
в еврозоната, и затова такъв
няма да бъде представен
на 23 октомври, за когато е
заложен крайният срок.
Размахване на пръст

Финансовите министри и
централни банкери на Г-20
предупредиха европейските
лидери, че трябва за една

За
стабилизиране
на еврозоната
Кои са част от
мерките
 Да се отпишат 50% от
гръцките облигации.
 Да се окаже съдействие
на банките.
 Да се увеличи капиталът на Европейския фонд
за финансова стабилност,
чийто размер в момента е
440 млрд. EUR.

снимка bloomberg

седмица да изгладят различията си и да избистрят
детайлите по стратегията за
справяне с кризата на държавния дълг. Ако постигането на обща позиция се
окаже невъзможно, това би
застрашило икономиката в
световен мащаб, предупредиха финансистите. Въпреки липсата на яснота точно
какви ще са мерките, борсите реагираха позитивно на
новините, а еврото се качи.
На проведените през почивните дни разговори в
Париж финансистите изразиха одобрение за някои
части на зараждащия се
план, чрез който трябва да
бъде избегнат фалит на Гърция, да се засилят банките
и спре разпространението
на “дълговата зараза”. Те
определиха насрочената за
23 октомври среща на европейските лидери в Брюксел
за краен срок, в който готовият план трябва да бъде
представен.
Предупреждение

“Рискът от рецесия ще
нарасне драстично, ако
европейците не успеят да
постигнат целите, които
сами са си поставили”, коментира след срещата на
Г-20 канадският финансов
министър Джим Флеърти. След срещата пазарите
реагираха положително и
отбелязаха поскъпване на
акциите и еврото.
Препятствията, които
трябва да бъдат преодолени, включват съпротивата
на банкерите срещу подълбоко преструктуриране

на гръцкия дълг, както и
различията между страните
от еврозоната как точно да
бъде увеличен капиталът
на спасителния фонд и как
да бъдат рекапитализирани
финансовите институции.

“Наясно сме с отговорността, която носим. Ще
се справим с проблемите
на еврозоната”, увери след
срещата германският финансов министър Волфганг
Шойбле.

Две са
възможностите

Гръцкият ключ

Срещата в Брюксел “има
потенциала да се превърне
в позитивен исторически
момент, но може да се окаже и негативен катализатор”, изтъкват финансови
анализатори, цитирани от
Bloomberg. Агенцията цитира запознати с плановете
на ЕС източници, според
които спешните мерки ще
включват отписване на до
50% от гръцките облигации, оказване на подкрепа
за банките и подсилване
на Европейския фонд за
финансова стабилност.
“Планът притежава необходимите елементи. Но
очевидно те имат още много работа по стратегията
и детайлите”, коментира
финансовият министър на
САЩ Тимъти Гайтнър.
Срещата на Г-20 в Париж
бе подготовка за форума,
който ще се проведе на 3-4
ноември в Кан, Франция.
В изявление след срещата
представителите на Г-20
заявяват, че световната
икономика е изправена
пред засилващо се напрежение и растящи рискове
от рецесия. В изявлението
се призовава европейските
власти да “посрещнат текущите предизвикателства
с всеобхватен план”.

Най-новата стратегия на
Европа разчита на това
Гърция, чието правителство прогнозира, че държавният дълг ще достигне
172% от БВП през 2012 г.,
да бъде върната на пътя на
стабилното развитие. Налаганите икономии обаче
засега само задълбочават
рецесията и провокират
обществено недоволство,
което клати политическата стабилност. И докато
в Европа се чудят как ще
се справят с Гърция, националната статистика на
южната ни съседка ревизира данните за бюджетния
дефицит нагоре. За 2010 г.
той е 10.6% вместо предишните 10.5%.
Тази седмица премиерът
Георгиос Папандреу се изправя пред поредния тест
за управлението си, защото парламентът трябва да
одобри предложенията за
по-големи съкращения на
заплати и пенсии, както и
освобождаването на 30 000
държавни служители.
Преди гласуването някои
от депутатите на управляващата партия обявиха, че
ще подадат оставка, което
заплашва минималното мнозинство в парламента.
Биляна Вачева
Филип Буров
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▶млрд. EUR от тези
облигации се държат
от 38-те най-големи
заемодатели в Европа

Планът съдържа правилните
елементи. Все още обаче
те (европейските лидери - бел.
ред.) имат много работа върху
стратегията и детайлите около нея
Тимъти Гайтнър,
финансов министър на САЩ

Ще се стигне до по-голямо
опрощаване на гръцкия дълг от
договореното през юли. Тогава банки
и други инвеститори се съгласиха да
опростят 20% от дълга на Атина
Волфганг Шойбле,
германски министър на финансите

МВФ
разполага
с адекватни
ресурси, за
да се справи
с дълговата
криза, която
влияе негативно
на световната
икономика
Кристин Лагард,
управляващ директор на МВФ, по
повод коментарите, че фондът се
нуждае от 350 млрд. USD за борба с
дълговата криза
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Авиокомпаниите ще обезщетяват
пътници и за неимуществени вреди
След решение на
съда в Люксембург за
отменен вече се счита
и полет, при който
самолетът е излетял,
но поради някаква
причина се е върнал
При отмяна на полет пътниците могат при определени
условия да поискат и обезщетение за неимуществени вреди наред с това за
претърпени имуществени
вреди. Това гласи едно от
последните решения на Европейския съд в Люксембург, което пряко засяга и
българските потребители,
съобщи БТА.
Още права за
пътниците

В решение по дело C-83/10
на Аурора Родригес и други жалбоподатели срещу
Air France съдът на ЕС в
Люксембург уточнява, че
пътникът може да поиска
обезщетение поради отмяна
на полета, когато самолетът
е излетял, но по някаква причина е бил принуден след
това да се върне на летището
и този пътник е бил пренасочен към друг полет.
Предвидените иначе
по европейски регламент
стандартизирани мерки в
случай на отмяна на полет
дават възможност за възстановяване на стойността на
билетите или премаршрутиранe. Освен това, докато
пътниците чакат по-късен
полет, авиокомпанията
трябва да им осигури съответни грижи - хотел, храна,
напитки и телефонни обаждания.
Какво е отмяна

В решението си съдът на
ЕС на първо място уточнява, че понятието „отмяна”
не трябва да се отнася само
до случаи, в които самолетът изобщо не е излетял.
Всъщност това понятие
обхваща и случая, в който
самолетът е излетял, но по
някаква причина е бил принуден след това да се върне
на летището на излитане,
откъдето неговите пътници са били пренасочени
към други полети. По този
въпрос съдът на ЕС смята,
че първоначално предвиденият полет не може да
се счита за извършен, ако
самолетът не е достигнал
определената крайна точка
на маршрута.
Освен това съдът уточнява,
че за да се прецени дали е
налице „отмяна” на полета,
е необходимо да се изследва
индивидуалното положение
на всеки от превозените пътници, т. е. да се провери дали
по отношение на съответния пътник е налице отказ
от първоначалния план за
полета.
Национални
особености

На второ място съдът на ЕС
уточнява, че понятието „допълнително обезщетяване”

Снимка Боби Тошев

позволява на националния
съд да присъди при предвидените в националното
право условия обезщетение за неимуществената
вреда, причинена от неизпълнението на договора за
въздушен превоз. Това „допълнително обезщетяване”
е начин пътниците да бъдат
обезщетени за цялата имуществена и неимуществена
вреда, но при условията и
ограниченията, предвидени в националното право,
постановява съдът на ЕС.
За българските потребители обаче това не е много
добра новина, защото в българското право доказването
на неимуществени вреди е
сравнително консервативно
и негъвкаво.
Още

На трето място съдът на
ЕС добавя, че когато даден
превозвач не изпълни задълженията за помощ като
възстановяване стойността

на билета, премаршрутиране и др. или за поемане
на дължимите разходи за
храна, хотели и др., тогава
пътниците също могат да
упражнят правото си на
обезщетяване.
Независимо от това, до-

колкото тези обезщетения
произтичат пряко от регламента, те не може да бъдат
разглеждани като „допълнително” обезщетяване, казва
решението на съда в Люксембург.
Кина Драгнева

Ново
Информационен център

▶ Летище София и общинското предприятие „Туристическо обслужване” при Столичната община вчера
откриха инфоцентър за летищна и туристическа
информация в обществената зона „Пристигане” на
Терминал 1.
▶ Информационният център ще предлага безплатно
на пътници и гости пълна летищна и туристическа
информация за културни забележителности в столицата, хотелски и транспортни услуги, както и богат
набор от рекламно-информационни материали и
карти на София на различни езици.
▶ Информационният център за летищна и туристическа информация ще бъде на разположение на пътниците от първия до последния полет за деня. Втори
такъв център ще бъде изграден след няколко месеца и
на Терминал 2.

Кога се обезщетява пътникът

1
2
3

Новото положение е, че пътникът може да иска обезщетение,
когато самолетът е излетял, но по някаква причина след това се е
върнал на летището за излитане, а пътникът е бил пренасочен към
друг полет.
При отмяна на полет пътникът може да поиска възстановяване
на стойността на билетите или премаршрутиранe.

Когато полетът е отменен без или с много кратко предупреждение и не са налице извънредни обстоятелства, пътникът има
право и на обезщетение в предварително определен размер, който
зависи от разстоянието на планирания полет.

В числа

57
▶ са подадените жалби за проблеми при пътуване със самолет от началото на януари до средата на октомври 2011
г., повече в сравнение с цялата 2010 г., когато жалбите са
били 33 броя

60%
▶ от всички жалби до Европейския потребителски център
през 2010 г. са за проблеми с въздушния транспорт

71
▶ хил. е общият брой жалби от граждани до потребителския център за всички 29 държави, в които има офиси
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Защита от уволнение
за работещи пенсионери
Социалният министър предлага:

Тотю Младенов иска също да се увеличат бонусите за тези служители.
Представители на бизнес организации обаче не харесаха идеите
Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще предложи работодателите в частния сектор
да не могат да освобождават
служител на основание, че
е навършил пенсионна възраст, ако самият той иска да
продължи да работи, обяви
самият Младенов на конференция, посветена на пазара
на труда и демографските
предизвикателства. Друга негова идея е да бъде увеличен
бонусът, който се дава за всяка година работа, след като
човек е покрил критериите
за пенсиониране.
Идеите обаче не допаднаха
на представителите на бизнеса. Според тях намесата на
държавата в този сектор само
ще затрудни частния бизнес
и ще го направи още понегъвкав, особено в сегашната трудна икономическа
ситуация. Предложенията
на министъра ще бъдат обсъдени със синдикатите и
работодателите следващите
седмици.
Стимули

В момента всеки 12 месеца
стаж след навършване на
нужната възраст носят 3%
в пенсионната формула и
това увеличава размера на
пенсията. Предложението на
Тотю Младенов е процентът
да нарасне на 4. “Целта е да
се създадат стимули хората
да останат на пазара на труда
по-дълго”, обясни Младенов.
По думите му един добър
работник трябва да може да
остане на работа независимо
от възрастта си, като от това
ще спечели и самият той, и
работодателят му.
“Намалява населението в
трудоспособна възраст”, каза
и Драгомир Стойнев, председател на парламентарната
комисия по труда и социалната политика. Той също е
на мнение, че работодателите
трябва да поемат своята отговорност за наемането на
по-възрастни работници.
Бизнес организациите
са против мерките

Срещу мерките възрази обаче
Божидар Данев, изпълнителен председател на Българската стопанска камара.
“Държавата трябва да спре да
се намесва на пазара на труда.
Подобни силови мерки няма
да решат проблема”, каза той.
По думите му с тези предложения социалният министър
се опитва да намали разходите на пенсионната система, да
минимализира дефицита на
бюджета на НОИ и да стопира безработицата. Според него обаче основният проблем

Снимка марина ангелова

Ще предложа работодателите
в частния сектор да не могат
да освобождават служител на
основание, че е навършил пенсионна
възраст, ако той иска да продължи
да работи. От това ще спечелят и
работникът, и работодателят
Тотю Младенов,
министър на труда и социалната политика

не е в самата безработица,
а в нискоквалифицираните
работници.
Също против въвеждането
на ограничения и намаляване
на гъвкавостта на работодателите, особено в условия
на криза, се обяви и Васил
Велев от Асоциацията на
индустриалния капитал в
България. “И досега се практикува - възрастни хора, които са в пенсионна възраст
и имат доказани качества и
умения, да остават на работа”, коментира той.

и така подкрепи твърденията
на Данев.
Според Васил Велев България е уникална в ЕС с
доплащанията за прослужено време - т.нар. класове.
“Възрастните получават поголямо възнаграждение, без
винаги това да е свързано с
по-голям резултат. В България проблем има с ранното
пенсиониране”, посочи той.
Средната възраст за пенсиониране в България е една от
най-ниските в ЕС.

Проблем на
качеството

От името на Асоциацията
на индустриалния капитал в
България Васил Велев апелира в бюджета за следващата
година осигуровките, които
се изплащат на служещите
в системата на сигурността полицията, армията, съдебната система, да бъдат сметнати
в бюджетите на съответните
ведомства, а не да се трансферират от централния бюджет. “Иначе съвсем не става
ясно колко всъщност струват
те”, заяви Велев.

По думите на Велев възрастните хора много често са
с по-добра квалификация
от младите, а качеството на
професионалното образование у нас продължава да
спада. “Затова по-сериозният
проблем са образованието,
квалификацията. Безработицата сред младите е поголяма не защото работодателите не искат да ги наемат,
а защото те нямат нужната
квалификация”, каза Велев

Крачка назад
Безработицата в ЕС е на нива отпреди 20 години
▶ Икономическата и финансова
криза изтри постигнатия от
Европа напредък, коментира
Зинаида Златанова, ръководител
на Представителството на
Европейската комисия в България.
▶ В разгара на кризата равнището
на безработица е стигнало 9.6 %
през 2010 г. - нива от 90-те години
на миналия век.
▶ Кризата е изострила спешната
необходимост от реформи на
пазара на труда. Младежката
безработица е достигнала ниво
над 20%.
▶ Безработицата е засегнала
особено тежко лицата с ниско
образование или без образование,
както и уязвимите групи от
етническите малцинства, добави
тя.
▶ Почти 23 млн. европейци - близо
10% от населението на ЕС - са

безработни. 5.5 млн. работни
места са закрити в Европа през
последните две години.
▶ Ниската раждаемост ще доведе
до намаляване на работната
сила в ЕС с около 12% през 2030 г.
в сравнение с 2009 г. Паралелно
с това делът на населението
над 65 години ще нарасне от 12.5
до близо 18% през 2060 г. “Това
значително ще увеличи тежестта
на осигурителните и пенсионните
системи в ЕС”, каза Златанова.
▶ Посланикът на Полша в България
Н. Пр. Лешек Хенсел от своя страна
заяви, че стратегията “Европа
2020” цели заетостта в Европа
да бъде увеличена до 75%. За да се
изпълни тази цел, трябва да се
даде възможност на повече млади
хора, както и на лицата над 65годишна възраст да влязат на
пазара на труда, каза Хенсел.

