Свят ▶ 10

“Тройката” препоръча
незабавно изплащане
на 8 млрд. EUR
за Гърция

Тема на
деня
▶ 6-7

37.1%

Според
представително
проучване на
“Алфа рисърч”,
публикувано на
dnevnik.bg

28.3%
16.2%
▶Росен
Плевнелиев

Петък

21 октомври 2011, брой 199 (5259)

USD/BGN: 1.41655

EUR/USD: 1.38070

Sofix: 341.94

BG40: 113.24

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

+0.15%

-0.15%

-0.68%

▶Меглена
Кунева

▶Ивайло
Калфин

-1.89%

цена 1.50 лева

Един
диктатор
по-малко
След 42 години начело на Либия полковник Муамар Кадафи вече е мъртъв. С това приключва
неколкомесечната гражданска война, а отговорността за бъдещето на страната вече е изцяло в ръцете на
Преходния национален съвет ▶ 3
Новини ▶ 4

съсобственикът
Христо Грозев:

Част от
печатарските
машини на
“Труд” и “24
часа” вече са
продадени

Компании ▶ 11
CoFACE:

Състоянието на
фирмите
се влошава

Компании и пазари ▶ 12-13

Банките
заложиха буфер
срещу загубите
от лоши кредити
Със серия от увеличения в
капитала финансови институции опитват да елиминират отрицателния ефект от
изписването на провизии
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Новини ▶ 6

“ПРозРаЧно т ез аници”:

въпроса към основните
претенденти за София

Четвъртък

20 октомври 2011, брой 198 (5258)

Плашещо ниска
е прозрачността
за изборите

USD/BGN: 1.4144

EUR/USD: 1.3797

Sofix: 344.27

BG40: 115.42

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

-0.47%

Губещ
Мирослав Найденов

УЕФА наложи пълна забрана на тютюнопушенето и рекламите
на тютюневи изделия на европейското първенство в Полша и
Украйна през 2012 г. Забраната ще важи за всички осем стадиона,
които ще приемат мачове, както и в зоните около тях. “Животът без цигари на европейското е проява на загриженост за
здравето на нашите зрители и всички останали, които участват в турнира”, заяви президентът на УЕФА Мишел Платини.

Комисията за защита на конкуренцията отмени
като незаконосъобразна заповед на министъра на
земеделието и храните Мирослав Найденов в частта
й, с която “Обединение ДФРП” е отстранено от
участие в процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет “Извършване на последваща
оценка на програма САПАРД”.

коментар

▶ По темата “8 месеца
по-късно: Христо Грозев
отвърна на удара”
▶ На всички е ясно, че “сензацията” на Хр. Грозев е
разчистване на бизнес
сметки. Но е непочтено свободното слово в
България да е заложник на
икономически и политически интереси. Предстоят важни избори и
от дестабилизиране на
държавата не печели
никой.

Новини ▶ 8-9

Печеливш
Мишел Платини

+1.44%

+1.44%

+1.14%

снимкаshutterstock
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цена 1.50 лева

Рез лтатът в
оРа за о
твено тта
на ве тниците “
д” и “24 Ча а”
межд ХРи то ГРозев,
от една тРана, и люомиР Павлов
и нян донев, от да, е

заСеГа
още преди да е започнало самото дело, съдът върна Христо Грозев в управлението на “медийна група България
- Холдинг” и запорира имущество на фирмата ▶ 4-5
Свят ▶ 10

Спасителният
фонд на
еврозоната
може да стигне
2 трлн. EUR

Компании ▶ 11

Употребата на
тънки торбички
е намаляла с
близо 70%

Компании ▶ 13

Сагата
с “най-добрата”
3G мрежа
продължава
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1

Французите са найуязвими при фалит
на Гърция. Към края
на юни Атина дължи
на французите 55.74 млрд.
USD, а Рим - 416.37 млрд.
USD.

2

Коментар: Слаб
(2) за свободата
на словото в
България. Анкетираните журналисти
говорят за пряка намеса в
редакционната политика
от страна на политически лица и висши кадри на
администрацията.

3

“Ще духна, ще пуфна
и ще ви издухам
къщичката.” “Ройтерс”, “Юропиън
войс” и “Винер цайтунг”
пишат днес за предизборната ситуация в България,
Бойко Борисов, ГЕРБ и
кандидат-президента на
управляващите.

Премиерът Бойко Борисов хем раздава съвети
как закъсалите държави
в Западна Европа трябва
да минат на български
заплати и пенсии, за да
свият държавните разходи,
хем раздава пари с широки пръсти - на футболни
клубове, църкви, рибари и
т. н. Ако миналата година
беше актуална постната пица на Дянков, тази
година за някои тя става
все по-блажна благодарение на щедрия Борисов
и правителството. Раздвояването на Борисов
всъщност е съвсем в реда
на нещата, като се има
предвид, че е представител на зодия Близнаци. И
докато първото му “аз” го
кара да пести, второто го

Изпълнителен директор и
главен редактор
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lilia.apostolova@pari.bg
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кара да харчи безразборно
подобно на дяволчето от
известна телевизионна
реклама.

Красимира Янева
krasimira.yaneva@pari.bg

И докато
първото
му “аз” го
кара да пести,
второто го кара
да харчи безразборно
Визуален редактор и
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Така, подвластен на второто си “аз”, министърпредседателят е обещал да
подпомогне довършването на
общинския стадион “Христо Ботев” в Благоевград.
Премиерът щедро ще даде 1
млн. лв. от парите на данъкоплатците за осветление,
трибуна и ремонт на спортния интернат. Преди време
той подпомогна и ремонта
на стадион “Христо Ботев” в
Пловдив. Освен това - типично за месия - Борисов е
осигурил спонсор на третодивизионния футболен отбор
“Марек”, който е застрашен
от фалит.
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Седмица след като българските гимнастички спечелиха златото във Франция,
треньорката на отбора Илияна Раева благодари от ефира на Би Ти Ви на човека,
който е посъветвал “Дънди
Прешъс Металс” да станат
спонсори на националния ни
отбор. И кой, мислите, е той
- Бойко Борисов, разбира се.
В сряда Симеон Дянков
казал на български рибари,
че е щяло да има пари за тях,
но те не си били поискали.
Наскоро правителството реши да превърне военното летище в Балчик в гражданско,
като парите за това щели да
дойдат от държавната фирма
“Летище София”. Тогава се
появиха съмнения, че целта
на премиера не е да разбие
монопола на собственика на
летищата във Варна и Бургас
“Фрапорт”, а че подобрява
достъпа до голф игрищата
Black Sea Rama и Thracian
Cliffs.
Все пак действията на
премиера под влияние на
второто му “аз” са съвсем
логични. Всички знаят, че в
определен ден и час той оставя държавните дела и рита
мач с приятели, посещава
манастири, за да се успокоява, и помага на приятелите
си в нужда. И ако досега
подпомагаше футболни клубове, не бива да забравяме,
че обича да играе и тенис
на корт. Миналото лято той
спечели облог за 20 000 кебапчета, след като победи на
корта собственика на веригата ресторанти “Хепи” Орлин
Попов. Така че вече е ред на
тенис клубовете да получат
помощ от приятел.
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Число на деня

Показваме, че не сме втора ръка, а
сме много повече над първа. Не може
да дойде в нашата страна, да му дам
работа, след това той си закрива фирмата и
нашите работници остават на улицата. Той
се прибира и оттам нататък какво правим?
Христо Стоичков по време на форум в Европейския парламент

3.855
▶ млн. лв. компенсации получиха 81 български
зеленчукопроизводители, чиято продукция беше
засегната от кризата с е-коли

Един
диктатор
по-малко

снимки reuters

Според Преходния
национален съвет
на Либия Муамар
Кадафи е бил заловен
в родния си град
Сирт, а по-късно е
починал от раните
си. Новината не
е потвърдена от
международната
общност
Бившият либийски лидер
Муамар Кадафи е бил заловен и по-късно е починал от
раните си, съобщиха пред
световните медии високопоставени лица от Преходния национален съвет (ПНС)
на Либия в четвъртък.
Макар че международната
общност, НАТО или Белият
дом до късните часове на
деня не бяха потвърдили
официално новината, тя се
разпространи бързо и светът
изрази облекчението си от
смъртта на диктатора.
След месеци на преследване и търсене на следите
му диктаторът, управлявал
страната в продължение на
42 години, е бил открит в
родния си град Сирт, малко
след като силите на преходната либийска власт обявиха, че са превзели изцяло
града. При залавянето е
бил убит и Абу Бакр Юнус
Джабр, главнокомандващ
военните части на Кадафи,
а един от синовете на Муамар Кадафи - Мутасим, е
заловен жив, предадоха и

телевизиите “Ал Джазира” и “Ал Арабия”. Въпреки че информацията не е
потвърдена официално, в
столицата Триполи хората
празнуват с викове “Аллах
е велик”.
Версиите

Бунтовниците твърдят, че
Кадафи се е опитвал да напусне Сирт с конвой, след
като те са установили власт
над града. Автомобилите
обаче са били атакувани от
НАТО, а диктаторът е бил
тежко ранен. Има и друга
версия - че Кадафи е бил
само с главнокомандващия
Джабр. След това информацията съвсем се размива.
Според едни диктаторът е
бил ранен в двата крака, а
според други - в главата.
По думите на един от войниците той е успял да се
скрие в дупка, където е бил
намерен.
“Кадафи е бил отведен
с линейка, но е починал
от раните си”, заяви пред
“Ройтерс” Абдел Маджид.
АПФ обаче цитира друг
представител на ПНС, според когото полковникът е
сериозно ранен, но все още
е жив. Арабската телевизия
“Ал Джазира” пък разпространи снимки и кадри на
окървавен мъж, за когото се
твърди, че е Кадафи.
Сдържани реакции

Международната общност
не бърза да потвърди новината за залавянето или
смъртта на Кадафи. Държав-

ният департамент на САЩ
се въздържа от коментари.
НАТО също изчаква, но все
пак потвърди, че в четвъртък
самолет на алианса е атакувал военни автомобили на
силите, верни на Кадафи,
близо до Сирт.
Председателят на Европейския парламент Йежи
Бузек написа в профила си в
Twitter, че ако бъде потвърдена смъртта на Кадафи, това
ще бъде велик ден за Либия
и демокрацията и лош ден
за диктаторите по света. Той
и председателят на Европейския съвет Херман ван
Ромпой призоваха ПНС да
подходи към помирение след
смъртта на Кадафи. Към същия призив се присъедини и
българският външен министър Николай Младенов.
Ани Коджаиванова

Ако бъде потвърдена смъртта на
Кадафи, това ще бъде велик ден за
Либия и демокрацията и лош ден
за диктаторите по света. Призоваваме
Преходния национален съвет на Либия
да подходи към мащабно помирение
след смъртта на диктатора

1 септември 1969 г.
▶ 27-годишният Муамар
Кадафи заедно с група
приближени офицери
организира военен преврат срещу 80-годишния крал Идрис и поема
властта

Йежи Бузек,

председател на Европейския парламент

Надявам се, че краят на бившия
либийски лидер ще предизвести
и края на страданията на либийския
народ, както и началото на нова
епоха, в която либийските граждани
ще живеят без страх и унижения в
обединена и просперираща държава.
Днес Либия е свободна и нейното
бъдеще е в ръцете на либийския народ

2

март 1977 г.
▶ Провъзгласява налагането на джамахирията като обществен строй, а Либия
получава названието
“Велика социалистическа либийско-арабска
народна джамахирия”

17 февруари 2011 г.

Николай Младенов,

министър на външните работи

▶ В Либия избухват протести срещу управлението на Кадафи, които
бързо набират сила.
В следващите месеци
има тежки сражения, а
Кадафи пътува и сменя
местоположението си,
което остава неизвестно за бунтовниците

20 октомври 2011 г.
▶ Преходният национален съвет на Либия
съобщава, че диктаторът е заловен в
родния си град Сирт, а
по-късно е починал от
раните си

pari.bg Петък 21 октомври 2011

4 Новини У нас

Част от машините на "Труд"
и "24 часа" вече са продадени

Христо Грозев очаква проверка в Патентното ведомство, която
да покаже дали са продадени търговските марки на холдинга
Печатарските машини
от "Печатница София"
вече са били продадени
при влизането на частния съдебен изпълнител
в сградата на Полиграфическия комбинат. Това
обяви вчера съакционерът в "Медийна група
България - Холдинг"
Христо Грозев, който
благодарение на съда успя да си извоюва право
на особено представителство в пресгрупата
седем месеца след като
Любомир Павлов и Огнян Донев го изключиха
от нейното управление.
Вече продадени

В сряда сутринта частният съдебен изпълнител
Стоян Якимов, придружен от полицаи, влезе
в сградата, в която се
помещават редакциите
на вестниците "Труд" и
"24 часа" и мениджмънтът на "Медийна група
България - Холдинг", и
направи опис на имуществото на пресгрупата.
За целта Якимов представи обезпечителната
заповед за запор на движимото и недвижимото
имущество на холдинга.
"Когато съдебният изпълнител е започнал с
описа на машините, са
му казали да не го прави, защото те вече били
продадени", заяви вчера
пред в. "Пари" Христо
Грозев. На Якимов
е предоставен и
д о го в о р ъ т з а
продажба, който е бил подписан със задна
дата.

Снимка боби тошев

Оказало се, че машините са продадени на "Комерс Контакт 2010" ЕООД. Това е същата
фирма, която
е изкупила
кредита,
изтеглен от
Ун и K р е дит Булбанк за

купуването на вестниците, а впоследствие е изтеглила заем от същата
банка за 5 млн. EUR, за
който е направила всички фирми от пресгрупата
- "168 часа", Агенция
"Стрела", "Вестникарска
група България", "Печатница София", "Издателство за списания

Медия" и "Медийна група България - Холдинг",
солидарни длъжници по
заема.
Фирмата е на адвоката на Любомир Павлов
Стоян Венцеславов Николов. Николов беше потърсен за коментар. Той
обаче отказа да говори
за делата на своите кли-

Ние сме задължени
да извършим немалко действия, преди да
кажем, че нямаме отношение по случая
Борис Велчев, главен прокурор на България

Съдебни

Прокуратурата разглежда сигнали за сделката с
"Труд" и "24 часа"
▶ Главният прокурор Борис Велчев потвърди вчера, че има
сигнали, засягащи сделката за
покупката на бившите издания
на германската медийна група

WAZ - "Труд" и "24 часа". Прокурорът отказа да коментира
съдържанието на сигналите.
Според него не е работа на прокуратурата да се занимава с
взаимоотношения между акционери, които уточняват участието си в някаква фирма, но
през последните години това
се е превърнало в практика.

"Ние сме задължени да извършим немалко действия, преди
да кажем, че нямаме отношение
по случая", заяви Велчев. Според
главния прокурор при сериозен
икономически или търговски
спор между акционери всяка от
страните се опитва по някакъв
начин да ангажира прокуратурата.

енти, както и за замесването на неговото име в
скандала. "Истината ще
излезе наяве тогава, когато трябва", лаконичен
беше Николов.
Борба за търговските марки

Все още не е ясно дали са
продадени и търговските
марки на холдинга. Това
не е могло да бъде констатирано от частния съдебен изпълнител, тъй като
марките не са предмет на
съдебното изпълнение.
"Пуснахме обезпечителната заповед директно
към Патентното ведомство", коментира Христо
Грозев. Той поясни, че е
получил все още непотвърдена информация,
че има продажба на марките "Труд", "24 часа" и
"168 часа". Поради тази
причина се е наложило и
внасянето на заповедта
за запор в Патентното
ведомство. "Дори да са
продадени търговските марки, ако това не е
излязло в регистъра на
Патентното ведомство,
такова прехвърляне ще
бъде невалидно. То става
валидно чак в момента
на публикуването му",
обясни Грозев. За вече
продадените машини
Грозев заяви, че те съ-

що са били запорирани
въпреки промяната на
собственика.
Застраховане
и презастраховане

Благодарение на решението на Софийския
градски съд да издаде
обезпечителна заповед за
запор Грозев се застрахова, че до започване
на делото по същество
за собствеността в "Медийна група България
- Холдинг" управляващите я в момента Огнян
Донев и Любомир Павлов няма да могат да се
разпореждат с активите
в полза на свързани лица. Притесненията на
Грозев след проведено
частно разследване са,
че има реална заплаха
за източване на активите на холдинга по един
или друг начин.
Съдебни спорове

От своя страна Донев и
Павлов, които управляват в момента вестниците и всички активи
на пресгрупата, са обжалвали в Софийския
градски съд решението
за запорите. По информация на Христо Грозев
обаче съдът е отхвърлил
иска им за моментално
обратно обезпечение. 
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Предизборната кампания почти
отразила на рейтингите на канди

1.

2.

Росен Плевнелиев

3.

Ивайло Калфин

Общият брой избиратели

��.�

октомври ���� г.
септември ���� г.

��

��.�
��.�
Действителни гласове
при избирателна активност ��%*

��.�

октомври ���� г.
септември ���� г.

��.�

��.�
��.�
*Изчисленията са направени на база 6 000 000
реални избиратели в България.

4.

5.

Волен Сидеров
�.�
�.�

�.�
�

6.

Румен Христов
�.�
�.�

Росен Плевнелиев
остава първи,
Ивайло Калфин
бавно върви нагоре,
а Меглена Кунева
надолу

7.

Атанас Семов

�.�
�

�.�

�.�
�.�

В края на предизборната кампания основните кандидати за президентските
избори получават почти същата подкрепа, каквато и още преди началото на
кампанията преди месец. Това показва
национално представително проучване
на социологическата агенция “Алфа
рисърч”, публикувано на dnevnik.bg.
Според изследването разликите в рейтингите на кандидатите спрямо септември са в рамките на един, най-много два
процента. В челната тройка продължават да бъдат кандидатите на ГЕРБ Росен
Плевнелиев, на БСП Ивайло Калфин и
независимата Меглена Кунева. Сред тях
единствено червеният кандидат Калфин
е добавил още малко подкрепа.
Sans changement

Данните на “Алфа рисърч” показват, че
единствените двама кандидати, които
бележат повишение, са Ивайло Калфин
и Волен Сидеров. Спрямо септември
техните рейтинги се повишават съответно с 4.8 и 2.5%. Периодът на растеж
на одобрението за Калфин съвпада с
обявяването на неговия кандидат за
вицепрезидент Стефан Данаилов, който
е по-активен в предизборната кампания
както в страната, така и в телевизионните клипове. Сидеров пък успя да се
възползва от създалата се в страната
ситуация след събитията в Катуница.
Одобрението за Росен Плевнелиев
слабо спада с 1.4 на сто, а това за Кунева

�.�
�.�

8.

Мария Капон
�.�
�.�

�.�

- с 2.2%. За изминалия месец 1.7% от
българските граждани са се разколебали и през октомври 42 на сто заявяват,
че няма да гласуват на президентските
избори. За сравнение през септември те
са били 40.3%.
Според резултатите от изследването
президент на България няма да бъде избран още тази неделя и ще има втори тур
- най-вероятно между Росен Плевнелиев
и Ивайло Калфин.

