Новини ▶ 6

НАП ще проверява
фирмите при
промяна на
собствеността

Четвъртък

3 февруари 2011, брой 24 (5083)

Компании и пазари ▶ 12-13

Печалбата на „Булгартабак” събуди
очакване за над 100 млн. лв.
продажна цена

USD/BGN: 1.41696

EUR/USD: 1.38030

Българска народна банка

Българска народна банка

-0.35%

+0.35%

Зимата
на фирменото
недоволство
Компаниите вече не се
притесняват от ответния
удар на чиновниците и
открито протестират срещу
проблемите по програма
“Конкурентоспособност”

Sofix: 419.24

+3.20%

Българска фондова борса

BG40: 125.66

+1.17%

цена 1.50 лева

Българска фондова борса

Компании ▶ 11

Загубата
от 2.2 млн. лв.
срина
акциите
на „Евро инс”
компании ▶ 14

▶ 4-5

„Монбат”
спира да
купува олово
и строи
собствен завод
за рециклиране
Технологии ▶ 18

Google обвини
Microsoft в
плагиатство
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2 редакционна

Мнения

Печеливш
Джефри Бюкс

Губещ
Десислава Димитрова

Щатската компания Time Warner, която е собственик на
едноименното студио, отчете изненадващ скок на печалбата за четвъртото тримесечие на 2010 г. Тя се е повишила
с 22% до 769 млн. USD, а приходите скачат с 8.3% до 7.81 млрд.
USD. Добрите резултати на компанията, която се управлява
от Джефри Бюкс, са благодарение на приходите от последния
филм “Хари Потър”.

Правителството освободи заместник-министъра
на здравеопазването Десислава Димитрова от
поста председател на Комисията по цените на
лекарствата. Това е станало по нейна молба.
Комисията ще бъде оглавена от юридическия
съветник на здравния министър - Деян Матев, реши
правителството.

Коментар

▶ По темата: “Галеното дете на туризма”.
Съжалявам, но е повече от
очевидно, че авторът не
разбира от туризъм и не
може да направи необходимия професионален анализ.
Един прост въпрос: когато
сравнявате ДДС в България
с това в други държави,
имате ли предвид и имиджа
на съответната страна?
Пламен

▶ Стига са се оплаквали от
туристическия бранш и не
ДДС им е виновен, а да си
погледнат обслужването
в курортите и хотелите
и да се позамислят защо
Турция е привлякла повече
туристи. Защото за
същите цени получаваш
страхотно обслужване и
наистина когато плащаш
за ол инклузив, получаваш
ол инклузив. Много хора
вече могат да сравнят, макар че нещата са несравними според моето скромно
мнение. Много има да се
учим в това отношение.
Николова
компании ▶ 14

Свитите разходи
и продажбата на
активи увеличиха
печалбата на БТК

Сряда

2 февруари 2011, брой 23 (5082)

Тема на деня ▶ 4-5

Туризмът глезеното дете
на държавата

USD/BGN: 1.42190

EUR/USD: 1.37550

Българска народна банка

Българска народна банка

-0.46%

-0.46%

Sofix: 406.25

+2.03%

Българска фондова борса

цена 1.50 лева

BG40: 124.21

+1.20%

Българска фондова борса

Производителите
обвиниха
държавата
за бъдещи
фалити

Новини ▶ 6

Съдът върна
панаира на
държавата,
Гергов ще
обжалва
компании ▶ 12-13

Лукан Луканов,
Арома

Вдигаме шум,
защото ние
сме тези, които
правят пицата на
Дянков, и искаме
отговор защо
правителството
се бави
Фирмите за производство
на бързооборотни стоки
протестират, защото
държавата не приема “закон
за честна търговия” и не
разследва договорките между
търговските вериги ▶ 11

Пивоварите
продават
по-малко и
по-евтина бира
Интервю ▶ 23

▶ Бисер Иванов,
изпълнителен директор
на „Смартком”

Конкурираме
се с големите в
сектора, което
означава, че сме
на прав път
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1

Глезеното дете
на икономиката.
Туризмът се ползва с
извънредни привилегии. С възстановяването на
икономиката те трябва да
бъдат премахнати.

2
3

Кабинетът продава
на търг незавършената сграда на НАП.

Непотърсените
извори. Само 8
общини поискаха да
стопанисват минералните находища.

национален БИЗНЕСВСЕКИДНЕВНИК
www.pari.bg
ул. княз борис I №161
София 1202
e-mail: office@pari.bg
информация: 4395800
Издава
Бизнес Медиа Груп EАД,
част от Bonnier Business Press

▶Месец и половина, след като подаде оставка Божидар Димитров (вдясно) все още е министър и все още присъства на заседанията на
правителството
Снимка Боби Тошев

Министър на изключенията
В средата на декември миналата година премиерът Бойко Борисов заяви публично готовността си да се раздели с министъра
без портфейл Божидар Димитров.
Няколко дни след това последният подаде оставка, а премиерът я
прие. Месец и половина по-късно обаче Димитров все още е
министър в кабинета на ГЕРБ.
Гласуването на оставката му от
Народното събрание първо беше
отложено заради посещение на
Борисов в Ливан, а впоследствие
заради коледната ваканция на депутатите. Последната всъщност
приключи на 10 януари.
След няколко последни публични предупреждения, че
“късат”, търпението на Борисов
се изчерпи заради поредица от
гафове на министъра с ресор
“българите в чужбина”. Божидар Димитров беше автор на
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безумната идея България да
гласува за присъединяването
на Турция към ЕС, ако Анкара
изплати 20 млрд. USD компенсации. Българското гражданство
да се дава срещу “дарение”, т.е.
откровено да се купува, също
беше сред иноваторските му
хрумвания. На фона на тези
изяви обидните епитети, с които
Димитров публично определи
българския народ, дори може да
се пренебрегнат.

отдавна планирана командировка, подписана от премиера. Това
беше обяснението защо точно
той ще пътува, въпреки че е в
оставка. Обяснение, което е също
толкова “изключително”, колкото и това, че все още получава
заплата и присъства на заседания
на правителството. А като награда за добро поведение получи и
един от 130-те таблета iPad, които
ГЕРБ е купила за министрите и
депутатите си.

Не може обаче да се пренебрегне фактът, че месец и половина
след приемането на оставката
на Димитров той все още е
министър и очевидно изпълнява функциите си на такъв. На 4
януари правителството съобщи,
че министърът без портфейл
заминава с кола за Рим, за да
присъства на хвърляне на кръста
във фонтана “Треви”. Това била

Изключенията всъщност започнаха още със самото му назначаване на министерския пост, което
премиерът обясни кратко и ясно
“той ми е приятел”. И докато
здравният ресор смени няколко
министри в правителството на
ГЕРБ, “българите в чужбина” все
още имат своя първи и единствен
засега в лицето на Божидар Димитров.
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Борисов оттегли Закона за БАН,
браво! Сега БАН да върне
жеста, като извади подходяща
експертиза за записите. Иначе би
било черна неблагодарност! :-)

▶ млн. лв. е най-високата стойност на имоти, които
Окръжният съд в Търговище конфискува от осъдения за
източване на ДДС Мустафа Алиев по искане на комисията
„Кушлев”

коментар на евродепутата от БСП Кристиян Вигенин във Facebook

,

Коментар

Пазарно търсене за електронно
правителство има
Въпреки техническите
проблеми само през
първите 19 часа над
150 хил. българи
са участвали в
„Преброяване 2011” по
интернет, а интернет
страницата на НСИ е
отчела около 400 хил.
уникални посещения
на 1 февруари. Това
показва огромен интерес
към електронното
преброяване, много поголям от очакванията.
Но не става въпрос
само за интерес към
преброяването - това
е очевиден индикатор
за предпочитание
към електронните
услуги. Вместо да
чакат преброител да
дойде и да попълни
данните им на хартия,

Георги Ангелов,

старши икономист в Институт
„Отворено общество”

Вместо
да чакат
преброител да
дойде и да попълни
данните им на
хартия, стотици
хиляди българи
предпочитат сами
да си ги попълнят
по интернет

стотици хиляди българи
предпочитат сами да си
ги попълнят по интернет
в удобно за тях време и
място. При наличие на
избор между хартия и
интернет огромен брой
хора избират интернет.
Забележете, че тук
двете алтернативи
са почти еднакви
от гледна точка на
загубеното време и
усилия - в единия
случай преброителят
идва на място и попълва
анкетата, в другия
случай човек сам
попълва анкетата си
по интернет. Въпреки
това много хора избират
интернет.
А представете си, ако
изборът беше между
две неравнопоставени

алтернативи - например
много хора губят часове
в чакане на опашки за
подаване на някакви
формуляри и документи.
Със сигурност почти
всички тези хора биха
предпочели да не чакат
по опашки и вместо това
да подадат формуляра
по интернет за 5 минути
от вкъщи. Едно е да
загубиш 5 часа, друго е
да свършиш работа за 5
минути. Всеки, който е
чакал на опашка за нова
лична карта, вероятно
ще го потвърди.
Определено знаем,
че би имало
огромно търсене на
електронни услуги
от правителството.
Но също така

определено знаем,
че предлагане почти
няма. Освен няколко
услуги, свързани с
данъци, практически
няма електронно
правителство. Не че не
са похарчени стотици
милиони за целта похарчени са, но без
резултат.
Друг индикатор - в
страната има издадени
над 4 млн. банкови
карти. Това означава,
че практически всички
работещи имат банкови
карти, както и много
пенсионери. Обаче
отидете на някое
държавно или общинско
гише и се опитайте
да платите някаква
такса с банкова карта.
Не може! Трябва да

iГерб

им донесете хартиена
разписка от банка, че
сте платили таксата.
Електронни плащания
държавата не приема,
само хартиени (а
електронните плащания
са много по-евтини дори безплатни, защото
спестяват разходи
за банкови гишета,
служители, хартия).
В някои страни
електронното
правителство е
приоритет - не само
в западни страни, но
и в страни от нашия
регион. При толкова
очевидно пазарно
търсене за електронни
услуги не е ли време и
нашето правителство
да се придвижи в тази
посока?

В броя четете още

новини ▶ 7

iPad
Кабинетът
одобри проект
за нов закон
за ВЕИ
награди ▶ 19
За трети път
в. „Пари”
награждава
социално
отговорните
компании
Поправка

▶Премиерът Бойко Борисов откри заседанието на правителството със съобщението, че всички министри и депутати от ГЕРБ получават по един iPad. Разходите били за сметка на партия ГЕРБ 				
Снимка Боби Тошев

В брой 22 от 1 февруари на
стр. 8 е публикуван текст със
заглавие „Български евродепутати още не са подписали
искането за равни субсидии в
земеделието”. Сред посочените
имена е и това на евродепутата от Европейската народна
партия Надежда Нейнски. Това
не е вярно. Г-жа Нейнски е подписала искането.
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Зимата на фирменото недов
Компаниите вече не се притесняват от
ответния удар на чиновниците и все
по-открито протестират за проблемите
по програма „Конкурентоспособност”

На фирмите вече им дойде
в повече от проблемите
по Оперативна програма
„Конкурентоспособност”
(ОПК) и все по-открито
започнаха да говорят за тях.
Само през първия месец на
2011 г. станахме свидетели
на няколко писма до различни институции и дори
жалби до съда, появиха
се и някои конструктивни
предложения за промени в
бъдеще (вж. карето).
От една страна, бунтът
на фирмите показва, че те
вече са забравили за страха
от обратния удар на администрацията (все пак същите държавни служители,
срещу които протестират,
а понякога и обиждат открито, впоследствие ще
проверяват техните проектопредложения или начина,
по който ги изпълняват).
Но от друга - никак не е
положително, ако четири
години след старта на програмата и упражненията на
две правителства все още
усвояването на средства
чрез ОПК не само не върви гладко, но и фирмите
стават все по-сърдити, а
администрацията - все пообидена.
Край на страха

Към момента актуалните
проблеми на фирмите са
свързани с две конкретни
схеми. Първата от тях е
новата процедура за финансиране на технологична
модернизация (по която
кръгът на потенциалните
бенефициенти беше силно
ограничен, а праговете за
минимално финансиране
- сериозно завишени). Втораха схема е свързана с
международнопризнатите
стандарти, по която бяха
отхвърлени 60% от подадените предложения.
„Не се страхувам, че
евентуално мога да имам
проблеми с държавните институции, ако се опитвам да
защитя правата си”, казва
собственикът на обувната
компания „Колев и Колев”
Иван Колев, който е и зам.председател на Браншовия съюз на кожарската,
кожухарската, обувната и
галантерийната промишленост в България. Той е
представител на една от петте фирми, които в края на
миналата седмица подадоха
жалба до МИЕТ и ВАС с
искане да бъде спряна процедурата за технологична
модернизация на предприятията. Останалите фирми
са „Ингилиз-2009” (обувна
промишленост), „Възход
мънифакчъринг”, „Сивен
стил” (текстилна промишленост) и „Геномакс” (мебелна промишленост).
През седмицата на пода-

Дарина Черкезова

darina.cherkezova@pari.bg

ването на жалбата фирмата
„Колев и Колев” подписва
и договор за изпълнение
на проект за 870 хил. лв., с
които да се купи нова машина. Досега, а всъщност
и сега медиите често получават коментари от предприемачи, че не искат да
разказват за проектния си
опит, защото няма да споделят добри неща, а след това
администрацията ще им се
„разсърди”.
Атаката на фирмите

За администрацията негативните коментари на
фирмите обикновено не
са основателни и ги приемат като лични нападки.
„Ние не искаме да се заяждаме, а само казваме,
че начинът, по който се
оценяват проектите, девалвира успехите и работата
на фирмите”, казва председателят на българския
ИКТ клъстър Петър Статев,
който е и председател на
УС на „Смартком”, като
визира другата проблемна
схема за международните
стандарти. Един от проектите на компанията му по
процедурата е бил върнат с
доводи, че мениджърите на
фирмата не са имали нужната професионална квалификация. „Имаме отличие
за най-иновативна фирма
и освен това работим на
редица външни пазари.
След като им написахме
гневно писмо, проектът ни
беше изваден от списъка на
отхвърлените, но все още
не знаем какво се случва с
него”, казва Статев.
До момента само 4 от
всички близо 200 жалби по
отхвърлените 371 проекта
са удовлетворени. Показателно е обаче, че компаниите се възползват от правото
си да обжалват решенията
на администрацията и да
търсят правата си. Макар че
обикновено самите фирми
не знаят какво се случва с
жалбите им. Показателен
в това отношение е примерът с варненската компания
„Иес БГ”, която избрахме
на произволен принцип.
„Искаме” срещу
„даваме”