23

5.5

Предложения

Ани Коджаиванова

▶ млн. европейци - близо 10% от населението на ЕС - са безработни

▶ млн. работни места са закрити в
Европа през последните две години
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Борисов: Не трябва да
въвеждаме акциз за метана
Не съм съгласен с
предложението на министъра.
Държавата трябва да спре да
се намесва на пазара на труда.
Подобни силови мерки няма да
решат проблема, а основният
такъв не е в безработицата, а в
нискоквалифицираната работна
ръка
Божидар Данев,
председател на Българската стопанска камара

И сега има практика хора
в пенсионна възраст, които
имат доказани качества и умения и
са ценни за компанията, да остават
на работа. Против съм въвеждането
на ограничения, особено в условия
на криза
Васил Велев,
Асоциацията на индустриалния капитал в България

Само седмица след
като беше обявено
предложението за
промяна в закона за
акциза, премиерът
обясни, че в
условията на криза
това не може да се
осъществи

заключения, каза още
премиерът и напомни, че
именно той лично носи
политическата отговорност за управлението на
страната.
Колко струва
въвеждането

Предложеният текст за

промени в закона за акцизите предвижда метанът
да се облага с 1.7 лв. за
гигаджаул, а за отопление
- с 0.20 лв. за гигаджаул
от 1 януари 2012 г. Синьото гориво, използвано
за битови нужди, пък да е
с нулева ставка. Веднага
след обявените ставки от

енергийния регулатор изчислиха, че ще последва
поскъпване на парното.
Според сметките на Агенция “Митници” това ще
повиши цената с 4.8 стотинки за килограм, а като
се добави и ДДС върху
акциза, поскъпването ще
е 6 стотинки. 

Не трябва да въвеждаме
акциз върху метана, защото
това е свързано с поскъпването на много други услуги.
Не можем да си позволим
това по време на криза. Това
каза вчера премиерът Бойко Борисов само няколко
дни след като беше обявена
идеята за новия налог в
проекта на Министерството
на финансите за промени в
Закона за акцизите и данъчните складове. В края на
миналата седмица финансовият министър Симеон
Дянков също заяви, че предложението за въвеждане на
налога не е окончателно.
“Точно по тази тема ще
продължи дискусията. Ако
се види, че сега не е подходящ момент, може да се
забави във времето”, обясни
вицепремиерът.
Да мислиш на глас

Ако сложим данъци на
всичко, което можем да
обложим, ще напълним
бюджета, но хората ще
обеднеят, а това не можем
да си го позволим, каза
Борисов вчера. По думите
му идеята на министър
Дянков за въвеждане на
акциз е добра, но в условията на криза не може да
се осъществи. Затова съм
казал на министрите, че
дори и “когато мислят на
глас”, след това се правят ужасни политически
Снимка емилия костадинова

Икономическата и финансова
криза изтри постигнатия от
Европа напредък. Равнището на
безработица е на нивата от 90-те
години на миналия век
Зинаида Златанова,
ръководител на Представителството на
Европейската комисия в България

Заетостта в Европа до 2020 г.
трябва да бъде увеличена до
75%. Трябва да се даде възможност на
повече млади хора, както и на тези над
65 години, да влязат на пазара на труда
Н. Пр. Лешек Хенсел, посланик на Полша в България

Българите са сред най-недоволните
в ЕС от доходите и здравеопазването
Само унгарците са
по-разочаровани
от българските
граждани по
отношение на парите,
които постъпват в
домакинствата им
Българите, унгарците и гърците са най-разочаровани в
Европейския съюз по отношение на доходите на домакинствата и състоянието
на здравеопазването. Това
показва последното проучване на Евробарометър,
представено от Европейската комисия. Според резултатите преобладаващата част
от европейските граждани
са песимисти за общото състояние на техните държави,
но усещат възстановяване на

икономиката и са доволни
от собственото си положение. Евробарометър отчита
също повишен оптимизъм
през тази година в сравнение с проучването си през
2010 г., въпреки че според
повечето хора ежедневните
им разходи за живот за се
повишили.
Оценки на доходите
по националност

Според системата в проучването най-високите оценки
по различните показатели
са със степен на удовлетвореност 10, а най-голямото
разочарование се изразява с
минус 10. Най-критичните
към нивото на семейните
доходи са унгарците, които
са дали оценка -2.5, следвани
от българите (-2.3), румънците и гърците, които са го

оценили с -2.1. Най-доволни
от доходите на домакинствата са в Швеция (+5), Дания
(+4.7), Люксембург (+4.6) и
Холандия (+4.2). Оценките
са по система, при която
най-високата степен на удовлетвореност е 10, а найголямото разочарование се
изразява с минус 10.
Гражданите на ЕС изразяват най-голямо разочарование от начина, по който
техните държави се справят
с неравенството и бедността. Най-разочаровани по
този въпрос са румънците, латвийците и гърците.
Най-доволни са гражданите
на страните от Бенелюкс и
скандинавските държави.
Здравеопазване

Другата област, в която
българите са едни от най-

критичните европейци, е
здравеопазването. Там найнегативна оценка са дали
румънците (-5.1), след това
са гърците (-3.7) и българите
(-2.8), следвани от латвийците и поляците, съответно
с оценки -2.6 и -2.4. Най-доволни от здравеопазването
са анкетираните в Белгия
(+6.3), Люксембург и Холандия (+5.3) и Австрия (+5.2).
Критики срещу
администрацията

Много от европейците критикуват административните
услуги в своите държави,
като средната оценка е -1.4.
Доволни по този въпрос са
единствено живеещите в
Люксембург, Австрия, Швеция, Естония и Германия.
Оценката на запитаните българи в тази сфера е -1.5. 
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ЕС ще инвестира 50 млрд. EUR
в инфраструктура
ЕС се надява, че
инвестициите в дигитална, енергийна
и транспортна инфраструктура ще привлекат повече частни
финанси и ще създадат стотици хиляди
работни места
Тази седмица Европейският съюз ще даде старт на
плановете си за инвестиции в размер на 50 млрд.
EUR за модернизиране на
дигиталните, енергийните
и транспортните мрежи.
Чрез тях би трябвало да
бъдат създадени стотици
хиляди работни места през
следващите години.
Схемата на Европейската комисия предвижда използването на облигации,
подкрепени от Европейската инвестиционна банка
(ЕИБ). С тях трябва да бъдат запълнени празнините,
оставени от правителствата
с недостатъчно парични
средства и задлъжнелите
частни инвеститори.
Отплата за
данъкоплатците

Плановете, които ще бъдат оповестени подробно
в сряда, са предназначени
да бъдат отплата за данъкоплатците за средствата,
отделени от тях за финансовия сектор. За последните
три години помощите и
гаранциите в тази сфера са
достигнали 4.6 трлн. EUR.
Въпреки финансовата подкрепа на данъкоплатците
обаче инвестициите в рисков капитал в Европа са
спаднали до едва 3 млрд.
EUR.
„Финансирането на ин-

фраструктурата в Европа
пострада след финансовата криза и банките са
изправени пред нови ограничения за дългосрочното
кредитиране. Проектните
облигации може да станат
начин за привличане на
капитал от други инвеститори, като пенсионни
фондове и застрахователни
компании, и ще са полезна
добавка за традиционните
финансови възможности”,
коментира президентът на
ЕИБ Филипе Мейстад.
От Еврокомисията заявяват, че изграждането на
„умна” инфраструктура
ще изисква между 1.5 и 2
трлн. EUR. Тя трябва да
включва трансевропейската транспортна система,
енергийния сектор, както и
информационните и комуникационните технологии.
Тези суми се равняват на
предполагаемия необходим размер за спасителния
фонд на еврозоната, обсъждан на срещата на Г-20
тази събота и неделя.
По-голямата част от средствата, които ще бъдат обявени тази седмица - около
32 млрд. EUR, ще отидат за
транспортни инфраструктурни проекти.
Високоскоростен
интернет

За високоскоростния широколентов достъп ще бъдат заделени 7 млрд. EUR
между 2014 и 2020 г. Според Нели Крус, комисар
по цифровите технологии,
това ще е достатъчно, за
да се натрупат повече от 50
млрд. EUR от публични и
частни инвестиции чрез намаляване на риска, свързан
с проектите.
Крус изтъква, че парите

▶ От Еврокомисията заявяват, че изграждането на „умна” инфраструктура ще изисква между 1.5 и 2 трлн. EUR
Снимки Bloomberg

ще бъдат до голяма степен
под формата на акции, дълг
или гаранции, предоставени от ЕС и ЕИБ, като по
този начин ще бъде подобряван кредитният рейтинг на проектите. Те ще
може да бъдат предлагани
не само от телекомуникационни оператори, но също
така от всякакви компании
за комунални услуги, кооперативи или строителни

фирми. Според ЕК целта е
да се подкрепят инвестициите в по-малко атрактивни
региони, като например
селските.
Според прогнозите на
ЕС ще са нужни 270 млрд.
EUR, за да бъдат посрещнати заложените цели за
2020 г. Те включват достъп
до широколентов интернет
до 30 Mbps за всички европейци, а поне половината
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32

▶ млрд. EUR ще
бъдат осигурени за
високоскоростен
широколентов достъп
между 2014 и 2020 г.

▶ млрд. EUR ще отидат
за транспортни
инфраструктурни
проекти

трябва да имат връзка от
100 Mbps.
ЕК смята, че разгръщането на високоскоростни

широколентови мрежи само в Германия ще създаде
1 млн. работни места до
2020 г.

Сирия остава част от Арабската лига
Финансовите
министри от региона
предпочетоха да дадат
нова възможност
на правителството
и опозицията да се
споразумеят
Арабските външни министри не прекратиха членството на Сирия в регионалната
си организация заради продължаващите военни действия срещу противниците на
управлението. Вместо това
те призоваха правителството и опозицията да започнат
преговори за спиране на
насилието.
„Ние ще призовем всички
партии от опозицията и
правителството да започнат диалог в рамките на
15 дни”, обяви генерал Набил Елараби, секретар на
Арабската лига. Разговорите трябва да се състоят
в щаба на организацията, а

бин Ясим ал Тани прочете
решението. Протестиращите
са убедени, че всички желаят
прекратяването на членството на Сирия в Арабската
лига.
В Сирия новината също беше посрещната негативно, съобщи Reuters.
Държавната телевизия на
страната обяви, че Сирия
има резерви за провеждане
на диалог в щаба на Лигата
и страната е способна достатъчно добре сама да се
погрижи за своите дела и
сигурността си.
Намеса само
при заплаха

▶ Сирия е заплашена от гражданска война, а това ще доведе до нестабилност
и в съседните страни

комитет в Сирия трябва да
работи върху прекратяване
на насилието в страната.

Реакции след
решението

Противниците на правител-

ството останаха разочаровани, след като министър-председателят на Катар Хамад

Докато сирийският президент Башар ал Асад се
опитваше да потуши бунтовете с танкове и автомати, арабските правителства
оставаха безучастни. Сега
обаче страната е заплашена
от гражданска война, а това
ще доведе до нестабилност
и в съседните страни.

Арабските държави настояха за прекратяване на кръвопролитията и призоваха
за политически реформи, но
още не са постигнали единодушие за това как да приложат натиск върху Сирия.
Преди срещата 121 групи
от граждански организации
призоваха арабските лидери да защитят сирийските
граждани от правителството, което обвиняват в опит
да създаде напрежение и
да провокира гражданска
война.
Асад засили репресиите си
над протестиращите, които
искат неговата оставка. Хиляди сирийски войници са
открили огън на границата
с Ливан в неделя, обявиха
жители и активисти. Ден
преди това в района имаше
сблъсъци между дезертьори
от армията и лоялни на режима войски. Според данни
на ООН убитите в Сирия са
3000, като поне 187 от тях са
деца.
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100.1

▶ млн. EUR трябва да влязат в Сребърния фонд като постъпления от
сделката за “Булгартабак холдинг”

Продажбата на “Булгартабак”
приключи без сделка на борсата

Агенцията за приватизация прехвърли акциите директно в
Централния депозитар
Продажбата на държавния
дял в “Булгартабак холдинг” приключи и юридически, след като акциите на
цигарената компания бяха
прехвърлени на купувача
BT Invest GMbH. Краят на
процедурата обаче мина
без сделка на борсата. От
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол обясниха за
в. “Пари”, че при прехвърлянето не са ползвали инвестиционен посредника
и транзакцията не е минала на регистрационен режим никъде освен в самия
Централен депозитар. От
агенцията са наредили на
депозитара да впише новия
собственик по партидата. Така 5 881 380 акции,
представляващи 79.83% от
капитала на “Булгартабак
холдинг” АД, вече са собственост на австрийското
дружество.
Прехвърлянето на акциите се е извършило, след
като купувачът е превел остатъка от 80% от покупната
цена по сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
Това беше последното условие, предхождащо окончателното приключване на
сделката.
Цената по договора от
100.1 млн. EUR се заплаща
по схемата 20% в деня на
подписване на приватизационния договор, а останалата част от 80% - преди
приключването. Агенцията за приватизация и BT
Invest GMbH подписаха
договора за приватизация
на 79.83% от капитала на
“Булгартабак холдинг” АД
в средата на септември,
когато държавата получи
и първите 20 млн. EUR от
сделката.
Финансовите постъпления от приватизацията на
цигареното дружество ще
влязат в централния бюджет, където по закон ще
бъдат разпределени изцяло в полза на Сребърния
фонд.
Скоростно одобрение

Сделката за “Булгартабак”
беше одобрена от надзорния съвет на АПСК на 2

септември, след като преди това беше разписана и
от изпълнителния съвет.
Впоследствие сделката
получи и одобрението на
КЗК. След одобрението на
договора от надзорниците в агенцията се разбира, че държавата в лицето
на АПСК е отстъпила по
най-важния критерий при
сделката за “Булгартабак”,
а преговорите с купувача
са продължили буквално до
последния момент.
България се е съгласила
с условието на одобрения
купувач BT Invest да се
намалят санкциите от 3.40
на 1.70 лв. за килограм при
неизкупуване на тютюн в
рамките на договорените
5000 т годишно.