1/3 от турците зад Калфин
▶ Изследването показва изключително
интересна картина в доскоро единния
вот на тази етническа група. Най-голям
дял от него, над една трета, се ориентира към кандидатите на БСП. По около
9% от доскорошния електорат на ДПС
изразяват обаче подкрепа за Плевнелиев
и Кунева, а 8% - за политическия партньор на Касим Дал - Мария Капон. Изборите ще бъдат лакмус за това дали за
първи път ще се наблюдава по-сериозно
разцепление в електората на Доган.

Красимир Каракачанов
�.�

�.�

�.�

�.�
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не се е
датите

Двама уволнени
зам.-министри
Който не издържа на ритъма
и не работи с темповете, които
искам, просто слагам друг
Наложи се в последния месец
аз да ръководя електронното
правителство, а на Русинов това му
беше възложено преди 2 години

Меглена
Кунева

Бойко Борисов, премиер на България

Тодор Чобанов е един много млад, много
перспективен и талантлив човек. Той много
добре си е учил уроците и теоретичните му
познания са добри, но дайте да говорим истината
- никой не е уволнил Чобанов. Премиерът реши, че
имаме голям обем работа и тази работа трябва да се
свърши. Чобанов няма опит нито в археологията, а
ние имаме страшно много археологически обекти по
европейските програми

�.�
��.�

▶ Тодор Чобанов
(на снимката),
бивш зам.-министър на културата,
ще бъде заменен
от Георги Стоев.
Според министър
Рашидов Стоев
има 30-годишен
опит в областта
на паметниците на
културата

▶ Първан Русинов (на снимката),
бивш зам.-министър на транспорта, информационните технологии
и съобщенията,
ще бъде заменен
от Валери Борисов.
Досега той е бил
директор на дирекция "Електронно управление" в
транспортното
министерство

Вежди Рашидов, министър на културата

ДПС плаши избиратели
със смяна на имената

��.�
��.�

9.

10. Няма да гласувам

Друг
�.�

�.�

Листовки на партията твърдят, че
“ГЕРБ иска новородените да носят
български имена”

�.�
�

��
�.�

�.�

Данните са от
представително
за пълнолетното
население на
страната
проучване,
проведено от
агенция "Алфа
рисърч" в периода
15-19 октомври
2011 г. сред 1021
души, публикувано
на dnevnik.bg

В ситуацията
на съществено
сближаване в
позициите между
водещите кандидати
ключово значение
за резултата от
първия тур ще
има активността. Повисоко участие би
донесло по-голяма
преднина за кандидата на
управляващите. При такъв
сценарий потенциалът
му може да достигне 40%
от подадените гласове.
Обратно, по-ниската
активност силно скъсява
дистанцията между
Плевнелиев и Калфин, която
в изборния ден би могла да
се свие и до 6-7%.
Геновева Петрова, изпълнителен
директор на “Алфа рисърч”

Предизборният щаб на
ГЕРБ разпространи листовка на ДПС, която е
била разпространявана
в селата Искра, Босна
и Любен в община Ситово, област Силистра.
Листовката е на турски
език и започва с обръщението “Уважаеми братя
селяни”. В текста присъства и изречението:
“Вчера забраниха звука
от джамиите, днес ГЕРБ
иска новородените деца
да носят български имена.” Управляващата партия осъди действията
на структурите на ДПС
в Силистра и нарече
твърденията лъжливи.
“Въжетата
на омразата”

В декларацията си ГЕРБ
призовава лидера на
ДПС да спре да си играе със страха на хората.
“Г-н Доган, спрете да
плашите хората, спрете
да размахвате въжетата на омразата и страха, спрете да разделяте
гражданите на България на свои и чужди,”
пише в декларацията.
Управляващите припомнят, че “ГЕРБ винаги е
отстоявала основното
правото на гражданите,
а именно правото им на
избор”.
Deja vu

Не за първи път акти-

висти на ДПС твърдят
пред свои избиратели,
че ГЕРБ и Бойко Борисов искат всички деца
да имат само български
имена.
Темата е чувствителна
за българските мюсюлмани, чиито имена бяха насилствено
сменени от комунистическата власт
преди 1989 г. (т. нар.
възродителен процес). Подобни изказвания имаше и преди парламентарните
избори през 2009 г.
Повод за това стана
изказване на Бойко
Борисов от есента
на 2008 г., в което
сегашният премиер призова всички
деца в България да
бъдат кръщавани с
български имена.
“Трябваше много
по следователно,
както в САЩ, първото име на бебетата да бъде българско, а фамилиите съответно да
завършват на -ов
и -ев,” коментира
тогава Борисов.
Той каза още, че
одобрява по принцип “възродителния процес”, но
той бил проведен
погрешно. Покъсно на няколко пъти Борисов
отрече тези свои
думи и декларира, че всички български граждани трябва да
имат свободата сами да
избират имената на децата си.
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Според Doing Business 2012

Бизнес в България се почва лесно,
но се развива трудно
Страната слезе с две позиции в бизнес класацията на Световната банка
В България е лесно и бързо да вземеш кредит
и да стартираш бизнес, но е трудно и бавно
да вземеш разрешение за строителство и да
прокараш електричество. Това са изводите
от годишния доклад на Световната банка
за бизнес атмосферата Doing Business 2012.
Страната ни заема 59-а позиция сред наблюдаваните 183 страни, което е понижаване с
две места в сравнение с миналогодишния
доклад, където беше 57-а. България обаче
продължава да стои добре в сравнение с
много държави от региона Източна Европа
и Централна Азия, където средният ранг е
77. Докладът анализира държавите по 10
показателя, като използваните данни са за периода юни 2010 - юни 2011 г. В тазгодишната
класация Сингапур е посочен като мястото
с най-добри условия за бизнес, следван от
Хонконг, Нова Зеландия, САЩ и Дания.
Най-голямо подобрение отчита Мароко - с
21 места до 94-та позиция.
Къде сме ние

В класацията на Световната банка България
отчита подобрение по 4 от показателите "Прилагане на договорите", "Търговия през
границите", "Плащане на данъци" и "Свързване с електричество". По показателя "Достъп до кредитиране" няма промяна в сравнение с предишния доклад, а по-ниски оценки
са получени по показателите "Стартиране
на бизнес", "Регистриране на собственост",
"Защита на инвеститорите", "Уреждане на
несъстоятелност" и "Разрешение за строеж".
Авторите на доклада изясняват, че спадането в класацията по някой от показателите
не значи задължително влошаването му в
съответната държава, а може да се дължи на
подобрение в някоя от останалите страни.
Добри тенденции

По показателя "Стартиране на бизнес" страната заема 49-о място при 39 средно за региона. Макар по този показател страната ни да
е спаднала от 43-ото си място в предишния
доклад, Световната банка отчита значително подобрение по този показател през
последните години. Ако през 2004 г. новият
предприемач е трябвало да мине през 11
процедури, сега те са само 4. Нужното време
също е намаляло два пъти - от 32 на 18 дни.
Най-голямо подобрение има при средствата,
нужни за стартиране на бизнес - само 1.5%
от БВП на глава от населението при 10.4%
през 2004 г.
Като важни реформи са изтъкнати намаляването на нужния стартов капитал до 2
лв. през 2011 г., както и създаването на цен-

трална електронна база данни за търговска
регистрация. В региона най-добре по този
показател се представя Грузия, а в световен
мащаб - Канада. Друг показател, по който
страната се представя добре в класацията,
е достъпът до кредит. По него България си
дели осмото място с Полша, докато средната
позиция за страните в региона е 50. България
запазва позицията си от предишния доклад,
но оттогава е отчетено почти двойно подобрение на процента от населението, покрит
от публичните и частните регистри.
Световната банка отчита и слабо подобрение
по отношение на международната търговия,
като България се изкачва от 97-о на 91-во
място. Положителният резултат се дължи на
съкратените срокове, резултат от възможността за онлайн подаване на декларации.

СЛАБИТЕ СТРАНИ
НА БЪЛГАРИЯ
По-ниски оценки страната ни има по
показателите "Стартиране на бизнес",
"Регистриране на собственост", "Защита на
инвеститорите", "Уреждане на несъстоятелност"
и "Разрешение за строеж"
България се представя най-зле при
получаването на разрешение за строителство
Свързването с електрическата мрежа у нас е
доста тромаво и сложно

Загубени в администрацията

Един от показателите, по които България се
представя най-зле, е получаването на разрешение за строителство. В тазгодишната
класация страната слиза от 125-а на 128-а
позиция. Средната позиция на страните от
региона е 71-ва, като отличник е Словакия,
която се нарежда на 50-о място.
Според наблюденията на Световната банка
компонентите на този показател през последните години се влошават, вместо да се подобряват. Нужните процедури нарастват до 23
от 19 през 2006 г., а времето, което отнемат, се
е увеличило от 108 на 120 дни. Ако през 2006
г. разходите за строително разрешително са
отговаряли на 280.3% от БВП на глава от
населението, сега процентът е 317%.
Според доклада единствената реформа
в сектора от 2008 г. насам е направила
вземането на разрешение за строителство
още по-трудно. "Таксите за получаване на
разрешение за строеж са се увеличили с
около 16% през 2008 г. Строгите изисквания
за опазване на околната среда означават, че
фирмите в София трябва да получат сертификат за енергийна ефективност преди и
след изграждането", пишат анализаторите.
Макар по отношение на свързването с електрическата мрежа България да се изкачва в
класацията, тя остава на незавидното 133-о
място. Осигуряването на електричество за
нов обект изисква 6 процедури, които отнемат 130 дни, а разходите по тях възлизат
на 366.6% от БВП на глава от населението. За сравнение в отличника на региона
- Словения, процедурите отнемат само 38
дни и струват 119.1% от БВП на глава от
населението.

1.5%

▶ от БВП са необходимите средства за
стартиране на бизнес у нас, докато през
2004 г. този процент е бил 10.4

къде се прави
най-лесно бизнес
Сингапур
Хонконг
Нова Зеландия
САЩ
Дания

Филип Буров

Eurobank EFG понижи прогнозата си за ръста на БВП
За тази година банката залага
2.9% растеж вместо 3.2%, а за
2012 г. - 3.5%
Eurobank EFG Group преразгледа прогнозата си за развитието на европейските
икономики, включително и на България.
В най-новия доклад за региона анализаторите на групата свалиха прогнозата
си за ръста до 2.9% за тази година. Причината са обезпокоителните перспективи пред световната икономика заради
разпростирането на дълговата криза в
еврозоната и проблемите на САЩ.
Нови прогнози

През март Eurobank предвиди 3.2%
увеличение на БВП през годината, но
след силния старт през първото тримесечие растежът му се забави до 2% на
годишна база. Въпреки това той остана
над средния за страните от Европей-

ския съюз (ЕС). От групата свалиха
прогнозата си за до 2.9% за 2011 г., а за
следващата предвиждат 3.5%. Няколко
дни преди гръцката финансова група и
Европейската банка за възстановяване
и развитие (ЕБВР) също понижи прогнозата си за растежа ни през 2012 г.
от 3.7 на 2.3%. Според нейния доклад
България заедно с Унгария, Словакия и
Хърватия са страните, които са изложени на най-голям риск при евентуалната
рецесия в еврозоната.
Плюсове...

Данните в доклада на Eurobank EFG са
както отрицателни, така и положителни.
Набира сила вътрешното търсене. Частното потребление регистрира положителни резултати за трето поредно тримесечие, след като в края на септември
2010 г. достигна дъното. Инвестициите
в страната бележат значително завръщане, а подобреното усвояване на евро-

фондовете и приватизационната програма
вероятно ще засилят тази тенденция.
Анализаторите на групата очакват сравнително силен растеж през третото тримесечие заради традиционно силните за страната индустрии като земеделие и туризъм.
Подобрение има при бизнес доверието,
чийто индекс се е подобрил с 1.2 точки на
месечна база.
... и минуси

През второто тримесечие основен двига-

3.5%

▶ ръст на БВП през 2012 г.
прогнозират анализаторите
на банката

тел на растежа отново е нетният износ.
Приносът му от 2.1% е едва половината
от отчетените през предходния период.
Очаква се процентът да остане положителен до края на 2011 г., но заради
влошаването на основния пазар на ЕС
ще продължи да се свива. Забавяне има
в промишленото производство и продажби, като спад има в търсенето както
от развитите, така и от развиващите се
икономики.
Ангел Симитчиев

2.1%

▶ е делът на нетния износ в БВП през
второто тримесечие на тази година,
той е двойно по-малко от резултатите
от предишния период
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България има висок потенциал за
развитие, смята еврокомисар Пиебалгс
Страната трябва да
направи повече, за
да засили позициите
си като глобален
партньор за развитие
България трябва да засили
ролята си в областта на международното хуманитарно
сътрудничество и да отделя
повече средства за подкрепа
на развитието на трети страни. Това каза днес Андрис
Пиебалгс, член на Европейската комисия, отговарящ
по въпросите за регионалното развитие, по време на
организирана от Атлантическия клуб конференция
на тема „Как европейското
сътрудничество за развитие
допринася за изменението
на глобалния ред”. На среща с министър-председателя
Бойко Борисов по-рано еврокомисар Пиебалгс е казал, че
България играе не по-малка
роля от тази на страни като
Дания, Финландия и Белгия
по отношение на помощта,
която предлага на държави
извън ЕС за бързото възстановяване при бедствени
ситуации.
Инвестиции

Пиебалгс подчерта, че може
да изглежда примамливо по
време на криза разходите
за чуждестранна помощ да
бъдат орязани. Според него обаче това не трябва да
се случва, защото освен за
благотворителност отделените пари са и инвестиция
в бъдещето на съседните на

Европейския съюз региони,
следователно и в бъдещето на Европа. В момента
ЕС отделя годишно по 50
млрд. EUR за чуждестранна помощ, което го прави
най-големият донор в света.
Еврокомисарят подчерта като особено важни връзките
на ЕС с Африка, тъй като
икономическото развитие на
двата континента в бъдеще
ще бъде свързано. На Черния
континент живеят около 1
млрд. души, или 15% от световното население, и дори
ние, европейците, да имаме
проблеми, те не са сравними
с тези на южните ни съседи,
каза Пиебалгс. „Африка днес
не е същата, каквато беше
преди десет години”, заяви
той. Допълнително някои
развиващи се страни вече са
настигнали Запада по степен на прогрес и в момента
самите те отделят пари за
помощ.

Трябва да сме сигурни,
че всяко вложено евро ще
доведе до повече резултати

По-видим партньор

давайки за пример плана
„Маршал”, който успешно
е спомогнал за следвоенното възстановяване на Европа. Освен най-голям донор
обаче Евросъюзът трябва
да стане и най-успешният,
подчерта Пиебалгс. Инвестираните средства трябва
да бъдат влагани ефективно
и да водят до дълготрайни
резултати. С тази цел ЕС
вече ще предоставя подкрепа
само срещу стабилен план за
развитие, който да подобри
вярата на европейските институции в партньорите на
местно ниво.

Пиебалгс обясни, че Европейският съюз има обновен план за действие при
подкрепа на развитието
на трети страни. Според
него страната ни трябва
да увеличи процента от
БВП, който отделя за хуманитарна помощ, защото
в момента той е по-малък
от средното европейско
ниво. Освен това България
може да предложи своя
„преходен” опит на държави, които също са се
насочили към изграждане
на стабилни демократич-

България трябва да
направи повече, за да
повиши профила си на партньор
за развитие
Икономическото бъдеще
на Европа зависи от
инвестициите, които правим в
други райони, включително в
Африка
Андрис Пиебалгс,
член на Европейската комисия, отговарящ по
въпросите за регионалното развитие

Снимка Боби Тошев

ни институции и на свой
ред извършват преход към
пазарна икономика. Като
пример той даде събитията от „арабската пролет”,
след които е станало ясно, че кризите трудно се
предвиждат, както и че
Европа не може да бъде
безучастен наблюдател на
събитията, развиващи се

по нейната южна граница.
Комисарят заяви, че Европейският съюз трябва да е
по-силен, по-фокусиран и
по-видим в отношенията с
развиващите се държави.
Устойчиви
резултати

Той напомни, че успех в
това отношение е възможен,

Шенген

По отношение на приемането на страната ни в
Шенгенското пространство
министър-председателят
подчерта, че правителството е изпълнило всички
поставени критерии и чака
решението на ЕС. Според
него никой не се съмнява в
готовността на България за
членство. „Става въпрос за
външнополитически причини, които се надявам в
най-кратки срокове да бъдат преодолени”, обясни
комисар Андрис Пиебалгс.
Пламен Димитров

Шефът на „Сикрет сървис”:

България вече не е сред първенците по фалшива валута
За последните 10
години в България са
затворени над
30 печатници за
фалшиви банкноти

страна Съливан и допълни,
че преди няколко години България и САЩ са
започнали да работят в
партньорство в борбата с
фалшифициране на валута. По думите на директора на „Сикрет сървис”
на САЩ България е била
една от страните, в които е
имало най-много фалшива
валута. „Благодарение на
министър-председателя
и на правителството това
количество намаля”, похвали кабинета Съливан. По
неговите думи най-голяма заплаха за сигурността

„През 2001 г., когато бях
главен секретар, за среща
с мен от „Сикрет сървис”
изпращаха човек „едно
ниво над портиер”, а днес
директорът на службата,
която пази американския
президент и долара - Марк
Съливан - прелита океана,
за да участва лично в наша
конференция.” Това каза
премиерът Бойко Борисов
след срещата с директора
на службата Марк Съливан
в Министерския съвет.
Фалшива валута

Борисов обясни, че през
2001 г. единствено Колумбия е била преди България
във фалшифицирането на
валута, а оттогава до днес у
нас са затворени между 30 и
40 печатници за пари.
„Радвам се, че България
я няма вече в тези черни
списъци, че други държави
се издигат в тази класация, а ние имаме подкрепа и уважение от всички

▶Марк Съливан, директор на "Сикрет сървис"

служби, които се борят с
престъпността в САЩ”,
подчерта още премиерът
и допълни, че според него
посещението на Съливан

в България е подкрепа и
за Шенген.
Партньорство

„Най-добре е в партньор-

Снимка Марина Ангелова

ство да се борим срещу
киберпрестъпността. Във
всяко партньорство са необходими доверие и комуникация”, каза от своя

са финансовите престъпления и организираната
престъпност в киберпространството.
Директорът на службата
припомни още, че през
последните години в България е имало много значими разследвания, като
даде за пример съвместна
операция в партньорство
и сътрудничество с българските власти, при която 40-45 българи са били
арестувани за скиминг*.
*Скиминг устройства - устройства
за източване на банкомати

Докато бях главен секретар,
и от Европол отказваха да
работят с България. Едва когато
проведохме няколко операции
и поставих условие те да бъдат
ръководени от България, ние
заловихме маса международни
престъпници - не само наши, а по
целия свят
Бойко Борисов,
премиер на Република България
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“Тройката” препоръча незабавно
изплащане на 8 млрд. EUR за Гърция
Анализаторите
очакват протестите
срещу строгите
фискални мерки
и съкращения да
продължат

една от разпоредбите, която
предвижда прекратяване на
някои колективни договори
за заплащане, но посочи, че
няма да приеме други поголеми съкращения.