До момента от МИЕТ коментират, че няма как да
спрат схемата за технологична модернизация, тъй

като тя трябва да финансира средно- и високотехнологични фирми, което е
предвидено и в стратегията
на министерството. Ако няма интерес, наесен приоритетите ще бъдат променени
(повече за позицията на
МИЕТ по тези и други актуални въпроси на стр. 21).
За множеството отхвърлени проекти позицията им
е, че в 99% от случаите
самите фирми не са подали
нужните документи, дори
и след като са им били поискани изрично. Поводът
за отхвърляне на етапа на
допустимост се оказват и
абсурдни причини, като
неправилно определяне на
класификацията на компанията като малко, средно
или микропредприятие,
нейната свързаност с други
фирми или размер на получените държавни помощи.
Реакцията на фирмите е
- ние сме си подали документите, но няма как да докажем, че това действително е така. Министерството
не дава достатъчно добри
указания. Регистърът на
държавните помощи, който
ползва администрацията,
не е точен. Държавните
служители обаче казват
- направили сме редица
облекчения и работим денонощно, за да спазваме
сроковете.
И какво от това

Докато фирмите си протестират, програма „Конкурентоспособност” продължава да си върви. До
момента 19.44% от парите
по нея вече са разплатени
по одобрените 759 проекта, показват данните на
информационната система
ИСУН. Реално - без парите
по инициативата JEREMIE
- този процент е наполовина по-малък. Само по
проблемните схеми „Технологична модернизация”
и „Международнопризнати
стандарти” до момента са
сключени съответно 297 и
360 проекта, а разплатените
средства са 14.76 млн. лв. и
4.22 млн. лв. Резултатите не
са много положителни и ако
кръгът на фирмите, за които
ще е възможно да получат
субсидии, се стеснява, а
други масово се отхвърлят,
резултатите няма да бъдат
по-добри и в края на 2011
г. Но това зависи както от
по-добрата работа на администрацията, така и от
по-съвестното отношение
на фирмите към проектите
им. И въпросът опира не до
това двете страни да се карат и да се нападат, а всяка
от тях да чуе доводите на
другата и да помисли кое
може да направи по по-добър начин.

Общи резултати
по програма
"Конкурентоспособност"

0.9

2.3

МЛРД. ЛВ.

МЛРД. ЛВ.

или 31.43%
са договорените
средства

е общият
бюджет
на програмата

Резултати
по проблемните схеми
Технологична
модернизация
на
предприятията

Предложения
за промени
Какво
предлагат
фирмите
▶ Да получават писмено
уведомление дали проектът им е отхвърлен
или не, както и основанията, тъй като не
всеки следи сайта на
програмата, а срокът за
обжалване е само 5 дни.
▶ Да има ясно дефинирани срокове за отговор на
въпросите на бенефициентите, например 5-10
дни, тъй като досега е
имало случаи на забавяне около 3 месеца.
▶ Да се привлекат и
външни експерти за
оценка на проектопредложенията на компаниите.
▶ Да има по-ясни дефиниции на документите,
които трябва да бъдат
представени.
▶ Да се осигури възможност за покупка на софтуер и хардуер по електронен път във връзка
с процедурата за международнопризнати стандарти.
▶ Да отпадне забраната
за купуване на оборудване втора употреба по
схемата за подкрепа за
създаване и развитие на
стартиращи иновативни предприятия, тъй
като цената им е ниска,
а качеството добро.
▶ Да се разшири обхватът на схемата за развитие на стартиращи
иновативни предприятия, като се включат и
селските общини.

2
приключили
схеми*
*по последната, трета
процедура, резултатите все
още не са включени в
общата справка. По нея
30% от кандидатствалите
или 197 фирми ще получат
финансиране

Покриване
на
международно
признати
стандарти

2
приключили
схеми

По последната
обявена схема

604

215

подадени
проекта, от
които 60%
са отхвърлени

са отхвърлени
на етап
административно
съответствие

Историята
на протестите
14.01.11
от българския ИКТ клъстър
изпращат писмо до министъра по
управление на средствата от ЕС
Томислав Дончев с оплаквания във
връзка с Оперативна програма
„Конкурентоспособност“ и с дълъг
списък от предложения за бъдещи
промени по програмата

18.01.11
група фирми
разпраща гневно
протестно писмо до
медиите срещу
резултата - 60%
отхвърлени проекти
по процедурата за
международно
признати стандарти
по ОПК
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олство
0.4

МЛРД. ЛВ.
или 19.44%
са реално
разплатени

Фирма, която има спечелен проект, но се бори за по-добри условия

Ограничават ни възможностите да
сме по-конкурентоспособни в ЕС

3737 759
е общият брой
на подадените
проекти

са сключените
договори

297

177.73
МЛН. ЛВ.

14.76
МЛН. ЛВ.

сключени
договора

договорени
средства

реално
изплатени

360

18.3 4.22
МЛН. ЛВ.

МЛН. ЛВ.

сключени
договори

договорени
средства

реално
изплатени

113

156

85

жалби
са подадени,
нито една не е
удовлетворена

са отхвърлени
на етап
оценка за
допустимост

са подадени
жалби,
4 са
удовлетворени

21.01.11
5 фирми подават жалба до Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма с искане да бъде спряна схемата за
технологична модернизация на предприятията, тъй като
условията за кандиатстване са силно ограничаващи. Подалите
жалба са „Колев и Колев“, „Ингилиз-2009“ (обувна
промишленост), „Възход мънифакчъринг“, „Сивен стил“
(текстилна промишленост)и „Геномакс“ (мебелна
промишленост)

В последната схема за
технологична модернизация на малките
и средните предприятия са избрани само
няколко приоритетни
бранша. Ходихме до
Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма и там в
прав текст ни обясниха, че това е стратегията им към момента - да
подпомагат сектори,
които осигуряват висока добавена стойност.
Това, което казват, че
ако процедурата се
окаже неуспешна, ще
сменят приоритетите
си при следващата, не е
достатъчно. Има много
„ако” в коментарите
им, а всъщност време-

Иван Колев,

собственик на „Колев и Колев” и
зам.-председател на Браншовия
съюз на кожарската, кожухарската, обувната и галантерийната
промишленост в България

то си минава.
Смятам, че трябва да
се има предвид и това,
че 80% от продукцията
на предприятията от
текстилната, обувната
и дървопреработвателната промишленост се
изнася. Ние осигуряваме и много работни места. От друга
страна, много от нас
имат старо оборудване и ни се ограничава
възможността да сме
конкурентоспособни
на територията на ЕС.
Затова и 5 фирми - по
2 от обувния и шивашкия бранш и една от
мебелния, подадохме
жалба в министерството и ВАС с искане

новата схема да бъде
спряна.
Аз не само съм
представител на
обувния и кожарския бранш, но и на
конкретна компания.
Собственик на обувната компания „Колев
и Колев”, която вече
има одобрен проект
на стойност 870 хил.
лв., който подписахме
миналата седмица. Не
се страхувам, че евентуално мога да имам
проблеми с държавните институции, ако
се опитвам да защитя
правата си. Аз имам
гражданска позиция и
смятам, че не трябва да
се мълчи.

Фирма, която обжалва отхвърлянето на проекта й

За произнасянето по жалбата ни
получихме три различни отговора
Кандидатствахме за
субсидии по Оперативна програма „Конкурентоспособност”
(ОПК) и с трите фирми
част от холдинга „Кан”
- „Иес БГ”, „Реп БГ”
и „Реа ЕУ”, но бяхме
отхвърлени още на етап
„административно съответствие”. Смятам, че
за това няма основание,
и обжалваме. Опитахме
се да разберем какво се
случва с жалбата ни и
кога да очакваме да се
произнесат по нея, но
получихме 3 различни
отговора. От регионалната агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия
ни казаха, че няма нормативен срок за произнасяне. Обадихме се и
на централата на агенцията в София, откъдето

Мария Димитрова,

координатор проекти в „Иес БГ”

Някои от
документите,
които ни бяха искани, или принципно не бяха нужни
съгласно насоките
за кандидатстване,
или пък вече ги бяхме предоставили

ни казаха, че срокът е 7
дни. Когато попитахме,
защо след като възражението ни е подадено
на 13 януари и 7-дневният срок е изтекъл,
все още не знаем какво
се е случило с жалбата
ни, ни препратиха към
деловодството. Оттам
пък отговориха, че ще
публикуват списък с резултатите на страницата
на оперативната програма. И до днес все още не
знаем нищо.
Проектите и на трите
компании бяха за сертифициране по стандарта за управление на качеството ISO 9001/2008.
Те са на стойност около
55 хил. лв. и очаквахме
субсидии по всеки от
тях за около 41-43 хил.
лв. Проектите бяха

отхвърлени, въпреки че
изпратихме поисканите
допълнително документи. В същото време
някои от документите,
които ни бяха искани,
или принципно не бяха
нужни съгласно насоките за кандидатстване,
или пък вече ги бяхме
предоставили. Например по проекта на „Иес
БГ” не беше нужно да
доказваме професионалната квалификация на
всички членове на екипа
на фирмата, а само
на ръководителите на
фирмата и на проекта.
Изпратили сме и поисканите декларации за
свързаност, подписани
от официалния представител на фирмата, но не
можем да докажем по
никакъв начин, че това е
така.

Фирма, която не вярва на държавната администрация

И без европари можем, но тогава
ще се развиваме по-бавно
В целия свят, основно
в развитите икономики, държавата изключително се грижи и
подпомага иновативните фирми, защото те
водят неравностойна
битка с големите, с
мултинационалните
корпорации. В България обаче това не се
случва. Имаме Оперативна програма „Конкурентоспособност”
(ОПК), но тя е скроена
по начин, който не
работи за фирмите.
Като общество и като
хора, които правят
бизнес, трябва ясно да
кажем, че така, както

Петър Статев,

председател на Българския ИКТ
клъстър и председател на УС на
„Смартком”

е конструирана ОПК,
с тежките и неясно
дефинирани административни изисквания,
тя работи единствено
и само в една посока
- да не се усвоят парите от структурните
фондове.
Миналата година
„Смартком” получи
награда за иновативно предприятие. Ние
си вървим по пътя,
независимо дали със
или без ОПК, и ще
продължаваме да го
правим. Въпросът е в
скоростта. Ние се състезаваме с колеги от

другите страни, които
получават безапелационна и ясна държавна
подкрепа. Там не ги
отстраняват, защото
на стр. 43 чекбокса го
няма и за да разберат
това и да направят
оценката, са нужни
шест месеца. Ако ние
като фирма работим с
такава ефективност, с
каквато работи Изпълнителната агенция за
насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП),
т. е. за шест месеца да
установим, че липсва
един чекбокс, ние сме
си отишли от пазара.
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НАП ще проверява фирмите,
които сменят собствеността си

Държавата иска да спре прехвърлянето на задлъжнели компании на
социално слаби. Според фирмите има опасност от излишно забавяне
Националната агенция
за приходите (НАП) ще
проверява всяка фирма,
чиято собствено ст с е
променя. С изменения
в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
(ДОПК) депутатите решиха служители на агенцията да проверяват дали
фирмите, които се готвят
за продажба или прехвърляне на собствеността,
са платили всичките си
задължения към държавната хазна. Проверката
ще става в срок от два
месеца.

Формата на
прехвърляне
на предприятия,
на вливане се
използва предимно
за прехвърляне
на фирми със
задължения към
държавата. Трябва
да създадем пречка
това да съществува
Менда Стоянова,

председател на комисията по
бюджет и финанси

Нови правила за
“чиста” икономика

Досега възможността за
проверка не беше записана в закона, а с промяната депутатите целят
да пресекат зачестилата
практика собствеността
на задлъжнели фирми да
се прехвърля на хора от
нискообразовани и рискови групи от населението.
Според тях тази промяна
ще допринесе и за подобра събираемо ст на
дължимите към хазната
суми. А в мотивите на законопроекта е записано,
че това е и начин фирмите
да се поставят в равностойно положение, защото
сега пазарът е изкривен
- лицата, които не плащат,
автоматично получават
конкурентни предимства
пред другите.
“Формата на прехвърляне на предприятия, на вливане се използва предимно
от предприятия със задължения към държавата.
Трябва да създадем пречка това да съществува”,
коментира председателят
на бюджетната комисия
Менда Стоянова.

И един лек спор

Обсъждането на промените предизвика и малко
спорове в пленарната зала. Депутатът от опозицията Пламен Орешарски
коментира, че проверката
от данъчните трябва да се
извършва в едномесечен,
а не в двумесечен срок.
“Фирмените реорганизации и излизането от бизнеса са едни от най-тежките моменти”, обясни
Орешарски. А по думите
му с този дълъг срок на
проверка нещата само се
утежняват още повече.
Предложението му обаче
не беше прието, а Менда Стоянова обясни, че
процедурата по смяна на
собствеността наистина е
тежка. Въпреки това обаче според нея по-малкото
зло е тя да се забави още
повече, отколкото да остане възможността за прехвърляне на фирми, които
дължат големи суми.
Остра реакция

Решението на депутати-

▶Депутатите приеха промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с които ще прекратят
практиката за прехвърляне на фирми на социално слаби и ще подобрят събираемостта в държавната хазна

Снимка емилия костадинова

те предизвика острата
реакция на финансистите. Емил Хърсев коментира, че тази законова
промяна е глупост, като
прогнозира, че тя скоро
ще изчезне от текстовете
на закона. “Това само ще

забави нормалния процес
по смяна на собствеността, а няма да подобри
събираемостта на дължимото от фирмите”, обясни Хърсев. По думите му
това ще загуби по 60 дни
на 60 хил. фирми. “Съби-

раемостта е проблем на
данъчната организация
и сега нищо не се променя”, допълни финансистът. “Задълженията
на фирмите и отговорностите им се прехвърлят
заедно с промяната на

собствеността”, каза още
Емил Хърсев. Прогнозата
му беше, че онези, които крадат, ще продължат
да го правят, въпреки че
вече има законови промени.
Радослава Димитрова

Кабинетът пак ще продава незавършената сграда на НАП в София
Купувачът ще има
срок една година да
я дострои или да я
разруши

▶Дали сградата ще бъде довършена или съборена, ще
реши бъдещият й собственик 
Снимка боби тошев

Правителството реши незавършената сграда на
НАП на бул. “Цариградско
шосе” 113 А в София да
бъде продадена на търг.
На вчерашното си заседание Министерският съвет
обяви имота за частна държавна собственост. Той има
площ от 15 дка и в него е
недостроената сграда на
приходната агенция. Имотът беше предоставен на
НАП, но агенцията няма
пари да довърши сградата и
да я въведе в експлоатация
и съответно не може да я

използва.
Ето и условията

Правителството възложи
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол да извърши
приватизация на имота чрез
публичен търг. Задължително условие за продажбата е бъдещият купувач
да завърши обекта и да го
въведе в експлоатация или
да го разруши и да изчисти
терена за една година след
сключване на приватизационния договор.
Колко може
да струва

“В зависимост от параметрите на застрояване цената на квадратен метър

може да варира от 500 до
1500 EUR”, обясни Симеон
Митев, управител на специализираната за продажби на
парцели агенция “Ню шанс
96”. Имотът е с площ 15
дка и излиза, че логичната
начална цена, която трябва
да бъде предложена, е 7.5
млн. EUR, и то само за
земята.
Старият опит за...