Кои са BT Invest
▶ Този въпрос продължава да стои с пълна сила.
Компанията е едно от
дружествата, което предизвика интерес още на
първия етап на конкурса,
когато се явиха 10 кандидата за държавния холдинг.
Заради регистрацията си
в Австрия се появиха спекулации, че зад “БТ Инвест”
стои български инвести-

тор, който не желае да се
афишира. На следващия
етап от конкурса, когато
компаниите трябваше да
докажат, че изпълняват
критериите за стратегически или финансов
инвеститор, зад BT Invest
официално застана руската ВТБ. Прессекретарят
по управлението на делата на президента на Русия
Виктор Хреков потвърди в
края на юли интереса към

“Булгартабак”, но отказа
да каже в чий интерес
действа ВТБ. Затова в
руските медии се появиха
публикации, че банката
действа за свой клиент и
няма никакво намерение
да се задържа в инвестицията си в “Булгартабак”.
Австрийската компания
има доста сложна собственост. BT Invest GmbH,
както е пълното име на
дружеството победител

в конкурса за “Булгартабак”, е 100% собственост
на кипърската VTB Capital
Pe Investment Holding Ltd.
То пък е собственост на
регистрирана в швейцарския кантон Цуг компания.
Дългият “акционерен” път
до крайния собственик
кара някои анализатори да
прогнозират, че ако има
промяна в собственика,
той ще е на ниво именно
BT Invest.

Критериите са
важни, може би

Решението за намаляването
на неустойки провокира
интерес и беше определено като странно от някои
анализатори на фона на разпределението на тежестта
при формиране на критериите за избор на купувач.
Изкупуването на тютюн
имаше най-голямо значение
при определяне купувача на
“Булгартабак”. Тежестта на
критерия в общата оценка
беше 60%. Останалите 35%
бяха за цената на холдинга,
а 5% - за бъдещите инвестиции.
Именно условието за
задължителен обем изкупен тютюн се сочи като
причина за отпадането на
заявилите интерес на поранен етап стратегически
инвеститори. Наличието
на това условие донесе и
по-ниска цена на цигарения
холдинг.
Спекулации все още има
и на тема кой е купувачът. Според изпълнителния
директор на АПСК Емил
Караниколов всичките документи в агенцията показват, че купувач е руският
инвеститор банката ВTБ.
По думите му не е толкова важно кой ще е новият
собственик и дали ще има
прехвърляне на собствеността, защото държавата
е обезпечила всички ангажименти по договора. 

снимка марина ангелова

Задължения на купувача според
приватизационния договор:
▶ за срок от 10 години да запази основния предмет на дейност
на дружеството и да не допуска ликвидация и обявяване в
несъстоятелност;
▶ за срок от 5 години да не намалява акционерното си участие
в дружеството и дъщерните му дружества;
▶ за срок от 5 години да не осъществява структурни промени
или преобразувания в групата;
▶ за срок от 5 години да изкупува минимални количества
български тютюн в размер на 5000 тона за всяка от 5-те
години;
▶ за срок от 3 години да поддържа средногодишна численост
на персонала в дружеството и дъщерните му дружества на
нивата от 2010 г.;
▶ за срок от 3 години да поддържа разходите за труд в дружеството и дъщерните дружества на равнищата от 2010 г.;
▶ за срок от 2 години да извърши предложените в офертата
си инвестиции в размер на 7 млн. лв.
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Игралната индустрия поиск
промени в проектозакона з

Сред спорните въпроси са рекламата на хазартни игри, данъчните
облекчения и цялостната държавна стратегия в областта
Представители на онлайн
игралната индустрия поискаха спешни промени в
наскоро приетия в Министерския съвет проектозакон
за хазарта. Държавата няма
ясна стратегия за развитието на хазартния бизнес у
нас, казаха представители
на Българската търговска
асоциация на производителите и организаторите
от игралната индустрия
(БТАПОИИ). Според Ангел Ирибозов, председател
на управителния съвет на
БТАПОИИ, по време на
дългото обсъждане на новия Закон за хазарта не е
станало ясно какво е мястото на игралната индустрия
в икономическия живот на
страната и как правителството вижда бъдещето на
индустрията.
Индикации

Бизнесът очаква ясни индикации за това какво се очак-

ва от него като инвестиции,
заетост, приходи в бюджета, туристическия поток,
дял в БВП и др. От новия
закон обаче може да се правят само косвени изводи за
намерението на държавата,
казва Надя Христова, член
на УС на БТАПОИИ. Тя заяви, че проектозаконът все
пак е стъпка в правилната посока най-вече заради
регулирането на игрите от
разстояние. Въпреки това
обаче според асоциацията
в него има редица пропуски, сред които частична
забрана на рекламирането
на хазартните игри и срокът
от десет месеца за привеждане на всички обекти в съответствие с новото законодателство, който браншът
смята за много кратък. Като
проблем беше посочена и
лошата според асоциацията дефиниция за признати
инвестиции. Тя не включва
неща като лицензиране на

игралните системи, което е
много скъпо, казва Христова. Според проектозакона
размерът на инвестициите
е свързан с получаването,
срока и възможностите за
отнемането на лиценз.
Допълнително
обсъждане

Проектозаконът за хазарта
беше одобрен на заседание
на Министерския съвет от
13 октомври и вече е на
етап гласуване в Народното
събрание. Обсъждането му
продължава и заинтересованите фирми от бранша
ще бъдат поканени да изразят своето становище, каза
Калоян Кръстев, председател на Държавната комисия
по хазарта. Той допълни, че
законът вече е бил одобрен
и от Европейската комисия,
макар и това да стана с известни проблеми, в средата
на годината. По въпроса с
рекламата Кръстев уточни,

че забрана за рекламиране
на хазартни игри в България съществува още от
1999 г. по силата на стария
закон за хазарта. По новия
закон операторите ще може
свободно да рекламират
своята търговска марка или
лого, така че не може да се
говори за тотална забрана
на рекламата. Освен това всички чуждестранни
компании, предлагащи онлайн хазартни игри, трябва
да получат лицензи, за да
работят у нас. Достъпът
до сайтове без лиценз ще
бъде ограничен от ГДБОП,
която е дала гаранции на
Държавната агенция по хазарта, че това е технически
възможно.
Европейски опит

Представители на европейската федерация на игралната и развлекателната индустрия EUROMAT
потвърдиха, че световната

тенденция е към либерализиране на регулациите
по отношение на игралния
сектор. “Светът гледа България, за да види дали тя
ще успее там, където много
други са се провалили”, каза Лесли Маклауд Милър,
председател на комисията по правни въпроси към
EUROMAT. “Като правило
държавата дава лиценз тогава, когато смята, че ще
може да получи приходи
от лицензираната дейност.
Ако държавата смята, че
няма да може да вземе пари, тя забранява дейността. Има реална опасност
държавата да пренебрегне честната конкуренция
в името на приходите”,
уточни той. Все пак необходимостта от регулации
остава водеща. “В края на
90-те години на миналия
век хазартът в интернет е
възлизал на 300 млн. USD.
Днес тази сума е над 25

млрд. USD, повечето от
които са незаконни”, каза
Робърт Стокърт, председател на комитета по игрално
право на Американската
адвокатска колегия. Той допълни, че нелицензираният
интернет хазарт създава
много проблеми, затова е
важно той да бъде правилно
регулиран, а европейските
държави са сред лидерите
в тази област.
По отношение на възможностите за филтриране
на нелицензирани сайтове
обаче представителите на
европейската федерация
бяха скептично настроени. “Който ви каже, че е
възможно да се забрани
достъпът до даден сайт или
плащанията към него, или
не знае какво говори, или
не казва истината”, заяви
Хелмут Кафка, вицепрезидент на EUROMAT.
Пламен Димитров
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Приходите на сектора се свиват
Реализираните
постъпления в
бюджета ще се върнат
на нивата от 2009
г., прогнозират от
бранша
Според Българскат а
търговска асоциация на
производителите и организаторите от игралната
индустрия през изминалата година българската хазартна индустрия е
преминала през редица
предизвикателства. Водещи през годината са били

процесите на оптимизация и преструктуриране
вследствие икономическия
спад, завишените данъци и
въвеждането на забраната
за тютюнопушене, от една
страна, и очакването на
нов закон за хазарта, от
друга.
Повече в бюджета,
по-малко в
компаниите

Приходите, генерирани от
игралната индустрия в държавния бюджет за 2010 г.,
са били 123 млн. лв. - с една
четвърт повече, отколкото
през 2009 г., когато са били

Чухме някои критики от
бизнеса към този законопроект.
Тепърва предстои неговото
обсъждане в постоянните комисии в
Народното събрание. Разбира се, ние
не твърдим, че той е най-идеалният
проект, имаше широко публично
обсъждане, по време на което бяха
получени редица предложения.
Част от тях бяха приети, възможно
е самият проект да претърпи още
промени. Въпросът е кога ще имаме
нов закон за хазарта. Надявам се
това да се случи в началото на
новата година най-късно

Калоян Кръстев,

председател на Държавната комисия по хазарта

123
20
40%

▶ млн. лв. данъци е платила хазартната индустрия през
2010 г.

▶ са официално регистрираните казина у нас

Игралните пазари и
тяхната регулация
претърпяха динамично развитие
през изминалата година.
Предизвикателствата, свързани
с пазара на игри от разстояние,
доведоха до сериозни дискусии на
ниво Европейски съюз, в резултат
на което беше публикувана Зелена
книга за интернет залаганията.
Изминалата година не беше лека, но
през нея игралната индустрия даде
своя достоен принос към държавния
бюджет
Ангел Ирибозов,
председател на управителния съвет на БТАПОИИ

За да бъде ефикасна,
хазартната регулация
трябва да отчита интересите на
всички страни. На първо място,
това са играчите, така че трябва
да бъде включена силна защита
за потребителите. Но за да се
поддържа традиционната индустрия
конкурентоспособна спрямо
бързоразвиващите се интернет и
мобилни решения, правителството
трябва да отдели много повече
усилия, отколкото до момента

▶ е свиването в игралния бранш през миналата година
Хелмут Кафка,
вицепрезидент на EUROMAT

99 млн. лв. От началото
на миналата година обаче
индустрията се е свила с
40%, а ръстът на приходите
се дължи на увеличения с
близо 70% данък, с който са
обложени организаторите.
Платените държавни такси
за 2010 г. са 5.5 млн. лв. почти с 2% повече от година
преди това.
Крачка назад

През 2010 г. индустрията е отчела намаление на
броя игрални съоръжения
до малко над 16 хил. Найвисок е спадът в игрите с
игрални автомати, където

от експлоатация са били
изтеглени повече от 10 хил.
съоръжения. От началото
на 2011 г. се отчита допълнителен спад и броят
на съоръженията към 30
септември 2011 г. е 15 428.
Игралните зали и казина
са намалели, като към края
на септември тази година
залите са 834, а казината
20. Намаляването на броя
на съоръженията през последните две години ще се
отрази на данъчните приходи и през 2011 г. приходите
в държавната хазна ще се
върнат на нивата от 2009 г.,
казват от БТАПОИИ.
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„Рафинерия Плама” тръгва
отново през декември

Собственикът на плевенския завод твърди, че е инвестирал
20 млн. лв. във възстановяване на производството, а сред новите
акционери в компанията е и „Овергаз холдинг”
Съмненията, че купувачът
на фалиралата плевенска
рафинерия „Нова Плама”
ще нареже инсталациите за
скрап, са на път да се окажат неоснователни. От 2007
г., когато производствената
площадка беше продадена
на търг на „Хайуей логистик
център”, в дружеството са
инвестирани 20 млн. лв.,
а през декември се очаква
предприятието да поднови
работа. Това е първият етап
от плана за реконструкция,
за който са предвидени близо
80 млн. USD инвестиции.
Това стана ясно по време на
посещението на финансовия
министър Симеон Дянков в
Плевен в края на миналата
седмица.
Основно масла

През първите 2-3 години в
предприятието ще се произвеждат 300 хил. т продукция.
Първоначално производствената листа ще включва
терпентин, промишлен газьол и мазут. Впоследствие
около 40% от продуктите
ще са масла, като марката
„Плама” ще бъде запазена.
От пролетта на следващата година рафинерията ще
произвежда и битум. Това
съвпада с инвестиционната
политика на правителството
за изграждане на магистрали, коментира Ангел Стефанов, председател на борда
на директорите на „Рафинерия Плама”. Дружеството е

тон. Управителят на фирмата Ангел Стефанов е бил
в борда на директорите на
„Мултигруп” до 1995 г. Впоследствие „Хайуей логистик
център” беше преобразувано в акционерно дружество
„Рафинерия Плама”, в което
според последните налични
данни в Търговския регистър
участва и „Овергаз холдинг”
с 35%.

правоприемник на „Хайуей
логистик център” и е собственост на Ангел Стефанов
и „Овергаз холдинг”.
Целеви пазар

Целта е рафинерията да
възстанови лидерската си
позиция при производството на леки базови масла в
Източна Европа, посочи Стефанов. По думите на Дянков
в завода има възможност да
започне производство, което,
макар и не в обемите от 1.2
млн. т като в миналото, може
да покрива поне балканския
пазар. Нефтът ще се доставя
с железопътен транспорт. В
рафинерията вече работят 60
души, като броят им се очаква да достигне 200. Новите
инсталации имат необходимите екологични сертификати, казаха от дружеството.
Индустриален парк

Цялата инвестиционна програма на „Рафинерия Плама”
е в размер на 80 млн. USD.
След приключването й производството ще достигне
700 хил. т, а работните места
ще е увеличат до 500-600.
Собствениците планират да
превърнат останалата част
от производствената площадка на рафинерията в индустриален парк, тъй като
тя има напълно изградена
инфраструктура и е снабдена с електричество, вода и
природен газ. Очакванията
са там дейността си да пре-

Намерения

▶Рафинерията планира да произвежда и битум и така да вземе участие в
доставките на материали за строящите се магистрали у нас

несат около 50 предприятия
от Европа и Азия.
Покупката

„Нова Плама” беше обявена
на два пъти във фалит заради милиони левове дългове.
През 2006 г. кредиторите на
компанията решиха да я продадат на търг. Първите две
процедури - с първоначална
цена 59 млн. лв. и 47.2 млн.
лв., се провалиха заради липса на кандидати. На третия
търг през юни 2007 г. се яви
само пловдивската фирма

„Хайуей логистик център”,
която предложи 44.4 млн. лв.,
което беше с близо 2 млн. лв.
над определения минимум от
42.240 млн. лв. Срещу тази
сума компанията придоби
производствената площадка
на рафинерията, 3321 дка
прилежаща земя, сгради,
съоръжения, транспортни
средства, ремонтен парк, материали и др. Сделката беше
финансирана изцяло с банков заем, за който купувачът
заложи активите на „Нова
Плама” плюс няколко други

имота. Съгласно договора за
продажба новият собственик
не пое дълговете на рафинерията, които по това време
бяха около 300 млн. лв.
Преобразуване

„Хайуей логистик център”
беше създадено специално
за участие в търга за активите на „Нова Плама”. То е
част от консорциум от компании с различен предмет на
дейност и представителства
в чужбина, включително в
Москва, Шанхай и Вашинг-