Шестият транш от спасителния плaн за Гърция в размер на 8 млрд. EUR трябва
да бъде изплатен колкото е
възможно по-скоро. Това е
препоръката на мисията на
представителите на Европейския съюз, Европейската
централна банка и Международния валутен фонд, или
т. нар. тройка, съобщи вчера
агенция Reuters. Международните финансови институции коментират, че нарастването на държавния дълг
на страната е тревожно, но
все пак смятат, че мерките на
правителството за намаляване на разходите и увеличаване на приходите на страната,
последните от които бяха
гласувани късно снощи, ще
имат ефект. Затова и препоръката е плащането все пак
да бъде направено.

Стотици хиляди гърци излязоха вчера сутринта по
улиците в знак на протест
срещу мерките. Страната е
парализирана от 48-часова
стачка, организирана от двата най-големи синдиката.
Анализаторите очакват,
че протестите ще продължат. Гърците ще стават все
по-ядосани заради мерките,
които ще се почувстват от
най-бедните, докато тези,
които не плащат данъци, и
корумпираните политици
ще останат незасегнати,
отбелязват те. Коментарите са, че в сряда хората са
изпратили послание, че са
достигнали предела си и не
могат да приемат по-строги
икономии.
Сблъсъците между демонстрантите и полицията
оставиха улиците в центъра
на Атина покрити с боклуци и парчета от стени, изкъртени от някои сгради. Те
бяха повторение на демонстрациите срещу строгите
антикризисни мерки през
юни. Вчера министерства,
училища и други публични
сгради останаха затворени,
градският транспорт беше
силно ограничен, а болниците разполагаха само с
основен персонал. Много
магазини също останаха
затворени. Според анализаторите тази ситуация ще
продължи. Междувременно в центъра на Атина бяха
разположени и хиляди полицаи. 

Новите мерки

Въпреки протeстите пред
сградата на парламента и
обявената национална стачка гръцкият парламент одобри на първо четене законопроекта за строги икономии,
а вчера късно вечерта той
беше разглеждан и на второ
четене. Конкретен час на заседанието не беше насрочен,
но до редакционното приключване на броя все още
нямаше новини дали планът
е официално приет.
Проектът предвижда средни съкращения на заплатите
в публичния сектор с около
20%, а това би довело до

Протестите ще
продължат

Акцент
Франция ще бъде
най-засегната от
евентуален фалит
на Гърция

френските банки са
най-големите заемодатели на страната. Освен
това половината дълг на
Италия също е свързан с
Франция. Към края на юли
Атина има дългове към
Париж в размер на 55.74
млрд. USD, а Рим - 416.37
млрд. USD, показват дан-

ните на Международната банка за разплащания.
▶ За разлика от френските банки германските
са намалили дела си в
гръцкия и италианския
дълг през второто
тримесечие. Дългът на
Атина е намален от 23.7
млрд. EUR на 21.3 млрд.

спад на загубите от началото
на кризата преди две години
до 40% и ще намали прага на
необлагаемия доход. Страната е изправена пред сериозни мерки за намаляване на
разходите. Според законовите разпоредби около 30 хил.
държавни служители трябва
да преминат в т. нар. трудов

резерв до края на годината,
което означава да получават
само 60% от заплатите си.

на която се очаква лидерите
да вземат решение за новия
спасителен план, чрез който
да се избегне фалитът на
Гърция и да се прекрати
кризата, която се разпространява и в други страни
на еврозоната. “Трябва да
одобрите закона с всички
негови клаузи. Това не е

▶ При фалит на Гърция
най-много ще пострада Франция, тъй като

За и против

Министър-председателят
Георгиос Папандреу призова законопроектът да бъде
подкрепен преди срещата на
Европейския съюз в неделя,

USD. Италия пък дължи
на германски банки 161.76
млрд. USD - с 3 млрд. USD
по-малко в сравнение с
края на март. В същото
време германците са
и най-големите заемодатели на Франция с
експозиции от над 223
млрд. USD.

игра”, призова финансовият
министър Евангелос Венизелос.
Поне двама от управляващата партия обаче са посочили, че биха гласували
против една от разпоредбите
в проектозакона. Депутатът
София Джианака каза в четвъртък, че би подкрепила

ЕС обмисля да забрани публикуването на държавни рейтинги
Според
проектозакона
ограничението
ще важи само за
държави с финансови
проблеми
Европейският съюз (ЕС)
обмисля възможността да
се забрани на рейтинговите агенции да публикуват оценки на затруднените страни членки, съобщи вчера Financial Times
Deutschland.
Новата идея

Европейският комисар за
вътрешен пазар и услуги
Мишел Барние е изготвил
проектозакон, който ще даде право на новия Eвропейски регулатор за ценните
книжа и пазарите (ESMA)
временно да забранява публикуването на анализите
на рейтинговите агенции
за платежоспособността на
конкретна страна членка.

Според Барние публичните коментари и публикуване
на оценката на държава, която преговаря за финансова
помощ от спасителния фонд
на ЕС или Международния
валутен фонд, може да има
отрицателен ефект върху
финансовата й стабилност.

Оценка
S&P понижи
рейтинга на
Словения
▶ В сряда международната
агенция Standard&Poor’s
(S&P) понижи рейтинга на
Словения с една степен.
Оценката на дългосрочните държавни облигации
на бившата югославска
република падна от АА на
АА-. Причината е влошаването на бюджетните
условия в страната след
финансовата криза от
2008 г. От агенцията коментираха, че правител-

Критиките

Критиците на дейността на
Moody’s, Standard&Poor’s
и Fitch изтъкват, че понякога агенциите напълно
погрешно интерпретират
и представят финансовата
ситуация в дадени страни
и така задълбочават криството не е представило
достатъчно убедителна
стратегия за консолидация. Въпреки това
Словения запазва стабилната си перспектива на
развитие, тъй като се
очаква стабилизиране на
финансите и изпълнение
на програмата й за бюджетно консолидиране.
▶ Преди месец Moody’s
също понижи кредитния
рейтинг на страната, а
ако от Любляна забавят
нужните реформи, може
да има негативна промяна
в перспективите за
икономическия растеж на
държавата.

зата в тях. Намаляването
на рейтингите увеличава
натиска върху облигациите на страните. Това има
значителни последици за
страна, която трябва да
увеличи разходите си по
заеми, и стеснява възможностите й за бъдещо

кредитиране.
Оценките на агенциите
честно са преувеличени, което влияе на стабилността на световната
икономика. Проблемно
е, че само три големи
американски фирми държат рейтинговия “пазар”.

Създаването на европейска рейтингова агенция
е сред целите на много
политици. Преди броени
дни се чу, че на предстоящото заседание на
Европейския съвет в неделя е възможно да бъде
одобрено създаването на
подобен орган, за да може
той да заработи до края
на 2011 г.
Промяна
в развитие

▶ Идеята за забрана на публикуването на държавните
рейтинги е на европейския комисар, отговарящ за
вътрешния пазар и услуги, Мишел Барние. Тя е част
от проектозакон, който ще бъде представен през
следващата седмица
СНИМКИ BLOOMBERG

Следващия месец ще бъде
официалното представяне
на проектозакона на Барние. Той възнамерява да
го внесе за гласуване найкъсно до ноември, което
означава, че подобна промяна може да влезе в сила
най-рано през есента на
2012 г.
Малко по-рано тази седмица Moody’s предупреди
Франция, че оценката й
Ааа е заплашена заради
отслабналата финансова
сила на правителството. 
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Компании
и пазари

▶ е оценката на риска на България, определена от Coface.
Тя остава непроменена при последния анализ

Coface: Състоянието
на фирмите се влошава

Компанията за кредитно застраховане понижи очакванията си
за бизнеса в осем развити страни
Общо влошаване на състоянието на компаниите в
Европа и САЩ отчете международната група за кредитно застраховане Coface.
В последния си тримесечен
анализ на риска от фирмена неплатежоспособност
компанията постави 8 развити държави в списъка с
негативна тенденция или
под специално наблюдение,
като извади някои от тях от
списъка с положителна тенденция. Оценките на Гърция и Кипър пък са с един
пункт по-неблагоприятни,
отколкото през юни.
Криза на доверие

Икономическата ситуация
наистина се е влошила през
последните месеци, отчита
Coface. Кризата на доверието, която се наблюдава
на финансовите пазари, е
започнала да обхваща и реалната икономика. Кризата
в еврозоната и безизходното положение, в което
се намира икономическата
политика на САЩ, повишават несигурността. Това от
своя страна може да накара
потребителите временно да
спрат да купуват и да възпрепятства инвестициите.
Сериозно притеснение
буди и недоверието към
банките заради експозициите им в държавен дълг,
което може да се отрази на
достъпа на европейските
компании до кредити. По-

Добрата новина
Положителни
сигнали от
Исландия и
Тайланд
▶ Към оценката А4 на
Исландия Coface добави
положителни очаквания
за развитие.
▶ Благодарение на повишеното потребление на
домакинствата и бизнес
инвестициите Исландия
отчита растеж от 2.5%
през 2011 г.
▶ Външният дълг на
страната се е подобрил

нижение на банковите заеми през първата половина
на 2011 г. е отчетено в Гърция, Испания, Португалия
и Ирландия, но съществува
риск проблемът да се пренесе и към вътрешността
на еврозоната. Във връзка с
това Coface отново отчита
ръст на просрочените плащания, особено в периферните страни.
По-голям риск

Заради влошената икономическа и финансова ситуация Coface понижава с
една степен оценката си за
Гърция (от B на C) и Кипър
(от А4 на B). По-голям риск
от фирмена неплатежоспособност за Гърция беше
отчетен и преди три месеца,
когато оценката й падна от
А4 на В. По-сериозното
от очакваното свиване на
икономиката на Гърция (4%
през 2011 г.) допълнително
увеличи бюджетния дефицит. Нещо повече, нарастващата вероятност Гърция да
отпише по-голяма част от
дълга си ще засегне инвеститорите и банките, което
ще се отрази на кредитите
за бизнеса. През първата
половина на 2011 г. вече
беше отчетен 7% спад на
заемите за фирмите на годишна база.
Не е валидна

Прогнозираната преди три
месеца положителна тензначително, въпреки че
все още остава висок (от
564% от БВП през 2008 г. до
250% през 2011 г.).
▶ Положителни промени са
предприети и в банковия
сектор, отчитат от
Coface.
▶ Оценката А3 на Тайланд
пък беше извадена от
негативния списък за
наблюдение.
▶ Политическата ситуация се е стабилизирала
след изборите. Освен
това страната остава до
голяма степен незасегната от кризата в останалата част от света.

снимка shutterstock

денция при оценката А2
на пет други страни от
еврозоната пък вече не е
валидна. В Германия, Австрия, Белгия, Франция и
Холандия се очаква слаб
растеж през остатъка от
годината заради намалялата активност през второто
тримесечие, влошаването
на международната тър-

Скала
Оценката
отчита риска
от неплатежоспособност

▶ Оценката на риска
на страните, която
изготвя Coface, не се
отнася за суверенния
дълг, а отчита средното ниво на риск на
базата на търговските
сделки, реализирани от
компаниите в съответната страна.
▶ Тя взема предвид икономически, финансови и

говия и най-вече заради
риска от нарастване на
недоверието от страна на
потребителите и компаниите.
Coface вече е без положителни очаквания и по
отношение на оценката
А2 на САЩ. Причината
за това е понижаването
на прогнозирания растеж
политически данни, но
отчита още личните
наблюдения на Coface за
фирмените плащания и
бизнес климата.
▶ Определят се следните средни нива на
вероятност компаниите в дадена страна да
изпаднат в неплатежоспособност:
▶ А1 - много малка
▶ А2 - малка
▶ А3 - доста приемлива
▶ А4 - все още приемлива
▶ B - осезаема
▶ C - голяма
▶ D - много голяма

за 2011 г. от 1.7 на 2.2%.
Липсата на политическо
единство за начините за
стимулиране на икономиката се отразява и върху
доверието на бизнес лидерите и домакинствата.
Заради очакваното свиване на икономическата
активност през втората
половина на 2011 и през
2012 г. от Coface прогнозират ръст на фалитите,
особено при малките и
средните предприятия, които и без това са засегнати
от недостатъчния достъп
до кредити.
Под наблюдение

Под наблюдение за евентуално понижение пък са
оценките на Италия (А3) и
Португалия (А4). От Coface
прогнозират, че въвеждането на по-строги бюджетни
мерки ще задържи италианската икономика в състояние на квазистагнация,
а Португалия ще остане в
рецесия не само през 2011
г., но и след това. Всичко
това ще се отрази на разпла-

щателните възможности на
компаниите, което вече се
наблюдава в двете страни.
След фазата
на подобряване

“Напуснали сме фазата на
глобално подобряване в поведението на разплащане,
която се наблюдаваше от
втората половина на 2009
г.”, коментира главният
икономист на Coface Ив
Злотовски. По думите му
доверието на компаниите
намалява и това се отразява
на дейността им. Липсата
на политически консенсус
за мерките, които трябва да
се предприемат за справяне
с дълговата криза в Европа,
и забавянето на икономическия растеж в САЩ допълнително засилват кризата на
доверие. Според Злотовски
най-важното в момента е
да се предотврати разпространението на заразата от
Гърция към другите страни
от еврозоната. Само така ще
се гарантира, че икономическото забавяне няма да се
превърне в рецесия. 
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Банките заложиха буфе
загубите от лоши креди

Със серия от увеличения в капитала финансови институции опитват
отрицателния ефект от изписването на провизии
Увеличението на лошите кредити в банковите
портфейли у нас, макар и
да не тежи на бизнеса на
финансовите институции,
ги накара трайно да помислят за буфери, с които да
елиминират риска.
Разходите за провизии
и обезценки през последните години накара голям
част от банките да предприемат увеличение на
капитала си.
В последните седмици
Инвестбанк, Централна
кооперативна банка и Корпоративна търговска банка гласуваха или успешно
увеличиха капитала си. От
началото на годината това направиха още Банка
Пиреос, Първа инвестиционна банка, МКБ Юнионбанк, УниКредит Булбанк и
БАКБ. Причините започват
от желанието за поддържане на високи капиталови
съотношения, минават през
разширяване на дейността и стигат до препоръка
от БНБ за допълнителна
гаранция при влошен кредитен портфейл.
Като основна причина
обаче специалисти в сектора открояват осигуряване на капитал, който да
играе роля на буфер срещу
загубите от проблемни кредити.
“Увеличенията на капитала на банките са по-скоро
свързани с разходите за
провизии и обезценки през
последните години. В резултат на това собственият
капитал на банките намаля
чувствително”, обяснява
тенденцията изпълнителният директор и началник
на отдел “Управление на
инвестициите” на ING Пенсионно осигуряване Анас-

тас Петров.
“Големите банки като
цяло реализират печалби
и това увеличава капитала
им, но има и дружества с
влошаване на резултатите
и те са длъжни да набират
нов. При някои имаше
конкретна “препоръка”
от централната банка да
вдигат капитала си, което
е въпрос на загриженост
за способността им да
оцелеят”, обяснява ситуацията Цветослав Цачев,
ръководител на отдел
“Анализи” в инвестиционен посредник “Елана
Трейдинг”.
Проблемните
експозиции

Капиталовата адекватност
на една банка дефинира степента на подсигуреност със
собствения й капитал. Чрез
капиталовата адекватност
става ясно съотношението
на собствените средства
към рисковите експозиции,
тоест кредитите. Повечето
банки у нас имат висок показател за стабилност. При
продължаващия обаче ръст
на лошите и предоговорени кредити, институциите
прибягват до увеличение
на капитала си като начин
за защита. Според статистиката на БНБ проблемните кредити се увеличиха
с нови 132.3 млн. лв. през
август 2011 г. и така те
достигат до 8.73 млрд. лв.
в края на месеца. “Общото между всички банки с
увеличение в капитала са
провизиите, които те трябва
да заделят. През последната
година се усеща голям натиск заради спада на новия
бизнес и вдигането на проблемните кредити. Също
така ниските финансови

резултати на някои банки
провокираха тези решения
на акционерите им”, коментира Асен Ягодин, главен
изпълнителен директор на
Българската банка за развитие. “Основната причина за
увеличенията е осигуряване на капитал и използването му като буфер срещу
загубите от лоши кредити”,
допълва Цачев.
На фона на Европа

Увеличаването на капитала на банките тази година
на нашия пазар се случва
на фона на проблемите на
финансовите институции
в еврозоната. През август
ръководителят на МВФ
Кристин Лагард призова за
принуждаване на европейските банки да увеличат
своя капитал. По думите
й, цитирани от вестник
“Файненшъл таймс”, така
ще се попречи дълговата
криза в Европа да засегне
и други държави. Само
преди седмица пък председателят на Европейската
комисия Жозе Мануел Барозу също препоръча банките в Европа да увеличат
своите капиталови буфери,
за да се справят с кризата.
По думите на Ягодин за
България рекапитализацията не стои на дневен ред.
“Българските банки нямат
експозиции с проблемни
облигации от държави с
фискални проблеми. Също
така имаме много висок
коефициент на капиталова
адекватност. За България
това е около 17%, а редица банки от еврозоната са
с коефициент под 10%.
Пряка нужда от рекапитализация няма засега”,
коментира той. Цветослав
Цачев допълва, че в Ев-

Това не е н
последнит
снимка shutterstock

ропа банките имат много
ниско равнище на капитал
към активите. “У нас банките са консервативни и
не са застрашени от загуби от инвестиции, а само
от основната си дейност
кредитирането. Например
Dexia имаше отлична капиталова адекватност, но
не успя да се справи със
загубите от инвестиции,

защото капиталът й беше много малко”, изясни
той.
Специалистите са убедени, че тепърва ще видим
още увеличения в капитала.
А докато няма положителни
сигнали за спад в лошите
кредити и подобряване на
икономическата среда, тази
тенденция ще се запази.
Ивана Петрова

Това не е тенденция от
скоро, а се случва в последните години. Причините са характерната за
мениджмънта на финансовите институции по-консервативна политика да не
се разпределят дивиденти.
От друга страна, централната банка се намесва,
когато прецени, че има
нужда да се покриват загуби. Потребителите, бизнесът и финансовият сектор
са залети от негативна
информация ежедневно.
Това води до спад в новия
бизнес и икономически

Български банки, обявили увеличение на капитала си през 2011 г
Корпоративна
търговска банка

Инвестбанк

ЦКБ

БАКБ

Първа
инвестиционна банка

МКБ Юнионбанк

▶ Капиталът се увеличава
с 20 млн. EUR чрез договор
за подчинен срочен дълг,
сключен между КТБ АД и
“Бромак” ЕООД, което е основен акционер в трезора
с 57.29% от капитала на
банката. Към края на юни
тази година банката има
капитал в размер на 354.1
млн. лв. Мажоритарният
собственик в КТБ Цветан
Василев определи предприета стъпка като естествена реакция на растежа
на банката.