Преди 2 години Министерство на финансите и
НАП бяха приели предложението на ИПК “Родина” да направят бартер
на 4 свои сгради в замяна на една нова, която да
подслони служителите от
всички данъчни офиси в
София. Кабинетът “Стани-

шев” трябваше да одобри
създаването на смесено
дружество с ИПК “Родина”. Идеята беше кулата и
печатницата да бъдат разрушени и на тяхно място
да се построят две нови
сгради. Едната трябваше
да остане за НАП, а другата - за ИПК “Родина”.
По същото време 90% от
акциите на ИПК “Родина” бяха собственост на
Консорциум “Обединени
български вестници”, като
в управата и на двете дружества фигурира бившият
шеф на спортния тотализатор Ирена Кръстева.
Впоследствие обаче вестникарското дружество се
отказа от сделката.
Красимира Янева
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Законът за ВЕИ най-после тръгна към парламента
Забавянето на новия
закон можеше да
предизвика сериозни
глоби за България
След сериозно закъснение
от почти два месеца, проектозаконът за енергия от
възобновяеми източници
(ВЕИ) беше одобрен от
Министерския съвет (МС).
Сега предстои документът
да бъде внесен, обсъден и
гласуван в парламента.
Раздвижване след
застой

▶ енергията от ВЕИ ще се изкупува на преференциални
цени, определени от Държавната комисия за енергийно
и водно регулиране

Тази година ще
изостанем с 5% от
планирания дял на
енергия от ВЕИ
Законът беше приет
толкова бързо, защото
вече има процедура от
Европейската комисия.
Тъй като имаше сериозно
забавяне, предполагам, че
ще има спешно приемане в
парламента. Очаквам там
да има бурни дебати в самите комисии, през които
трябва да мине, тъй като
законът беше многократно
променян и даже ние не
знаем какъв е финалният
вариант, който е одобрен
от Министерския съвет.

Велизар Киряков,

председател на Асоциацията на
производителите на екологична
енергия

Очаквам в
парламента
да има бурни дебати
Смятам, че закъсняхме
изключително много с
в самите комисии,
този закон. По данни на
през които трябва
НСИ за 2009 г. делът на
енергията от възобновяеми да мине, тъй като
източници е 6.2%, но мето- законът беше
дологията, по която инсти- многократно
тутът отчита тези данни,
променян
все още не е съобразена с
директивата 2009/28/ЕО. В
края на тази година трябва
да имаме 10.72% задължителен дял на ВЕИ, но ние
очакваме да постигнем под

Възражения
Бизнесът
настоява
за по-малък дял
на ВЕИ

▶ Постигането на над
18.8% дял на ВЕИ в Проекта
на енергийна стратегия
при национален ангажимент по пакета „Климат
- Енергетика” на ЕС от 16%
е неприемливо и ще увеличи крайна цена на електроенергията в България,
смята Българската стопанска камара (БСК).
▶ Браншовата организа-

6%. Това, грубо казано,
означава, че ще изостанем
с около 5% от очакваните
10.72%.
ция предлага в стратегията да бъде заложен дял на
ВЕИ в крайното енергийно
потребление от не повече
от 16% за сметка на найскъпите ВЕИ източници
- слънчевите и вятърните
централи.
▶ Бизнесът предлага да
бъде насърчено производството на енергия от ВЕИ
за собствени нужди. За
сметка на скъпите слънчеви и вятърни централи
камарата предлага в стратегията да се запише конкретна цел за дела на производството на енергия
от биогаз.

Подготвяният нормативен
акт трябваше да бъде одобрен от МС още в началото
на декември. Това не се случи и имаше риск Европейската комисия да започне
процедура срещу България.
Преди дни от Българската
фотоволтаична асоциация
информираха в отворено
писмо премиера Бойко Борисов, че може държавата
да плати глоби от порядъка
на 400 млн. лв., защото ба-

ви приемането на закона.
Процедура срещу страната
ни обаче вече е започнала,
информира в. „Пари” председателят на асоциацията
на производителите на екологична енергия Велизар
Киряков.
Фотоволтаичната асоциация алармира, че забавянето на закона спира присъединяването на нови ВЕИ
мощности към мрежата.
По този начин България
изостава от изпълнението
на заложения 16% дял в
потреблението на енергия
от ВЕИ до 2020 г.
Да сложи ред в хаоса

Законът е дълго чакан от инвеститорите във възобновяеми източници, които искат
ясна регулация и отсяване
на спекулантите в сектора.
Те посрещнаха със спорни
чувства едно от изискванията, разписани в текстовете
на проектозакона - плащането на депозит от 25 хил.
EUR за всеки мегават заявена мощност, който ще се

присъедини към мрежата
на НЕК. Според тези, които
одобряват мярката, така ще
се отсяват спекулативните проекти и ще се отвори
вратата пред инвеститори с
реални намерения. В последните години заявленията за
ВЕИ проекти многократно
надхвърлиха капацитета на
мрежата. Минимална част от
тях бяха реализирани.
Шанс за електрически коли

Законът за ВЕИ ще отвори
възможност и за навлизането на електромобилите
у нас и изграждането на
необходимата за това инфраструктура. Преди време пред в. „Пари” инвеститори с подобен интерес
заявиха, че се въздържат
от подобни инвестиции,
докато не се появи нормативна база, която да регулира и тяхната дейност.
Основни точки от
закона

Новият закон е опреде-

лил цел за постигане на
16% дял на енергията от
възобновяеми източници
в крайното потребление
и 10% дял в транспорта
до 2020 г. Текстовете в
проектозакона казват, че
енергията от ВЕИ ще се
изкупува на преференциални цени, определени от
Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).
Предстои разработването
и приемането на Национален план за действие
за енергията от възобновяеми източници. Специално създадена Агенция
за устойчиво енергийно
развитие пък ще работи за
насърчаване на производството и потреблението на
електрическа и топлинна
енергия и на енергия за
охлаждане от ВЕИ. Освен
това агенцията ще поеме
и насърчаването на производство и потребление на
зелена енергия за нуждите
на транспорта.
Елина Пулчева
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Трайков предупреди Георги
да не “вреди” на панаира

Според министъра има “брутално погазване на
законодателството”. Едва ли обаче ще се търси
наказателна отговорност от политически лица
Министърът на икономиката Трайчо Трайков
е изпратил писмо до бизнесмена Георги Гергов. В
него той казва, че очаква
до окончателното съдебно решение на проблема
с Пловдивския панаир
Гергов “да действа по
начин, по който няма да
увреди дружеството”, съобщи самият Трайков.
Министърът обаче не
уточни дали се опасява,
че Гергов може да източи дружеството, докато
текат съдебните спорове,
както мнозина разбират
думите му.
Такъв сценарий обаче
не е толкова вероятен, при
положение че Гергов вече обяви, че ще обжалва
решението на Окръжния
съд в Пловдив на по-горна
инстанция - в Пловдивския апелативен съд, коментираха за в. “Пари”
общински съветници от
Пловдив. Съдът отмени
решенията за увеличение
на капитала на панаира от
2006 и 2007 г., чрез които
Георги Гергов влезе в дружеството.
Без
обвиняеми

Министър Трайков съобщи
още, че според него при
увеличенията на капитала е допуснато “брутално
погазване на законодателството”. Тези обаче, които
се надяват на наказания
за политически фигури,
вероятно ще останат разочаровани.
Юристи коментираха за
в. “Пари”, че решението на

съда по това търговско по
същността си дело трудно
може да бъде повод да се
търси нечия наказателна
отговорност. “Това може
да стане само ако се установи, че е имало осъзнати
и умишлени действия във
вреда на държавата и с
цел да се облагодетелства
дадено лице. А подобно
нещо се доказва изключително трудно, затова и
почти няма осъдени политически лица по такива
обвинения. Аз лично съм
песимист за такова развитие”, коментира Елеонора
Николова от Комисията за
борба с корупцията.
Не са оптимистични относно търсенето на наказателна отговорно ст
и думите на Трайков, че
“дори и нищо друго да не
направим, наше задължение е да възстановим поне
част от справедливостта”,
визирайки връщането на
контрола на държавата
над панаира.
Първа победа

Все пак за министъра на
икономиката, а и за правителството на ГЕРБ решението на окръжния съд
от 28 януари т.г. е добра
новина. То гласи, че двете
увеличения на капитала
на Международен панаир
Пловдив през 2006 и 2007
г., чрез които Георги Гергов влезе в дружеството,
са нищожни. Мотивите на
съда са, че тогавашният
министър на икономиката
Румен Овчаров еднолично е увеличил капитала
с протокол. По това вре-

ме обаче панаирът е бил
акционерно дружество и
за да се вземе подобно
решение, е трябвало да
се свика общо събрание
на акционерите, което не

е направено. Освен това
Овчаров не се е допитал
за увеличаването на капитала и до Агенцията за
приватизация. Това е било задължително, защото

Международен панаир
Пловдив е в списъка на
държавните дружества,
забранени за приватизация.

Съдба
Съдът, който даде
панаира, сега
трябва да го върне

сега Гергов ще обжалва
решението на предната
инстанция да се върне
мажоритарният дял на
държавата.
▶ Общото акционерно
участие на всички получили акции като реституция
в панаира беше под 0.5%.
Така дори да бе изкупил
всички техни акции, Гергов
нямаше как да събере повече от 49.5%. В края на 2008
г. обаче Апелативният съд
разпорежда двама от тях
да получат много по-голямо обезщетение от първоначално присъденото

им - от 34 хил. на 815 хил.
дяла в панаира. Държавата
възразява, но безуспешно
- отнети са й над 800 хил.
дяла и са дадени на двама
души, а те ги продават на
Георги Гергов. Така бизнесменът успя да събере над
50% от дяловете и се превърна в мажоритар.
▶ Така че застраховка за
държавата би било да
поиска съдиите, които са
участвали в това решение, да не участват в предстоящото дело, т.е. да им
направи отвод. Просто за
всеки случай.

▶ Реално Георги Гергов
стана собственик на
панаира, след като закупи акции от частни лица
(получили акции като реституция) и увеличи дела
си от 49 до над 50%. Това
стана възможно именно благодарение на едно
решение на Апелативния
съд в Пловдив, пред който

Ани Коджаиванова

Едва ли ще има обвиняеми
Невинаги нарушенията
на търговски по същността си правила водят
до наказателна процедура.
Делото за Пловдивския
панаир е именно търговско. За да се стигне тук
до наказателна процедура, първо трябва да се
докаже, че дадено лице
е действало съзнателно
във вреда на държавата и
умишлено с цел облагодетелстване. Подобно
нещо се доказва много
трудно, затова и почти
няма осъдени политически лица по такива
обвинения.

Елеонора Николова,

експерт в Комисията за борба с
корупцията

Когато мине
едно събитие,
е много лесно
да се дават оценки.
То трябва да се
оценява от гледна
точка на риска

Дори и за нехайство
вече не може да се търси
отговорност, защото
в приетия през 2009 г.
Закон за амнистията попадат и разпоредбите на
чл. 219 от Наказателния
кодекс - за отговорност
на длъжностни лица,
които са увредили държавно имущество заради
нехайство.
Така че аз лично съм
песимист за наказателно
развитие. Но не по-маловажна е обществената
оценка. Затова трябва
да стане много ясно кой
какво е направил.

▶Това е политика и аз го
Войната за панаира

С

“Главболгарстрой” форсира ремонта на Околовръстното заради “Икеа”
Освен “Икеа” гръцката “Фирлис груп” ще
строи и най-големия
мол в София
Първият етап от строежа
на Южната дъга на Околовръстното шосе в София трябва да е завършен
до отварянето на мебелния магазин “Икеа” на 15
септември, заяви при инспекция на строителните
дейности министърът на
регионалното развитие и
благоустройството Росен
Плевнелиев.
Изпълнителят на проекта
“Главболгарстрой” увери,
че въпреки срещаните трудности в повечето участъци
изпълнението дори изпреварва сроковете.

▶Симеон Пешов и Росен Плевнелиев (вдясно)
снимка боби тошев

Цяло стният проект
за лот 31 е на стойност
37 млн. лв. без ДДС и
включва рехабилитация
и изграждане на нови съ-

оръжения на 4.5 км трасе
между кв. “Младост” и
Симеоново. От “Главболгарстрой” отбелязаха, че
става дума за цялостен

инфраструктурен проект,
който освен главния път
включва изграждане на
локални платна, дъждовна
и битова канализация, както и отбивки за бъдещите
строежи в района. Според
тях цената за изпълнението няма аналог с километър на магистрала или
околовръстен път.
Поради изискванията на
Столичната община и АПИ
да не се прекъсва експлоатацията по трасето изпълнението на проекта е разделено на 6 етапа, първият
от които трябва да бъде
завършен до 30 септември,
за да позволи достъп до
новооткритата “Икеа”, а
цялостното строителство
трябва да приключи до август 2012 г.

Бързи, смели, сръчни

“В този проект искаме да
сме перфектни. Имаме добър проект, документация
и европейско финансиране. Но в момента, в който
започна да се копае, започнаха и изненадите. Сега е
важно да се вземат бързи
и адекватни решения”,
заяви Плевнелиев. “Договорихме се всяка седмица
да се правят извънредни
оперативки, за да се решат тези казуси. Другото,
за което говорихме, е да
се опитаме да ускорим
изпълнението на първия
етап от проекта с 15 дни.
Всичко се решава сега, а
не като на “Люлин”, където две години и половина
по-късно си стояха стълбовете и газопроводите”,

допълни той.
Този път без вода

Относно наводнилата се
през декември в резултат
на обилни валежи част от
Южната дъга министърът
коментира, че са взети
всички необходими мерки, за да не се повтори,
но държавата не може да
бъде извинение за недобросъвестни граждани, които
изхвърлят строителни и
други отпадъци в реките.
“Мога да гарантирам - проектът е качествен, взети са
мерки, очаквам и гражданите на София да се отнесат
със същото разбиране към
собственото си Околовръстно, за да не се наложи да
плуват пак по него”, завърши
Плевнелиев.
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Национална здравна карта
без особено значение
Министерството
преброи, че за
населението са
необходими 43 984
легла. Те са с 427
повече. Последици
- няма
Националната здравна карта, за която толкова много се
говореше през последните
месеци, най-накрая е факт.
Вчера здравното министерство я представи пред обществото. Оказва се обаче,
че тя с нищо не променя
обстановката в болничната
помощ.
Повече или
по-малко легла какво от това?