При сключването на сделката
новият собственик декларира намерения да инвестира
между 25 и 50 млн. USD и да
възстанови производството.
Рафинерията трябваше да
достигне 60% натоварване
на мощностите още в началото на 2008 г., а година
по-късно да заработи с пълен капацитет. Нещо повече,
Стефанов тогава сподели,
че проявява интерес и към
друга рафинерия в региона,
а покупката на „Нова Плама”
е само част от плановете му
за изграждане на мрежа за
преработка и продажба на
петролни продукти. След
като заводът не възстанови
производството в определените срокове, се появиха
спекулации, че купувачът
няма сериозни намерения
и инсталациите ще бъдат
разпродадени за скрап. Сега
обаче има реални шансове
плевенската рафинерия отново да заработи.
Иглика Филипова

В числа

300

▶ тона продукция ще произвежда плевенската рафинерия
през първите 2-3 години

40% 80
▶ от продуктите на предприятието ще бъдат масла,
като марката „Плама” ще бъде запазена

▶ млн. USD инвестиции предвиждат собствениците на
рафинерията за реконструкция на мощностите

ХЕС ще купи близо 10% от Интернешънъл Асет Банк
Компанията не обяви
каква е целта на придобивания дял, който
е на границата, над
която трябва да има
разрешение от БНБ

М а ш и н о с т р о и т е л н ото
предприятие от групата
на „Стара планина Холд”
„Хидравлични елементи и
системи”(ХЕС) АД ще придобие близо 10% от капитала на „Интернешънъл Асет

Банк” АД. Това съобщиха
от ямболското предприятие,
което е публична компания.
Съветът на директорите на
ХЕС е решил дружеството
да придобие 1 979 788 акции
на банката, представляващи
9.87% от уставния й капитал.
Делът е малко под границата
от 10%, при която един акционер трябва да уведоми БНБ
за покупката си.
Съветът на директорите
на ХЕС е обсъдил подробно
информацията за финансо-

вото състояние на банката,
се казва в съобщението.
Продавач

Справка в книгата на акционерите показва, че продавач
на книжата най-вероятно
е „Куриса анщалд”, което
притежава абсолютно същия
брой акции. Машиностроителното дружество обаче не
обяви цената на сделката по
придобиването на дела си в
банката. Основен акционер
в „Хидравлични елементи и

системи” АД е публичната
компания „Стара планина
Холд” АД с 64.53%. Други
8.28% се притежават от „Славяна” АД, което също е част
от групата на холдинга.
Най-големият акционер в
Интернешънъл Асет Банк
е „Динатрейд интернешънъл” ООД, където основен
собственик е американската компания „Интеринвестмънс корпорейшън”.
Банката е с изключително разпръсната акци-

онерна структура, като
сред собствениците й има
много физически лица,
както и чужде странни
юридически лица. Сред
по-големите акционери
български фирми обаче
присъстват компании от
групата на „Булгартабак
холдинг”. Самият вече
бивш държавен цигарен
холдинг притежава 100
000 акции, а сред акционерите са още „София
БТ” и „Плевен БТ”.

Резултати

За първото полугодие на 2011
г. машиностроителното предприятие обяви печалба от
1.86 млн. лв., както и продажби за 21.5 млн. лв. Паричните
му средства към 30 юни 2011
г. са 3.7 млн. лв.За първите шест месеца на годината
„Интернешънъл Асет Банк”
АД отчете печалба от 1.65
млн. лв. Активите на банката
достигнаха 616 млн. лв., а
собственият й капитал малко
над 67 млн. лв.
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Печалбата на Philips спадна с 85.5%,
планирани са съкращения на 4500 души
Компанията все още не
е изгубила надежда, че
ще продаде ТВ бизнеса
си, който й носи загуби
от 2007 г.
Датската компания Philips
Electronics обяви, че нетната
й печалба за третото тримесечие се е свила с 85.5% на
годишна база. Заради негативните резултати фирмата
ще се фокусира върху план за
намаляване на оперативните
разходи с 800 млн. EUR. Част
от него е и съкращаването на
4500 служители, предадоха
световните агенции.
В същото време от компанията обявиха, че все още
не са изгубили надежда да
продадат ТВ бизнеса си, който им носи загуби от 2007
г., още до края на годината.
Към момента се водят активни преговори с базирания в
Хонконг производител на
монитори TPV, съобщиха
от Philips.
Лошите новини

Philips, който е лидер в производството на осветителни тела, на болнично оборудване и
на домакински електроуреди
в Европа, обяви в понеделник
значителен спад във финансовите си резултати към края
на третото тримесечие. Нетната печалба на компанията
за периода възлиза на 76 млн.
EUR, или с 85.5% по-малко
в сравнение с резултата от
предходната година от 524
млн. EUR. Продажбите на
компанията достигнаха 5.39
млрд. EUR, докато през тримесечието на 2010 г. те бяха
5.46 млрд. EUR. Очакванията на анализаторите бяха
за 53.8 млн. EUR печалба и
5.34 млрд. EUR продажби, т.
е. доста по-малко от отчетеното, посочва Reuters.
Приходите на компанията преди данъчно облагане
достигнаха 368 млн. EUR,
с което отбелязаха близо
50% спад на годишна база.
Сред основните причини
са по-високите плащания за
дейности, свързани с преструктуриране и придобивания на фона на по-слабите
постъпления от бизнеса със

забавления и осветление.
През второто полугодие
пазарната стойност на поделенията на Philips, свързани
с осветление и здравеопазване, шоково се сви с 1.3
млрд. EUR заради слабото
потребителско търсене в тази сфера в Европа и Северна Америка. Поради тази
причина анализаторите не
бяха особено изненадани
от обявените в понеделник
резултати.
За последните 7 месеца
Philips силно намали дългосрочните си цели и пострада
заради евтината продукция
на азиатските конкуренти,
увеличаването на разходите
за материали, намаляването
на потребителското доверие,
бавното развитие на строителни пазари и намаляването на държавните разходи в
сферата на здравеопазването. Philips се конкурира със
Samsung и LG Electronics при
потребителската електроника
и General Electric и Siemens
на пазарите за болнична и
осветителна техника.
Намаляване
на загубите

От Philips акцентираха, че в
бъдеще ще се фокусират върху намаляването на разходите
си, за да се справят с предизвикателствата. Планираните
съкращения на 4500 служители представляват 3.7% от
служителите на компаниите
в подразделенията, които не
са свързани с производство
на телевизори. През 2009
г. беше изпълнена подобна
програма за оптимизиране
на персонала, която доведе до
съкращаване на 6 хил. души.
Компанията сега се фокусира върху връщането
към заложената финансова
прогноза за 4-6% ръст на
продажбите през 2013 г. и
увеличаване на приходите
преди облагане с 10-12%.
“Не сме удовлетворени
от сегашното ни финансово
представяне, като се имат
предвид текущите икономически предизвикателства,
особено в Европа, оперативните проблеми и рискове. Не
очакваме да отчетем подобрения в представянето ни в

краткосрочен план”, казват
от компанията.
Без ТВ бизнес

“Глобалният телевизионен
пазар се влоши и очевидно
колкото по-бързо приключим
тази сделка, толкова по-добре. Първо обаче е нужно да
финализираме преговорите и
да стане ясно дали това може
да стане през тази година
или през първата четвърт на
2012 г.”, коментира главният
изпълнителен директор на
Philips Франс ван Хутен. По
думите му преговорите за
продажба на ТВ бизнеса на
компанията с TVP са “интензивни, конструктивни и
продължават по-дълго от очак
ваното”.
“Ако евентуално не може
да се постигне финално
споразумение, Philips ще
прецени алтернативните
си варианти”, казва Ван
Хутен. Освен постигане на
споразумение между компаниите сделката трябва
да получи одобрение и на
регулаторните власти, така
че това може да я проточи
допълнително. И от Philips,
и от TPV коментираха в
понеделник, че не са се
споразумявали за период, в
рамките на който сделката
да бъде финализирана.
По думите на Ван Хутен
все още е прекалено рано да
се мисли за резервен вариант
за ТВ бизнеса на Philips, който представлява 10% от продажбите на групата. Въпреки
че преди години бе с водещи
позиции, към момента той е
“трън” за компанията, тъй
като от 2007 г. досега е отчел
почти 1 млрд. EUR загуби
заради неуспешното съперничество с нискотарифните
азиатски конкуренти.
“Преговорите отнемат повече
от очакваното и няма окончателно споразумение, което
определено е отрицателен
знак”, коментира анализаторът от Rabobank Ханс Соб.
“Това, че от Philips казват, че
преговорите са “интензивни”, също не звучи добре, а
изглежда така все едно има
явен шанс да не се стигне
до подписване на сделка”,
добавя Соб.

5.39

76

10%

▶ млрд. EUR е обемът
на продажбите
на компанията за
второто тримесечие

▶ млн. EUR е нетната
печалба на Philips за
третото тримесечие на
2011 г.

▶ от продажбите на
Philips са свързани с ТВ
бизнеса на групата

▶В момента Philips преговаря с хонконгския производител на монитори TVP, като
се надява в най-добрия случай сделката за продажба на ТВ бизнеса на компанията
да бъде сключена до края на годината
Снимки Bloomberg

G4S купува датската ISS за 5.2 млрд. GBP
С покупката G4S
получава достъп до
пазар за поддръжка
на обществени
сгради на стойност
500 млрд. GBP
Най-голямата компания в
сферата на охранителния
бизнес G4S ще купи датската ISS за 5.2 млрд. GBP,
съобщава Bloomberg. Предвижда се британската фирма да плати 1.53 млн. GBP,
от които половината кеш, а
другата част в акции. Останалите 3.7 млрд. GBP от
стойността на сделката за

датската фирма, която се занимава с охрана и поддръжка на обществени сгради,
са свързани с дълговете й,
които се прехвърлят на новия собственик. Предвижда
се G4S да осигури финансиране от 2 млрд. GBP чрез
емитиране на акции.
Разширяване
на услугите

“Вярваме, че придобиването ще трансформира
нашия бизнес”, коментира
изпълнителният директор
на G4S Ник Бъкълс. С
покупката G4S получава
достъп до пазар за поддръжка на обществени

сгради на стойност 500
млрд. GBP, където способността да се предлагат
и други услуги, заедно
с охранителните услуги,
може да повиши растежа с
1 до 2%, допълва Бъкълс.
“G4S има добра история в
придобиванията и преходът към това да предлага
интегрирана услуга има
някаква логика”, казва
анализаторът на JPMorgan
Робърт Плант.
Позитивни
очаквания

G4S очаква печалбата на
акции да скочи с поне 10%
заради сделката, каза Бъ-

кълс. Той добавя, че 12-те
най-големи притежатели
на акции в компанията
са позитивно настроени
към сделката. В същото
време комбинирането на
бизнесите може да доведе
до “няколко хиляди” съкратени позиции.
Сделката ще създаде глобален доставчик на услуги
с 16 млрд. GBP приходи от
продажби. В същото време
новата структура ще може
да спести 100 млн. GBP
от различни такси преди
данъчно облагане до 2014
г., с което ще се стимулира
растежът на компанията в
развиващите се пазари.
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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 13.10.2011
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
13.10.2011 г.
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ
MYR 10
4,5658
НОРВЕЖКА КРОНА
NOK 10
2,5214
консервативен USD 12,19
12,13
12,07
12,04
11,89
11,89			
Райфайзен-Европлюс-Облигации
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР
NZD 1
1,1153
консервативен EUR 86,77
86,35
85,92
85,50
84,24
84,24			
Райфайзен-Глобални-Облигации
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
PHP 100
3,2924
балансиран
745,78
742,13
731,16
731,16			
EUR 753,09 749,44
Райфайзен-Глобален-Балансиран
ПОЛСКА ЗЛОТА
PLN 10
4,4117
високодоходен EUR 152,37
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ
RON 10
4,5453
151,64
150,91
150,19
145,11
145,11			
Райфайзен-Европейски-SmallCap-Kомпании
РУСКА РУБЛА
RUB 100
4,5447
високодоходен EUR 152,43
151,70
150,97
150,23
146,57
146,57			
Райфайзен-Глобален-Акции
ШВЕДСКА КРОНА
SEK 10
2,1453
високодоходен EUR 258,16
256,93
255,70
254,48
245,87
245,87			
Райфайзен-Източноeвропейски-Акции
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР
SGD
1
1,1229
високодоходен EUR 165,60
164,81
164,02
163,23
157,71
157,71			
ТАЙЛАНДСКИ БАТ
THB 100
4,6952
Райфайзен-Евразия-Aкции
ТУРСКА
ЛИРА
TRY
10
7,9123
високодоходен EUR 206,16 205,18
204,19
203,21
196,34
196,34			
Райфайзен-НововъзникващиПазари в Акции
ЩАТСКИ ДОЛАР
USD 1
1,4343
високодоходен EUR 69,70
69,37
69,04
68,70
66,38
66,38			
Райфайзен-Русия-Акции
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10
1,8019
високодоходен EUR 150,30 149,58
148,87
148,15
143,14
143,14			
ЕВРО
EUR 1
1,9558
Райфайзен-Енергийни-Акции
високодоходен EUR 113,77
113,22
112,67
112,12
109,39
109,39			
Райфайзен-Инфраструктурни-Акции
Валутният курс за митнически цели е курсът
високодоходен EUR 107,50 106,99
на БНБ определен в предпоследната сряда от
106,48
105,96
102,38
102,38			
Райфайзен-Активни-Стоки
месеца и публикуван този или на следващия ден,
консервативен EUR 126,53
125,91
125,30
124,68
122,84
122,84			
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 11 до 18.10.2011 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.