▶ Капиталът се увеличава
с 50 млн. лв. по решение на
общото събрание на акционерите. Така капиталът на
банката стига до 170 млн.
лв. БНБ наложи увеличението с мотива, че е в полза на
нейните корпоративни и
индивидуални клиенти. От
Инвестбанк коментират
решението като част от
подхода на регулаторите в
цял свят да искат увеличение от банките като
допълнителна гаранция.

▶ Управителният съвет на
банката реши капиталът
да се увеличи с 30 млн. лв.,
разпределени в акции от по 1
лев. От текущите 83.2 млн.
лв. капиталът ще стане
113.2 млн. лв. Увеличението
е с до 36% от текущия капитал на банката. Капиталът
ще се увеличи при условие, че
бъдат записани и платени
поне половината от предложените акции. При пълно
записване ЦКБ ще набере 45
млн. лв., тъй като емисионната стойност е 1.5 лв.

▶ Българо-американска кредитна банка (БАКБ) увеличи
капитала си с 12 млн. лв.,
стигайки до 24.69 млн. лв.
Банката набра 48.2 млн. лв.
от предложените на инвеститорите нови акции. БНБ
настоя за провеждането на
операцията заради влошения кредитен портфейл на
БАКБ. Препоръката беше
отправена през лятото, когато финансовата институция имаше краткосрочни
финансови задължения в
размер на 125.5 млн. лв.

▶ Увеличението е с 20
млн. EUR като хибриден
(дългово-капиталов)
инструмент в капитала
на банката от първи ред.
Според банката така се
осигурява вариант за ръст
на кредитния портфейл с
над 320 млн. лв. Издадените
облигации са първи транш
от емисия с общ размер до
40 млн. EUR.

▶ Увеличението е с 42.55
млн.лв. и така капиталът
на банката стига до 122.47
млн. лв. Решението беше
взето на годишно общо
събрание на акционерите. Емисията е записана
изцяло от досегашните
собственици на банката.
Мотивите за решението
са да бъде осигурена база
за предлагане на продукти
и услуги при конкурентни
параметри.
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компании и пазари 13
Мнения

Основната причина е осигуряване
на буфери срещу загубите
Основната причина за
увеличенията на капитала е осигуряване на
средства и използването
им като буфер срещу загубите от лоши кредити.
Големите банки като цяло
реализират печалби и
това увеличава капитала
им, но има и дружества с
влошаване на резултатите
и те са длъжни да набират нов. При някои имаше
конкретна “препоръка”
от централната банка да
вдигат капитала си, което
е въпрос на загриженост
за способността им да
оцелеят. У нас банките

У нас
банките не
са застрашени
от загуби от
инвестиции

са консервативни и не
са застрашени от загуби
от инвестиции, а само
от основната си дейност
- кредитирането. Някои

Цветослав Цачев,
ръководител на отдел “Анализи” в инвестиционен посредник “Елана
Трейдинг”

банки ще се нуждаят
от още капитали, защото продължават да се
сблъскват със забавяния
на плащанията. Увели-

ченията на капитала ще
продължат предимно като
защита от лошите кредити, а не за разрастване на
кредитирането.

Увеличението на капитала укрепва
капиталовите позиции на всяка банка
На увеличението на
капитала не бива да се
гледа негативно или с
подозрение. При всички
случаи то укрепва капиталовите позиции на всяка
банка. Няма да е голяма
изненада да има още
банки, които да увеличат
капитала си, но не може
да се нарече тенденция. В
Европа за рекапитализиране на банките се говори
в контекста на справяне с
дълговата криза. На мен

ново, а се случва в
те години
Петър Славов,
изпълнителен директор на ПроКредит Банк

застой. Докато няма
положителни сигнали за
спад в лошите кредити,
покачване на новия бизнес

и като цяло подобряване
на икономическата среда,
тази тенденция ще се
запази.

УниКредит Булбанк

Банка Пиреос

▶ Увеличението е със 160 млн.
лв. и беше одобрено на общо
събрание на акционерите
на банката. Като причина
се откроява желанието на
финансовата институция
за поддържане на високи капиталови съотношения. Новата емисия е в размер от
21.86 млн. нови акции с право
на глас, всяка с номинална
стойност 1 лев и емисионна
стойност 7.26 лв. Мажоритарен акционер в трезора
е УниКредит Банк Аустриа,
която притежава 92.9% от
капитала на банката.

▶ На общо събрание акционерите решиха Банка
Пироес да включи част от
печалбата си за 2010 г. в
собствения й капитал. 41.33
млн. лв. участваха в капитализирането. Печалбата
за 2010 г. възлиза на 45.93
млн. лв. и не се планира
разпределяне на дивидент.
4.593 млн. лв. отиват във
фонд “Резервен”. Общият капитал на банката
достигна 565.5 млн. лв. към
края на миналата година.

г.

Няма да
е голяма
изненада да има
още банки, които
да вземат това
решение

Мария Илиева,
главен изпълнителен директор на МКБ Юнионбанк

не ми е известно български банки да имат сериозни позиции в облигации от
закъсали държави.

Увеличенията са по-скоро свързани с
разходите за провизии и обезценки
Увеличенията на
капитала на банките
са по-скоро свързани с
разходите за провизии и
обезценки през последните години. В резултат
на това собственият
капитал на банките намаля чувствително. Дали
тенденцията ще се запази,
зависи от състоянието на
кредитните портфейли на
банките. Ако влошаването
продължи, вероятно ще се
наложат още увеличения
и обратно. Няма пряка
връзка между увеличаването на капитала в Бълга-

Ако влоша
ването
на кредитните
портфейли
продължи,
ще има още
увеличения

рия и рекапитализацията
в Европа. В еврозоната
необходимостта от рекапитализация е породена

Анастас Петров,
изпълнителен директор и началник на отдел “Управление на
инвестициите” на ING Пенсионно осигуряване

основно от обезценките на инвестициите в
държавен дълг на страните от периферията на

еврозоната и в по-малка
степен от влошаването на
качеството на кредитните
портфейли.

Имаме висок коефициент
на капиталова адекватност
Общото между всички
банки с увеличение в
капитала са провизиите, които те трябва да
заделят. През последната година се усеща
голям натиск заради
спада на новия бизнес и
вдигането на проблемните кредити. Също
така ниските финансови резултати на някои
банки провокираха тези
решения на акционерите
им. За България рекапитализацията не стои на
дневен ред. Българските
банки нямат експозиции

За
България
рекапита
лизацията не
стои на дневен
ред

с проблемни облигации
от държави с фискални проблеми. Също
така имаме много висок

Асен Ягодин,
главен изпълнителен директор на Българска банка за развитие

коефициент на капиталова адекватност. За
България това е около
17%, а редица банки от

еврозоната са с коефициент под 10%. Пряка
нужда от рекапитализация няма засега.

pari.bg Петък 21 октомври 2011

14 компании и пазари

Ebay отчете 14% ръст
на печалбата си
От компанията не очакват
добрите резултати да се
запазят за четвъртото
тримесечие
Ebay отчете 14% ръст на
печалбата си в края на третото тримесечие, с което
потвърди очакванията на
Уолстрийт, съобщи Reuters.
Компанията обаче не даде
категорични прогнози за
месеците до края на годината поради икономическата
несигурност.
Възход

Ebay отчита нетни приходи
за третото тримесечие от
490.5 млн. USD, или 0.37
USD за акция. За сравнение
година по-рано котировките бяха 0.33 USD за брой, а
приходите - 432 млн. USD.
На годишна база печалбата
е 628.2 млн. USD.
С разрастването на пазара на смартфони и таблети
електронният търговец отчете и високи ръстове в транзакциите. Приходите, които
компанията акумулира, са
вследствие на таксите, които
тя налага на транзакции и
другите дейности. За цялата
година от Ebay очакват да
реализират приходи до 11.5
млрд. USD и печалба от 1.98
USD за акция. В края на второто тримесечие компанията
прогнозираше приходи за
цялата година от 11.3 млрд.
USD до 11.6 млрд. USD и
годишна печалба от 1.97 до

2.00 USD за акция. Несигурността на компанията
за бъдещата й дейност се
отрази негативно на акциите
й, които се понижиха с 4.1%
до 31.82 USD.
Песимизъм

Сред причините за притесненията на компанията са
дълговата криза в Европа
и забавянето на глобалната
икономика, което би довело
до спад в потреблението.
„Четем същите заглавия на
вестниците и не, нямаме
кристална топка, с която
да предскажем икономиката. Не очаквам празниците
да бъдат благоприятен период за нас. Така или иначе
ще забием кола в земята и
се надяваме, че ще остане
стабилен”, метафорично коментира генералният изпълнителен директор на Ebay
Джон Донахю.
Загубите на PayPal

Индексът на загуба на
PayPal, който е част от Ebay,
се покатери до 0.31% за
третото тримесечие, докато
предходното тримесечие той
беше 0.25%. Според Донахю това се дължи на ръст
в обемите на транзакциите
през мобилни устройства.
Индексът на загуба изчис-

▶С разрастването на пазара на смартфони и таблети електронният търговец отчете и високи ръстове
Снимка Bloomberg
в транзакциите

лява какви са загубите за
компанията, причинени от
измами по плащанията. От
PayPal обявиха, че очакват
да обработят 3.5 млрд. USD
транзакции през тази година,
което е близо пет пъти повече от 2010 г., когато транзакциите се оценяваха на 750
млн. USD. Донахю обяви, че
системата за борба с измамите с финансови преводи се

адаптира към компанията и
скоро тези злоупотреби ще
намалеят. Според него така
PayPal ще стане по-конкурентен в дългосрочен план.
„Бизнес моделът на PayPal
е дори по-мощен за мобилно устройство, отколкото за
компютър. По-вероятно е да
си изгубите телефона, отколкото парите в PayPal”, каза в
заключение Донахю.

Число

490.5
▶ млн. USD са приходите на Ebay за третото
тримесечие

Nestle повиши очакванията за
продажбите си през 2011 г.
Компанията
компенсира
увеличената цена
на суровините, като
увеличава цените
на крайните стоки
и представя нови
продукти
Най-голямата компания за
хранителни продукти в света
Nestle повиши очакванията
си за продажбите, които ще
реализира през 2011 г., след
като приходите й за първите 9 месеца отбелязаха
най-бързия ръст за последните три години, съобщава
Bloomberg. Положителните
резултати за компанията са
следствие на по-високата
цена на разтворимите кафета
на Nestle и на увеличените
продажби в Азия.
„Ще трябва да има рязък

и напълно неочакван спад в
последното тримесечие, за
да не отчете Nestle малко
над очакваните резултати”,
казва Андрю Ууд, анализатор в Sanford C. Bernstein.

Nestle по света

Над очакваното

Очакванията са годишният
ръст на приходите на Nestle
да бъде 6%, т. е. малко подобър от дългосрочната цел
на компанията от 5%.
Продажбите на Nestle за
девет месеца са отбелязали
ръст от 7.3% на годишна
база, с което са надминали
очакванията на анализаторите за увеличение от 7.2%. Повисоките цени са добавили
3.2% към отчетения растеж
за деветте месеца, докато
обемът е нараснал с 4.1%,
съобщават от компанията. В
момента компанията компенсира увеличената цена
на суровините, като уве-

▶Очакванията са годишният ръст на приходите на Nestle да бъде 6%, т. е.
малко по-добър от дългосрочната цел на компанията от 5%

личава цените на крайните
стоки и представя нови продукти. Все пак негативните
настроения на потребителите в Северна Америка
и Европа, както и увеличаващата се конкуренция,

са охладили увереността в
по-значителни увеличения
през тази година.
Вчера от Nestle заявиха,
че компанията се „стреми”
да разшири маржовете при
стабилните валути през

тази година. Компанията
очаква разходите за суровини да нараснат до 3.3
млрд. USD през 2011 г.,
но не дава прогнози за
производствените разходи
през 2012 г.

Ръстът в продажбите е
задвижван от развиващите се пазари, коментира
анализаторът Джон Кокс
от Kepler Capital Markets.
„Това, което постига само
Nestle, но не и друга хранителна компания, е силен
растеж в Западна Европа”,
допълва той. Според него
това е и причината компанията да е „най-добрата в
класа си”.
Приходите на компанията
в Южна и Северна Америка
през третото тримесечие
са се увеличили с 5.6%,
но обемът на продажбите
в Северна Америка е отбелязал спад заради ожесточената конкуренция. В
същото време поделението
на Nestle, което отговаря за
пазарите в Азия, Океания
и Африка, отчита 12% ръст
на продажбите.
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пазари 15
Регионални
индекси

Основният индекс на БФБ регистрира спад

Sofix: 341.94

-0.68%

Македонският бенчмарк се оцвети в
червено

MBI10: 2148.08

-0.11%

Основният сръбски индекс се понижи

BELEX15: 552.32

-1.04%

Число на деня

Световни индекси Повишение
Щатските акции започнаха сесията с ръст
Metro

Обем

25 374
▶акции на “Унифарм” АД бяха изтъргувани на БФБ, като
цената на книжата се повиши с 1.23%

Понижение
E.ON

Dow Jones: 11 505.83

+0.01%

Германският индекс отчете
понижение

DAX: 5776.60

-2.32%

Японският измерител се оцвети в червено

Nikkei 225: 8682.15

-1.03%

0.84% 5.32%
▶ до 32.34 EUR
поскъпнаха акциите на
германската търговска
верига

▶се понижиха акциите
на германската
енергийна компания
и достигнаха 16.48 EUR

Спадът в цената на
желязото ще продължи
Производството и
запасите са на почти
рекордни равнища,
а търсенето остава
слабо
Най-големият спад в цената на желязната руда от 15
месеца насам може да продължи поради забавянето
на китайската икономика,
продължаващата дългова
криза в Европа и увеличеното производство от
компаниите BHP Billiton
и Rio Tinto Group, казват
анализатори. Желязната
руда с незабавна доставка може да поевтинее до
140 USD за тон до края
на годината, твърдят експерти от Macquarie Group.
Това би било спад от 5.2%
спрямо 147.70 USD - цената на метала преди два
дни. Китай, най-големият
производител на стомана, расте с най-бавното
темпо от 2009 г. насам
през третото тримесечие
поради слабо търсене на
износа от страната и затягане на паричната политика. Същевременно
цената на стоманата е на

най-ниското си равнище
от 10 месеца, а складовите наличности от руда в
пристанищата са на почти
рекордни нива. Желязото
не се е търгувало на цена
под 140 USD от септември 2010 г. насам.
Спад на суровините

Индустриалните метали
като мед, цинк и олово
поевтиняха със 17% през
изминалите шест седмици поради притеснения,
че европейската дългова
криза ще свие търсенето, а Китай ще затегне
допълнително паричната
си политика, за да охлади
ръста на цените. Индексът
GSCI на Standard&Poor’s,
обхващащ 24 суровини,
намаля с 12% през септември - това е най-големият спад от почти три
години. Производството
на необработена стомана
в Китай през септември
е паднало до 56.7 млн.
тона, най-ниското ниво от
седем месеца. То достигна рекордните 60.3 млн.
тона през май. Най-големият листнат на борсата
в Хонконг производител

на стомана Angang Steel
обяви, че планира да спре
една от леярните си за
месец и половина поради
отслабеното търсене, след
като нетните приходи на
компанията за първите
девет месеца на годината
са спаднали с 91%. Найголемият частен производител на стомана в Китай
- Jiangsu Sagang Group,
възнамерява да отложи
покупката на руда, в случай че производството на
сплавта трябва да бъде
орязано. Вицепрезидентът
на компанията Шън Вънмин определи ситуацията
на китайския пазар на стомана като “много лоша”.
Огромно предлагане

Цените на стоманата в
Китай спаднаха до найниското си ниво от 10
месеца, след като икономиката на страната
се увеличи само с 9.1%
през третото тримесечие
- най-слабото представяне от две години. То
отслаби и търсенето от
строителните компании.
Същевременно запасите
от желязна руда в прис-

танищата на народната
република са достигнали
рекордните 98.7 млн. тона
през август и до средата
на октомври са спаднали
леко до 96.3 млн. тона.
Не липсва предлагане Fortescue Metals Group е
увеличила доставките си
с 21% през трите месеца
до 30 септември. Третият
по големина производител в Австралия ще инвестира 8.4 млрд. USD, за
да утрои капацитета си
за доставка на товари до
155 млн. тона годишно.
ВНР, най-голямата минна
компания в света, заяви,
че производството на желязна руда е на рекордно
високи нива от 39.57 млн.
тона през последното тримесечие. Rio, вторият по
големина производител,
отчита 5% ръст до 49.8
млн. тона. ВНР ще похарчи 7.4 млрд. USD за
мините си в Северна Австралия, за да увеличи
капацитета им до 220 млн.
тона до 2014 г. Rio също
има планове да вложи 15
млрд. USD, за да увеличи
производството си с 50%
до 2015 г. 