Картата включва данни за
броя на болничните легла
по региони в страната, като
целта й е даде представа за
максималния необходим
брой според населението в
областите. Презумпцията
е, че на базата на тази информация Националната
здравноосигурителна каса
ще може да сключва договор за изпълнението на клинични пътеки с болниците.
Така например според картата у нас са необходими 43
984 легла, за да задоволят
адекватно потребностите
на населението от здравни
грижи. Реално обаче те са
с 427 повече. Разпределението им не е равномерно.
В шест области в страната
(Кърджали, Ямбол, Силистра, Хасково, Разград,
Шумен) те са по-малко от
минималния праг, докато в
Благоевград, Кюстендил и
Плевен например са много
повече от максимума.

разбирам. Но те са политици, а аз съм бизнесмен.
продължава, коментира бизнесменът Георги Гергов

Снимка емилия костадинова

Инвеститорите
усещат промяната
в управлението
“Инвеститорите от
“Икеа” обявиха на
среща с министър-председателя и Фандъкова,
че ще стартират найкъсно до юни първа
копка на най-големия
мол в България. Какво
ни казва това на нас?
Казва ни, че когато от
2002 г. тези инвеститори
са имали намерение да
го направят, но чак сега
го оповестяват, нещо се
е променило. Променило
се е това, че правителството дава конкретни
графици, конкретни

Росен Плевнелиев,

министър на регионалното
развитие и благоустройството

ангажименти и очевидно
ще ги спази. Днес казаха, че не се чувстват добре, а екстремно добре
и затова продължават
да инвестират. Цялата
тази зона ще получи
нова визия, защото едно
след друго тук нещата се
случват.”

▶Здравното министерство в лицето на министъра д-р Стефан Константинов
може да задължава само 57 болници с над 51% държавно участие да сключват
договори с НЗОК Снимка емилия костадинова

В такъв случай някои от
болниците в дадени региони би трябвало намалят
леглата си или пък цели
лечебни заведения да затворят врати. Това обаче няма
да се случи, защото самата
карта няма нормативна тежест, тоест тя не може да
повлияе върху закриването на лечебни заведения.
Именно защото картата не е
закон, НЗОК няма право да
откаже на дадено лечебно
заведение да сключи договор с нея за клинични пътеки само защото неговият
брой легла не отговаря на
предписания.
“Рестрикции от този тип
може да се въведат само
чрез промени в Закона за
лечебните заведения. Там

трябва да се разпише как
ще се процедира, когато
болниците надвишават
максималния си лимит от
легла, и аналогично, когато
не покриват минимума”,
каза здравният министър
д-р Стефан Константинов.
В момента такъв текст в
закона липсва, тоест тази
година няма да има закрити
болници или такива, на които здравната каса е отказала
договор заради легла. Оказа
се, че истерията по затварянето на малки лечебни заведения е преувеличена.
Връзка - няма

Националната здравна карта не носи дори особена
информационна стойност
както за лекарите, така и

за пациентите. Тя не дава
представа колко легла са
необходими за всяка болница поотделно. Картата
представя окрупнени данни
само по региони. Така на
практика тя не дава предписание за необходимия брой
легла за отделните болници,
на чиято база след време те
да бъдат санкционирани
или поощрявани. Този минус на проекта беше отчетен и от здравния министър,
който подчерта, че картата
не прави връзката между
болниците и броя легла.
Според него “качествена”
информация за извършени
операции в лечебните заведения и резултатите от тях
ще има в края на годината.
Елена Петкова

Депутати отхвърлиха искането на сините
за анкетна комисия за Горна Оряховица
Недоизясняването
по случая е бягство
от отговорност и
приближаване към
предсрочни избори,
смятат от Синята
коалиция
Депутатите отхвърлиха искането на Синята коалиция
за създаване на временна
анкетна комисия по случая “Горна Оряховица”.
Спорът продължи няколко
часа, а изходът беше - без
анкетна комисия. Решение
беше взето с 90 гласа “против”, които бяха на ГЕРБ
и “Атака”, и само 61 гласа
“за” на депутати от Синята
коалиция, ДПС и Коалиция
за България.
Мъглявото начало

Искането за създаване на
анкетна комисия беше заради случая със смъртта на
новороденото бебе от Горна Оряховица. Още през
декември вътрешният ми-

нистър Цветан Цветанов
прочете от парламентарната трибуна записи на
разговори между лекарите,
които са присъствали на
раждането. Заключението
му беше, че “едно бебе
е умишлено умъртвено”.
Малко след това петорна
експертиза установи, че
бебето е било родено мъртво. Прочетените разговори
бяха дадени на прокурор, а
в началото на тази седмица
стана ясно, че с поведението си вътрешният министър
не е извършил нарушение.
Позицията на прокуратурата е, че информацията е
била декласифицирана по
законов ред.
Отхвърленото
искане

“Защо се крие една съдебномедицинска експертиза,
защо се крие какво точно
е станало в болницата. Хората трябва да са наясно
тези лекари убийци ли са,
или Цветан Цветанов се е
изхвърлил така страшно”,

коментира от парламентарната трибуна съпредседателят на Синята коалиция
Иван Костов. Според него,
ако не се изясни този случай, значи се бяга от отговорност. Той предупреди
управляващите, че както
са почнали да бягат от отговорност, може да добягат
до предсрочни избори. По
думите на другия съпредседател на сините Мартин Димитров никой няма
право да обвинява човек, а
още по-малко да обвинява,
когато е министър.
Отговорът на
управляващите

“Дебатът се превърна в
дискусия за поведението
на вътрешния министър.
На практика искането
за създаване на анкетна
парламентарна комисия
не засяга този въпрос”,
коментира депутатът от
ГЕРБ Анастас Анастасов.
Той допълни, че с този
случай трябва да се заеме
съществуващата комисия

за контрол над СРС-тата.
Други депутати от ГЕРБ
пък отхвърлиха и тази възможност. Според Павел
Димитров въпросите, които се повдигат в исканията
на Синята коалиция, са в
компетенцията на прокуратурата. “На всички ни е известно, че в момента тече
досъдебно производство и
ние трябва да имаме търпението да изчакаме резултатите от това разследване.
Освен това прокуратурата
се произнесе след извършена проверка. Прокуратурата отказа да образува
досъдебно производство,
защото няма данни за извършено престъпление”,
обясни още Павел Димитров. Според опозицията
обаче решението на прокуратурата е неокончателно,
необосновано и незадоволително. Михаил Миков
от Коалиция за България
посочи, че ще обжалват
решението пред главния
прокурор.
Радослава Димитрова
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Протестите срещу президента
в Египет прераснаха в насилие
Редица международни
лидери призоваха за
бързи политически
промени в страната

Отстъпки
В Йемен
президентът
се оттегля

Отказът на египетския
президент Хосни Мубарак да се оттегли от власт
въпреки продължаващите
втора седмица протести в
страната и въпреки призивите на международната
общност доведе до кървави сблъсъци вчера. Хиляди
противници и поддръжници на държавния глава
влязоха в директен бой
в центъра на столицата
Кайро. Това стана пред
погледите на охраняващите войници, които не се
намесиха в битката.

▶ Заради притесненията си, че вълненията в
Египет може да се пренесат навън, президентът
на Йемен Али Абдулах
Салех вчера заяви, че ще
се оттегли от поста си,
след като мандатът му
приключи през 2013 г.
▶ Салех, който е на власт
от 30 години, каза, че
няма да се кандидатира
отново. Освен това той
обеща, че няма да предава властта на сина си. В
замяна той поиска опозицията да отмени планирания за днес протест.
▶ „Предлагам тези
отстъпки в интерес на
страната. Интересите
на страната са над личните”, заяви Салех.
▶ Президентът предложи
сформирането на правителство на националното единство.

Нов етап

Насилието отбеляза нов етап
от бунтовете в Египет, които
досега протичаха спокойно.
Причина за агресията стана
появата на Мубарак по телевизията предната вечер,
който отхвърли исканията
на протестиращите веднага
да се оттегли от поста си.
Президентът заяви, че ще
изкара оставащите седем месеца до края на мандата си,
но няма да се кандидатира
на следващите избори през
септември.
Позицията
на военните

Смяна на позицията беше
отчетена и от военните. В
телевизионно обръщение го-

▶ Хиляди противници и поддръжници на президента влязоха в директен сблъсък в центъра на Кайро

ворител на армията призова
протестиращите да се разпръснат, за да може животът
в страната да се нормализира. Досега армията оставяше
противниците на режима да
се събират, като във вторник
броят на хората на централния площад „Тахрир” („Свобода”) достигна рекорд от
неколкостотин хиляди.

Привърженици на
правителството

Третата промяна вчера беше
и това, че управляващите за
първи път започнаха да набират значителен брой привърженици, които поискаха
прекратяване на протестите
срещу Мубарак. Около 20
хил. проправителствено
настроени демонстранти

се събраха да настояват за
край на насилието. Според
тях президентът е направил достатъчно отстъпки и
протестите трябва да престанат.
За смяна на властта

Междувременно все повече правителства настояха
за успокояване на ситуаци-

ята и незабавни политически промени. В телефонен
разговор с Мубарак президентът на САЩ Барак
Обама поиска ускоряване
на смяната на властта. Британският премиер Дейвид
Камерън настоя за по-бързи политически реформи.
„Ако се окаже, че режимът по някакъв начин е

насърчавал това насилие,
това би било абсолютно
неприемливо”, каза Камерън. Германският външен
министър Гуидо Вестервеле обяви, че насилието
повдига неотложния въпрос дали политическите
лидери в Египет не подценяват нуждата от бързи
демократични реформи.

Ирландия е пред решаващи избори на 25 февруари
Партията на Брайън
Кауън може да не
успее да си извоюва
дори позицията на
най-голяма опозиционна сила
Ключови за Ирландия парламентарни избори ще се
проведат на 25 февруари,
след като правителството на Брайън Кауън стана жертва на дълговата
криза в страната. Основни
претенденти да сформират
следващия кабинет са двете най-големи опозицион-

Ефект
S&P понижи
рейтинга
на Дъблин
▶ Международната
рейтингова агенция
Standard&Poor’s понижи
оценката си за Ирландия с
една степен и предупреди,
че е възможна и допълнителна ревизия надолу. Рейтингът на държавния дълг
намаля от А на А-. До април
агенцията ще има по-ясна
представа за ефекта на
капиталовите инжекции
в банковия сектор и тогава ще реши дали допълни-

ни партии. Заради тежката
икономическа и финансова
обстановка обаче задачата
пред тях не е много лека.
Определящи
за икономиката

„Тези избори ще определят
икономическото ни бъдеще
и ще бъдат решаващи за това дали Ирландия ще излезе от рецесия или не”, каза
премиерът часове преди да
поиска от президента Мери МакАлийс да разпусне
парламента във вторник.
Кауън е обвиняван за това, че не е предотвратил
телно да понижи оценката. Според S&P обаче не
се очаква рейтингът да
падне под инвестиционно
ниво.
▶ Данни на агенцията
показват, че дълговете
на банките в страната
след изключване на международните финансови
услуги представляват
170% от брутния вътрешен продукт на Ирландия. Затова трезорите
са почти изцяло зависими
от Европейската централна банка за рефинансиране на дълговете си.
Според анализаторите
на S&P бъдещето на сек-

банковата криза и че е натоварил страната с огромни
дългове. Договореният в
края на миналата година
международен спасителен
заем в размер на 85 млрд.
USD ще коства на избирателите по-високи данъци и
дълги години орязани бюджетни разходи. В началото
на седмицата Кауън каза, че
няма да се кандидатира на
изборите.
Очаква се коалиция

Като фаворити за вота се
сочат десноцентристката
Фина Гейл и левоценттора е силно обвързано с
безработицата в страната. Ако тя продължи
да се увеличава и с нея и
делът на необслужваните ипотечни кредити,
това ще доведе до още
по-високи капиталови
изисквания за банките.
▶ Положителен ефект за
рейтинга на Ирландия
може да има приемането
на подробна рамка за разрешаването на дълговата
криза в Европа, тъй като
това ще понижи политическите и финансовите
разходи за преструктуриране на държавните дългове на Стария континент.

ристката Лейбъристка
партия, които вероятно
ще сформират новото правителство. И двете партии
настояват за преразглеждане на условията на заема.
Според лидера на Фина
Гейл Енда Кени, който се
спряга за следващия премиер на Ирландия, предоговарянето е възможно и
ще бъде направено. Като
аргумент за това той посочи нарастващата подкрепа
за удължаване на срока на
заема за Гърция. Съгласно
сегашните условия Дъблин
ще трябва да върне парите
на Европейския съюз и
Международния валутен
фонд за около седем години. Двата евентуални
коалиционни партньора
обаче имат разминавания
за това докога Ирландия
трябва да свие бюджетния
си дефицит до под 3%,
като лейбъристите настояват крайният срок да се
удължи с една година до
2016 г.
Според социологическите проучвания партията на
Брайън Кауън Фина Фойл
може дори да не успее да
си спечели позицията на
най-голяма опозиционна
сила и да бъде изпреварена
от националистите от Шин
Фейн.

▶ След като беше обвинен за кризата в страната,
премиерът Брайън Кауън обяви, че няма да се кандидатира на изборите в края на месеца
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Мнение
Може да
се очаква
увеличаване
на капитала
и при нас
Имаме продажба на
дъщерни дружества
и приходите от
положителни

разлики с финансови
активи идват оттам.
Много рано е все
още да се говори за
консолидирания отчет,
защото има доста
работа по него.
Имаме, разбира
се, предварителни
данни, но не бих искал
да ги коментирам.
Нещата в групата

се степенуват по
спешност и приоритет.