фонд в акции
0.6082				
фонд в акции
0.4899				
					
фонд в акции
0.4016				
Фонд на паричен пазар 1109.8348				
					

17.04.2006
16.08.2006

Смесен - балансиран
95.7437				
Смесен - балансиран
98.1692				
фонд в акции
78.7895				
Фонд на паричен пазар 131.2566				
Смесен - консервативен 95.8736				
Смесен - консервативен 112.9931		
112.8802		
фонд в акции
103.0076		
101.9877		

94.7911				
97.1924				
77.6165				
131.2566				
95.4905				
112.5416		
112.8802		
100.9678		
101.7327		

-4.12%
-5.77%
-6.90%
5.25%
1.10%
4.54%
1.47%

6.23%
5.99%
8.66%
0.26%
1.75%
0.26%
N/A

-4.58%
-7.08%
-7.00%
6.82%
2.46%
5.66%
N/A

-0.82%
-0.42%
-2.67%
7.10%
-1.16%
5.41%
2.15%

фонд в акции

4.5949 				 4.5675 				
-5.55%
8.96%
-3.52%***
4.06%
до 100 000 лв от 100 001 до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.
фонд в акции
0.8864
0.8820
0.8798 		 0.8754 				
-6.42%
13.04%
-2.46%***
-5.34%
													
Смесен - консервативен 10.0622				 10.0420				
0.42%
0.60%
0.42%
0.38%
Смесен - балансиран 17.0908 				 16.9716 				
-2.53%
7.33%
-2.69%
7.93%
фонд в акции
10.2781				 10.1353 				
-5.07%
9.29%
-4.28%
0.36%
													
фонд в акции
0.9769 				 0.9625 				
-14.15%
14.25%
-17.73%
-1.16%
фонд в акции
0.6781 				 0.6681				
-19.33%
16.93%
-10.17%
-7.70%
фонд в акции
0.8863 				 0.8732				
-18.38%
20.97%
-12.78%
-3.42%
до 100 000 лв.		
над 100 000 лв.										
фонд в облигаци
134.4310		
134.2300		 133.9621				
1.76%
2.97%
3.23%
5.50%
Смесен - балансиран
13.5942		
13.5942		 13.4596				
-5.07%
7.92%
-3.75%
0.95%
фонд в акции
0.6385		
0.6323		 0.6260				
-17.02%
15.41%
-12.76%
-8.22%
													
Смесен - балансиран 863.5232				 857.0630				
5.23%
4.30%
9.25%
-4.24%
фонд в акции
755.7247				 750.0709				
2.64%
5.05%
6.76%
-7.88%
													
фонд в облигаци
12.0513				 12.0513				
4.41%
1.04%
5.87%
3.32%
Смесен - балансиран 124.4308				 124.4308				
-0.19%
6.50%
4.62%
2.39%
фонд в акции
7.0614				 7.0614				
-2.25%
11.83%
5.90%
-5.91%
фонд в акции
10.9221				 10.9221				
4.97%
3.77%
7.95%
3.31%
											
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
0.4728		
0.4704		 0.4680				
-16.41%
14.59%
-6.18%
-17.55%
Смесен - балансиран
0.6987		
0.6963		 0.6939				
-8.33%
7.10%
-5.24%
-8.85%
Смесен - консервативен 1.0282		
1.0267		 1.0252				
1.93%
1.47%
2.94%
0.68%
до 50 000 лв / 40000 USD		
над 50 000 лв / 40000 USD										
Фонд на паричен пазар 1.3383		
1.3363
1.3343				
4.18%
0.13%
5.49%
5.33%
фонд в облигаци
1.3477		
1.3437
1.3397				
3.22%
0.34%
4.45%
5.44%
Смесен - балансиран
0.8003		
0.7971
0.7939				
-8.08%
6.14%
-7.84%
-3.98%
фонд в акции
0.5362		
0.5335
0.5308				
-16.02%
10.58%
-15.64%
-10.65%
Смесен - балансиран
0.6568		
0.6542
0.6516				
-8.94%
7.33%
-9.04%
-10.92%
Фонд на паричен пазар												
0.0000		
0.0000
0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
1.0888		
1.0877
1.0333				
3.82%
0.20%
5.05%
4.97%
Фонд на паричен пазар 1.2154			
1.2154				
2.03%
0.18%
2.79%
3.63%
Смесен - балансиран
1.0236			
до 90 дни		
над 90 дни		
-1.98%
3.76%
-0.50%
0.22%
				
1.0083		
1.0185						
							
Смесен - балансиран
7.1773			
7.1773				
-7.19%
8.51%
-5.79%
-5.72%
фонд в акции
5.9221			
5.9221				
-10.15%
10.26%
-11.10%
-8.88%
фонд в акции
2.2956			
2.2956				
-23.39%
13.72%
-22.70%
-27.70%
Смесен - консервативен 9.2883			
9.2883				
-12.02%
6.70%
0.53%
-2.56%
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
0.6319
0.6288
0.6273
0.6226
0.6226
0.6257		
0.6101
-17.83%
12.40%
-19.65%
-8.39%
фонд в акции
0.3296
0.3279
0.6273
0.3247
0.3247
0.3263		
0.3182
-22.21%
14.76%
-24.56%
-22.28%
за поръчки до 250 000 евро		
за поръчки над 250 000 евро
Цена
					
фонд в акции
96.0795		
94.8991		
94.1909		
-17.24%
17.89%
-10.05%
-3.86%
								
фонд в облигаци
314.4045				 313.4627				
0.15%
3.53%
-2.41%
5.81%
13.4872				 13.2215				
1.86%
3.09%
-0.12%
5.02%
Смесен - балансиран
12.0031				 11.6500				
-0.37%
5.48%
-2.32%
2.84%
фонд в акции
8.4638				 8.2148				
-3.77%
8.48%
-2.33%
-3.04%
Смесен - балансиран 20.7952				 20.7952				
-0.29%
5.50%
-0.89%
0.97%
													
фонд в акции
6.7088				 6.6753				
-2.26%
8.61%
5.46%
-8.89%
Смесен - балансиран
8.1581				 8.1173				
-2.59%
8.70%
4.94%
-4.66%
фонд в облигаци
12.5493				 12.5180				
4.71%
1.92%
8.23%
5.66%
													
фонд в акции
1.1801				 1.1565				
-3.50%
6.85%
-0.06%
3.31%
Смесен - балансиран
1.1005				 1.0895				
1.08%
5.63%
5.81%
2.90%

Разлика
0
0,00661
-0,01385
0,00551
0,00294
0,01092
-0,00703
0,00010
0,00204
0,00442
0,00150
-0,02819
0,01083
0,04323
0,01037
0,00000
-0,00017
0,01504
0,00000
0,00197
0,00728
0,05174
0,00441
0,00603
0,01880
0,01829
-0,00334
0,03543
-0,00436
0,00454
0,03296
-0,03714
0,00319
-0,00475
6,51000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 18.10.2011 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.

USD/т
Метал

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

Фонд на паричен пазар 11.8845		
11.8786		 11.8608
11.8727
11.8727
11.8786
3.55%
0.72%
4.86%
5.86%
фонд в акции
7.5082		
7.4339		 7.2852		
7.4339		
N/A
N/A
N/A
N/A
фонд в акции
9.8159		
9.7671		 9.6206
9.6694		
0.0000
-2.80%
13.05%
-0.82%
-0.78%
													
Смесен - балансиран
13.1609				 13.0306				
-3.83%
7.87%
-2.52%
4.63%
фонд в акции
7.1852				 7.1141				
-10.87%
12.43%
-8.89%
-5.42%
фонд в акции
3.5632				 3.5279				
-18.59%
13.32%
-25.12%
-17.76%
фонд в акции
7.7475				 7.5218				
-3.63%
17.10%
1.30%
-7.41%
фонд в акции
9.5212				 9.2439				
-15.52%
16.75%
-16.61%
-2.10%
Фонд на паричен пазар 12.7948				 12.7948				
4.29%
0.23%
5.77%
7.57%
					 до 2 г.		
над 2 г.						
Смесен - балансиран
79.1443				 78.8673		
79.1443		
-4.30%
0.87%
-3.66%
-4.19%
фонд в акции
45.5869				 45.3590		
45.5869		
-6.60%
1.86%
-5.35%
-11.11%
фонд в акции
59.4549				 59.1576		
59.4549		
-7.97%
1.52%
-6.57%
-10.07%
													
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
1.35906				 1.35634				
2.58%
0.92%
3.25%
5.34%
Смесен - балансиран
1.07813				 1.07169				
-1.78%
4.32%
0.64%
1.24%
фонд в акции
0.71043				 0.69988				
-7.94%
8.98%
-3.79%
-6.05%
Смесен - консервативен 0.77624				 0.77160				
2.79%
2.50%
4.30%
-6.84%
Смесен - консервативен 1.08766				 1.08440				
2.93%
0.33%
3.50%
3.41%

Код
За
Стойност
EUR
1
1,96
AUD
1
1,46
BRL
10
8,12
CAD
1
1,4
CHF
1
1,58
CNY
10
2,23
CZK
100
7,9
DKK
10
2,63
GBP
1
2,24
HKD
10
1,83
HRK
10
2,62
HUF
1000
6,65
IDR
10000
1,61
ILS
10
3,91
INR
100
2,9
ISK			
JPY
100
1,84
KRW
1000
1,24
LTL
10
5,66
LVL
1
2,77
MXN
10
1,07
MYR
10
4,58
NOK
10
2,53
NZD
1
1,14
PHP
100
3,29
PLN
10
4,56
RON
10
4,51
RUB
100
4,61
SEK
10
2,14
SGD
1
1,12
THB
100
4,64
TRY
10
7,67
USD
1
1,42
ZAR
10
1,8
XAU
1
2381,51

▶ Цени на цветни метали
Начало на публ.
предлагане

Смесен - балансиран
4.6126
4.6357
4.7971		 4.6126
4.5203			
-6.89%
12.18%
-6.58%
-18.69%
фонд в акции
7.0933
7.1288
7.3770		 7.0933
6.9514			
-6.17%
13.91%
2.02%
-8.79%
фонд в акции
10.2785
10.4327
10.6896		 0.0000
0.0000			
0.96%
0.11%
1.23%
1.34%
													
фонд в акции
2.0406				 2.0406				
-8.83%
29.28%
-4.30%
-50.46%
Смесен - балансиран
2.3738				 2.3738				
-9.45%
26.10%
-6.38%
-44.39%
0.6022				
-1.48%
10.64%
0.62%
-8.73%
до 1 месец		 над 1 месец		
-8.07%
10.64%
-5.86%
-12.94%
0.4875		
0.4765						
0.3937				
-2.48%
10.77%
2.87%
-20.72%
до 180 дни		 над 180 дни		
3.80%
10.64%
4.94%
4.78%
1108.1700		
1076.5398						

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

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

Борса

Единица

Цена

3 м.

Мед	

LME

USD/т	

7566

7470

Калай	

LME

USD/т	

22000

21090

Олово	

LME

USD/т	

1990,5

1992

Цинк	

LME

USD/т	

1900

1900

Алуминий	

LME

USD/т	

2210

2220,75

Алуминиева сплав	

LME

USD/т	

2200

2187

„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.

07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010
08.07.1999
01.06.2009
01.06.2010
28.09.2004
05.01.2006
10.05.2004
04.10.2006
23.11.2007
04.05.2006
17.12.2004
04.05.2006
09.05.2008
09.05.2008
30.01.2006
30.01.2005
30.01.2006
30.01.2009

Нетна стойност
Емисионна
Цена при
на активите на
стойност
обратно
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 18/10/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 0,965913
€ 0,985231
€ 0,961083
ОТП Омега Фонд на Фондовете в акции на
€ 0,824501
€ 0,840991
€ 0,820378
развитите пазари
ОТП Планета Фонд на фондовете в акции
€ 0,714862
€ 0,729159
€ 0,711288
на развиващите се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 13/10/2011 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 18/10/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,175943 лв.
1,175943 лв.
1,175943 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 18/10/2011 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 17.10.2011 г
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0236 лв.

Сентинел - Рапид

1,2154 лв.

01.06.2007
01.06.2007
04.09.2007
18.09.2006
10.06.2008

Източник: БАУД (www.baud.bg)

до 90 дни

над 90 дни

1.0083 лв.

1.0185 лв.

1,2154 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
-1,98 %

- 0,50 %

2,03 %

2.79%

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 14 октомври 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 17.10.2011 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
13.4673
11.9854
8.4513
315.0324
N/A
11.9442
8.4223
Ти Би Ай Комфорт
316.6020
13.3543
N/A
8.3808
Ти Би Ай Хармония
316.6020
13.3543
11.8854
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

Бенчмаркът на БФБ се оцвети в зелено

Sofix: 342.12

+1.27%

Основният македонски индекс се повиши

MBI10: 2168.63

+0.23%

Основният индекс в Сърбия отчете
ръст

BELEX15: 552.65

+0.57%

Число на деня

Световни индекси Повишение
Американските книжа започнаха търговиSGL Carbon
ята със спад

Обем

1 202 160
▶акции на “Еврохолд България” АД бяха изтъргувани на
БФБ, като цената на книжата се повиши с 4.25%

Понижение
Commerzbank

Dow Jones: 11 511.36

-1.14%

Германският индекс регистрира
понижение

DAX: 5859.57

-1.80%

Японският измерител се оцвети в зелено

Nikkei 225: 8879.60

+1.50%

11.75% 6.10%
▶ до 42.46 EUR поскъпнаха
акциите на германския
производител на
специални химикали

▶ поевтиняха
акциите на
германската банка и
достигнаха 1.57 EUR

Rio Tinto търси купувачи за
13 от алуминиевите си заводи
Интерес към активите
се очаква от страна
на световни гиганти
като Alcoa, Chinalco и
Rusal
Втората по големина добивна компания в света Rio
Tinto търси купувачи за 13
от алуминиевите си заводи
с цел да подобри финансовото си състояние. Откакто
през 2008 г. купи Alcan Inc.
за 38 млрд. USD, групата е
разпродала активи за повече от 11 млрд. USD.
За продажба

Rio ще прехвърли дяловете
си в шест австралийски и
новозеландски предприятия в ново подразделение,
преди да ги продаде. Купувачи се търсят и за други
седем завода във Франция,
Германия, САЩ и Великобритания. Решението на
Rio да се фокусира върху
най-печелившите предприятия и да продаде по-малко
печелившите се определя
като правилно от анализаторите. Най-големият акционер в Rio е китайската
компания Aluminum Corp.
Потенциални купувачи

Освен ключови производители като Alcoa Inc. интерес към активите се очаква да проявят и китайски
кандидати, включително

и държавната компания
Chinalco. Най-големият
производител на алуминий в света - руската United
Co. Rusal, също ще обмисли евентуално участие.
“Видяхме обявата на Rio
Tinto днес и на този етап
можем само да кажем, че
ще разгледаме тази възможност”, коментира заместник изпълнителният
директор на дружеството
Максим Соков, цитиран от
Bloomberg.

4%

▶ поскъпнаха акциите
на Rio Tinto на борсата
в Лондон, a в Сидни книжата добавиха 2.4% към
стойността си

Оценка

Според Deutsche Bank активите, които Rio Tinto ще
предложи за продажба,
струват над 8 млрд. USD.
JPMorgan Chase&Co. оценява алуминиевите заводи,
в които компанията има
участие, на 7 млрд. USD, а
делът й - на 5.5 млрд. USD.
Според Investec Bank Plc
активите на Rio Tinto струват 4.3 млрд. USD.
Най-значителен ръст

Алуминият има широк
кръг от приложения - от
опаковки за напитки до
автомобили и самолети.
От всички индустриални
метали той се очаква да
отбележи най-значителен
ръст на търсенето, показват
проучвания. До 2015 г. потреблението ще изпревари
предлагането, тъй като търсенето се увеличава средно
със 7.6% годишно.

▶ Втората по големина добивна компания в света планира да повиши нормата си на печалба до 40% през 2014 г.