Спад

Цена (НСА) на недистрибутивна единица клас А за 19.10.2011 г.
Pioneer Funds и
Pioneer P.F.
Pioneer Funds и Pioneer P.F.
USD клас EUR клас
Pioneer Funds - Aмерикански Фонд Пайъниър
5,27
3,82
Pioneer Funds - Акции от Средиземноморския регион
20,61
14,94
и Развиваща се Европа
Pioneer Funds - Японски акции
2,36
1,71
Pioneer Funds - Акции на развиващи се пазари
9,17
6,65
Pioneer Funds - Акции Китай
9,73
7,05
Pioneer Funds - Акции от Азия без Япония
7,67
5,56
Pioneer Funds - Европейски потенциален
103,81
75,22
Pioneer Funds - Американски компании със средна капитализация
7,09
5,13
Pioneer Funds - Водещи Европейски Компании
6,22
4,51
Pioneer Funds - Глобален екологичен
184,91
133,97
Pioneer Funds - Облигации на развиващи се пазари
12,48
9,04
Pioneer Funds - Американски Високодоходен
9,1
6,59
Pioneer Funds - Стратегически доход
9,18
6,65
Pioneer Funds - Eвропейски корпоративни облигации
9,84
7,13
Pioneer Funds - Европейски облигации
10,72
7,77
Pioneer Funds - Краткосрочен в щатски долари
6,09
4,41
Pioneer Funds - Краткосрочен в евро
8,51
6,17
Pioneer Funds - Глобален селективен
65,09
47,16
Pioneer P.F. - Eвро ликвидност
51,27
Pioneer P.F. - Глобален дефанзивен 20
Pioneer P.F. - Глобален балансиран 50
Pioneer P.F. - Глобален промени
Pioneer Funds - Стоков Алфа
60,39
43,75
Pioneer Funds - Глобални Oблигации Агрегатен
92,27
66,85
Pioneer Funds - Европейски акции стойност
60,89
Pioneer Funds - Американски ръст фундаментален
112,58
81,57
Pioneer Funds - Глобален гъвкав
90,71
65,73
Pioneer Funds - Абсолютна доходност мулти стратегия
52,02
Общо активи от директни продажби на Pioneer Funds и Pioneer
P.F. в България (без продукт Авангард)

▶ Соята поевтиня за четвърти пореден ден на борсите в Чикаго заради сухото време в Бразилия и дъждовете
в Аржентина, съобщи Bloomberg. Хранителната стока се търгуваше по 12.265 USD за бушел с доставка през
януари и за 12.20 USD с доставка през ноември, като цената се понижава с 0.4%
СНИМКИ BLOOMBERG

€ 75 516 623

С условията за инвестиране в Pioneer Funds (Фондове “Пaйъниър”) и Pioneer P.F. (Пайъниър П.Ф.) можете да се запознаете във всички клонове на УниКредит Булбанк АД или
на адрес www.pioneerinvestments.cz/bg, УниКредит Булбанк АД създаде безплатната
телефонна линия 0 800 14 000 (Телефонната линия е на цената на един градски разговор,
независимо откъде се обаждате.). Предишните резултати от дейността на Фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати от тази дейност. Стойността на
инвестициите и доходът от тях могат да се повишат, но и понижат без гаранция за
печалба и при съществуването на риск за инвеститорите да не си възстановят пълния
размер на вложените от тях средства. Инвестициите във Фонда не са гарантирани от
гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция.
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▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки

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 19.10.2011
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
19.10.2011 г.
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ
MYR 10
4,5658
НОРВЕЖКА КРОНА
NOK 10
2,5214
консервативен USD 12,16
12,10
12,04
12,01
11,86
11,86			
Райфайзен-Европлюс-Облигации
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР
NZD 1
1,1153
консервативен EUR 86,48
86,06
85,64
85,22
83,96
83,96			
Райфайзен-Глобални-Облигации
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
PHP 100
3,2924
балансиран
746,08
742,44
738,80
727,88
727,88			
EUR 749,72
Райфайзен-Глобален-Балансиран
ПОЛСКА ЗЛОТА
PLN 10
4,4117
високодоходен EUR 152,19
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ
RON 10
4,5453
151,46
150,74
150,01
144,94
144,94			
Райфайзен-Европейски-SmallCap-Kомпании
РУСКА РУБЛА
RUB 100
4,5447
високодоходен EUR 151,31
150,58
149,85
149,13
145,49
145,49			
Райфайзен-Глобален-Акции
ШВЕДСКА КРОНА
SEK 10
2,1453
високодоходен EUR 260,04 258,80
257,57
256,33
247,66
247,66			
Райфайзен-Източноeвропейски-Акции
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР
SGD
1
1,1229
високодоходен EUR 165,27
164,48
163,70
162,91
157,40
157,40			
ТАЙЛАНДСКИ БАТ
THB 100
4,6952
Райфайзен-Евразия-Aкции
ТУРСКА
ЛИРА
TRY
10
7,9123
високодоходен EUR 204,30 203,33
202,35
201,38
194,57
194,57			
Райфайзен-НововъзникващиПазари в Акции
ЩАТСКИ ДОЛАР
USD 1
1,4343
високодоходен EUR 70,93
70,59
70,25
69,91
67,55
67,55			
Райфайзен-Русия-Акции
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10
1,8019
високодоходен EUR 155,56
154,82
154,08
153,34
148,15
148,15			
ЕВРО
EUR 1
1,9558
Райфайзен-Енергийни-Акции
високодоходен EUR 112,90
112,36
111,82
111,27
108,56
108,56			
Райфайзен-Инфраструктурни-Акции
Валутният курс за митнически цели е курсът
високодоходен EUR 108,02
на БНБ определен в предпоследната сряда от
107,51
107,00
106,48
102,88
102,88			
Райфайзен-Активни-Стоки
месеца и публикуван този или на следващия ден,
консервативен EUR 126,03
125,42
124,81
124,20
122,36
122,36			
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 12 до 25.10.2011 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 Комодити
ДФ Астра Плюс
БенчМарк Асет Мениджмънт АД
ДФ БенчМарк Фонд-1 Акции и Облигации
ИД БенчМарк Фонд-2 Акции
ДФ БенчМарк Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти
ДФ БенчМарк Фонд-4 Енергетика
ДФ БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ
БенчМарк Фонд-6 Паричен
Болкан Капитал Мениджмънт АД
ДФ БКМ Балансиран Капитал
ДФ Европа
ДФ Балкани
Варчев Мениджинг Къмпани ЕАД
ДФ Варчев високодоходен фонд
ДФ Варчев Балансиран фонд
ДСК Управление на активи АД
ДФ ДСК Стандарт
ДФ ДСК Баланс
ДФ ДСК Растеж
ДФ ДСК Имоти
ДФ „ДСК Евро Актив”
Елана Фонд Мениджмънт АД
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд
ДФ Елана Балансиран Доларов Фонд
ИД Елана Високодоходен Фонд
ДФ Елана Фонд Паричен Пазар
ДФ Елана Долар Фонд
ДФ Елана Еврофонд
ДФ Елана Глобален Фонд Акции
Златен Лев Капитал АД
ИД Златен лев
ДФ Златен лев Индекс 30
Капман Асет Мениджмънт АД
ДФ Капман Фикс
ИД Капман Капитал
ДФ Капман Макс
Карол Капитал Мениджмънт ЕАД
ИД Адванс Инвест
ДФ Адванс Източна Европа
Адванс IPО Фонд
КД Инвестмънтс ЕАД
ДФ КД Облигации България
ИД КД Пеликан
ДФ КД Акции България
КТБ Асет Мениджмънт АД
КТБ Балансиран Фонд
КТБ Фонд Акции
ОББ Асет Мениджмънт АД
ДФ ОББ Платинум Облигации
ИД ОББ Балансиран Фонд
ДФ ОББ Премиум Акции
ДФ ОББ Патримониум Земя
Оверон Финанс АД
ДФ Оверон ПРЕСТО
ПФБК Асет Мениджмънт АД
ДФ ПИБ-Авангард
ДФ ПИБ-Класик
ДФ ПИБ- Гарант
Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД
Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар
Райфайзен (България) Фонд Облигации
Райфайзен (България) Балансиран Фонд
Райфайзен (България) Фонд Акции
Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд
Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро
Свободен период от 21.09.2011 до 19.12.2011
Лимитиран период” от 21.12.2011 до 29.12.2011
Сентинел Асет Мениджмънт АД
Договорен фонд Сентинел - Рапид
Договорен фонд Сентинел - Принсипал
Стандарт Асет Мениджмънт АД
ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд
ДФ Стандарт Инв. Високодоходен Фонд
ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд
ДФ Стандарт Инв. Консервативен Фонд
Статус Капитал АД
Статус Нови Акции
Статус Финанси
ДФ Статус Глобал ETFs
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД
ИД Ти Би Ай Евробонд
ДФ Ти Би Ай Комфорт
ДФ Ти Би Ай Хармония
ДФ Ти Би Ай Динамик
ДФ Ти Би Ай Съкровище
ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД
ЦКБ Лидер
ЦКБ Актив
ЦКБ Гарант
Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД
ДФ Юг Маркет Максимум
ДФ Юг Маркет Оптимум

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

Начало на публ.
предлагане

Смесен - балансиран
4.5511
4.5739		4.7331
4.5511
4.4601			
-8.13%
12.18%
-6.57%
-18.94%
фонд в акции
6.8938
6.9283		7.1696
6.8938
6.7559			
-8.81%
13.92%
0.29%
-9.46%
фонд в акции
10.2797
10.4339		10.6909
0.0000
0.0000			
0.97%
0.11%
1.22%
1.34%
													
фонд в акции
2.0363				 2.0363				
-9.02%
29.28%
-3.68%
-50.44%
Смесен - балансиран
2.3731				 2.3731				
-9.48%
26.10%
-5.48%
-44.30%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

фонд в акции
0.6190				 0.6128				
0.26%
10.52%
1.05%
-8.41%
фонд в акции
0.4896				 до 1 месец		
над 1 месец		
-8.13%
10.52%
-4.96%
-12.91%
					 0.4872		
0.4762						
фонд в акции
0.3997				 0.3919				
-2.92%
10.75%
3.65%
-20.74%
Фонд на паричен пазар 1110.6686				 до 180 дни		 над 180 дни		
3.88%
10.52%
4.93%
4.76%
					 1109.0026		 1077.3485						

17.04.2006
16.08.2006

Фонд на паричен пазар 11.8895		
11.8836		 11.8658
11.8777
11.8777
11.8836
3.59%
0.72%
4.93%
5.86%
фонд в акции
7.4911		
7.4169		 7.2686		
7.4169		
N/A
N/A
N/A
N/A
фонд в акции
9.7842		
9.7355		 9.5895
9.6381		
0.0000
-3.11%
13.05%
-1.60%
-0.89%
													
Смесен - балансиран 13.0704				 12.9410				
-4.49%
7.87%
-2.74%
4.50%
фонд в акции
7.1241				 7.0536				
-11.63%
12.43%
-8.82%
-5.55%
фонд в акции
3.6251				 3.5892				
-17.18%
13.32%
-23.40%
-17.47%
фонд в акции
7.6978				 7.4736				
-4.24%
17.12%
1.11%
-7.55%
фонд в акции
9.4578				 9.1823				
-16.09%
16.74%
-16.31%
-2.27%
Фонд на паричен пазар 12.8007				 12.8007				
4.34%
0.23%
5.71%
7.57%
					 до 2 г.		
над 2 г.						
Смесен - балансиран
78.7334				 78.4578		
78.7334		
-4.79%
1.00%
-4.30%
-4.33%
фонд в акции
45.5331				 45.3054		
45.5331		
-6.71%
1.90%
-5.47%
-11.08%
фонд в акции
59.2662				 58.9699		
59.2662		
-8.26%
1.64%
-7.26%
-10.06%
													
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
1.36046				 1.35774				
2.68%
0.92%
3.28%
5.35%
Смесен - балансиран
1.07732				 1.07088				
-1.86%
4.32%
0.76%
1.22%
фонд в акции
0.70958				 0.69904				
-8.05%
8.98%
-3.32%
-6.06%
Смесен - консервативен 0.77841				 0.77375				
3.08%
2.50%
4.39%
-6.75%
Смесен - консервативен 1.08826				 1.08500				
2.99%
0.33%
3.53%
3.42%
Смесен - балансиран
Смесен - балансиран
фонд в акции
Фонд на паричен пазар
Смесен - консервативен
Смесен - консервативен
фонд в акции

0.0000				 0.0000				
0.0000				 0.0000				
0.0000				 0.0000				
0.0000				 0.0000				
0.0000				 0.0000				
0.0000		
0.0000		 0.0000		
0.0000		
0.0000		
0.0000		 0.0000		
0.0000		

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

фонд в акции

4.5866 				 4.5592 				
-5.72%
8.92%
-3.65%***
4.04%
до 100 000 лв от 100 001 до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.
фонд в акции
0.8823
0.8780 		 0.8758
0.8714 				
-6.85%
13.04%
-1.28%***
-5.51%
													
Смесен - консервативен 10.0607				 10.0405				
0.41%
0.60%
0.41%
0.37%
Смесен - балансиран 17.0955 				 16.9763 				
-3.07%
7.33%
-0.79%
7.92%
фонд в акции
10.2506				 10.1080 				
-5.33%
9.29%
-3.81%
0.09%
													
фонд в акции
0.9708 				 0.9565 				
-14.68%
14.21%
-17.70%
-1.24%
фонд в акции
0.6816 				 0.6715				
-18.92%
16.93%
-8.48%
-7.60%
фонд в акции
0.8773 				 0.8643				
-19.22%
21.13%
-13.72%
-3.66%
до 100 000 лв.		
над 100 000 лв.										
фонд в облигаци
134.4635		
134.2625		 133.9945				
1.78%
2.97%
3.11%
5.50%
Смесен - балансиран
13.5392		
13.5392		 13.4051				
-5.45%
7.92%
-3.65%
0.89%
фонд в акции
0.6309		
0.6247		 0.6185				
-18.01%
15.41%
-12.90%
-8.42%
													
Смесен - балансиран 865.6165				 859.1406				
5.48%
4.30%
9.58%
-4.17%
фонд в акции
758.9786				 753.3005				
3.08%
5.05%
7.34%
-7.75%
													
фонд в облигаци
12.0625				 12.0625				
4.51%
1.04%
5.88%
3.33%
Смесен - балансиран 124.5672				 124.5672				
-0.08%
6.50%
4.86%
2.40%
фонд в акции
7.0693				 7.0693				
-2.14%
11.83%
6.35%
-5.88%
фонд в акции
10.9385				 10.9385				
5.13%
3.77%
7.76%
3.35%
											
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
0.4682		
0.4659		 0.4636				
-17.21%
14.59%
-6.97%
-17.72%
Смесен - балансиран
0.6982		
0.6958		 0.6934				
-8.39%
7.10%
-5.16%
-8.85%
Смесен - консервативен 1.0273		
1.0258		 1.0243				
1.84%
1.47%
2.87%
0.65%
до 50 000 лв / 40000 USD		
над 50 000 лв / 40000 USD										
Фонд на паричен пазар 1.3395		
1.3375
1.3355				
4.27%
0.13%
5.47%
5.33%
фонд в облигаци
1.3493		
1.3453
1.3413				
3.34%
0.34%
4.44%
5.44%
Смесен - балансиран
0.8040		
0.8008
0.7976				
-7.66%
6.14%
-7.22%
-3.89%
фонд в акции
0.5375		
0.5348
0.5321				
-15.82%
10.58%
-15.16%
-10.58%
Смесен - балансиран
0.6639		
0.6613
0.6587				
-7.95%
7.33%
-7.58%
-10.61%
Фонд на паричен пазар												
0.0000		
0.0000
0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
1.0894		
1.0883
1.0339				
3.88%
0.20%
5.02%
4.96%
Фонд на паричен пазар 1.2155			
1.2155				
2.04%
0.18%
2.75%
3.63%
Смесен - балансиран
1.0207			
до 90 дни		
над 90 дни		
-2.26%
3.76%
-0.79%
0.17%
				
1.0054		
1.0156						
							
Смесен - балансиран
7.1501			
7.1501				
-7.55%
8.45%
-6.08%
-5.77%
фонд в акции
5.8899			
5.8899				
-10.64%
10.03%
-10.96%
-8.96%
фонд в акции
2.2574			
2.2574				
-24.67%
13.74%
-23.32%
-27.92%
Смесен - консервативен 9.2610			
9.2610				
-12.28%
6.76%
0.45%
-2.65%
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
0.6279
0.6248
0.6232
0.6186
0.6186
0.6217		 0.6062
-18.36%
12.40%
-20.72%
-8.49%
фонд в акции
0.3254
0.3238
0.6232
0.3206
0.3206
0.3222		 0.3142
-23.19%
14.76%
-25.82%
-22.48%
за поръчки до 250 000 евро		
за поръчки над 250 000 евро
Цена
					
фонд в акции
96.4616		
95.2766		
94.5656				
-16.91%
17.89%
-9.28%
-3.59%
								
фонд в облигаци
314.3691				 313.4275				
0.14%
3.53%
-2.26%
5.80%
13.4969				 13.2309				
1.93%
3.09%
-0.30%
5.02%
Смесен - балансиран
12.0185				 11.6650				
-0.24%
5.48%
-2.70%
2.86%
фонд в акции
8.4867				 8.2371				
-3.51%
8.48%
-1.99%
-3.00%
Смесен - балансиран 20.8150				 20.8150				
-0.19%
5.50%
-0.93%
0.99%
													
фонд в акции
6.6919				 6.6584				
-2.26%
8.61%
5.46%
-8.89%
Смесен - балансиран
8.1449				 8.1042				
-2.59%
8.70%
4.94%
-4.66%
фонд в облигаци
12.5556				 12.5243				
4.71%
1.92%
8.23%
5.66%
													
фонд в акции
1.1794				 1.1558				
-3.56%
6.85%
0.36%
3.29%
Смесен - балансиран
1.0997				 1.0887				
1.01%
5.63%
6.08%
2.87%

12.11.2007
12.11.2007

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

Валута

Код

За

Евро

EUR

1

Стойност
1,96

Разлика
0

Австралийски долар	

AUD

1

1,45

-0,00510

Бразилски реал	

BRL

10

8,01

-0,04519

Канадски долар	

CAD

1

1,4

-0,00339
0,00840

Швейцарски франк	

CHF

1

1,58

Китайски ренминби юан	

CNY

10

2,22

0,00141

Чешка крона	

CZK

100

7,85

-0,00948

Датска крона	

DKK

10

2,63

0,00018

Британска лира	

GBP

1

2,24

-0,00013

Хонконгски долар	

HKD

10

1,82

0,00203

Хърватска куна	

HRK

10

2,62

-0,00308

Унгарски форинт	

HUF

1000

6,6

-0,00982

Индонезийска рупия	

IDR

10000

1,61

-0,00182

Израелски шекел

ILS

10

3,88

-0,00826

100

Индийска рупия	

INR

2,84

-0,03280

Исландска крона	

ISK			

0,00000

Японска йена	

JPY

100

1,84

0,00208

KRW

1000

1,24

-0,00845

Литовски литаc	

LTL

10

5,66

0,00000

Латвийски лат	

LVL

1

2,77

0,00079

Мексиканско песо	

MXN

10

1,06

-0,00171

Малайзийски рингит	

MYR

10

4,53

-0,01826

Норвежка крона	

NOK

10

2,54

0,00869

Новозеландски долар	

NZD

1

1,13

-0,00027

Южнокорейски вон	

Филипинско песо	

PHP

100

3,27

-0,00952

Полска злота	

PLN

10

4,49

-0,01700

Нова румънска лея	

RON

10

4,51

0,00604

Руска рубла	

RUB

100

4,53

-0,03201

Шведска крона	

SEK

10

2,15

0,00629

Сингапурски долар	

SGD

1

1,12

-0,00404

Тайландски бат	

THB

100

4,57

-0,03471

Нова турска лира	

TRY

10

7,61

-0,01751

Щатски долар	

USD

1

1,42

0,00215

Южноафрикански ранд	

ZAR

10

1,75

-0,01785

Злато (1 трой унция)

XAU

1

2308,23

-24,58000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 21.10.2011 година.
Тези курсове се основават на чл. 29, ал. 2 от Закона за БНБ и референтните курсове на ЕЦБ
за съответния ден, и се прилагат за целите на статистическата и счетоводната отчетност.

▶ Цени на цветни метали
USD/т
Метал

Борса

Единица

Цена

3 м.

Мед	

LME

USD/т	

6916,5

6970

Калай	

LME

USD/т	

21350

21500

Олово	

LME

USD/т	

1791,5

1819,25

Цинк	

LME

USD/т	

1750

1765

Алуминий	

LME

USD/т	

2121,5

2142,75

Алуминиева сплав	

LME

USD/т	

2140

2150

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

Нетна стойност
Емисионна
Цена при
на активите на
стойност
обратно
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 21/10/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 0,955148
€ 0,974251
€ 0,950372
ОТП Омега Фонд на Фондовете в акции на
€ 0,818521
€ 0,834891
€ 0,814428
развитите пазари
ОТП Планета Фонд на фондовете в акции
€ 0,701983
€ 0,716023
€ 0,698473
на развиващите се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 18/10/2011 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 21/10/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,176240 лв.
1,176240 лв.
1,176240 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 21/10/2011 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

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 20.10.2011 г
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0207 лв.