Компании
и пазари

Може да се очаква
увеличаване на
капитала и на „Авто
юнион груп”, но през
второто тримесечие на
годината.
Асен Асенов,

изпълнителен директор
на „Авто юнион груп”

Загубата от 2.2 млн. лв.
срина акциите на „Евро инс”
Застрахователното дружество ще увеличава капитала си, същото планира
и третата компания от групата на „Еврохолд” - „Авто юнион груп”
Резултатите в годишния отчет на „Евро инс” и обявеното вчера намерение за
увеличаване на капитала на
дружеството донесоха разочарование за инвеститорите
и спад в цената на акциите.
Ръст на загубата с повече
от 1 млн. лв. до 2.2 млн. лв.
и понижение на премийния
приход с малко над 3% до 72
млн. лв. Това показаха финансовите отчети на „Евро
инс”, обявени пред Българската фондова борса.
„Загубата е нормална с оглед на пазара”, коментира
Кирил Бошов, председател
на съвета на директорите
на „Евро инс Иншуърънс
Груп”, което е мажоритарен
акционер в „Евро инс”. По
думите му за нея голяма роля
играе и увеличаването на разходите, които са свързани с
повишението на допълнителните резерви по застраховка
„Гражданска отговорност”,
които се въведоха с нормативните промени.
Обяснение

Представянето на компанията е по-добро на пазара по
общо застраховане, който
регистрира спад от 5.6%
до края на ноември 2010 г.
по данни на Комисията за
финансов надзор, показват
допълнителните материали
към отчета от компанията. В

документа се обяснява, че този резултат е постигнат при
запазване на политиката на
дружеството за поддържане
на разумно ниво на премиите
по застраховката „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Компанията
обявява, че се стреми да намали дела на автомобилното
застраховане в портфейла
си, като за целта е създадена
специална схема за стимулиране продажбите на друг тип
застраховки.
„През миналата година успяхме да занижим всички разходи, включително административните и за комисиони”,
обясни данните в отчета Бошов. Компанията обаче обяви
намерение за увеличаване на
капитала, без да конкретизира
целта му. „Трудно ми е да кажа
за какво точно ще се използват
парите, защото застраховането
не е производствен бизнес и
не може да бъде ясно какво
ще се купи със средствата и
как ще се похарчат те”, обясни
Бошов.
Разочарование

Според брокери именно
плановете за увеличаване
на капитала, дошли заедно
с обявената загуба, са натежали върху цената на акциите, която спадна с повече от
6%. Причината е, че пазарът
разчита това като сигнал, че

дружеството се нуждае от
пари. „Евро инс” стана втората компания в групата на
„Еврохолд”, която обяви, че
ще търси финансиране от
борсата. В края на декември
миналата година същите планове обяви самият холдинг.
Третата компания на групата
- „Авто юнион груп”, също
има подобни намерения, научи в. „Пари”.
Може да се очаква увеличаване на капитала и на
„Авто юнион груп”, но през
второто тримесечие на годината, каза изпълнителният
директор на дружеството
Асен Асенов. По думите му
нещата в групата се степенуват по спешност и приоритет. Компанията също
отчете загуба за миналата
година, макар и на неконсолидирана основа. Като се
вземе предвид бизнесът, в
който оперира - продажбата
и лизинг на автомобили, едва
ли консолидираните данни
ще са много по-добри. Така
само за няколко месеца три
от дружествата на групата
ще излязат на капиталовия
пазар в опит за привличане
на средства. През миналата
година „Еврохолд” се раздели с производствените предприятия от портфейла си и
обяви, че се съсредоточава
върху финансовия бизнес.

За мен щеше да е много
по-притеснително, ако
се бяха повишили административните разходи. Отчетът всъщност показва, че
те спадат. Понижават се и
комисионните разходи. По
всички разходи има спад с
изключение на средствата,

Кирил Бошов,

председател на съвета на
директорите на „Евро инс
Иншуърънс Груп”

изразходвани за увеличаването на резервите. Но пък
повишението на резервите
е добре, защото то се отразява в последващите етапи
и отчети на компанията.
Нормално е акциите да

падат, все пак компанията
излиза и обявява загуба.
В застраховането
парите се използват за
подкрепа на капитала,
това не е производствено
дружество, за да кажем как
ще се инвестират парите.
Затова ми е трудно да кажа
за какво точно ще бъдат
използвани средствата от
планираното увеличаване
на капитала в „Евро инс”.
Ще бъдат използвани за
каквото е необходимо. Ако
има експанзия, тя няма
да е на ниво „Евро инс”,
а „Евро инс Иншуърънс
Груп”.

“Евро инс”

2009 г.
2010 г.

71 899

Премиен приход

Изменение в %

-3.21

74 286

Загуба от присъщи дейности

-2 228
-1 214

83.33

-2 191
Загуба за финансовата година
-1 401
Акции
-6.45 %
Увеличение на капитала 8.8 млн. лв

56.39

“ЕВРОХОЛД”

Неконсолидирани резултати
Приходи от дейността

Мирослав Иванов

Нормално е акциите да падат,
компанията обяви загуба
Загубата е нормална с
оглед на пазара. За нея голяма роля играе и увеличението на разходите, които
са свързани с повишението
на допълнителните резерви
по застраховката „Гражданска отговорност”, които се
въведоха с нормативните
промени.

Финансови резултати на групата

Нетна печалба

16 106

Изменение в %

17 253

-6

2809

40

2053

Акции
Увеличение на капитала

0.00 %
62.5 млн. лв

“Авто юнион груп”
Неконсолидирани резултати

Нетна печалба
за периода

Приходи от
дейността

1026
-1027
191
3 111

Положителни разлики от операции с
финансови активи и инструменти 3067*

pari.bg Четвъртък 3 февруари 2011

12 компании и пазари

Добрите резултати на „Булга
очаквания
за
над
100
млн.
л
Приватизацията на
държавния дял в
тютюневия холдинг
трябва да приключи
до средата на 2011 г.
Все още държавният „Булгартабак холдинг” АД показва, че
е жив с отчетените резултати
за 2010 г., точно навреме малко преди приватизацията.
Добрите резултати може да
повишат цената на дружеството и дори да ускорят продажбата на мажоритарното
участие на държавата в тютюневия холдинг, коментират
анализатори. Като стане дума
за приватизация на „Булгартабак”, веднага изниква асоциацията за дългогодишната
сапунка с раздържавяването
на цигарения холдинг, която
се точи почти 10 години. Този път обаче изглежда така,
сякаш компанията наистина
ще си намери купувач, а държавата дори определи вече
крайна дата за това - средата
на годината. В очакване на
заветната сделка основните
финансови показатели на холдинга и на основните фабрики
в портфейла му отчетоха ръст.
Подобна тенденция обаче може да се види в резултатите на
компанията всеки път, като се
заговори за продажбата й (виж
графиката).
Интерес и цена

Подобрението на продажби
и печалба за 2010 г. на основните тютюневи фабрики
би трябвало да доведат до
по-добра цена, на която да
се продаде държавният дял
в „Булгартабак”, коментират
експерти. „Добрите резултати на цигарените фабрики
при всички положения ще се
отразят на по-успешна приватизация”, каза Ивайло Господинов, управляващ директор
на „Райфайзен инвестмънт”.
Според него въпреки добрите
резултати за 2010 г. съществува по-голяма вероятност
цената за държавния пакет да
се определи на база очаквания
за приходите през 2011 г. „При
тези сделки се подхожда по
този начин и предполагам, че
ще се стъпи на очакванията за
тази година”, обясни Ивайло
Господинов. Господинов вече
прогнозира пред в. „Пари” в
края на миналата година, че
от приватизацията може да се
очакват поне 100 млн. лв.
„Нямаме право да даваме
оценки за цената, която може
да се постигне при приватизацията на „Булгартабак холдинг”, коментира Александър
Манолев, председател на СД
на „Булгартабак холдинг” АД.
По думите му преговорите се
водят от АП и тя се среща с
потенциалните инвеститори.
Още с началото на опитите
за приватизация на „Булгартабак”, започнали през 1998 г.

при правителството на Иван
Костов, винаги се е твърдяло,
че интерес към компанията
имат всички големи играчи
от цигарения бизнес. Ситуацията е същата и в момента.
Поне такива са твърденията
на икономическото министерство, което е собственик
на мажоритарния пакет акции на холдинга. Експерти
обаче не са убедени долколко
ще се задържи интересът на
проявилите любопитство към
сделката портфейлни инвеститори.

Неконсолидирани финансови резултати на "Булгартабак"
и водещите дружества в групата на холдинга, в хил. лв.
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Атанас Христов
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Изкупуване, промишлена
обработка, заготовка за
износ и търговия с тютюни;
продажба на тютюни за
производители на цигари
от групата на "Булгартабак"
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Продажби
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Промишлена обработка на тютюн,
съхраняване на обработения и
опакован тютюн и
подготовка за реализация
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Продажби

Печалба

"Шумен-Табак" АД

Водещите фабрики

Инвеститори коментират, че
бъдещият купувач проявява
интерес най-вече към основните фабрики на холдинга,
които произвеждат цигари.
Това са и дружествата, които
отчитат силно повишение
на приходите и печалбата си
през миналата година основно заради засиления износ.
Оборотът на „БлагоевградБТ” АД, „София-БТ” АД се
повишава съответно с 11 и
33.6% на годишна база през
2010 г., показват отчетите на
двете водещи фабрики в портфейла на „Булгартабак”. Дружествата, които преработват
тютюн за холдинга, са сред
по-слабо представящите се
от гледна точка на приходите
като абсолютна стойност. От
тях се отличава „Плевен-БТ”
АД, което през миналата година успява да подобри силно
резултатите се. В портфейла
на тютюневия холдинг обаче
има и редица дружества в
процедура по ликвидация или
несъстоятелност и не е ясно
дали новият им собственик
ще се съгласи да ги вземе и
тепърва да преструктурира
дейността им.
Мениджмънтът на холдинга и на дъщерните фабрики
обяснява ръста на приходите
и подобряването на резултатите с големия обем износ на
продукция. Очакванията са
това да се случи и през тази година, като според Александър
Манолев предстои пробив на
един от най-големите пазари
в света. Манолев добави, че
няма право да казва кой е този
пазар, но каза, че не става въпрос за Русия или Китай. Ако
всичко това не са добри намерения, изглежда така, сякаш
оптимистичните прогнози за
резултатите на холдинга, силният инвеститорски интерес и
започналото вече прехвърляне
на големи пакети на холдинга
ще доведат най-после докрай
приватизацията на държавния
тютюнев холдинг.

"Плевен-БТ" АД
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Продажби

Печалба

"Асеновград-Табак" АД

Обо
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От ���� г. на практика
дружеството не осъществява дейност
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Продажби

Печалба

"Хасково-Табак" АД

"Дулово-Табак" АД

Дружеството е в процес на ликвидация

Дружеството е в процедура по несъстоятелност
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Продажби

"Харманли-Табак" АД

Дружеството е в процедура по несъстоятелн

Имаме марки на най-ниските цени
Добрите резултати се
дължат на програмата за
намаляване на разходите,
която започнахме да изпълняваме през миналата година. Положително влияние
оказа и засиленият експорт.
Преструктурирахме производството и започнахме
да изнасяме в Близкия и
Далечния изток, до някаква
степен в Африка и Европа.
Засилихме позициите си на
съществуващи пазари, но
успяхме да пробием и на
нови - основно в страните
от ОНД, без Русия.
Имаме амбицията да
засилим позициите си на

Красимир Петров,
изпълнителен директор
на “София-БТ” АД

Амбицията
ни е да продължим да подобряваме резултатите
и ще работим в тази
насокa
българския пазар и работим
усилено за това. Има обаче
редица фактори, които не
ни помагат. Основният от
тях е контрабандата, но не
само тя. Не може да се отрече и отливът на цигарени

изделия в България, което в
немалка степен е с отрицателно влияние за пазарния
ни дял. Поне до миналата
година подценявахме този
факт. Социологически
проучвания показаха, че е
намалял броят на пушачите,
т.е. много хора са отказали
цигарите. Негативно се
отрази и кризата в туризма,
тъй като не се продават
наши изделия на туристите
в България.
Имаме регистрирани
марки на най-ниските
цени в България. За съжаление структурата на акциза
е такава, че печалбата за

�����

“Булгартабак” е съвсем минимална. При някои марки
дори работим на ръба.
Амбицията ни е да продължим да подобряваме
резултатите и ще работим
в тази насока. През миналата година, за първи път,
откакто “Булгартабак” не
е монополист, успяхме да
постигнем повишаване на
пазарния дял. Тази тенденция се наблюдаваше
последните няколко месеца
на миналата година и целта
е да я затвърждаваме. Ще се
стремим да задълбочаваме
тенденцията на ръст на приходите и печалбата.
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артабак” събудиха
лв. продажна цена
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Приходи и печалба през годините, в хил. лв.

Промяна

"Благоевград-БТ" АД
Лиценз за производство на
всички марки цигари на
"Булгартабак холдинг";
промишлена обработка
на тютюн

"Благоевград�БТ" АД
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"Булгартабак
холдинг" АД

"Булгартабак холдинг" АД
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Печалба
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"София-БТ" АД
Лиценз за производство на
всички марки цигари на
"Булгартабак холдинг";
промишлена обработка
на тютюн
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"София�БТ" АД
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"Ямбол-Табак" АД

Оборот

Дружеството е в процедура по несъстоятелност
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Ще пробием на един от
най-големите пазари в света
Нямаме право да даваме
оценки за цената, която
може да се постигне
при приватизацията на
“Булгартабак холдинг”.
Преговорите се водят не
от нас, а от Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол. Те
се срещат с потенциалните инвеститори и водят
преговори.
Най-естествено е
интересът да е към
най-големите. Най-големите в България сме ние.