Печалба

Rio Tinto планира да повиши нормата на печалба
в алуминиевото си подразделение до 40% през
2014 г., съобщи наскоро
в свой доклад Deutsche
Bank. През 2005 г. преди
сделката за Alcan маржът на компанията е бил

39%. Четири години покъсно той е намалял до
4%, а миналата година
е бил 16%. По думите
на главния изпълнителен
директор на Rio Том Албанийз активите вече не
са включени в стратегията на компанията, макар
че продажбата им може и

да не стане, докато не се
подобри икономическият
климат.
Ценни
активи

Заводът Tomago в Австралия, който се оценява на
1 млрд. USD, и Serbee
в САЩ на стойност 833

млн. USD са най-ценните
активи в списъка от девет предприятия, които
според Deutsche Bank Rio
може да предложи за продажба. Сред другите активи са заводът Lynemouth
във Великобритания и рафинерията Gardanne във
Франция. 

Германия срина надеждите на пазарите
Отложеното решение
за дълговата криза в
Европа доведе до спад
в цената на петрола и
ръст при златото
Германия нанесе удар на пазарите, след като даде да се
разбере, че европейските лидери едва ли ще дадат крайно
решение на дълговата криза
в еврозоната. Германският
канцлер Ангела Меркел е била категорична, че “мечтите”,
които вземат връх сега - че с
този пакет всичко ще бъде
решено и всичко ще свърши
в понеделник, няма да се
реализират.
▶ Цената на петрола уверено пое надолу

Петрол
снимки bloomberg

Отложеното решение логич-

но доведе до спад oт 0.7% в
цената на суровия петрол,
която напусна върха от 88
USD за барел. Цената на
петрола за доставка през ноември спадна с 50 цента,
или с 0.6%, до 86.30 USD за
барел в сутрешната търговия
в Ню Йорк. По-рано цената
нарасна с 1.6% до 88.18 USD
за барел заради очакванията
Китай да обяви икономически ръст от над 9% за последното тримесечие. Цената на
петрола сорт “Брент” за доставка през декември намаля с
96 цента, или 0.9%, до 111.27
USD за барел в Лондон.
Златото нагоре

Новината, че спасителният
план е отложен във времето, доведе до поскъпване

на златото, което достигна
1923.70 USD/тр. у. Цената на златото за доставка
през декември се покачи
с 0.3% до 1688.10 USD на
борсата в Ню Йорк. По-рано фючърсите достигнаха
1696.80 USD - най-високото ниво от 23 септември насам. Среброто също
поскъпна, като фючърсите
за доставка през декември
нараснаха с 0.2% до 32.245
USD/тр. у.
След като Германия охлади ентусиазма на пазарите,
сега те очакват 23 октомври, когато световните и
европейските политици
ще се срещнат в Брюксел
и окончателно трябва да
представят решенията за
справяне с кризата. 
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Заради обвинения на бившия президент

Акциите на Olympus се сринаха с 24%
Майкъл Уудфорд
обвини компанията за
скрити плащания при
сделка за придобиване

снимки bloomberg

Акциите на японския
производител на камери
и медицинско оборудване
Olympus поевтиняха вчера
с рекордните за последните три десетилетия 24%.
Това се случи в резултат
на скандал, който стана
публично достояние в петък, когато беше уволнен
президентът на компанията
Майкъл Уудфорд заради
разногласия по отношение
методите на управление,
пише Bloomberg.
Освобождаването на британеца дойде две седмици
след като бордът похвали
Уудфорд за работата му
и доброто представяне на
компанията. Още в петък
резкият ход доведе до 18%
спад в цената на акциите на
Olympus.
В отговор на уволнението си бившият президент
разпространи чрез медиите
твърдението, че е бил освободен, тъй като е установил съмнителни плащания,
свързани с придобиването
на друга компания. Обвиненията на Уудфорд са за фалшифициране на счетоводни
отчети, нерегламенирана
финансова помощ и нарушаване на задълженията
на борда.
Пред Wall Street Journal
бившият президент заявява,
че е отправил призив към
председателя на борда Цуйоши Кикукава да подаде
оставка. Според Уудфорд,
който работи за Olympus

над 30 години, целият борд
е подчинен на председателя
и всяко решение се взима
единодушно според неговата воля.
От Olympus отрекоха в
корпорацията да е имало
порочни практики, а Кикукава отказа да коментира
думите на бившия си колега. Той ще заеме поста на
Уудфорд като президент.
Обвиненията на Уудфорд

Според доклад, изготвен
по поръчка на Уудфорд
от PricewaterhouseCoopers,
Olympus e платила 687
млн. USD на две консултантски компании за придобиването на Gyrus Group
през 2008 г. Тези такси
представляват повече от
една трета от цената на
сделката (2 млрд. USD).
Таксите за консултантски
услуги при сливания и
придобивания зависят от
самата сделка, но обикновено варират от 1 до
5% от общата й стойност,
заявяват пред Bloomberg
неназовани източници, пожелали анонимност. “Нямахме възможността да
установим наличието на
нелоялни практики в компанията и все пак трябва
да отбележим, че сумите

в сделката, както и някои
странни действия не може
да останат незабелязани”,
допълват източниците.
Вицепрезидентът на
Olympus Хисаши Мори каза, че това са спекулации.
Реакции
и последствия

Токийската фондова борса
отказа да каже дали ще започне някакво разследване
заради твърденията на Уудфорд. Reuters съобщи, че
медиите в Япония избягват
да коментират новината с
Olympus.
Анализатори смятат, че
отстраняването на Уудфорд
ще провали намеренията
на Olypmus да съкрати разходите си, които той се
опитваше да въведе. Предложението му се ползваше
с широка подкрепа в европейското подразделение на
компанията.
Сривът на цената на акциите от петък и понеделник заличи 3.2 млрд. USD
от пазарната стойност на
компанията. Причината за
рязката промяна според
анализатори в Reuters се
дължи на това, че уволненията в топмениджмънта
на големите японски компании са рядкост.

3.2

▶ млрд. USD от пазарната капитализация на
компанията бяха заличени заради срива на борсата в
Токио

Samsung иска да блокира продажбата на
iPhone 4S в Япония и Австралия
Съдебната битка
между двете
корпорации вече
излиза много по-скъпа
и дълга от очакваното
досега
Южнокорейската корпорация Samsung Electronics
заведе дело срещу Apple
в Япония и Австралия в
опит да спре продажбата
на най-новия смартфон на
компанията iPhone 4S в тези държави. Samsung иска
и временна възбрана върху продажбата на таблета
iPad 2 и предишния модел
iPhone 4 в Япония. Технологичният гигант твърди,
че Apple нарушава неговите патенти в областта на
безжичните комуникации и
технологии за потребителски интерфейс.
Съдебните битки между
двата най-големи производителя на смартфони и
таблети се водят по целия
свят от април насам, когато
Apple казаха, че устройствата от серията Galaxy

на Samsung “безсрамно”
копират външния вид на
iPhone iPad. Миналата седмица съд в Австралия блокира продажбите на таблета
Galaxy Tab 10.1, а Samsung
заведе искове във Франция
и Италия, с които се настоява за забрана на продажбите на новия iPhone.
“Apple продължават да
нарушават нашите патентни права и да се възползват
безплатно от нашите технологии”, пише в изявление на
Samsung. “Ние няма повече
да стоим безучастно и ще
защитаваме интелектуалната си собственост”, казват
от компанията. Съдебната
борба между двете фирми
продължава по-дълго и излиза по-скъпо, отколкото се

Рекорд
Apple продава
4 млн. 4S
за три дни
▶ От появата на найновия iPhone на пазара от
него са били продадени над

очакваше първоначално.
Такъв тип съдебна сага не
е добра за двете компании
предвид техните бизнес взаимоотношения, казват анализатори. Apple купува поголямата част от своите чипове и дисплеи от Samsung.
Компанията от Купертино
притежава 19.1% от пазара
на смартфони, но нейният
конкурент от Южна Корея
стопява разликата и вече
има 16.2% по данни на IDC.
Apple съди и тайванската
НТС, която както и Samsung
използва операционната
система Android за своите
смартфони. Разработваната от Google платформа
е лидерът при мобилния
софтуер с дял от 43%.
4 млн. бройки, похвалиха
се от Apple. Само за първите 24 часа от дебюта на
4S Apple са получили 1 млн.
онлайн поръчки за него.
Заедно с новия телефон
операционната система
iOS вече ползват 25 млн.
души.

Владислав Рашков
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BlackBerry и голямото
разочарование
Блокирането
на популярните
смартфони
предизвика
силно
недоволство на
потребителите,
а в бъдеще може
да доведе и до
нови загуби
за компанията
производител
RIM

Потребителите
на
BlackBerry често проклинат сигнала, който им
известява, че имат нов
имейл, който изисква вниманието им, където и да се
намират. Още повече хора
обаче проклинат липсата
на този сигнал, отбелязва
Economist.
През миналата седмица в Европа, по-късно в
Близкия изток, Африка и
Индия, а накрая и в Северна и Южна Америка
милиони потребители на
смартфоните BlackBerry
дълго време не можеха да
проверяват електронните
си пощи, да изпращат съобщения и да използват
интернет. На 13 октомври,
три дни след началото
на проблема, канадският
производител на устройствата Research In Motion
(RIM) обяви, че услугите
са напълно възстановени.
Майк Лазаридис, който е
един от двамата изпълнителни директори на компанията, се извини публично
на потребителите. "Вие
очаквате нещо повече от
нас. И аз очаквам повече
от нас", каза той. От появата на проблема обаче
стотици клиенти на RIM
изразяват недоволството
си от компанията в Twitter
и Facebook, разбира се,
не от своите BlackBerry
смартфони.
Проблемите
започват в Европа

Изпълнителният директор на компанията обясни, че проблемът се крие
в превключвател в европейската инфраструктура
на компанията, която се
намира близо до Лондон.
Това е предизвикало натрупване на съобщения и оттам първоначалните закъснения

▶През миналата седмица милиони потребители на смартфоните BlackBerry дълго време не можеха да проверяват електронните си
пощи, да изпращат съобщения и да използват интернет
снимка bloomberg

на регионално ниво. Към
12 октомври проблемът се
разпространява в Америка
като следствие на глобалния
трафик на BlackBerry устройствата. Съобщенията от
и към Европа причиняват закъснения и от другата страна
на Атлантическия океан.
Икономическа
обстановка

Едва ли има по-лош момент
за производителя RIM, в който да се появят проблемите.
Компанията изживя тежка
година. В тримесечието, приключило през август, приходите на RIM бяха със 100%
по-ниски от миналата година
и достигнаха едва 4.2 млрд.
USD. Печалбата е 329 млн.
USD, което е спад наполовина. Според консултантската
фирма Gartner за второто
календарно тримесечие
делът на RIM на пазара за
смартфони е намалял до
12%. Преди година те са
имали пазарен дял 19%.
Заради проблемите компанията загуби доверието
на инвеститорите. Акциите на RIM загубиха над
60% от стойността си.
Потребителите и
"черната боровинка"

Смартфоните BlackBerry
имат редица страстни последователи. Всички хора,
които пътуват непрекъснато, имат нужда да поддържат връзка с колеги и

4.2 7%
▶млрд. USD са приходите на Research In Motion
за псоледното тримесечие

▶по-малък пазарен дял
има Research In Motion
за тази година спрямо
2010 г.

клиенти, затова не могат
да се разделят със своята
"черна боровинка". Специфичните QWERTY клавиатури са малко трудни
за използване от пръстите
на хора на средна възраст,
въпреки че се предлагат и
устройства със сензорни
екрани. В информационно-технологичните отдели, най-вече в компании,
които отделят специално
внимание на сигурността,
BlackBerry са изключително популярни. Животът
става значително по-лесен
с компютър на всяко бюро
и смартфон във всяка ръка, свързан със системата
на компанията.
Младежите, о сновно
във Великобритания, са
приели бързо безплатната
услуга за изпращане на
съобщения на BlackBerry
(BBM). Същата услуга
предизвика гнева на политиците, които искаха тя да
бъде временно недостъп-

на по време на протестите
през лятото, защото стана
ясно, че организаторите
на безредиците я използват.
Конкурентна среда

Бизнесът със смартфони се развива и променя.
Вече не само пътуващите
непрекъснато, а и техните
шефове искат да използват собствени смартфони,
произведени и от други
фирми. Създаденият от
Apple iPhone и базираните на система Android
платформи са конкуренцията на BlackBerry. Те имат
много повече приложения
и просто са по-популярни.
След неприятностите през
изминалата седмица много
притежатели на BlackBerry
биха могли да се изкушат и
да заменят стария си смартфон с новата версия на
iPhone, която беше пусната
на пазара на 14 октомври.
Друг проблем, който пре-

Компенсация за проблемите
RIM ще предложи месец
безплатна поддръжка
Research In Motion ще предложи на един месец безплатна техническа поддръжка в опит да запази клиентите
си след най-големия срив в историята на компанията.
Приложенията ще бъдат достъпни за потребителите от 19 октомври.
Фирмата ще предложи на абонатите си и свободен
достъп до онлайн приложения за един месец. Това
обяви компанията чрез имейл вчера. "Извинихме се на
потребителите си и ще работим неуморно, за да възвърнем доверието им", посочи изпълнителният директор Майк Лазаридис. "Предприемаме незабавни и предприемчиви действия, за да предотвратим повторната поява на подобен проблем", допълни той.
Някои мобилни оператори като испанската Telefonica
SA вече са обявили, че ще компенсират клиентите
си за неудобството. Според анализаторите такива
компании ще се опитат също да прехвърлят част от
щетите върху RIM.

чи на компанията, е фактът,
че RIM се бави при предлагането на нови продукти,
като се има предвид, че
BlackBerry не е единственият им бизнес. Фирмата навлезе и на пазара за
таблети, като пусна 500 000
бройки от своите PlayBook
за първото тримесечие на
годината. През второто
обаче захраниха пазара
само с 200 000 таблета.
Според консултантите от
Gartner операционната

система QNX на PlayBook
е обещаваща платформа и
има шанс RIM да продаде 3 млн. устройства до
края на годината. Дори
и така картината обаче
не изглежда успокояваща на фона на очакванията за конкурентите.
Прогнозните продажби за
iPad достигат 46 млн., а
прогнозите за таблетите,
базирани на Android - 11
млн. броя.
Златина Димитрова
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20 Тенденции
▶ През 2008 г. в Страната
на баските имаше масови
протести срещу отстраняване на местни политически партии. Тя бяха
сочени за наследници на
националистическата
партия "Батасуна", която
беше забранена през 2003
г. заради сътрудничеството си с ЕТА

ЕТА пред отказ
от насилието
След 40 години и над 800 убити тази седмица се очаква баската сепаратистка
организация да обяви край на въоръжената борба
Испания е в очакване на историческа стъпка - баската
сепаратистка групировка ЕТА
вероятно ще обяви окончателен отказ от насилието до
края на седмицата, съобщава
в. Guardian, позовавайки се
на източници, запознати с
преговорите.
Пристигането на бившия
главен секретар на ООН Кофи
Анан в Страната на баските и
скорошният призив от стотици осъдени активисти на ЕТА
за край на насилието също се
приемат за признаци, че организацията ще обяви важната
промяна в най-скоро време. В
продължение на няколко седмици високопоставени членове на правителството на премиера социалист Хосе Луис
Родригес Сапатеро заявяват,
че очакват сепаратистите да
предприемат такъв ход.
От септември 2010 г. ЕТА
вече спазва "постоянно" прекратяване на огъня, макар в
миналото организацията да
е нарушавала едностранно
подобни споразумения.
Макар да не е ясно точно
какви думи ще използва ЕТА
в предстоящото си изявление,
по всичко личи, че то ще е
необратима стъпка към края
на организацията, в чиито
атентати са загинали над 800
души през последните 43 години.