Сентинел - Рапид

1,2155 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

1.0054 лв.

1.0156 лв.

1,2155 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
-2,26 %

- 0,79 %

2,04 %

2.75%

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 19 октомври 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 21.10.2011 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
13.4769
12.0008
8.4742
314.9969
N/A
11.9595
8.4451
Ти Би Ай Комфорт
316.5664
13.3639
N/A
8.4035
Ти Би Ай Хармония
316.5664
13.3639
11.9006
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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Корпоративни съобщения 17
ОБЯВА
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО (МРРБ), на основание чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № РД-02-14-2119/19.10.2011 г. на министъра
на регионалното развитие и благоустройството,
ОБЯВЯВА ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на част от
имот – публична държавна собственост, находящ се в сградата на МРРБ,
гр. София, ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 17-19, етаж 7 (седем), за който е
съставен АПДС № 00599/16.01.1998 г., представляващ - „Стол” с обща полезна площ от 241,64 кв. м. /двеста четиридесет и едно цяло и шестдесет
и четири кв. м., включващ: зала столова – 153,71 кв.м.; бюфет – 25,41 кв.м.;
банкетна зала – 16,59 кв.м.; преддверие – 3,20 кв.м.; кухненски офис разливна
– 21,77 кв.м.; умивалня салонни прибори – 7,08 кв.м.; умивалня кухненски
прибори – 5,71 кв.м. и стая за персонал – 8,17 кв.м./, за доставка и продажба
на храни и напитки „корпоративен кетъринг”.
Срок на наемното правоотношение – 7 (седем) години.
Начална месечна наемна цена – 1372,52 лева (хиляда триста седемдесет и
два лева и 52 ст.), без включен ДДС, определена съгласно чл. 41 от ППЗДС.

Депозитът за участие в търга е в размер на 100.00 (сто) лв. и се превежда
по следната банкова сметка на МРРР в Българската народна банка: IBAN:
BG24 BNBG 9661 3300 1663 01, BIC: BNBGBGSD.
Тръжната документация може да бъде изтеглена от интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
– www.mrrb.government.bg, или да бъде получена в ст. 502, ет. 5, в сградата
на МРРБ, от датата на публикуване на обявата за търга, до изтичане срока
за подаване на заявления за участие, срещу представен документ за платен
депозит за участие.
Заявления за участие се приемат всеки работен ден в интервалите от
09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. до 21.11.2011 г. (включително), в административната сграда на МРРБ - гр. София, ул. “Св. св. Кирил и Методий”
№ 17-19, в стая № 502, ет. 5.
Оглед на площите – всеки работен ден след предварително записване
на тел. 02/94 05 340, или на тел. 02/94 05 446. Предвид обстоятелството,
че към настоящия момент се извършват ремонтни дейности на обекта,
на кандидатите за участие в търга ще бъде предоставен, за запознаване,
идеен проект за преустройство на столова, находяща се в сградата на
МРРБ.
Търгът ще се проведе на 23.11.2011 г., от 10,00 ч., в сградата на МРРБ.

“НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД - СОФИЯ
В изпълнение на Решение по т. 1.1 от Протокол № 24/28.09.2011 г. от
заседание на Съвета на директорите на „Напоителни системи” ЕАД,
София обявява конкурс за отдаване под наем по реда на чл.16 ПРУПДТДДУК
на следните обекти
Част /с площ 480 кв.м./, от дворно място Бошуля с обща площ 2158
кв.м., находящо се в землището на с. Бошуля, община Септември, с начален
месечен наем 72 лв.
Част /с площ 161.8 кв.м. /, от стопанска сграда Бошуля, с обща площ
248 кв.м., находяща се в землището на с. Бошуля, община Септември, с
начален месечен наем 33лв.
Стопанска сграда „Пещера”, с площ 83 кв.м, находяща се в местността „Узун
Драгасия”, в землището на гр. Пещера, с начален месечен наем 125.5 лв.
Кантон „Пещера”, с площ 46 кв.м, находящ се в местността „Узун
Драгасия” в землището на гр. Пещера, с начален месечен наем 69 лв.
Кантон „Кътева чешма”, с площ 12.2 кв.м., находящ се в землището на
с. Радилово, община Пешера, област Пазарджик, с начален месечен наем
12.20 лв.
1. Условия за закупуване конкурсната документация: 20 лева
с ДДС в касата на “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД всеки работен ден
09,30 - 17,00 ч.
Място на получаване: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – гр. София, бул.
„Цар Борис III”, № 136, ет. 3. всеки работен ден 09,30 - 17,00 ч. до 07.11.2011 г.
вкл.;
2. Приемане на предложенията – до 07.11.2011 г., всеки работен ден от
09,30 - 17,00 ч. в деловодството .
3. Размер на депозит - 10 % от началната цена, в касата на “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД до 17.00 ч. на 07.11.2011 г. вкл.
4. Време и начин за оглед на обектите – до 07.11.2011 г.
5. Дата и час на провеждане на конкурса: 08.11.2011 г. 11.00 ч. сградата
на “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136,
ет. 3. Общите и специални условия на конкурса и изискванията към
участниците, както и изчерпателен списък на документите, които
следва да бъдат представени от кандидатите са описани в документацията за участие .
Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД
– София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3. тел. 8085021, 0879 123331.

“НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД - СОФИЯ
В изпълнение на Решение по т. 1.1 от Протокол № 24/28.09.2011 г. от
заседание на Съвета на директорите на „Напоителни системи” ЕАД,
София обявява конкурс за отдаване под наем по реда на чл.16 ПРУПДТДДУК
на следните обекти
Кантон „Злокучене” с площ от 102 кв.м., находящ се в землището на с.
Карабунар, местност „Блатото”, с начален месечен наем 214 лв.
Стопанска сграда Злокучене - битова стая, с площ от 91 кв.м, находяща
се в землището на с. Карабунар, местност „Блатото”, с начален месечен
наем 191 лв. /мес.
Стопанска сграда - телчарник, с площ от 271.4 кв.м, находяща се в
землището на с. Карабунар, местност „Блатото”, с начален месечен
наем 271 лв.
Приобектен склад Злокучене - навес, с площ от 720 кв.м, находящ се
в землището на с. Карабунар, местност „Блатото”, с начален месечен
наем 574лв.
1. Условия за закупуване конкурсната документация: 20 лева с
ДДС в касата на “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД всеки работен ден 09,30
- 17,00 ч.
Място на получаване: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – гр. София, бул.
„Цар Борис III”, № 136, ет. 3. всеки работен ден 09,30 - 17,00 ч. до 04.11.2011
г. вкл.;
2. Приемане на предложенията – до 04.11.2011 г., всеки работен ден от
09,30 - 17,00 ч. в деловодството .
3. Размер на депозит - 10 % от началната цена, в касата на “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД до 17.00 ч. на 04.11.2011 г. вкл.
4. Време и начин за оглед на обектите – до 04.11.2011 г.
5. Дата и час на провеждане на конкурса:07.11.2011 г. 11.00 ч. сградата
на “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136,
ет. 3. Общите и специални условия на конкурса и изискванията към
участниците, както и изчерпателен списък на документите, които
следва да бъдат представени от кандидатите са описани в документацията за участие .
Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД
– София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3. тел. 8085021, 0879 123331.

O бява
ТП ДГС ”Ихтиман”, на основание писмa на МЗХ 91-711/04.05.2011г., 96-850/28.05.2011г. и §38 от ПЗР на ЗГ/в сила от 09.04.2011г./, чл.87 ”п”, ал.1, т.1,
ал.2, т.1 и чл.87”р”, ал.2 от ППЗГ Заповед №289/20.10.2011г. на Директора на ТП ДСГ „Ихтиман’’, организира търг с тайно наддаване за предварителна
продажба на прогнозни количества дървесина, групирани в пакети по сортиментна ведомост, добита по реда на чл.80,ал.2 т.2 от ППЗГ на временен
склад на територията на ТП ДГС”Ихтиман”.
Предмет на търга:
Пакет №

2-10129

Отдел,
подотдел

308
a, б

Общо за пакет№2- 10129

3-11207

37
и, к

Общо за пакет 3-11207

2-11211

264
з,
г 1,
ф

Общо за пакет 2-11211

2-11212

Вид на сортиментите и дървестни
видове

ЕДРА
трупи за бичене > 30см- бк
трупи за бичене от 18до29см-бк,дб
СРЕДНА
технологична дървесина-бк, дб
ДРЕБНА
технологична дървесина-бк, дб
ДЪРВА
дърва за горене-шир.твърди-бк
ЕДРА
трупи за бичене от 18до29см- бб
СРЕДНА
технологична дървесина-бб
ДРЕБНА
технологична дървесина-бб
ДЪРВА
технологична дървесина-бб
ЕДРА
трупи за бичене от 18до29см-чб
СРЕДНА
технологична дървесина-чб
ДРЕБНА
технологична дървесина-чб
ДЪРВА
технологична дървесина-чб

ЕДРА
трупи за бичене от 18до29см-бб,чб
524
СРЕДНА
в,
технологична дървесина -бб,чб
т1,
технологична дървесина- бл
х,
ц,
ДРЕБНА
щ,
технологична дървесина-чб
и,
ДЪРВА
з
технологична дървесина-бб,чб
дърва за горене-шир.твърди-бл
Общо за обект 2-11212

К-во
/куб.м/

Нач. цена без ДДС
/лв./

55.00
117.00

4675.00
8775.00

71.00

4473.00

14.00

882.00

461.00
718.00

29 043.00
47 848.00

3.00

240.00

46.00

2346.00

9.00

459.00

10.00
68.00

510.00
3555.00

15.91

1113.70

235.77

12024.27

38.20

1948.20

116.50
406.38

5941.50
21 027.67

23.00

1610.00

183.29
3.00

9347.79
189.00

34.00

1734.00

542.00
20.00
805.29

27 642.00
1260.00
41 782.79

Гаранция за
участие без ДДС
/лв./

Размер на
Цена на
стъпка
док-ята без
без ДДС /лв./ ДДС /лв./

2393.00

2393.00

70.00

178.00

178.00

70.00

1052.00

1052.00

70.00

2090.00

2090.00

70.00

Оглед на дървесината – от 09:00ч. до 16:00 ч. през работните дни на ТП ДГС „Ихтиман” от 22.10.2011г. до 30.10.2011г. след представяне на документ за закупени тръжни книжа и в присъствието на представител наТП ДГС „Ихтиман”. Тръжните документи се закупуват от 09:00 ч. до 16:00
ч. всеки работен ден от 22.10.2011 г. до 30.10.2011г. в сградата на ТП ДГС”Ихтиман”. Гаранцията за участие в търга се внася в касата на ТП ДГС „Ихтиман” или по банковата сметка на ТП ДГС „Ихтиман” - IBAN BG75UNCR70001507042227 при УниКредит Булбанк – клон Ихтиман, SWIFT BIC код на
банката – UNCRBGSF. В случай, че гаранцията е представена под формата на парична гаранция, същата трябва да е постъпила по сметката на ТП
ДГС „Ихтиман”: IBAN - BG75 UNCR 70001507042227; BIG - UNCBGSF при банка УниКредит Булбанк - клон Ихтиман или в касата на ТП ДГС „Ихтиман”, най
- късно до 10:00 ч. на 31.10.2011г. Гаранцията за изпълнение на договора се внася от спечелилия участник преди подписването на договора, в размер
на 7% oт достигнатата цена за съответния пакет, като разлика между дължимата гаранция за изпълнение на договора и внесената гаранция
за участие Краен срок за подаване на офертите – 10:00ч. на 31.10.2011 г. в деловодството на ТП ДГС „Ихтиман”. Търгът с тайно наддаване ще се
проведе на 31.10.2011 г. от 13:00 ч. в административната сграда на ТП ДГС” Ихтиман”, ул. „Цар Освободител” № 172а. Повторен търг ще се проведе
на 02.11.2011 г. от 13:00ч
Допълнителна информация на тел: 0724/82547

“НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД - СОФИЯ
В изпълнение на Решение по т. 1.1 от Протокол № 24/28.09.2011 г. от
заседание на Съвета на директорите на „Напоителни системи” ЕАД,
София обявява конкурс за отдаване под наем по реда на чл.16 ПРУПДТДДУК
на следните обекти
Част /баня/ с площ 20 кв.м. в административна сграда язовир „Тополница”, находяща се в с. Мухово, община Ихтиман, с начален месечен
наем 12 лв.
Жилищна сграда - блок 46, с площ 60 кв.м, находяща се в с. Мухово, община
Ихтиман, с начален месечен наем 30 лв.
Жилищна сграда - блок 42, с площ 60 кв.м, находяща се в с. Мухово, община
Ихтиман, с начален месечен наем 30 лв.
Част от административна сграда Черногорово, в землището на с.
Черногорово, с начален месечен наем 149 лв., в т.ч.:
- за помещение от 15 кв.м. -30 лв./мес.;
- за помещение от 68 кв.м. -109 лв./мес.
1. Условия за закупуване конкурсната документация: 20 лева с
ДДС в касата на “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД всеки работен ден 09,30
- 17,00 ч.
Място на получаване: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – гр. София, бул.
„Цар Борис III”, № 136, ет. 3. всеки работен ден 09,30 - 17,00 ч. до 08.11.2011
г. вкл.;
2. Приемане на предложенията – до 08.11.2011 г., всеки работен ден от
09,30 - 17,00 ч. в деловодството .
3. Размер на депозит - 10 % от началната цена, в касата на “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД до 17.00 ч. на 08.11.2011 г. вкл.
4. Време и начин за оглед на обектите – до 08.11.2011 г.
5. Дата и час на провеждане на конкурса:09.11.2011 г. 11.00 ч. сградата
на “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136,
ет. 3. Общите и специални условия на конкурса и изискванията към участниците, както и изчерпателен списък на документите, които следва
да бъдат представени от кандидатите са описани в документацията
за участие .
Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД
– София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3. тел. 8085021, 0879 123331.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейки фонд за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще

РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

„Раломекс” АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по
открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок
на кандидатстване BG161РО003-2.1.06”Технологична модернизация в малки
и средни предприятия”.
Наименованието на проекта на фирмата по договор №2ТММ-0281/18.02.2011 е „Технологично обновление и въвеждане на иновации в
„Раломекс” АД” и се реализира с финансовата подкрепа на Европейски
съюз и Република България, Европейски фонд за регионално развитие,
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, Операция BG161PO003-2.1.06 „Технологична
модернизация в малки и средни предприятия”.
Основните дейности по проекта са:
Дейност 1 – Иницииране и мобилизиране на проекта
Дейност 2 – Подготовка и предоставяне на тръжни документи
Дейност 3 – Оценка на оферти и сключване на договор(и) за
доставка
Дейност 4 – Доставка на оборудване и провеждане на първоначално изпитване
Дейност 5 – Откриване на нови работни места
Дейност 6 - Включване на новото оборудване в производствения
процес
Дейност 7 – Разпространение на информация
Дейност 8 – Одит и приключване на проекта
Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:
Повишване на производителността, капацитета и продажбите
– производителността на труда на производствения персонал ще
се повиши с 13,33% непосредствено след изпълнението на проекта,
а капацитетът и продажбите ще се увеличат с 19%;
Намаляване на разходите за суровини, материали, труд и ел.
енергия – разходите за оперативна дейност и себестойността
ще се намалят с 5,17%;
намаляване на средната възраст на технологичното оборудване
– средната възраст на технологичното оборудване ще се намали
от 18 г. на 11 г. (с 38%) тъй като средната възраст на машините,
които ще отпаднат от производство е 27 г.;
Създаване на нови работни места – ще бъдат открити 3 нови
работни места за двама мъже и една жена. Ще бъде сформиран
изпълнителски екип от трима настоящи и трима новоназначени
работници за работа с новото оборудване;
Въвеждане на нови технологии и продукти – ще бъдат въведени в
серийно производтво 3 иновативни разработки (Плуг навесен ПН-425 ИноКорп, Плуг прикачен ПП-10-35 ИноКорп и Конзола регулируема
за закрепване на плужни корпуси) и техните модификация както
следва: Плуг навесен ПН-4-25 ИноКорп – 16 модификации и Конзола
регулируема за закрепване на плужни корпуси – 40 модификации;
Подобряване на качеството – ще се намали бракът на детайли
и възли с 63%, както и ще се намали със 28 бр. (50%) на рекламираните изделия. Ще се увеличи срокът на стандартната търговска
гаранция за новите продукти от 12 на 24 месеца.
Увеличаване на дела на износа – делът на износът ще се увеличи от
9,4% на 15% от общия обем продажби.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна
програма”Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от „Раломекс” АД гр.Завет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

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

За допълнителна информация и заявки:
тел.02/4395 853, e-mail: reklama@pari.bg
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АвтоПАРИ

Модерно екологичен

Peugeot 3008 Hybrid4
е икономичен, без
това да е за сметка
на удоволствието от
шофирането

Технически данни:
Peugeot 3008 Hybrid 4

- разпределената между двата моста мощност няма да ви стигне
в пресечен терен, но ще ви помогне, ако затънете в кал, при
потегляне на лед или при изкачване по заснежен път.

Двигател: редови 4-цилиндров турбодизел и електромотор
Работен обем: 1997 куб. см
Мощност: 163 к.с./кВ + 37 к.с./кВ електромотор
Въртящ момент: 450 Нм* при 2000 об/мин
Трансмисия: шестстепенна пилотирана ръчна
Тегло: 1700 кг
Ускорение: 0-100 км/ч: 8.5 сек
Максимална скорост: 191 км/ч
Среден разход: 3.8 л/100 км
Емисии CO2 на км: 99 г
Цена на тестовия автомобил: 70 000 лв.

Хибрид

Интериор

Може би ще се изненадате, но качеството в
интериора на 3008 може да задоволи и очакванията
на премиум потребителите. Офанзивата в качеството
е приоритет на марката, която иска да възвърне
загубеното доверие на потребителите.
Автомобилните компании се съобразяват с конюнктурата.
Намаляващите световни петролни запаси и грижата за
околната среда са факторите, които променят държавната
политика на световните икономики, което от своя страна
представя нови условия и предизвикателства пред индустрията. Хибридните автомобили са едно от инженерните
решения, с които производителите на автомобили реагират
на новите измерения на политиката. Peugeot представя
първия в света дизелов хибрид, който трябва да комбинира
най-доброто от два свята - този на миналото (дизел) и този
на бъдещето (електричество).
Бонусен механизъм

Регулатор на специални режими

Четири режима на работа има хибридният
механизъм на Peugeot - в режим Sport двата
двигателя работят комбинирано за повече мощност,
в режим 4х4 се разпределя автоматично въртящият
момент между предната и задната ос, в режим ZEV
можете да шофирате само на ток със скорост до 60
км/ч.