Александър Манолев,
председател на СД
на “Булгартабак холдинг” АД

Основната
марка, която продаваме на
външни пазари, е
“Престиж”, където се отчита и
най-голямо повишение на обема

Основната марка, която
продаваме на външни пазари, е “Престиж”, където
се отчита и най-голямо
повишение на обема.
Другите брандове са Eva
и MM, които също са със
сериозен дял в износа на
“Булгартабак”. Имаме и
нови марки, специално
разработени за външни
пазари. Основната е
Global, но тя не е единствената.
Ръстът на приходите,
който отчитат основните

фабрики, се дължи на
големите обеми продадена продукция на външни
пазари. С основна заслуга
за повишението са съществуващите пазари, но
имаме пробив и на нови.
Очакванията за увеличение на продажбите и през
тази година ще дойдат от
нови пазари, които разработваме в последните
две години. Предстои да
пробием на един от найголемите пазари в света.
Не става въпрос за Русия
или Китай.
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Цената на холдинга
ще се определи
от продажбите
и печалбата
през тази година
Добрите резултати на
цигарените фабрики
при всички положения
ще се отразят на по-успешна приватизация. В
крайна сметка вероятно
цената на “Булгартабак”
ще се определи на база
резултати през 2011 г., а
не на исторически данни
за 2010 г. При тези сделки се подхожда по този
начин и предполагам, че
ще се стъпи на очакванията за тази година.
“Булгартабак” наваксва
доста с експорт. Не губи
позиции на вътрешния
пазар, но не бих казал,
че печели и толкова
много от продажба у нас
поради редица фактори.
Струва ми се, че това
са реалните резултати
на компанията, и изключвам да има някакво
счетоводно повишение.
Тези дружества сe одитират от дълго време.
При разговорите с доста
от инвеститорите те
изразяват желание да
купят точно работещите
дружества и други не
ги интересуват. В общи
линии позицията на
държавата е, че иска да
продаде холдинга така,
както е. Стратегичес-

Ивайло Господинов,
управляващ директор на
“Райфайзен инвестмънт”

Стратегическите
играчи по-скоро
искат да вземат
нещо, което работи, и не им се
занимава с преструктуриране
на дружеството,
тъй като това
отнема време
ките играчи по-скоро
искат да вземат нещо,
което работи, и не им се
занимава с преструктуриране на дружеството,
тъй като това отнема
време. В холдинга има
компании в ликвидация
или несъстоятелност.
Има обаче и инвеститори, които са склонни да
приватизират по този начин и сами да си направят реорганизацията, но
според мен това ще се
отрази и на цената.

Продажбите на
цигари у нас
се очаква да
намаляват
Дали цената, на която ще се приватизира
“Булгартабак холдинг”,
ще се повиши след
добрите резултати на
компанията и дъщерните
й дружества през миналата година, зависи от
различни фактори. Вероятно правителството има
доста по-добра информация за финансовото
състояние на холдинга.
Вижда се обаче, че продажбите на вътрешния
пазар намаляват заради
мерките за ограничаване
на тютюнопушенето.
Освен това се очаква в
бъдеще продажбите на
цигари да продължат да
се свиват заради увеличението на акциза и
намаляване на населението в България. Според
отчетите на компаниите
приходите в баланса
на основните цигарени
фабрики под шапката на

Владислав Панев,
председател на СД
на “Статус капитал” АД

Вероятно
правителството има доста
по-добра информация за финансовото състояние
на холдинга

холдинга се повишават.
Обяснението е, че това е
заради повишението на
продадените количества
за износ.
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„Монбат” спира да купува
олово през тази година

С пускането на новия рециклиращ завод в Румъния дружеството ще задоволи
нуждите си от метала и няма да се налага да купува от борсите
добиваното
олово от
фабриките за
рецеклиране в
Сърбия и Румъния
ще ни е достатъчно
за производството
през 2011 г. и
няма да се налага
да купуваме от
борсите

„Монбат” ще се опита да
изключи влиянието на оловото в себестойността на
производството си с пускането на втори рециклиращ
завод. Компанията обяви,
че отваря в Румъния втория рециклиращ завод за
групата, от който се надява
да добива близо 15 000 т
олово и оловни сплави.
„Заедно с произвежданите в Сърбия около 7000 т
годишно мисля, че почти
ще задоволим нуждите си
от олово за 2011 г.”, каза
председателят на управителния съвет на компанията Атанас Бобоков. По
думите му дружеството ще
подобри ефективността си,
защото няма да е зависимо
от цената на оловото на
световните борси.

Атанас Бобоков,

председателят
на управителния съвет на
"Монбат"

Суровина

Оловото е основна суровина в произвежданите от
„Монбат” акумулатори и
заема дял от около 60% във
всичките разходвани за материали суми. Компанията
пострада от изменението в
цената на оловото в средата
на миналата година, когато
тежкият метал поскъпна
силно на световните борси.
Поскъпването тогава накара мениджмънтът в дружеството да ревизира надолу
очакванията си за печалбата.

снимка Марина Ангелова

От очакваните в края на март
24.2 млн. лв. печалба за годината в началото на декември
мениджмънтът обяви, че
дружеството ще приключи годината с 15.8 млн. лв.
положителен резултат при
запазване на прогнозните
приходи. Обявената при-

чина за ревизията надолу
бяха забавянето на пуска на
рециклиращите мощности
на компанията в Сърбия и
Румъния и скокът в цената
на оловото.
Според обявения наскоро неконсолидиран отчет
компанията има печалба от

14.6 млн. лв. за 2010 г. спрямо отчетената през 2009 г.
16.3 млн. лв. Приходите
от продажби достигат 203
млн. лв. спрямо 125 млн.
лв. за 2009 г.
Дивидент

Това е и последната го-

дина, в която няма да има
сигурно раздаване на част
от печалбата под формата на дивидент. „С оглед
установяване на дългосрочна политика по отношение на разпределение
на печалбата на „Монбат”
през 2011, 2012 и 2013 г.

управителният съвет прие
решение да предлага ежегодно на акционерите на
общото събрание до 35%
разпределение на нетната печалба под формата
на дивидент”, обявиха от
компанията.
Мирослав Иванов

„Балканстрой” с трикратно повишение на
печалбата и близо 50% спад на приходите
Компанията наскоро
обяви, че ще иска от
кредиторите си
отсрочка за плащане
на облигации
за 5 млн. EUR
Строителният холдинг
„Балканстрой” АД постигна трикратно повишение
на печалбата при близо
50% спад на приходите,
показва неконсолидираният отчет на компанията,
предаден на Българската
фондова борса. Индивидуалният положителен
финансов резултат на дружеството се повишава до
6.9 млн. лв. през миналата
година.
Финансови
показатели

Общите неконсолидирани
приходи на дружеството
през 2010 г. се свиват с
46.5% на годишна база до
60.2 млн. лв. Продажбите
на компанията през миналата година са се понижили с 47.1% до 57.4 млн.

лв. Разходите за дейността
са намалели с 51.5% на
годишна база до 53.3 млн.
лв.
Резултат

„Балканстрой” отчете печалба от 6.5 млн. лв. в
индивидуалния си отчет в
края на септември, но при
представяне на консолидирания за деветмесечието
на миналата година дружество показа над 10 млн.
лв. загуба.
Още тогава компанията обяви, че е започнала
да преговаря с различни
кредитори за разсрочване на голяма част от заемите си. Причината са
направени инвестиции в
производствени мощности
през предходни отчетни
периоди, обявиха тогава от
„Балканстрой”.
Официално
искане

В началото на тази година
дружеството, което е емитент на облигации, официално поиска свикване на

▶ Спадът в цените на имотите и намалелите приходи накараха "Балканстрой" да поиска отсрочка за част
от кредитите си
снимка Емилия Костадинова

общо събрание на облигационерите, на което да се
реши за отсрочка на дълговите книжа на компанията.
Компанията има емисия

дълг от 5 млн. EUR, която
е издадена през 2006 г., а
падежът й е в началото на
март тази година, когато
трябва да бъде платена

цялата главница.
В момента лихвата по
облигациите е 6-месечен
„Юрибор” плюс надбавка
от 4%. „Балканстрой” ще

иска отсрочка от максимум
5 години за облигациите
си. Акциите на компанията
не се търгуват на Българската фондова борса.
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Испанската банка BBVA придоби
25% от турската Garanti Bankasi
Вторият по големина
трезор в страната
се стреми да засили
позициите си на
бързоразвиващите се
пазари
Втората по големина банка в Испания BBVA придоби близо 25% от турската Garanti Bankasi, с
което зае сериозни позиции на един от най-бързо
развиващите се пазари в
света. BBVA ще плати 5.8
млрд. USD за 24.89% от
водещия турски трезор.
Обещаващ пазар

Със сделката испанската
банка цели да разшири
чуждестранните си пазари, които са концентрирани основно в Латинска Америка, въпреки
че финансовата институция оперира също в
САЩ, Китай и Румъния.
„BBVA иска да присъства
на пазарите с най-голям
потенциал за растеж, а
Турция безспорно е такъв
пазар”, каза председателят на BBVA Франциско
Гонсалес. За 2010 г. турската икономика се очаква да отбележи близо
двуцифрен растеж, което
я поставя в една категория
със страна като Китай и
доста по-напред от развитите държави. Банковият
сектор в страната остана
почти незасегнат от световната финансова криза
основно заради драстичните промени, които бяха
проведени преди десетина
години.
Garanti Bankasi е най-големият трезор по пазарна
капитализация и една от
трите основни банкови
групи в Турция, като об-

5.8
▶ млрд. USD ще
плати испанската
банка BBVA за 24.89%
от турската Garanti
Bankasi

служва 9.5 млн. клиенти.
С обем на активите от около 60 млрд. EUR банката
се нарежда на второ място
в страната.
Сделката

BBVA обяви, че ще увеличи капитала си с 5.06
млрд. EUR, за да финансира сделката. Банката ще
придобие 6.3% от акциите
от Dogus Holding за 2.06
млрд. USD, а останалите
18.6% ще бъдат купени
от General Electric за 3.78
млрд. USD. По този начин испанският трезор
ще има същия дял като
Dogus - 24.89%. Останалите 50.22% от акциите
са собственост на други
акционери. В резултат на
сделката делът на американската General Electric
ще намалее от 20.85% на
2.25%.
Съгласно споразумението BBVA и Dogus Holding
ще управляват заедно
Garanti Bankasi. Те ще
имат еднакъв брой права
на глас и представители
в управителния съвет. На
по-късен етап BBVA може да увеличи дела си в
турската банка и съответно да придобие повече
места в борда. Сделката
предстои да бъде одобрена
от антитръстовите органи
в Турция и Испания, както
и от Европейската комисия.

▶Отличните резултати в Латинска Америка компенсираха по-ниската печалба на BBVA в Испания и
Португалия

Отчет
Латинска
Америка вдигна
печалбата
на BBVA

▶ BBVA отчете 9.4% повисока печалба за 2010 г.
благодарение основно на
силното си представяне
в Латинска Америка. Чистият финансов резултат
на банката достигна 4.61
млрд. EUR в сравнение с 4.21
млрд. EUR за 2009 г.
▶ „Резултатът се
дължи на подходящата
диверсификация на

групата като география
и дейност”, се казва в
съобщение на банката.
▶ Заради кризата в Европа
чистата печалба на BBVA
в Испания и Португалия
намаля с 9% и достигна
2.07 млрд. EUR. Този спад
обаче беше компенсиран
от 11.9-процентния
скок в Мексико, където
печалбата достигна 1.71
млрд. EUR.
▶ В Южна Америка банката
отчете чиста печалба
от 889 млрд. EUR, което
е увеличение от 16.5% на
годишна база. Силният
резултат се дължи

най-вече на ръста на
фирмените кредити с 21.5%
и на заемите за граждани
с 19.2%.
▶ По данни на банката
близо 50% от собствените
й приходи идват от
нововъзникващите
пазари.
▶ Делът на
необслужваните заеми
от общия кредитен
портфейл на BBVA намаля
до 4.1% миналата година в
сравнение с 4.3% през 2009
г.
▶ Към края на годината
адекватността на
първичния капитал на

институцията е 9.6%
спрямо 8% през 2009 г.
▶ Според приетите
миналата година
капиталови изисквания
(Базел III) банките
трябва да поддържат
ниво от поне 7%. Заради
притесненията от
задълбочаване на
кризата в Испания
правителството въведе
по-строги изисквания за
трезорите в страната.
Според тях до септември
банките трябва да имат
адекватност от 8%, ако са
публични дружества, и 910%, ако не са.

Сделката между BP и „Роснефт” отива на арбитраж
На британската
компания може да й
се наложи да плати
компенсации на
руските си партньори
в TNK-BP
Руските партньори на BP
в смесеното предприятие
TNK-BP получиха исканата временна възбрана
на обявената в средата
на миналия месец сделка
между британската фирма
и петролния гигант „Роснефт”. Според тях планираната размяна на акции
на стойност близо 16 млрд.
USD нарушава клаузи от
споразумението им с BP.
Решението на лондонския
съд от вторник спира преговорите между BP и „Роснефт”, докато случаят бъде
разгледан от арбитражния
съд на ООН в Швеция. Това
означава, че на британската
компания може да й се наложи да изплати компенса-

ции на партньорите си.
Аргументи

Акционерите, които оспориха сделката, са обединени в групата Alfa Access
Renova (AAR) и включват
руските милиардери Михаил Фридман, Леонард
Блаватник, Виктор Векселберг и Герман Кан.
Според тях BP е длъжна
да извършва всичките си
сделки в Русия чрез TNKBP, тъй като смесеното
дружество е единственият
партньор на британската компания в страната.
Освен това акционерите
е трябвало да бъдат информирани за плановете
на BP да търси нефт в
Северния ледовит океан
заедно с „Роснефт”.
Британската компания
от своя страна заяви, че
възбраната само временно
отлага сделката. Тя отхвърли като несъществени и заплахите на AAR да блокира

разпределянето на 1.8 млрд.
USD дивиденти.
Проблемната сделка

В средата на януари стана
ясно, че BP и „Роснефт”
ще работят заедно при проучването на три блока в
Северния ледовит океан
с обща площ 125 хил. кв.
км. За целта компаниите
ще си разменят акции, в
резултат на което BP ще
получи 9.5% дял в „Роснефт”. Според различни
източници това е едно от
най-богатите находища на
петрол в света. Главният
изпълнителен директор на
BP Робърт Дъдли нарече
сделката историческа и
заяви, че тя ще задоволи
световното потребление
на петрол. В същото време смесеното предприятие
TNK-BP е много важно за
британската компания, тъй
като на него се дължи една
трета от петрола, който
произвежда BP. 

▶ Преди малко повече от две седмици председателят на BP Карл-Хенрик Сванберг и
президентът на „Роснефт” Едуард Худайнатов си стиснаха ръцете компаниите им
заедно да търсят нефт. Сега сделката се отлага до приключване на арбитража

снимки bloomberg
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▶ Цени

на петрол и петролни
продукти
Вид
Суров петрол
Брент
Газьол
Природен газ
Бензин 95
Нафта

Борса
NYMEX
ICE
ICE
NYMEX
NYMEX
NYMEX

▶Фючърси

Единица
USD/б
USD/б
USD/т
USD/MMBtu
USD/т
USD/т

Февруари
91,3
101,84
859,25
4,4
880
852

Март
91,3
101,84
859,25
4,4
-

на агрокултури

Вид
Разновидност
Пшеница
Soft Red
Царевица
Yellow
Ечемик
Feed
Памук
No.2
Какао		
Кафе
Arabica
Соя
No.2
Захар
White

Борса
CBT
CBT
ASX
NYBOT
NYBOT
NYBOT
ICE
NYSE LIFFE

Единица
USD/т
USD/т
USD/т
USD/т
USD/т
USD/т
USD/т
USD/т

Февруари
313,61
261,94
223,47
3884,92
3347,00
5499,34
529,10
850,50

Борси: CBOT - Чикагска стокова борса; CME - Чикагска търговска борса;
NYBOT - Нюйоркска стокова борса; ASE - Австралийска стокова борса

2.01.2011 г.