Очаква се ЕТА да реагира
бързо на призивите за разоръжаване, но едва ли ще се
стигне до разпускането й.
Вероятно баските ще последват примера на ИРА, която
призова членовете си да използват изключително мирни
средства, без да се разформироват. Специалистите с опит
с ЕТА обаче предупреждават,
че групировката остава непредсказуема.
Политическа воля

Тези драматични събития се
развиват само месец преди
общите избори в Испания
на 20 ноември. Прогнозите
са, че те ще доведат до смяна
на правителството, тъй като
вероятно ще бъдат спечелени
убедително от консервативната Народна партия (НП) на
Мариано Рахой.
Макар традиционно консерваторите да отказват какъвто и
да е диалог с ЕТА, известно е,
че са осъществявали контакт
с групировката по време на
едно от предишните прекратявания на огъня през 1998 г.
Тогавашният министър-председател от НП - твърдолинейният Хосе Мария Аснар,
когото ЕТА се опита да убие
с кола бомба през 1995 г., дори
премества част от лишените
от свобода баски активисти в

затвори близо до родните им
места в знак на добра воля.
През миналия месец регионалният премиер на автономната област Страната на
баските - социалистът Патчи
Лопез - предложи всички затворници на ЕТА, излежаващи присъдите си из цяла Испания, да бъдат преместени
в затвори в самата автономна
област. Това стана в отговор
на отправен от затворниците
призив към ЕТА да се откаже
от насилието.
Лидерът на консерваторите Мариано Рахой избягва да
коментира последните признаци, че ЕТА търси начин за
излизане от смъртната хватка
на тероризма. През последните четири години, в които
е в опозиция, Рахой почти
не е споменавал ЕТА, която
беше идея фикс на партията
му по времето на Аснар.
Местното ръководство на
Народната партия в Страната
на баските, членове на което
са били убивани от ЕТА през
годините, също подкрепя порафинирани методи, чрез които да помогнат на сепаратистите да прекратят дейността
си, отбелязва Guardian.
Предизвестен край

ЕТА, която е в списъка на
терористични организации в

Европейския съюз и САЩ,
е в упадък през последното
десетилетие и капацитетът
й да нанася удари на испанска територия е сериозно отслабен. Въпреки това
през последните години се
провалят опитите да се прекрати окончателно терористичната й дейност.
Решението на организацията да се откаже от оръжието ще изглежда като
признаване на поражението
й пред испанската и френската полиция. Изказват се
опасения, че то може да
провокира създаването на
отцепнически групи, целящи продължаване на насилието, подобно на "ИРА
- истинска" в Северна Ирландия.
По време на разговорите
през тази седмица посредниците, между които е и
бившият шеф на кабинета
на Тони Блеър - Джонатън
Пауъл, ще обсъждат мирния
процес с местни политици.
Сред тях са както близки до
ЕТА радикални сепаратисти, така и баският клон на
социалистическата партия
на Сапатеро. В разговорите
обаче не участват представители на Народната партия.
Филип Буров

Зов за мир

Според източниците на
Guardian оправданието за ЕТА
да обяви готовност за сваляне
на оръжието ще бъде дадено с
публично обръщение на Анан
и други медиатори, включително президента на "Шин
Фейн" (политическото крило
на ИРА) Джери Адамс. В него
те ще призоват сепаратистите
да се откажат от въоръжените
средства за борба. Очаква
се радикалните политически
лидери на ЕТА да имитират
действията на Адамс по време
на мирния процес в Ълстър
през 2005 г., когато той директно призова ИРА да сложи
край на насилието.

▶ На 30 декември 2006 г. ЕТА едностранно прекрати обявеното "постоянно" примирие с
бомбен атентат на летището в Мадрид, при който загинаха двама души

Дългият път към мира

1959 г.

▶ Euskadi Ta Askatasuna (на баски
- родина и свобода) е основана,
за да се бори за независимост на
четири северни испански провинции и част от Югозападна
Франция

1968 г.

▶ Първото потвърдено убийство на организацията - на
полицая Хосе Пардинес

1973 г.

▶ Убит е адмирал Луис Кареро
Бланко, дясната ръка на диктатора Франсиско Франко

1975 г.

▶ Франко умира

1980 г.

▶ Най-кървавата година.
Убитите от ЕТА са 118

1992 г.

▶ Залавянето във Франция
на голяма част от колективното ръководство на
ЕТА бележи началото на упадъка на терористичната
организация

2006 г.

▶ Обявеното "постоянно"
примирие е прекратено
от бомбен атентат на 30
декември на летището в
Мадрид (на снимката), при
който загиват двама души

2010 г.

▶ През септември е обявено
ново примирие, което става
постоянно от януари 2011 г.
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Червените банкери на Китай
Цзян Цзянкинг
управлява найголямата банка в
света, но получава
заплата, на която
западните му
колеги биха могли
само да се изсмеят

▶Много от китайските
топбанкери се примиряват
със скромните си заплати с
надеждата да се издигнат в
политическата среда. За тях
банката е само стъпало в
кариерата им, от което да се
сдобият с влияние и управленски
опит на високо ниво

През тийнейджърските
си години Цзян Цзянкинг
е добър комунист, който живее в провинцията Дзянси. По време на
културната революция
на Мао Дзедун е миньор
в Хенан. Днес работата
му е “малко” по-значима - той управлява найголямата банка в света,
Industrial and Commercial
Bank of China (ICBC),
пише Reuters.
Няколко милиона
разлика

Въпреки високия си пост
китайският топмениджър
взима заплата, която може
да накара и най-упоритите социалисти да се просълзят от гордост. През
2010 г. Цзян е спечелил
едва 150 хил. USD, което
е само 1.5% от заплатата
на изпълнителния директор на Bank of America
Брайън Мойниън. За същия период възнаграждението на последния е
близо 10 млн. USD. Което
пък е два пъти по-малко
от спечелените за управлението на JP Morgan 20
млн. USD, с които може
да се похвали Джейми
Димон.
През 2008 г. Цзян Цзянк и н г п ол у ч а ва о кол о
240 000 USD, но заплатата му през последните
четири години устойчиво
намалява, също както намалява и възнаграждението на колегите му в останалите водещи китайски
банки.
Голямата четворка

В момент а “Голямат а
четворка” на китайските
банки отново е актуална
тема, защото страната започва все по-осезаемо да
усеща проблемите на световната икономика. Миналата седмица Central
Huijin, филиал на държавния инвестиционен
фонд China Investment
Corp, започна да купува
акции на банките ICBC,
China Construction Bank,
Agricultural Bank of China
и Bank of China, за да запази цените им на борсата и да успокои местните
инвеститори.
Цзян Цзянкинг е само
един от многото примери

1.5%

▶ от възнаграждението
на изпълнителния
директор на Вank
of America e получил
китайският му колега
Цзян Цзянкинг през 2010 г.,
или едва 150 хил. USD

Визитка
Кой е Цзян
Цзянкинг
▶ Цзян Цзянкинг
завършва Шанхайския
университет по
финанси и икономика
през 1984 г., по-късно

за това, че китайските топбанкери са от различна
порода. Под прилежните
прически и ушити по поръчка костюми начело на
най-големите китайски
банки CCB и ICBC стоят
първите и най-важни членове на комунистическата
партия, назначени от правителството. В момента
най-големите финансови
институции в страната
са държавни, ръководителите на банките пък са
начело на Централния комитет на партията, който
пък е управляван от президента Ху Дзинтао.
Връзките на партията
с “Голямата четворка”
повдигат много въпроси
за това кой и за кого точно
работи. Това най-вероятно ще стане ясно догодина, когато Ху Дзинтао и
премиерът Вън Дзябао ще
бъдат заменени, а същата
съдба ще споделят много
от топбанкерите.
Червеният
мениджмънт

Много от топмениджърите начело на китайските
банки се примиряват със
скромните си заплати с
надеждата да се издигнат
в политическата среда и
така да увеличат влиянието си. За тях позицията
в банката е само стъпало
в кариерата им, от което

придобива магистърска
и докторска степен
от университета
“Дзянтон” в Шанхай.
Интересите му
включват теоретични
и практически методи
за банкови иновации и
корпоративна теория
на промишления и

Под
прилежните
прически
и ушити по
поръчка
костюми начело
на най-големите
китайски банки
CCB и ICBC
стоят първите
и най-важни
членове на
комунистическата партия

да се сдобият с управленски опит на високо ниво.
Повечето са назначени
в банките, след като са
получили завидни политически позиции, други
са бивши членове на регулаторни органи.
Изпълнителният директор на CCB Гуо Шукинг е типичният хибрид
- китайски бизнесмен и
бюрократ. Освен шеф на
банка номер 2 в света той
е магистър по марксистко-ленинска философия.
Кариерният му път е типичен. Първо е бил вице-

финансовия капитал.
▶ През 1993 г. е назначен
за вицепрезидент на
шанхайския клон на
ICBC. Две години покъсно е президент на
Шанхайската общинска
кооперативна банка.
През 1997 г. отново се
връща в ICBC като неин

президент за Шанхай, а
през юли 1999 г. е повишен
до вицепрезидент
на същата банка и
заместник партиен
лидер. От февруари
2000 до октомври
2005 г. е президент
на Китайската
комунистическа партия.

губернатор на китайската провинция Гуейджоу.
След това застава начело
на държавната инвестиционна компания Central
Huijin, а преди да бъде
назначен за председател
на CCB, е директор на
държавното звено за чуждестранна търговия.

За разлика от останалите топмениджъри, които често прескачат от
една компания в друга,
трансферът на “червените” мениджъри не е
особено разпространен.
Много малко от тях предпочитат да напуснат света
на държавните компании

▶ През 2005 г., когато
ICBC става публична
компания, Цзян Цзянкинг
става председател на
борда на директорите
и ръководител на
комунистическата
партия. В момента е
член на 17-ия Централен
комитет на партията.

и да започнат работа в
частни чужде ст ранни
компании или финансови институции. Въпреки
че Китай има претенции
да е страна, водена от
принципите на пазарната
икономика, явно това е
преход, който все още не
е готова да извърши. 

▶Изпълнителният директор на CCB Гуо Шукинг е типичният хибрид - китайски
бизнесмен и бюрократ. Освен шеф на банка номер 2 в света той е магистър по
марксистко-ленинска философия
снимки bloomberg
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80% от банките са наели фирми
за поддръжка на сградите си
Аутсорсингът на услуги
е най-разпространен
при охраната

Растеж

Между 20% и 40% е нараснал обемът на фасилити бизнеса у нас през по-

следната година. Степента
на покачване е различна за
различните сегменти, но така
или иначе развитието на този
бранш в България става все
по-осезаемо. Според експерти все повече собственици
на сгради се доверяват на
фирми за поддръжка, а и
така си спестяват до около
20% от разходите. Причината
е, че фирмите за фасилити
мениджмънт имат договори
с подизпълнители за много
обекти и така са постигнали
по-ниска цена на услугата.

Почистване

Техническа поддръжка

47% 35% 15%
▶ от охранителните услуги в сградите в България се аутсорсват, докато
в Западна Европа делът е 85%

▶ от сградите у нас ползват фасилити компания за почистване на
фона на 61% в Западна Европа

▶ са сградите, за които има наета
компания за техническата им поддръжка, докато в Западна Европа те са 95%

Техническата
поддръжка най-нежелана

Най-голям е контрастът в
ползването на фасилити услуги между България и страните от Западна Европа по
отношение на техническата
поддръжка. В България само за 15% от сградите има
наета фасилити компания.
За сравнение в Европа цели
95% от собствениците са

Бизнес имоти
Офис площите са се увеличили с 15%
▶ Офис площите са се увеличили с 15%
▶ Общият обем на офисите в страната в момента е 1 367
000 кв. м. Ръстът спрямо 2010 г. е около 15%.
▶ Допълнителни 135 000 кв. м нови офис площи са се появили на пазара през последната година.
▶ Обемът на търговските площи към момента е 559 600
кв. м на фона на 449 770 кв. м през 2010 г.
▶ След като през 2011 г. на пазара на логистични площи се
появиха още 32 400 кв. м, общият им обем към момента е
628 000 кв. м, което е ръст с около 20% спрямо миналогодишния общ обем - 522 000 кв. м.
▶ Незаетите бизнес площи остават около 30%.

Снимка боби тошев

Над 80% от банковите институции са предоставили поддръжката на материалната
си база в ръцете на професионална компания, съобщиха
експерти на Шестия международен фасилити форум в
София. В повечето случаи
има наета външна компания
за целта, а много рядко услугите се поверяват на дъщерна компания на трезора. В
същото време половината от
офисните сгради в страната
също имат фирми за професионална поддръжка. Съвсем логично всички големи
търговски центрове, както и
телекомите в страната, също
имат специализирана поддръжка на сградите, независимо дали това са дъщерни
фирми на дружествата инвеститори, или за услугите е
наета външна компания.

Сигурност

осъзнали необходимостта от
тази услуга.
Охраната, без която
не може

"От всички фасилити услуги
в България най-популярна
е охраната - 47% от тази
дейност в страната ни се
аутсорсва, докато в Западна
Европа сигурността на над
85% от сградите се оставя
в ръцете на външна компания", коментира Бисера

Иванова, изпълнителен
директор на "Фасилити
оптимум" България. "Друга сравнително популярна
услуга тук е почистването
- 35% от сградите ползват фасилити компания за
това, но все пак на Стария континент цели 61%
от собствениците решават
професионалните фасилити
мениджъри да се заемат
с почистването", допълни
Иванова.

Поддръжка
за добра цена

Според Сергей Койнов, изпълнителен директор на
Forton International, професионалните фасилити
услуги имат две ключови
предимства - спестяване на
разходи по поддръжката на
сградата, както и възможност за предприемачите да
се концентрират върху основния си бизнес, оставяйки
поддръжката на сградите си

в ръцете на компания професионалист. Койнов очаква в
близко бъдеще предприемачите да се концентрират върху подобряването на качеството на имотите и средата
около тях. Изпълнителният
директор на Forton смята,
че бъдещето на фасилити
услугите се крие във възможността чрез правилна
поддръжка да увеличат цената на постройките.