Хибридната технология ще се предлага като начало в модела
3008.За да разберете практическия смисъл за съществуването
на този модел, който струва над 70 хил. лв., трябва да сте наясно със средата, в която тези коли ще се продават най-много.
Благодарение на прецизната комбинация между двулитров
турбодизел и електромотор този модел постига среден разход
едва 3.8 литра на 100 км, или 99 грама CO2/км. По силата
на френския закон това позволява премия за бъдещия собственик на колата от 1000 EUR. С малка помощ от дилъра
вероятно е да получите още 1000 като премия за закупуването
на нова кола в тези трудни времена. Тези 2000 EUR формират
в общи линии надценката в цената спрямо същия автомобил,
задвижван само от дизелов мотор. Екологичното мислене и
икономията на гориво понякога се изплащат.
Разбира се, освен да бъде икономичен, този модел е и
много иновативен. Комбинираната мощ на дизеловия и
електрическия агрегат е 200 конски сили, което прави това
3008 най-мощната модификация за модела. Технологията на
Peugeot предвижда двигателят с вътрешно горене да задвижва
предните колела, а електрическият - задните. При определена
настройка това превръща хибридното 3008 в автомобил 4х4

Начинът на работа на хибрида ще ви убеди в предимствата на
тази технология. Електрониката постоянно преценява кога е
необходимо да бъде включен горивният мотор, кога са необходими и двата и как да използвате оптимално комбинирания
им ресурс. При заредена батерия можете да карате в рамките
на 2-3 километра напълно на ток - със скорост до 60 км/ч. В
ежедневието тези 2-3 километра може би са напълно достатъчни, за да се придвижвате безшумно и без вредни емисии
от вкъщи до работата си.
Автомобил за всеки

Единственият елемент от новото техническо хибридно решение на Peugeot, който не убеждава напълно, е пилотираната
скоростна кутия. Това е ръчна скоростна кутия с автоматичен
режим на превключването на предавките. Електронното
подпомагане позволява неусетно да ускорявате в града като
с автоматик, като системата ще ви подкрепи и при по-високи скорости, но тогава е препоръчително ръчно да сменяте
предавката с помощта на лостчетата зад волана. В противен
случай при по-резки маневри ще бъдете изненадани от ефекта
на поклащащото се кученце - торсът ви е много по-напред от
главата ви...
В своята същност 3008 продължава да бъде нещо, което в
първия миг може да ви обърка - изграден върху шасито на 308,
но с повече пространство, макар и да не е ван, но не и SUV.
Противно на очакванията, този модел се продава учудващо
добре в ключовите пазари, където хората го предпочитат
често и заради по-конвенционалния му дизайн в сравнение
с обикновеното 308. От хибридната модификация Peugeot
очаква да продава по около 15 хил. бройки годишно - нелош
резултат за автомобил, който на пръв поглед изглежда скъп
и едва на втори някак мил и практичен.
Александър Бойчев

РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС

Перник тържествено
отбеляза своя празник

Снимка Боби Тошев

На 19 октомври Перник
чества своя Ден на града,
който по традиция се
отбелязва, когато църквата почита паметта на св.
Иван Рилски - покровителя
на миньорите и на цяла
България.
Празникът започна с
литургия в черквата „Св.

Иван Рилски”. Пред
мощите на светеца се
поклониха много перничани и гости на града. На
площад „Кракра” дефилираха учениците от две
пернишки училища, чийто
патрон е Иван Рилски Професионалната гимназия по облекло и туризъм

и Основно училище „Св.
Иван Рилски”. В 11 часа
на площада тържествено
бяха издигнати знамената
на Перник и България.
Тържествената церемония продължи с
поднасяне на цветя пред
монумента на свети Иван

Рилски до Двореца на
културата.
На площада пред двореца бяха връчени наградите „Перник 2011” за
принос в различни сфери
- здравеопазване, социална дейност, образование,
култура, медии и бизнес.

По време на церемонията
по връчването на наградите стана ясно, че първото
бебе, което се е родило на
празника на града, е момиченце на име Габриела. Родителите й Таня Иванова и
Ивайло Атанасов получиха
подарък детска количка от
общината.

Главната улица на
Перник „Търговска” се
превърна в място за уличен
театър, който бяха подготвили студенти от НАТФИЗ.
Перничани и гостите на
града празнуваха до късно.
Празникът завърши с
лазерно шоу.
Мария Василева
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Община Перник реализира
проекти за близо 50 млн. лв.
За последните години са разработени около 70 проекта
Навлизането в последното
тримесечие на 2011 г. вече ни дава възможност да
правим реални прогнози
как ще приключи годината
за община Перник. През
2011 г. бяха реализирани
големи проекти, свързани
с инфраструктурата, екологията, културата, социалните дейности, духовното
развитие, подобряване на
условията в училищата и
детските градини. Според
направения анализ от специалистите в общината за
изминалите четири години
са разработени около 70
проекта на обща стойност
близо 50 млн. лв. Голяма
част от тези проекти - около 60 - вече са успешно
реализирани.
В момента в общината се
работи по няколко проекта,
които са свързани със старата индустриална зона на
Перник, ремонт на училища и детски градини и др.
Екипът в общината, който
работи по европейските
програми, е разработил
нови проекти, чието реализиране предстои. Сред
тях са депото за твърди
битови отпадъци, историческата крепост „Кракра”,
водоснабдяването на града
и др.
Посредством реализира-

Михаил Михайлов,
и.д. кмет на Перник

Мисля, че
успяхме
да изградим
устойчиви модели
на публично-частно
партньорство. Това
помогна на бизнеса
да оцелее в кризата
и така съхранихме
немалко работни
места
нето на мерки по енергийната ефективност около
50 на сто от училищната
мрежа в общината вече е
реновирана със средства
от оперативните програми.
Има какво още да се желае
по отношение състоянието на сградите, в които
са разположени детските
градини, признават от общината.

снимка Боби Тошев

С бизнеса

Общината си партнира успешно с бизнеса при реализирането както на проекти
по оперативните програми,
така и при решаването на
важни за града проблеми,
смята и.д. кметът на Перник арх. Михаил Михайлов. „Мисля, че успяхме да
изградим устойчиви модели на публично-частно

партньорство. Това, от една
страна, помогна на местния
бизнес да оцелее в условията на криза, а от друга
страна, която също е много
важна за общината, по този
начин успяхме да съхраним
немалко работни места и
дори бяха разкрити близо
1000 нови”, допълни той.
Това се е отразило положително върху намаляването

на ръста на безработицата,
подчерта арх. Михайлов.
Остават и проблеми

Със сигурност обаче проблемите в община Перник не са
решени и новата управа ще
има над какво да поработи,
защото управлението на община, каквато е Пернишката, е трудно. Добре ще бъде,
ако следващият екип про-

дължи да надгражда това,
което е постигнато досега.
Да се надяваме, че новото
общинско управление ще
съумее да се възползва от
възможностите, които предлагат европейските програми, за да решава важните за
града и общината проблеми,
за които средствата от бюджета не стигат.
Мария Василева

Меморандум за сътрудничество подписа
Перник с китайския град Хуай ан
Меморандум за сътрудничество за побратимяване на
Перник с град Хуай ан в
Китай беше сключен в общината. Подписа си под документа положиха и.д. кметът
Михаил Михайлов и Лю
Йонджон, главен икономически съветник на градската
администрация в Хуай ан и
ръководител на делегацията,
която беше на посещение в
Перник. „Впечатлени сме
и от високото развитие на
технологиите във фирмите,
които успяхме да посетим.
Убедени сме, че продукцията, която изработват някои
от предприятията, ще намери пазар в Китай. Ние
ще съдействаме за това с
голямо желание”, каза след
подписването Йонджон. Той
изрази убеждение, че между
двата града имаме много възможности за сътрудничество
в областта на икономиката,
здравеопазването, образованието и др.
Йонджон заяви, че членовете на делегацията са впечатлени от грижите, които
общината полага за здравеопазването, и то в условия
на криза.

Убедени
сме, че
продукцията, която
изработват някои
от предприятията,
ще намери пазар в
Китай

Лю Йонджон,
ръководител на китайската
делегация

От името на сънародниците си ктайският гост изрази
задоволството, че са в България и в Перник, и отправи
покана за посещение в Хуай
ан още тази година.
Делегацията беше придружавана от временно управляващия посолството на
Китай - нейно превъзходителство Чен Лан, и втория

секретар в посолството Ма Шигуан. Той подчерта,
че между Перник и родния
му град Хуай ан има много
общи неща.
В знак на приятелство
китайските гости подариха
на община Перник символичния ключ на града. „С
този ключ винаги можете да отключите вратите

на нашия град, където сте
добре дошли”, заяви Лю
Йонджон.
С подписването на този
меморандум на практика
Перник вече има 10 побратимени града в цял свят, с
които има активно международно сътрудничество и
обмен на делегации.
Мария Василева

Визитка
Хуай ан
▶ Хуай ан е град с развита индустрия и население
от над 5 млн. души. В него развиват успешен бизнес над 10 хил. промишлени предприятия. Градът
се основава на петте стълба на традиционните индустрии - химия, машиностроене, текстил,
металургия и тютюн.
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Пазарът на недвижими имоти
в Перник отново зацикли
Въпреки прогнозите, че сме
преодолели кризата и икономиката се съживява, това не
се отрази съществено върху търговията с недвижими имоти в Перник. През
последните 3-4 месеца се
наблюдава спад в цените с
12-15%.
В града

В момента в града новото
строителство се продава
между 320-350 EUR за квадратен метър, а в идеалния
център - между 500 и 600
EUR, казва председателят на
Регионалното сдружение за
недвижими имоти в Перник
Йордан Петров. Сключват се
сделки, но те са много малко
в сравнение с предишни години. "В момента при нас,
а като че ли това се отнася
и за страната, преобладават
продажбите на имоти, чиито
собственици са задлъжнели
- към "Топлофикация", банки
и други", обяснява той. "Сега
най-актуални са частните
съдебни изпълнители, които

В момента
при нас
преобладават
продажбите на
имоти, чиито
собственици са
задлъжнели - към
"Топлофикация",
банки и др.

Снимка боби тошев

През последните
месеци цените са
паднали с до 15%

те, които, освен че вдигнаха
много лихвите по кредитите,
поставят много високи изисквания", споделя мнението
си той. Според него това кара
хората да бъдат изключително предпазливи.
Атрактивните села

Спадът важи и при имотите в
атрактивните селища като Рударци, Драгичево и Кладница,
където пазарът също е замрял.
Реални сделки на урегулирани парцели се сключват на
30-35 EUR за квадратен метър
при цени преди две години
от порядъка на 50-60 EUR.
С близо 20% са поевтинели
и къщите. Селските имоти
продължават да се предлагат
на много ниски цени и въпреки това сделките с тях са
епизодични.

Йордан Петров,
председател на
Регионалното
сдружение за
недвижими имоти
в Перник

Наеми

налагат възбрани на имоти
заради най-различни задължения", допълва Петров.
По думите му цените на
продаваните от съдебните
изпълнители имоти са с около 50% по-ниски от реалните. По наша информация при

частните съдебни изпълнители в Перник има средно
по 20-30 обяви за продажба
на най-различни недвижими имоти - жилища, офиси,
складови помещения, земя
и др., заяви Йордан Петров.
Според него при сегашната

рекламно позициониране

ситуация дори при най-оптимистичната прогноза цените
на недвижимите имоти до
февруари идната година ще
вървят надолу.
Все още се наблюдава
търсене на жилища в кв.
"Изток", който е най-близо

до столицата, тъй като с изграждането на магистрала
"Люлин" движението към
София се облекчи значително. Според Петров сриването на пазара не се дължи
единствено на кризата. "Немалка заслуга имат и банки-

По данни на регионалното
сдружение за недвижими
имоти цените на наемите
се движат между 120 и 130
лв. в кварталите на Перник
и около 200-300 лв. в идеалния център. Има единични
сделки и на по-високи цени
за луксозните жилища.


Мария Василева

рекламно позициониране

Природният газ в Перник – Стомана” е инвестирала
над 160 милиона лева
достъпен още тази зима
в екологични проекти

Жителите на Перник ще
могат съвсем скоро да се
възползват от предимствата
на природния газ. До края
на есента фирма "Рила газ"
планира да пусне в експлоатация изградената до момента мрежа на града. Освен в Перник дружеството
започва да подава газ в още
пет града от Югозападна
България. Така жителите
им ще плащат два пъти помалко, за да отопляват дома
си, да разполагат постоянно
с топла вода и да готвят на
бързо загряващи се котлони,
а предприятията в региона ще намалят значително
енергийните си разходи.
Компанията започва да
изгражда газоразпределителната мрежа на гр. Перник през май 2009 г. До
момента са положени 27 км
мрежа и 5 км отклонения.
Инвестицията, необходима
за нейното изграждане, е
направена изцяло от компания "Рила газ" и възлиза
на близо 10 млн. лв.
Отоплението с природен
газ е с 45% по-евтино от това с електрическа енергия и
100% по-икономично, отколкото при използването
на пропан-бутан или дизел,
показва анализът на „Рила
газ”. За апартамент от 75
кв. м средното годишно потребление е около 1100 куб.
м. Това означава, че при
цена на природния газ от

Серджо Пантано, собственик на „Рила газ”

796.18 лв./1000 куб. м (към
октомври 2011 г.) разходът
за 12-те месеца на календарната година възлиза общо на 875.80 лв. Така едно
домакинство би плащало
по около 110 лв. месечно
през зимата и по около 40
лв. през лятото.
Всеки, който желае да премине на отопление с природен газ, трябва да инсталира
съответните газови съоръжения в дома си. Цените им
зависят от избрания модел
на отоплителните уреди,
големината на жилището,
необходимостта от тяхното цялостно или частично
изграждане. Сумата варира
между 1000 и 4000 лв. за
цялостно преоборудване.
За да облекчи бъдещите си
абонати, които не разполагат

с пълната сума, „Рила газ” е
договорила преференциални условия за получаване на
банкови кредити за период
от 5 до 10 години.
Таксата за включване към
мрежата на „Рила газ” се
заплаща еднократно. Тя е в
размер на:
- 398 лв. за битови потребители;
- 1488 лв. за административни потребители;
- 3145 лв. за индустриални потребители.
До края на 2014 г. „Рила
газ” планира да газифицира
целия град, като положи
и останалите 163 км от
мрежата си. Освен в Перник тази есен дружеството
започва да подава газ в още
два града от Югозападна
България – Благоевград и
Враца, а в началото на следващата година се очаква това да се случи и в Дупница
и Радомир.
"Рила газ" стартира дейностите по газификация на
тези градове, след като през
2006 г. спечелва конкурс за
обществена поръчка. Тогава компанията получава
лицензи за дейностите разпределение и снабдяване с
природен газ от Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране. Финансирането на строителните
работи е изцяло за сметка
на лицензианта, т.е. „Рила
газ”.

За повече информация:
Рила газ, гр. Перник, бул. Св. Св. Кирил и Методий 23, тел. 076/ 60 56 69

“Стомана Индъстри” АД
е водещ производител на
стомана в България. Фирмата присъства на Балканите
и международните пазари
почти 60 години. Това е
съвременно предприятие,
което надхвърля мащабите на региона и страната,
чиято търговска марка се е
наложила успешно на европейските и световни пазари.
Според класацията на „Делойт” тя е една от двадесетте най-големи фирми в
тази сфера.
През юни 2008 бе въведен
в действие нов, съвременен
прокатен цех за производство на дълги стоманени продукти, с което се увеличи
производственият капацитет
за дълги продукти до 1 000
000 тона годишно. Фирмата
произвежда и плоски изделия, като производственият и
капацитет за тях е 400 000 тона годишно. Общо годишният производствен капацитет
възлиза на 1 400 000 тона. До
момента със съдействието на
Световната банка са инвестирани в производството над
380 милиона лева.
„Стомана Индъстри” произвежда и продава в над 40
страни в ЕС, Балканите, Северна Африка, Турция и много други, широк асортимент
от изделия като: армировъчна стомана, мрежи, сортов
прокат, ламарина, специални
стомани и профили, тел и
много други. Очаква се през

▶Арх. Михаил Михайлов, изп. длъжността кмет на
Перник, връчи наградата на Сарандос Милиос,
гл. изп. директор на „Сиденор Груп, и Антон Петров,
представител на „Виохалко” за България

2011 продажбите да нараснат
с 20% спрямо 2010 г.
Опазването на околната
среда е приоритет за „Стомана Индъстри” АД. Екологичните проблеми никога не са
били предмет на компромис
за фирмата. Инвестициите в
тази сфера до сега надхвърлят 160 милиона лева. Още
през 2005 година фирмата
внедри сертифицирана Система за управление на околна
среда ISO 14001:2004. През
2010 получи сертификат по
ISO 9001:2008. Бяха монтирани специални ръкавни
филтри с цел спазването на
нормативните изисквания
на българското и европейското законодателство по
отношение на атмосферните
емисии. Разходът на енергия
за тон произведена стомана бе намален значително,

благодарение на внедрените
енергоспестяващи мерки и
инвестиции в технологично
оборудване.
Компанията е била винаги
безкомпромисна по отношение на здравословните и
безопасни условия на труд.
Системата за управление
по ЗБУТ е сертифицирана
по OHSAS 18001:2009. За
2011 инвестициите за здравословни и безопасни условия на труд като цяло ще
надхвърлят 4 милиона лева.
Постигнатото от „Стомана
Индъстри” се дължи на професионализма и упоритостта
на хората, на адаптивността
им към промените.
„Стомана Индъстри” за
втори път бе номинирана
от община "Перник" за "Данъкоплатец на годината" на
празника на града.
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Приходите от ДДС в Перник
са се увеличили с 12%
За деветмесечието
НАП е успяла да
събере 9.4 млн. лв.
от този данък
Данъкът върху добавената
стойност има най-значителен дял в постъпленията
от данъци на територията
на НАП-Перник, съобщиха от офиса на агенцията.
За първите девет месеца на
годината приходите от ДДС
възлизат на 9.4 млн. лв., което е с 1 млн. лв. повече от
същия период на миналата
година. До края на септември общите постъпления на
НАП-Перник от данъци и
осигурителни вноски надвишават 44 млн. лв. Това е
с близо 2 млн. лв. повече,
сравнено със същия период на миналата година,
информираха от данъчната
администрация.
Постъпленията от корпо-
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▶ млн. лв. надхвърля
събраното от данъчните
до края на септември

ративен данък са 3.5 млн.
лв., което е увеличение с
над 500 хил. лв. в сравнение
със същото деветмесечие на
миналата година.
Приходите от данъка върху
доходите на физическите
лица възлизат на 7.3 млн.
лв., като запазват миналогодишните стойности. Сумата, внесена от жителите
на Перник за осигуровки, е
над 23 млн. лв., от които 7
млн. са здравни вноски към
Националната здравноосигурителна каса. В резултат
на контролно-ревизионна
дейност на инспекторите
от офиса събраните допълнително разкрити приходи
възлизат на 666 хил. лв.