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Спот цени на цветни метали ▶ Курсове за
митнически
Вид
Борса
Единица
Цена
3м.
Мед
LME
USD/т
9945
9943
оценки
Калай
LME
USD/т
30545
30500

Валута
Код За Стойност
Currency
Code For
Rate
АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР
AUD 1 1,45686
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ	
BRL 10 8,67600
КАНАДСКИ ДОЛАР
CAD 1 1,46088
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК
CHF 1 1,50866
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2,19998
ЧЕШКА КРОНА
CZK 100 8,06262
▶
ДАТСКА КРОНА
DKK 10 2,62482
БРИТАНСКА
ЛИРА
GBP
1
2,31926
Вид
Борса
Единица
Купува Продава
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР
HKD 10 1,86190
Злато
LME
USD/тр.у.
1333,6
1334,35
ХЪРВАТСКА КУНА
HRK 10 2,64605
Сребро
LME
USD/тр.у.
28,43
28,47
УНГАРСКИ ФОРИНТ	
HUF 1000 7,17999
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ	
IDR 10000 1,59935
Платина
LME
USD/тр.у.
1828,5
1832,9
ИНДИЙСКА
РУПИЯ	
INR 100 3,18969
Паладий
LME
USD/тр.у.
817,5
819
ЯПОНСКА ЙЕНА
JPY 100 1,76439
Родий
LME
USD/тр.у.
2505
2505
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН
KRW 1000 1,30318
Източник: Bloomberg
ЛИТОВСКИ ЛИТАС
LTL 10 5,66448
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ	
LVL
1 2,78252
Мерни единици: 1 bu. соя = 27.216 кг ; 1 bu. царевица = 25.4016 кг ; 1USd = 1 U.S. cent
МЕКСИКАНСКО ПЕСО
MXN 10 1,20531
1bu. овес = 15.4224 кг; 1 lb. = 0.4536 кг ; 1 cwt = 50 кг.; 1 gal. = 3.785 л ; 1 MT = 1000 кг
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ	
MYR 10 4,74405
НОРВЕЖКА КРОНА
NOK 10 2,49914
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР
NZD 1
1,12553
до 15.00 ч. на 1.02.2011 г.
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
PHP 100 3,27412
ПОЛСКА ЗЛОТА
PLN 10 5,05932
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ	
RON 10 4,59169
157,69
156,92
156,15
155,76
153,84
153,84			
РУСКА
РУБЛА
RUB
100 4,85770
11,78
11,72
11,66
11,63
11,49
11,49			
ШВЕДСКА КРОНА
SEK 10 2,18957
82,37
81,97
81,57
81,17
79,97
79,97			
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР
SGD 1
1,13100
103,29
102,79
102,29
101,78
100,28
100,28			
ТАЙЛАНДСКИ БАТ	
THB 100 4,75489
799,13
795,25
791,37
787,49
775,85
775,85			
ТУРСКА
ЛИРА
TRY
10
9,40665
195,42
194,48
193,55
192,62
186,11
186,11			
ЩАТСКИ ДОЛАР
USD 1
1,44812
87,55
87,13
86,71
86,28
84,18
84,18			
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД	 ZAR 10 2,07623
168,97
168,16
167,34
166,53
162,47
162,47			
343,21
341,58
339,94
338,31
326,87
326,87			
ЕВРО
EUR 1
1,95583
198,37
197,42
196,48
195,53
188,92
188,92			
Валутният курс за митнически цели е курсът
на БНБ определен в предпоследната сряда от
252,79
251,58
250,38
249,18
240,75
240,75			
месеца и публикуван този или на следващия ден,
99,12
98,65
98,18
97,70
94,40
94,40			
който се използва през следващия календарен
239,98 238,83
237,69
236,55
228,55
228,55			
месец, освен ако не бъде заменен от курса
определен по чл. 91 от ППЗМ. Курсовете сa
валидни до 24.00 часа на 28.02.2011 г.
Олово
Цинк
Алуминий
Никел
Алуминиева сплав

LME
LME
LME
LME
LME

USD/т
USD/т
USD/т
USD/т
USD/т

2613
2443
2522,5
27715
2331

2557
2490,5
2539
27919
2315

Цени на благородни метали

▶ 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
Астра Асет Мениджмънт АД
ДФ Астра Кеш
ДФ Астра Баланс
ДФ Астра Плюс
БенчМарк Асет Мениджмънт АД
ДФ БенчМарк Фонд-1 Акции и Облигации
ИД БенчМарк Фонд-2 Акции
ДФ БенчМарк Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти
ДФ БенчМарк Фонд-4 Енергетика
ДФ БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ
БенчМарк Фонд-6 Паричен
Болкан Капитал Мениджмънт АД
ДФ БКМ Балансиран Капитал
ДФ Европа
ДФ Балкани
Варчев Мениджинг Къмпани ЕАД
ДФ Варчев високодоходен фонд
ДФ Варчев Балансиран фонд
ДСК Управление на активи АД
ДФ ДСК Стандарт
ДФ ДСК Баланс
ДФ ДСК Растеж
ДФ ДСК Имоти
ДФ „ДСК Евро Актив”
Елана Фонд Мениджмънт АД
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд
ДФ Елана Балансиран Доларов Фонд
ИД Елана Високодоходен Фонд
ДФ Елана Фонд Паричен Пазар
ДФ Елана Долар Фонд
ДФ Елана Еврофонд
ДФ Елана Глобален Фонд Акции
Златен Лев Капитал АД
ИД Златен лев
ДФ Златен лев Индекс 30
Капман Асет Мениджмънт АД
ДФ Капман Фикс
ИД Капман Капитал
ДФ Капман Макс
Карол Капитал Мениджмънт ЕАД
ИД Адванс Инвест
ДФ Адванс Източна Европа
Адванс IPО Фонд
КД Инвестмънтс ЕАД
ДФ КД Облигации България
ИД КД Пеликан
ДФ КД Акции България
КТБ Асет Мениджмънт АД
КТБ Балансиран Фонд
КТБ Фонд Акции
ОББ Асет Мениджмънт АД
ДФ ОББ Платинум Облигации
ИД ОББ Балансиран Фонд
ДФ ОББ Премиум Акции
ДФ ОББ Патримониум Земя
Оверон Финанс АД
ДФ Оверон ПРЕСТО
ПФБК Асет Мениджмънт АД
ДФ ПИБ-Авангард
ДФ ПИБ-Класик
ДФ ПИБ- Гарант
Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД
Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар
Райфайзен (България) Фонд Облигации
Райфайзен (България) Балансиран Фонд
Райфайзен (България) Фонд Акции
Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд
Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро
Свободен период от 07.08.2010 до 16.08.2010
Лимитиран период” от 17.08.2010 до 14.11.2010
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
5.0571
5.0824
5.2594		 4.9560
5.0571			
2.09%
15.13%
5.25%
-20.15%
фонд в акции
7.6776
7.7160
7.9847		 7.6776
7.5240			
1.56%
13.42%
15.67%
-8.37%
фонд в акции
10.1904
10.3433
10.5980		 0.0000
0.0000			
0.09%
0.09%
1.20%
1.39%
													
фонд в акции
2.3802				 2.3802				
7.22%
29.33%
-7.05%
-50.48%
Смесен - балансиран
2.7993				 2.7993				
7.52%
25.87%
-7.26%
-43.78%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

Фонд на паричен пазар 11.5401		
11.5343		 11.5170
11.5285
11.5285
11.5343
0.55%
0.10%
6.73%
6.34%
Смесен - балансиран
11.1564		
11.1009		 10.9899
11.0454		
0.0000
2.86%
10.83%
3.09%
4.65%
фонд в акции
10.6088		
10.5560		 10.3977
10.4504		
0.0000
5.06%
12.98%
2.13%
2.38%
													
Смесен - балансиран 14.3692				 14.2269				
5.00%
6.11%
6.18%
7.10%
фонд в акции
8.8136				 8.7263				
9.32%
11.47%
4.94%
-2.27%
фонд в акции
4.3066				 4.2640				
-1.61%
13.62%
-25.58%
-16.89%
фонд в акции
8.2218				 7.9823				
2.27%
11.65%
1.65%
-7.70%
фонд в акции
11.3850				 11.0534				
1.01%
12.72%
2.93%
3.42%
Фонд на паричен пазар 12.3301				 12.3301				
0.50%
0.22%
7.78%
8.70%
					 до 2 г.		
над 2 г.						
Смесен - балансиран
82.7272				 82.4377		
82.7272		
0.04%
1.11%
-0.12%
-4.11%
фонд в акции
50.4104				 50.1583		
50.4104		
3.28%
1.91%
-2.32%
-11.81%
фонд в акции
64.6169				 64.2938		
64.6169		
0.02%
4.78%
-10.42%
-10.62%
													
фонд в акции
103.0603				 101.5259				
4.89%
2.94%
-0.07%
0.57%
Смесен - балансиран 80.1288				 78.9358				
1.05%
2.26%
-3.86%
-6.33%
													
фонд в облигаци
1.33556				 1.33290				
0.80%
0.68%
6.08%
5.73%
Смесен - балансиран
1.12959				 1.12283				
2.90%
3.88%
4.93%
2.32%
фонд в акции
0.81621				 0.80409				
5.77%
8.53%
4.12%
-4.23%
Смесен - консервативен 0.76605				 0.76147				
1.45%
2.86%
4.43%
-8.84%
Смесен - консервативен 1.06017				 1.05699				
0.33%
0.35%
3.00%
3.29%

06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008

20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007

01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009

Смесен - балансиран

5.0595 				

4.63%

8.09%

2.78%***

5.27%

08.07.1999

1.0394 				

11.11%

13.79%

-1.29%***

2.49%

01.06.2009

Фонд на паричен пазар 10.0244				 0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
Смесен - балансиран 18.7805 				 18.6495 				
6.48%
7.48%
-3.72%
10.47%
фонд в акции
11.7293				 11.5663 				
8.33%
9.57%
-0.25%
3.11%
													
фонд в акции
1.1364 				 1.1196 				
-0.13%
10.39%
-13.88%
0.96%
фонд в акции
0.8639 				 0.8511				
2.77%
17.65%
18.62%
-3.65%
фонд в акции
1.0943 				 1.0781				
0.77%
10.22%
20.73%
2.38%
до 100 000 лв.		
над 100 000 лв.										
фонд в облигаци
132.0081		
131.8108		 131.5477				
-0.08%
3.16%
3.66%
5.94%
Смесен - балансиран 14.9014		
14.9014		 14.7539				
4.06%
8.09%
-1.54%
2.58%
фонд в акции
0.8022		
0.7944		 0.7865				
4.26%
15.12%
5.39%
-4.93%
													
Смесен - балансиран 840.7089				 834.4193				
2.45%
3.79%
6.63%
-5.90%
фонд в акции
754.5562				 748.9111				
2.48%
4.31%
5.31%
-9.04%
													
фонд в облигаци
11.6105				 11.6105				
0.59%
0.91%
5.95%
3.02%
Смесен - балансиран 131.5642				 131.5642				
5.53%
5.53%
9.98%
3.63%
фонд в акции
7.9317				 7.9317				
9.80%
10.93%
13.08%
-4.52%
фонд в акции
10.7333				 10.7333				
3.15%
3.18%
6.36%
3.59%
											
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
0.6009		
0.5979		 0.5949				
6.26%
8.87%
13.60%
-14.83%
Смесен - балансиран
0.7861		
0.7834		 0.7807				
3.14%
3.71%
5.00%
-7.34%
Смесен - консервативен 1.0231		
1.0216		 1.0201				
1.43%
0.94%
5.64%
0.67%
до 50 000 лв / 40000 USD		
над 50 000 лв / 40000 USD										
Фонд на паричен пазар 1.2913		
1.2894
1.2875				
0.52%
0.11%
6.01%
5.34%
фонд в облигаци
1.3100		
1.3061
1.3022				
0.33%
0.69%
6.01%
5.62%
Смесен - балансиран
0.8806		
0.8771
0.8736				
1.14%
2.67%
1.11%
-2.65%
фонд в акции
0.6535		
0.6502
0.6469				
2.35%
4.84%
-2.94%
-8.44%
Смесен - балансиран
0.7447		
0.7417
0.7387				
3.24%
3.83%
-2.77%
-9.56%
Фонд на паричен пазар												
0.0000		
0.0000
0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
1.0535		
1.0524
0.9998				
0.45%
0.24%
5.24%
5.06%

01.06.2010
28.09.2004
05.01.2006

1.1962				
0.42%
0.14%
4.01%
3.76%
до 90 дни		
над 90 дни		
1.47%
3.13%
4.66%
0.91%
1.0439		
1.0544						

За

Стойност

Разлика

Code

For

Rate

Difference

Евро

EUR

1

1,96

0

Австралийски долар	

AUD

1

1,43012

-0,00304
-0,02599

Бразилски реал

BRL

10

8,50953

Канадски долар	

CAD

1

1,43295

0,00711

Швейцарски франк	

CHF

1

1,51357

0,00374

Китайски ренминби юан	

CNY

10

2,15186

-0,00680

Чешка крона	

CZK

100

8,10740

-0,00437

Датска крона	

DKK

10

2,62355

-0,00003

Британска лира	

GBP

1

2,29584

0,00457

Хонконгски долар	

HKD

10

1,81955

-0,00526
-0,00096

Хърватска куна	

HRK

10

2,63564

Унгарски форинт

HUF

1000

7,25483

0,05369

Индонезийска рупия

IDR

10000

1,56938

-0,00553

Израелски шекел

ILS

10

3,84983

0,00129

Индийска рупия

INR

100

3,11010

0,00349

Исландска крона	

ISK			

0,00000

Японска йена	

JPY

100

-0,00248

KRW

1000

1,28517

0,00666

LTL

10

5,66448

0,00000

Южнокорейски вон	
Литовски литаc	
Латвийски лат

1,74084

LVL

1

2,78807

0,00318

Мексиканско песо	

MXN

10

1,17840

0,00279

Малайзийски рингит

MYR

10

4,66284

0,00388

Норвежка крона	

NOK

10

2,48076

-0,00063

Новозеландски долар	

NZD

1

1,10768

0,00088

Филипинско песо	

PHP

100

3,22835

0,00739

Полска злота	

PLN

10

4,99854

0,00127

Нова румънска лея

RON

10

4,59331

0,00000

Руска рубла	

RUB

100

4,81139

0,01145

Шведска крона	

SEK

10

2,20711

-0,01416

Сингапурски долар	

SGD

1

1,11380

-0,00133

Тайландски бат

THB

100

4,59234

-0,00777

Нова турска лира	

TRY

10

8,96183

0,02008

Щатски долар	

USD

1

1,41696

-0,00494

Южноафрикански ранд

ZAR

10

1,98151

-0,00451

Злато (1 трой унция)

XAU

1

1890,37000

-14,06000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 3.02.2011 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.