Красимира Янева

За 10 години

Броят на жилищата в България е нараснал с 5.4%
Заради ваканционните
имоти най-голямо увеличение има в областите
Бургас и Варна
Докато населението на България е намаляло със 7%,
броят на жилищата в страната е нараснал с 5.4% спрямо
преброяването от 2001 г. От
3 688 802 през 2001 г. жилищата са вече 3 887 076 през
2011 г.
Повече жилища и
по-малко население

"Още тук проличава разминаването между демографските
тенденции и жилищния пазар. Все пак следва да се
отбележи и че нарастването
на жилищния фонд е сравнително малък процент на
фона на бума, който изживя
имотният пазар през изминалото десетилетие, и на фона
на нарастванията, измерени
при предишни преброявания. Например през 90-те
години броят на жилищата е

Снимка емилия костадинова

нараснал с 20% ", коментира
Полина Стойкова, оперативен директор на "Бългериан
пропертис".
Най-голямо увеличение на
броя на жилищата за периода
2001-2011 г. има в областите Бургас и Варна. "Това се

дължи както на активното
строителство в самите областни градове, така и на
масовото строителство на
ваканционни жилища, които
бяха изградени в прилежащите курортни градове в
тези области", пише в анализ

на "Бългериан пропертис".
Скокообразното
нарастване е
останало в миналото

От данните от минали преброявания на населението и
жилищния фонд в България

се вижда, че от 1965 г., откогато датират първите данни
на Националния статистически институт, броят на жилищата непрекъснато нараства.
През 1975 г. те се увеличават
с 20% спрямо 1965 г., а през
следващите 10 години (до
1985 г.) с още 15%. През тези
години и населението бележи
положителен прираст - съответно 6 и 2%, което обяснява
и нарастващата нужда от
строителство на нови жилища.
При преброяването от 1992
г. се установява, че има забавяне на темпа на нарастване
на жилищния фонд до 6.5%.
В същото време населението
има отрицателен естествен
прираст -5.15%. Отрицателният прираст на населението
продължава и през следващите вече близо 20 години,
а същевременно броят на
жилищата продължава да
нараства. Това разминаване
се обяснява с интереса за покупка на имот за инвестиция

97.5%
▶ са хората, които са собственици на жилището си

и тенденцията на нарастване
на цените на имотите, пише
в анализа на "Бългериан пропертис".
Резултат - живот
нашироко

Данните на НСИ показват
още, че наред с намаляването на населението процесът
на нарастване на жилищния
фонд е довел до намаляване
броя на обитателите на 1 жилище от близо 4 човека през
1965 г. до 1.9 човека в жилище през 2011 г. Процентът на
собственост на жилищата в
България е 97.5%. Той е доста по-висок от този в другите
европейски страни. Там той
варира между 50 и 80%.


Красимира Янева
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Фонд продава офис сграда на търг
От дружеството се
надяват да намерят
купувач, въпреки
че сградата няма
наематели

▶Бизнес
сградата на бул.
“Цариградско шосе”
вече официално се
продава

“Фонд имоти” АДСИЦ организира търг за продажба
на сграда с магазини и
офиси на бул. “Цариградско шосе” 159 в София.
Ценовите предложения в
офертите не са обвързани
от минимална продажна цена. Цената на документацията за участие в
търга е 100 лв. От фонда
уточняват на сайта си, че
се приемат само оферти
от кандидати, които са закупили документацията и
приели условията за участие. Оферти се подават до
17 часа на 8 ноември.
Какво всъщност
се продава

Сградата е с разгъната
застроена площ от 35 079
кв. м и е въведена в експлоатация с разрешение
за ползване през 2010 г.
Офис площите от клас
“А” са 17 560 кв. м и са
разположени на 14 етажа. Търговските площи
са 6182 кв. м - на 2 етажа.
Площта на ресторантите,
кафенетата и терасите е
1906 кв. м. Сградата има
подземен паркинг на 2
нива с 363 места и още 32
надземни в задната част
на сградата.
Сградата се намира съвсем близо до метростанцията на бул. “Цариградско
шосе” на Международния
изложбен център, която
трябва да бъде открита
догодина. Към нея е изграден един от т. нар. буферни паркинги с 1500 места.
В тези паркинги се очаква да паркират колите си
гостите на София, които

Финал
ЕП купува бизнес
център в София
за 8.2 млн. EUR
▶ До края на годината
трябва да бъде финализирана сделката с
Европейския парламент
за продажбата на 7етажния бизнес център

влизат от автомагистрала
“Тракия”.
Цели и неуспехи

“От известно време търсим
купувач на сградата, но
основната ни цел беше тя
да има наематели. Понеже

на ул. “Г. С. Раковски” в
София, съобщи Веселин
Генчев. В нея трябва да
се помещава българското
представителство на
Европейската комисия.
В момента в сградата се
извършват довършителни работи. Прехвърлянето на собствеността на
сградата ще стане, след
като тя има разрешение
за ползване, което се

очаква да бъде получено
до края на годината.
▶ Цената, на която се
продава бизнес сградата,
е 8.2 млн. EUR, като в
нея обаче се включват и
довършителни работи.
Първоначално беше обявена цена от 9 млн. EUR,
но по-късно е намалена.
▶ Бизнес сградата е с
площ около 2523 кв. м, с
офиси, приемни помеще-

ния и подземен паркинг.
80% от собствеността върху имота на
ул. “Раковски” ще е на
Европейския парламент,
а останалите са обезщетение на частно лице,
собственик на земята.
Европейската комисия на
годишни вноски ще възстанови 60% от сумата,
която ще плати парламентът.

не успяхме да я отворим
с един ключов наемател,
който да наеме 4000-5000
кв. м, ние решихме да я
обявим за продажба на
търг”, обясни изпълнителният директор на “Фонд
имоти” АДСИЦ Веселин

Генчев. Той допълни, че
ключовият наемател е бил
важен, за да може да се
покриват експлоатационните разходи. “Основната
ни цел беше сградата да
има наематели, защото
така тя можеше да бъде

продадена на по-висока
цена”, допълни Генчев.
Той призна, че един от
вариантите за наемател е
бил “М-Тел”, но фондът
не бил правил опити да
продаде сградата на телекома. Въпреки неуспе-

хите досега с намирането
на наематели и купувач
Генчев е убеден, че сградата ще бъде реализирана,
защото е много близо до
метростанцията на бул.
“Цариградско шосе”.
Опитът досега

През пролетта на 2009 г.
“Фонд имоти” АДСИЦ организира търг за продажба на правото на строеж
върху урегулиран поземлен имот в Кюстендил с
начална цена от 1.25 млн.
лв. Кандидат-купувачи
не се явиха. След това
правото на строеж беше
продадено, но нито купувачът, нито цената бяха
оповестени.
Красимира Янева

Откритите молове - успехът зависи от климата
Инвестицията в тези Традиционно този формат
търговски центрове е се развива в места, където
не е много студено, но не
по-малка
Да пазаруваш при 35 градуса по Целзий в открит
мол не е най-добрият вариант за приятно прекарване
на времето. Макар и поевтино, за инвеститорите
едва ли е най-изгодно да
изградят такъв мол в Атина
например, където лятото е
дълго и изключително горещо - клиентите ще трябва да пазаруват под пaрещите лъчи на слънцето, а
това едва ли е най-добрият
вариант за продължително
пазаруване. От друга страна, климатиците в магазините са спасение, но те не
може да се “преборят” с
температурите в горещите
пасажи.
Температурата
на успеха

“Изграждането на открит
мол е свързано с определени климатични особености.

Междинният
вариант

“Би могло да се разгледа
и хибриден мол с открита
и закрита част. Не е ясно
как такъв модел би сработил в България”, поясни
Йорданова. По думите й
гръцкият “Космос” има и
открита част и тя работи
успешно.

е и много топло. Иначе е
доста трудно за менажиране и за привличане на крайни клиенти”, коментира
Иглика Йорданова, мениджър “Търговски площи”
в Colliers International.
Пионерът
в България

Строежът на първия в
България открит мол започна през лятото в Бургас. The Strand ще е пионерът при този тип търговски центрове. В тях
клиентите се разхождат
по пасажите под открито
небе или под специално
направени навеси. Инвестицията в него ще е само
40 млн. EUR, докато при
затворените молове тя
е значително по-висока.
Засега очакванията са, че
и разходите по поддръжка
ще бъдат по-ниски. Дали
и с колко, ще се разбере най-рано след година,

Повече забавления

▶Първият открит мол в България The Strand трябва да отвори врати през
следващото лято

когато той ще започне да
функционира.
“В Западна Европа и
в САЩ има много такива молове. Всъщност на
Стария континент, където
климатът позволява, това

е водещият вид молове”,
обясни Иглика Йорданова.
В Европа и в САЩ в
открити молове са превърнати дори някои търговски
улици или стари търговски

центрове. След ремонт
на сградите и пасажите
те започват да привличат
все повече клиенти, като
предлагат комбинация от
забавление и пазаруване
под открито небе.

У нас все още хибриден
мол не се изгражда. Клиентите на “София ринг мол”,
който се строи на Околовръстното шосе в София,
ще могат да се любуват на
гледка към Витоша и така
ще се създава илюзията,
че са на открито. Там ще
се наблегне и на много
повече забавления, подобно на “Парадайз център”.
Консултантите твърдят, че
молът трябва да се превърне от място, в което основно се пазарува, в място за
прекарване на свободното
време.
Красимира Янева
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Ван Гог "не се е самоубил"

▶Ван Гог определя
"Спалня в Арл" като
любимата си картина. Последната
реставрация на платното беше извършена
миналата година.
Картината е част от
колекцията на музея
"Ван Гог" в Амстердам

Авторите на новата му
биография Van Gogh: The Life
имат нова версия за смъртта
на холандския майстор
Кои са първите два факта за
живота на Ван Гог, за които
се сещате? Че си е отрязал
ухото и че се е самоубил.
Само че напоследък и двата
"факта" биват оспорени от
различни изкуствоведи.
Противно на общоприетото схващане за смъртта на
холандския майстор според
новата му биография Van
Gogh: The Life ("Ван Гог:
Животът") той по всяка вероятност е бил застрелян
случайно от две познати

Биографията
Van Gogh: The
Life
▶ Книгата се състои
от над 900 страници
с биографични
подробности за
холандския майстор,

написани от художника, за да
се създадат база данни от 28
хил. бележки.
Да поемеш вината

момчета. Авторите на книгата Стивън Нейфе и Грегъри
Уайт Смит твърдят, че двамата братя юноши са имали
"пистолет в неизправност",
пише BBC. Ван Гог умира в
Овер сюр Оаз, Франция, през
1890 г. на 37 години.
Авторите достигат до заключението си след 10 години
проучвания с помощта на над
20 преводачи и изследователи. Нейфе и Смит споделят,
че са анализирали хиляди
непреведени дотогава писма,

Ван Гог живее в хана "Оберж
Раву" в близост до местните
житни полета, където ходи
всеки ден да рисува. Отдавна е прието, че художникът
се е самоубил с изстрел в
житното поле, преди да се
върне в хана, където по-късно умира. Но авторът Стивън
Нейфе твърди пред BBC, че
"е много ясно, че [Ван Гог]
не е тръгнал към полето с намерението да се застреля".
"Сред неговите познати
приетото мнение за случилото се в Овер е, че е убит
случайно от две момчета и
е решил да ги прикрие, като
поеме вината."

който само за 10 години
въвежда променилия
изкуството завинаги
експресионистичен стил
на рисуване.
▶ В кратка глава в края
на книгата авторите
развиват хипотезата
си, че художникът е

бил застрелян от 16годишно момче на име
Рене Секретан, за когото
има много сведения,
че е измъчвал Ван Гог.
Според авторите
художникът прикрива
ненавистния си познат,
защото "е приветствал

Нейфе разказва, че известният изкуствовед Джон Рюълд
описва именно тази версия
на събитията, когато посещава Овер през 1930 г. Учените
установяват и други детайли,
които потвърждават теорията
- например, че куршумът е
проникнал в горната част
на корема на Ван Гог под
наклон, а не напреки,
както би се очаквало при
самоубийство.
Игра на каубои

Едното от двете момчета е
било в каубойски костюм и
е имало неизправен пистолет, с който си е играело на
каубой, твърдят авторите
на книгата. Oсвен това се
е знаело, че в този час на
деня братята се събирали
да пият с художника, пише
смъртта" и не е искал
да постави убиеца
си "в светлината на
обществен процес...
заради услугата,
която му е направил",
съобщава BBC.
▶ Всъщност точните
думи на Ван Гог са били:

Другата история
Ухото

▶ Според официалните версии Ван Гог отрязва ухото
си с бръснач след спор с художника Пол Гоген през 1888
г. Кървейки силно, Ван Гог отива в един публичен
дом и показва отрязаното ухо на изумената
проститутка Рашел, преди да се прибере у дома, за
да спи в обляното в кръв легло.
▶ Но през май двама германски историци на
изкуството, прекарали 10 години в анализ на
полицейски разследвания, показания на свидетели
и писма на художниците, заявиха, че най-вероятно
Гоген е отсякъл ухото на Ван Гог със сабята си
по време на свадата и двамата художници са се
споразумели да потулят истината.

BBC. "Така че имате двама
тийнейджъри с неизправен
пистолет, имате едно момче,
което обича да се прави на
каубой, имате трима души,
всичките вероятно твърде
пияни."
Според Нейфе "случайното убийство" е "много
"Не винете никого... аз
бях този, който искаше
да се самоубие."
▶ Авторите твърдят,
че "изненадващо малко
се знае за инцидента",
и признават, че
остава много място за
предположения.

по-вероятно". "Трудно е да
си представим, че ако някое
от тези момчета е държало
оръжието - което е много
вероятно, те наистина са искали да убият художника",
разсъждава той.
Ван Гог приема смъртта
си "като акт на любов към
брат, комуто той е в тежест",
твърди другият автор Грегъри Уайт Смит. По това
време братът на Ван Гог
- Тео, издържа художника,
който тогава не печели от
картините си. Според Смит
Ван Гог "не търси активно
смъртта, но когато се стига
до нея или когато тя става
възможна, той я прегръща".
Теодора Мусева

ОЩЕ
Други открития на авторите
Семейството на Ван Гог
се е опитало да го вкара в
психиатрията много преди той да
влезе там доброволно
Ван Гог е имал толкова яростни
спорове със своя баща свещеник, че
част от семейството му го обвинява
в неговото убийство
Маниакалната депресия на Ван
Гог е резултат от вид епилепсия, от
която той е страдал

▶Aвтопортрет на Ван Гог от 1887 г. - той
умира през 1890 г. на 37 години
Снимки bloomberg