7.3

▶ млн. лв. са приходите
от данъка върху доходите на физическите лица
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▶ млн. лв. е сумата,
събрана от осигурителни вноски

Мария Василева

За месец екоинспекцията
„Галко” получи европейски глоби шест дружества
сертификат за качество
за 17 хил. лв.
рекламно позициониране

2011 се очертава да
бъде по-успешна
за „Галко” от 2010
г. независимо от
кризисните месеци в
началото на годината

Според предварителните
изчисления дружеството
се очертава да приключи
годината с положителен
финансов резултат. Според председателя на управителния съвет на „Галко”- Димитър Димитров,
поръчките се увеличават,
като преобладава износът
за Гърция, Германия, Франция. „Спасението за фирмата е експортът, тъй като
големите проекти, които
се реализират в момента,
в страната се изпълняват
от големи мощни фирми.
Те обаче бавят плащанията
към по-малките фирми като
нас, които се явяват подизпълнители или предлагат
договори със забавено плащане. При това положение
рискът да не си получим
парите е огромен и ние не
можем да оцелеем в такава
ситуация. Доказателство
е фактът, че вземанията
на „Галко” са в размер на
1 200 000 лева, които се
равняват на годишния фонд
работна заплата на персонала в дружеството. Става
въпрос за свършена работа
от нас по АМ ”Марица”, но
все още не сме си получили
парите. Това наложи да се
ориентираме към експорт,

при който плащанията са
ни гарантирани. В момента едва 10% от готовата
продукция е предназначена
за вътрешния пазар. Близо
20% от обема на поцинковалния цех също е за
вътрешния пазар. Поскъпването на природния газ
и основните суровини ни
прави неконкурентни на
международния пазар. Това,
което ни спасява засега ,е,
че нямаме кредити”, заяви
Димитър Димитров.
Радващото е, че фирма
„Галко” получи европейски
сертификат за качеството
на еластичните огради, които се произвеждат в предприятието.Този сертификат ни дава възможност да
предлагаме продукцията си
на европейския пазар и повишава нашата конкурен-

тоспособност на
пазара. Въпреки
трудностите не
сме правили съкращения, нещо
повече, назначихме още 20 нови работници”,
заяви Димитър
Димитров.
Според него
бизнесът има
необходимост
от партньорство
с общината. Така не само ще се
подобрят условията за бизнеса, но и животът
на хората. „Ние
искаме прозрачно управление на
общината, в което да участват професионалисти, които
са доказали, че и в условия
на криза бизнесът им не само оцелява, но и се развива.
Издигнахме наша кандидатура за кмет на общината,
кметове на населени места
и общински съветници на
местните изборите. Искаме
нашата община също да
се развива и да променя
облика си. Искаме да се
усвояват пари по европейски проекти, с които да се
решават важните проблеми
на града, а не да се работи
на парче и да се наемат
фирми от други части на
страната, а да се осигури
работа за местния бизнес,
за да се запазят работни
места и се разкрият”, заяви
Димитър Димитров.

Общо наложените
санкции през
септември са за близо
21 хил. лв.
Регионалната инспекция
по околната среда и водите е санкционирала шест
дружества в Перник през
септември, като глобите
са на обща стойност 17
хил. лв.
Най-голямата глоба - 7 хил.
лв. - е наложена на предприятие, което се занимава с рециклиране на скрап и черни
метали, без да притежава
необходимото за това разрешение по Закона за управление на отпадъците. Четири
фирми са санкционирани с
по 2000 лв. заради това, че
не са представили навреме

годишния си отчет за отпадъците за 2010 г. Същата
парична санкция е получило
и дружество, което не е изпълнило в определения срок
издаденото от инспекцията
още през април предписание
за отстраняване на установено нарушение.
Анализът, който прави
екоинспекцията на базата
на направения контрол през
септември, показва, че експертите на инспекцията са
извършили 136 проверки на
93 обекта и са издадени 83
предписания за отстраняване
на констатирани нарушения.
Съставени са 3 акта за административни нарушения
и са издадени 8 наказателни постановления на обща
стойност 17 хил. лв.
Влезлите в сила през сеп-

тември наказателни постановления са на обща стойност 5500 лв. Санкциите за
неспазване на екоизискванията или законови срокове, свързани с опазването
на околната среда, са за
близо 21 хил. лв.
Регионалната инспекция
по околната среда и водите
в Перник наложи санкция на
„Топлофикация-Перник” заради това, че не функционира автоматичната й система
за собствени непрекъснати
измервания на изпусканите във въздуха емисии от
един от парогенераторите.
Това изискване е заложено в
комплексното разрешително,
издадено на топлофикационното предприятие от екоминистерството.
Мария Василева

▶"Топлофикация Перник" е закупила вече част от оборудването за изграждане на
сероочистна инсталация съгласно комплексното разрешително
Снимки Боби Тошев
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Равнището на безработица в област
Перник е под средното за страната
Най-критично е
положението в Трън,
където 1/5 от хората са
безработни
Равнището на безработицата в област Перник за
деветте месеца на 2011 г. е
9.47%, което е по-ниско от
средните 10.17% за страната, показват данните на дирекция „Бюро по труда”.
„Първенството” в региона продължава да държи
община Трън, където безработицата за деветмесечието
е 21.30%. След първите
два месеца на годината в
областта бяха предприети антикризисни мерки,
заради които се наблюдава намаляване на безработицата в областта. Това в
известна степен се дължи
на Националната програма
„От социални помощи към
осигуряване на заетост”, по
която бяха разкрити работни места.
Характеристики

Характерното за Пернишка област е високият дял на
безработните със средно
специално или професио-

нално образование, който
е 37.9%. Той сериозно надвишава този за страната.
Относителният дял на безработните с основно или
по-ниско образование и
без квалификация е значително по-малък от средния
за страната - с 19.6 пункта.
По-нисък е и делът на продължително безработните
лица - с 11.8 пункта.
Делът на безработните с
висше образование е 11%
и е по-висок от този за страната. Средният престой на
трудовата борса за Пернишка област е 6.3 месеца при
8.7 месеца средно за страната. Анализът на данните
за деветте месеца на годината показва, че се запазва
тенденцията безработицата
сред жените да е по-висока - 54.7%. Тревожна е
нарасналата безработица
при младежите - 20.4% при
19.5% за страната. Ръст бележи и безработицата при
лицата с намалена трудоспособност.
Работни места
и съкращения

Общият брой на заявените
свободни работни места

през първите девет месеца
на 2011 г. е 2669. Според
експертите от бюрото по
труда в Перник усвояемостта им е близо 94%, което те
оценяват като много добро
положение.
Радващото е, че през тази година няма заявени
масови съкращения на хора в предприятията, казва
и.д. директорът на бюрото
по труда в града Ирина
Николова. „Има съкратени по няколко души от
предприятие, но това са
предимно средни и малки предприятия, които са
свили дейността си. Повечето от големите предприятия, които преди година
и половина направиха сериозни съкращения, сега
полагат усилия да запазят
работниците си, защото
се наблюдава вече недостиг на висококвалифицирани работници в някои
професии като стругари,
борвергисти, кранисти,
електроженисти и др.”
В област Перник успешно
се изпълняват активните
схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. За областта

Снимки Боби Тошев

от важно значение е стартът
на схема „Развитие”, по
която за деветте месеца
на годината професионална квалификация получиха 816 лица, от които 645
впоследствие са наети на

работа по придобитата от
тях специалност. Интерес
има и към схемата „Аз мога”, по която до края на
септември са се обучили
759 души.
Мария Василева

37.9%

▶ от безработните в
областта са със средно
специално или професионално образование

рекламно позициониране

Бюрокрацията отблъсква
инвеститорите от България
В сравнение с миналата
през 2011 г. „Радомир Метал Индъстрийз” има повече поръчки и обемът на
производството се увеличи.
„Това не значи, че ще успеем да възстановим за година
загубите, които натрупахме
по време на кризата, тъй
като в момента работим
с 35% от мощностите от
времето преди кризата. При
годишен обем от над 10 000
тона готова продукция паднахме на 50 тона месечно.
За да оцелеем, използвахме
всички възможни резерви,
включително и съкращаване на персонала. По предварителни разчети, ако с тези
темпове нараства обемът
на производството, има вероятност през март идната
година да наближим изравнителните нива. Нашата
продукция е предназначена
основно за износ. След кризата се подписват поръчки
за определени бройки или
тонаж, но не и дългосрочни договори както преди
време. Никой не се наема
да прави дългосрочни прогнози или да поръчва два
еднакви детайла, за да има
резервен на склад. Освен
това забавянето в плащанията също ни затруднява,
защото ние финансираме
предварително изпълнението на всяка поръчка, а при
нас цикълът на производ-

Разширяваме
износа

На вътрешния
пазар работим
много добре
със „Стомана
Индъстри” и
още 2-3 големи
предприятия

Пламен Бонев, председател
на надзорния съвет на „Радомир Метал Индъстрийз”

ство е от 3 до 5 месеца.
Като се прибави и забавяне
в плащането, можете да
си представите до какви
затруднения води това. На
вътрешния пазар работим
много добре със „Стомана
Индъстри” и още 2-3 предприятия”, заяви председателят на надзорния съвет
на „Радомир Метал Индъстрийз”- Пламен Бонев.
Според него първи са започнали да се възстановяват
от кризата отрасли като корабостроене, металургия,
миннодобивна промишленост. „Работата потръгна,
но не с тези обеми, които
ни се иска. Тревожи ни
големият натиск, който ни

се упражнява за снижаване
на цените. Конкурираме
се с руснаци, украинци,
европейци и американци.
Най-силната конкуренция
идва от страните с по-евтини енергоизточници, затова
ни безпокои всеки сигнал
за евентуално поскъпване на тока и природния
газ. До момента правителството успява да задържи
цените. Необходимо ни е
година-две да няма рязко
покачване, за да успеем да
се изправим на крака след
кризата. Изкуственото задържане на цената на тока
за битовия потребител за
сметка на повишаването
й за индустрията е на път

да ликвидира това, което е
останало от нея. За да има
промишленост, трябва да
има балансиран подход към
цените на енергоносителите
или да се прилагат някаква
преференциална политика
по отношение на промишлените предприятия, които
са големи потребители, за
да имаме индустрия и да
се намали безработицата.
На въпроса благоприятни
ли са условията в страната
за инвеститорите Пламен
Бонев отговори: „България изпитва остра нужда
от инвестиции. Аз искам да
развивам бизнеса си в България. Имаме готовност с
помощта на германски бан-

ки да инвестираме огромни
средства в соларни системи и
ВЕЦ-ове. При острия недостиг на инвестиции в нашата
държава ние сме затънали в
огромна бюрокрация, която
като че ли си е поставила за
задача да отблъсне инвеститорите от България, а има
възможност да се инвестират
пари в перспективен отрасъл. Опитваме се да мислим
в перспектива и да намалим
разходите на електроенергия
в нашия завод, за да го направим по-рентабилен. Мечтая
си да се намери държавник,
който да прояви заинтересованост към това, което
искаме да направим, и да
ни каже без увъртане какво
точно се изисква от нас и да
има желание да ни съдейства, за да можем по-скоро да
реализираме нашия проект,
което означава инвестиране

на сериозна сума в икономиката на България. Това е
отговорът ми за причината
за отлива на инвеститори.
Нещата са прости - трябва
да работим повече и помалко да пречим на онези,
които искат да работят и
да създават нещо добро за
страната ни. Когато дойде
човек и заяви, че иска да
реализира някакъв проект,
да не му се препоръчва
определена група от хора
и фирми, през които задължително трябва да мине.
Просто да се поинтересуват
дали инвеститорът има
необходимите средства и
ако има, в много къс срок
да разгледат документите
и да му ги парафират, за
да може да започне час
по-скоро реализирането на
проекта, а не да се откаже”,
заяви Пламен Бонев.
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24 свободно време премиера
Интервю Ида Даниел, режисьор

Пиеса за един човек, който всичко си има
За премиерата и това
как текстът на “В
Тоскана” от Серджи
Белбел се превръща в
абстрактна приказка
за реалността и
нереалността

Теа
търът
позволява
по-бърза и
непосредстве
на връзка (от
писането)

▶ Ида, имали сте желание да поставите това
представление още през
2009 г. Защо тогава не се
получи?

Прина
длежа
към тези,
които
харесват
работата със
съмишле
ници

- Вероятно текстът беше
съвсем пресен. Преводачката Нева Мичева ми го
прати в момента, в който го
преведе. Тя ми говореше за
него още когато гледа постановката на самия автор
Серджи Белбел в Барселона. Може би тогава все
още текстът изглеждаше
прекалено ексцентричен,
странен, но слава Богу, 4
години след написването
вече е факт.

Много
обичам
да работя
с актьори,
на които им
се играе и в
същото това
време им се
мисли. Тези
две качества
правят
актьора
работещ на
сцената
Режисьорът
Коя е Ида Даниел
▶ Ида Андрей Даниел (34 г.)
има бакалавърска степен
по англицистика и американистика в Софийския
университет и е магистър
по режисура за драматичен театър от Нов български университет.
▶ Автор е на две стихосбирки - “Дантелени Разни

▶ Неведнъж сте избирали музика на Ambient
Anarchist за атмосфера в
представления (в “Мъртвата Дагмар”, “Всеки
човек”). Те най-добре ли
пасват към идеите Ви?

Парчета” и “Бавните
неща”. През 2000 г. получава голямата награда
на “Фестивал за поезия,
пърформанс и електронна
музика - 2000”.
▶ През 2004 г. участва в
“Мобилната академия”
в Берлин в класовете на
Щефан Кеги и SUBREAL.
Първото представление, което режисира, е
“Всеки човек”, предста-

вен в Центъра за култура и дебат “Червената
къща”. През 2009 г. заедно
с група съмишленици основава застъпническата
платформа за независими
изпълнителски изкуства
“АСТ - Асоциация за Свободен Театър”.
▶ От 2001 до 2010 г. работи
като копирайтър в някои
от водещите рекламни
агенции в страната.

▶Премиерата
на “В Тоскана”
от Серджи
Белбел на
режисьора Ида
Даниел е на 22
и 23 октомври
в Народния
театър Иван
Вазов

- Аз принадлежа към тези,
които харесват работата със
съмишленици. Заради това
и част от представленията
ми са направени на независим принцип - тогава, когато всички хора се събират,
защото идеята им харесва.
Ambient Anarchist са трима музиканти, които аз познавам от много отдавна
и заедно сме “се правили” едни други. За мен е
удоволствие, че всеки път
успявам да работя с тях.
Слава Богу, те имат хубаво
усещане за това какво ми
се иска и тук участието им
е собствено, ново спрямо
предните ни работи и мисля, че си заслужава.
▶ Японката Рин Ямамура
има “Икар” за сценография
на куклен спектакъл. В
какво ще превърне пространството на сцената?

- В това представление
ние се занимаваме много с
реалността и нереалността,
така че на мен ми се стори,
че Рин, имайки опит с една
такава много игрова сценография, каквато е куклена-

та, ще може да даде плана
на нереалното по много
изобретателен начин. Така
и се случи.
▶ Как разбрахте, че именно тези актьори са подходящите за “В Тоскана”?

- Много обичам да работя с актьори, на които им
се играе и в същото това
време им се мисли. Тези
две качества - мисленето и
играенето, правят актьора
работещ на сцената. За мен
този екип, слава Богу, беше
съгласен да играе и да мисли заедно с мен.
▶ Режисирането в такъв
случай двустранен процес
ли е? Очаквате ли от актьорите обратна връзка?

- Радвам се, когато се получи диалог и контакт. За
мен са много важни някои
акценти, важни са някои
натрупвания на смисли и
фокус. Ако диалогът липсва, всъщност ние не можем
да направим следващата
крачка. Но има много други
места, в които диалогът е
отворен, и няма как да стигнем до крайна форма.
▶ Казвате, че писането е
игра, осъществяване на
контакт между творба
и публика. Успява ли да се
осъществи такъв контакт и между това, което се случва на сцената,
и публиката отдолу?

- Мисля, че заради това толкова се въвлякох в
правенето на театър, след
като преди се занимавах
с човъркането на думи и
листове. Като че ли театърът позволява по-бърза
и непосредствена връзка.
В същото време това, че
е изкуство, което изисква
повече време, сякаш ми дава чувството, че контактът
е по-сигурен, че е някакво
преживяване, някаква реална случка въпреки своята
преструвка, с която човек
си отива после.
▶ Текстът на “В Тоскана” е от 2006 г. Може ли
съвременният драматургичен текст да достигне
внушително звучене на
класическата пиеса?

- Този драматург е много
ловък, много умен стратег
според мен. Той има доста

голяма мисия - да възстанови каталунската култура
по един съвременен начин
и според мен всичките му
пиеси са белязани от едновременната му грижа за
актьора и режисьора - да
може да изразят себе си, и
в същото време публиката
или човекът, който се среща
с пиесата, да може да разпознае дълбочините на своето
съвремие, да поразмисли
малко върху неща, които са
важни.
▶ Белбел казва, че в тази
пиеса е вложил най-много
от себе си. В такъв случай как го описва представлението?

- Като човек, който се плаши от промяната, но тя така
или иначе му се случва.
▶ В пиесата се говори за
“човек, който всичко си
има”. Не е ли парадоксално да се говори за такъв
човек? Не остава ли все
някаква празнота?

- Решихме това всичко да
го преведем на един малко
по-абстрактен и нематериален език и да си кажем,
че ако човек има приятели,
значи си има всичко.
▶ Белбел нарича театъра
“малцинствено изкуство”, което не може да
оцелее без държавна подкрепа. Как стоят нещата
в България?

- Много благодаря за този въпрос. Аз съм много
ангажирана с това, че е
необходимо държавата да
покаже своята подкрепа за
културата, необходимо е да
покаже своята подкрепа за
театъра и да покаже подкрепата си и за свободния театър, за самоинициативата в
културата. Това ще помогне
различните “малцинства”
да имат своите собствени
срещи с изкуството, което
ги интересува.
Необходимо е държавата просто да позволи тези процеси да се случват.
Това може да стане с регламентирани конкурси и
регламентирани критерии,
които просто да допускат
потокът на пари да достига до хората, които искат
да правят изкуство. Това е
много важно.
Златина Димитрова

снимка атанас кънчев

Драматургът
Кой е Серджи
Белбел
▶ Серджи Белбел (48 г.) е драматург, режисьор, преводач,
преподавател, а от 2006 г.
директор на Националния

театър на Каталуния в Барселона. Завършва романска
филология в Барселонския
автономен университет,
където става съосновател
на т.нар. Театрална аула.
Пише пиеси от средата на
80-те години. Негови са над
10 заглавия. “В Тоскана” (2006)

е най-новата пиеса на Белбел, той твърди, че в нея е
вложил най-много от собствената си личност.
▶ Поставя текстове на
Шекспир, Голдони, Бекет,
Мамет, Колтес, свои текстове и на други каталунски автори.

▶Ида Даниел заедно с Цветан Алексиев, Ева Тепавичарова, Марий Росен и
Цветомира Даскалова 
снимки марина ангелова