В изпълнение на изискванията на чл. 22, ал. 2 от Наредба 9 на
Комисията за финансов надзор от 19.11.2003 г., ПОК “ДОВЕРИЕ”
публикува стойността на един дял валидна за последния работен
ден на месец януари 2011 г., както следва:

04.01.2007
25.06.2007

3.86%
3.32%
6.05%
0.75%
0.23%
0.56%
N/A

Фонд на паричен пазар 1.1962			
Смесен - балансиран
1.0597			
			

0.61%
1.40%
-0.72%
7.25%
-1.72%
5.30%
N/A

14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008

102.6833				
106.5627				
88.4140				
125.6395				
94.6652				
108.2627		
108.5885		
0.0000		
0.0000		

5.0899 				
до 100 000 лв от 100 001 до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.
1.0524
1.0472
1.0446 		

-0.74%
-2.89%
-1.50%
8.29%
3.45%
5.85%
N/A

Код

Currency

12.11.2007
12.11.2007

Смесен - балансиран
103.7153				
Смесен - балансиран
107.6337				
фонд в акции
89.7502				
Фонд на паричен пазар 125.6395				
Смесен - консервативен 95.0450				
Смесен - консервативен108.6971		
108.5885		
фонд в акции
101.8894		
100.8806		

фонд в акции

6.47%
5.55%
9.38%
0.36%
1.81%
0.29%
N/A

Валута

07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010

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
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

Смесен - балансиран
8.1777			
8.1777				
5.74%
9.31%
-1.55%
-4.00%
01.03.2006
фонд в акции
7.1030			
7.1030				
7.77%
9.45%
-0.76%
-6.70%
01.03.2006
фонд в акции
3.0539			
3.0539				
1.92%
13.24%
7.35%
-26.62%
05.04.2007
Смесен - консервативен 10.6835			
10.6835				
1.20%
1.59%
3.95%
3.13%
12.12.2008
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
0.7644
0.7606
0.7587
0.7531 0.7531
0.7569		
0.7380
-0.61%
11.42%
-1.84%
-5.85%
22.05.2006
фонд в акции
0.4456
0.4434
0.7587
0.4390 0.4390
0.4412		
0.4302
5.17%
13.70%
2.88%
-19.67%
02.05.2007
за поръчки до 250 000 евро		
за поръчки над 250 000 евро
Цена		
					
фонд в акции
110.8713		
109.5092		
108.6920			
-4.50%
N/A
N/A
N/A
03.05.2010
								
фонд в облигаци
315.7930				 314.8470				
0.59%
3.52%
0.65%
6.45%
17.11.2003
13.3739				 13.1104				
1.00%
3.42%
1.54%
5.55%
27.12.2005
Смесен - балансиран
12.2777				 11.9166				
1.91%
6.23%
0.21%
3.70%
27.12.2005
фонд в акции
9.1140				 8.8459				
3.62%
11.58%
4.70%
-2.10%
07.09.2005
Смесен - балансиран 21.7094				 21.7094				
4.10%
5.04%
7.16%
2.50%
08.10.2007
													
фонд в акции
6.7999				 6.7659				
-2.15%
5.92%
1.82%
-9.97%
01.06.2007
Смесен - балансиран
8.2090				 8.1680				
-2.49%
6.07%
2.21%
-5.23%
01.06.2007
фонд в облигаци
11.8938				 11.8641				
0.23%
1.40%
9.04%
5.13%
04.09.2007
													
фонд в акции
1.2764				 1.2509				
4.37%
5.67%
4.38%
5.73%
18.09.2006
Смесен - балансиран
1.1247				 1.1134				
3.31%
5.27%
6.52%
4.54%
10.06.2008
Източник: БАУД (www.baud.bg)

УПФ

1.31552

ППФ

1.30547

ДПФ

1.30323

Повече информация на: тел. 0 900 32 100
(0.18 лв./мин. без ДДС за цялата страна),
интернет адрес www.poc-doverie.bg и офисите на Компанията
в цялата страна.

Цена при
Нетна стойност
Емисионна
обратно
на активите на
стойност
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 3/02/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,304154
€ 1,330237
€ 1,297633
ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес
€ 0,972239
€ 0,991684
€ 0,967378
Фонд на фондовете
Взаимен фонд

ОТП - Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции
€ 0,881785
€ 0,899421
€ 0,877376
от развиващи се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 31/01/2011 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 3/02/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,153187 лв.
1,153187 лв.
1,153187 лв..
Цените са валидни за поръчки подадени на 3/02/2011 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

www.sentinel-am.bg
тел. 02/ 980 14 26

Стойност за един дял 2.02.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0597 лв.

Сентинел - Рапид

1,1962 лв.

Цена на обр. изк.
до 90 дни

над 90 дни

1.0439 лв.  

1.0544 лв.

1,1962 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
1,47 %

4,66 %

0,42%

4,01 %

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 1 февруари 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 3.02.2011 г.
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
13.3542
12.2597
9.1006
316.4236
N/A
12.2176
9.0693
Ти Би Ай Комфорт
318.0002
13.2422
N/A
9.0247
Ти Би Ай Хармония
318.0002
13.2422
12.1574
N/A
Ти Би Ай Динамик
Цените са в лева и са валидни за поръчки, подадени предишния работен ден. Разходите за емитиране на една акция или
един дял са включени в горепосочените цени.
Цената на обратно изкупуване на една акция/един дял на съответния фонд, от който е прехвърлянето е равна на Нетната стойност на активите на една акция или на един дял на този фонд.
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пазари 17
Регионални
индекси
Водещият индекс в Македония
отчете силен ръст

MBI10: 2753.87

+3.19%

Повишение за сръбския измерител

BELEX15: 743.89

+0.79%

Хърватският пазар не последва
оптимизма в региона

CROBEX: 2309.76

-0.06%

Резултат

Акция на деня

“Етропал”

“Петрол”

▶ Производителят
на консумативи за
хемодиализа отчете
загуба от 216 хил. лв.,
показа отчетът на
компанията за 2010 г.,
предаден на БФБ. През
2009 г. “Етропал” АД беше
на печалба от 320 хил.
лв. Общите приходи на
дружеството намаляват
с 13.2% до 11.6 млн. лв.

16.5%
▶ се повишиха акциите на
дистрибутора на горива,
което направи компанията
най-печелившата в базата
на BG40. Цената достигна
5.24 лв. за акция

Световни
индекси
Бенчмаркът на японската борса беше
сред най-печелившите в Азия

Nikkei225: 10457.36

+1.78%

Английската борса беше сред печелившите в Европа

FTSE100: 5994.55

+0.62%

Водещият индекс в САЩ започна с
минимален ръст

DJIA: 12044.25

+0.03%

Суровина

Стока на деня

Петрол

Какао

▶ Цената на
американския лек суров
петрол продължи да
се повишава, след
като стана ясно, че
доставките в САЩ през
миналата седмица са
се повишили с 2.59 млн.
до 343.2 млн. барела.
Фючърсите с доставка
през март се повишиха с
0.4% до 91.15 USD за барел

1%

▶ поскъпна какаото по време
на вчерашната сесия до 3346
USD за тон. Ръстът в цената продължи след спекулации,
че може да бъдат затруднени
доставките от Кот д’Ивоар

Руските борси Micex и RTS се обединяват
Двете най-големи
руски фондови борси
се сливат под натиска
на правителствените
амбиции
Двете най-големи руски
борси - Micex и RTS, ще
подпишат договор за сливане. Така те отговориха
на желанието на правителството да превърне Москва
в международен финансов
център. До подписването
на договора двете фондови
борси бяха в пряка конкуренция една с друга.

на държавата в глобален
финансов център.
Друг ефект от сливането ще бъде създаването на
унифицирана платформа
за търговия с акции, суровини и други продукти,
като Москва разчита това
да доведе до привличането
на нови инвеститори извън
границите на локалните пазари. Сделката оцени Micex
на 3.45 млрд. USD, а RTS на
1.15 млрд. USD. Micex ще
държи 35% от контролния
пакет акции на новото сдружение в кеш, а балансът ще
е в суап на акции.

Сливането

Публичност

Обединението на двете найголеми борси беше цел, заложена в правителството на
Медведев още от стъпването му във власт. Договорът,
подготвян през последните няколко месеца, реално
премахва конкуренцията
между тях и би трябвало да
доведе до ръст на руската
финансова инфраструктура
и да превърне столицата

Правителството очаква
двете страни да финализират договора помежду си
във втората половина на
април. Руската централна
банка ще държи 29.8% от
акциите на Micex и ще ги
предостави за IPO, като се
очаква при интереса те да
бъдат напълно продадени в
срок от 2 до 3 години.
Според инвеститорите

▶ Обединението на двата борсови оператора ще създаде и обща платформа за търговия, която ще е найголямата за Русия 
снимки bloomberg

Москва трябва да извърви
дълъг път, преди да бъде
готова да се конкурира с големите борсови центрове.
Но реформирането на ру-

Поскъпване

ската борса ще стане много
по-бързо и лесно, тъй като
вместо към две структури
усилията и интересът ще
бъдат насочени само към

орган въпреки тиражираните през последните 6 години планове за създаване
на такъв.
Георги Панайотов

Sofix добави 16% от началото на
годината след поредния силен ден
Всички индекси на
капиталовия ни пазар
последваха оптимизма и отчетоха силни
повишения

▶ Фючърсите на памука с доставка през март поскъпнаха с 2.2% до 1.76 USD за
паунд в началото на борсовата търговия на ICE борсата в Ню Йорк. Суровината
удвои цената си в последната една година главно заради силно увеличилия
се внос в на Китай, причинен от развитието на текстилната индустрия в
страната

една. Отчита се, че руската
финансова инфраструктура
е плашещо непрозрачна и
неясна. В нея все още липсва централен депозитарен

Нестихващият оптимизъм на Българската фондова борса от началото на
2011 г. доведе до поредния
силен дневен ръст за водещия индекс Sofix по време
на вчерашната сесия. Така
от началото на тази година
бенчмаркът на капиталовия ни пазар добави 15.7%
към стойността си. Вчера
индексът на сините чипове увеличи стойността си
с 3.2% до 419.24 пункта.
Това беше втори пореден
силен ръст за най-стария
измерител, след като повишение от над 2% във
вторник върна Sofix над
психологическата граница
от 400 пункта.
Останалите индекси последваха оптимистичната
вълна и също отчетоха
силни ръстове. Най-силно се повиши секторният BGREIT, който добави
3.32% и достигна 47.86
базисни точки. Равнопретегленият BGTR30 достигна
342.98 пункта, след като се
повиши с 2.87%, а широкият BG40 добави 1.17% и

Sofix

Пунктове
���,�
���,�
419.24
+�.��%

���,�
���,�
���,�
��.��.��

се изкачи до 125.66 точки.
Оборотът вчера почти докосна 5 млн. лв. Изхарчените пари на регулирания
пазар бяха 3.5 млн. лв., а
оборотът за сделките на
OTC сегмента достигна 1.3
млн. лв.
Книжата на “Слънчев
ден” АД и “Петрол” АД поведоха биковете по време
на сесията вчера, след като
отчетоха повишения съответно с 20.86% и 16.45%.
Общо 618 лота на туристическото дружество смениха
собственика си, а цената
достигна 84 ст. за акция. По
позицията на дистрибутора
на горива бяха прехвърлени
546 дяла, а цената на затваряне се изкачи до 5.24
лв. за акция.”Химипорт”
АД беше най-печелившият
син чип, тъй като книжата

��.��.��

�.��.��

на холдинга се повишиха
със 7.64% до 3.185 лв. за
акция. В 116 сделки минаха
77 465 лота.
Най-много загубиха акциите на “Балканкар-Заря”
АД, които изтриха 36.75%.
“Парк” АДСИЦ и “Мен
Инвестмънт Груп” АД допълниха тройката на найгубещите, след като изтриха
съответно 33.66 и 24.44%
от пазарната си капитализация. Най-търсени бяха
книжата на “Зърнени храни
България” АД и Централна
кооперативна банка АД. По
позицията на агрохолдинга
бяха прехвърлени 153 161
акции, а при банката 113
871 книжа смениха собственика си.
Написаното не е препоръка за
сделки с ценни книжа.

pari.bg Четвъртък 3 февруари 2011

18 Технологии

Google обвини Microsoft в плагиатство
Tърсачката на
последния Internet
Explorer - Bing,
копира резултатите от
Google и „подслушва”
потребителите си
Онлайн гигантът Google
обвини търсачката на
Microsoft - Bing, че копира резултатите на тази на
Google. Според обвинението програмата се логва към
алгоритъма на Google.com
за т.нар. синтетични търсения - пакет с инструкции,
който съпоставя няколко
напълно несвързани или
грешно написани термина
и дава предположения за
търсени сайтове, идентични с тези на най-голямата
търсачка.
Доказателство

Поради механиката на
скрипта, отговарящ за
синтетичните търсения, е
невъзможно програмистите на Bing да са стигнали
по логичен път до същите
резултати, като колегите
им от Google, а шансът за

съвпадения е едно към милиард. За пример от Google
дават думата hiybbprqag,
която отпраща към резултати от търсенето за места
в кина в Лос Анджелис.
След известно време същият резултат е излязъл и
в Bing. Според софтуерните експерти на Google това
е невъзможно да се случи
на случаен принцип и Bing
просто копира резултатите от тяхната търсачка.
От Microsoft дадоха като
официален отговор само
едно изречение: „Ние не
копираме Google.”
Малко по-късно вицепрезидентът на Bing - Хари
Шум, разшири отговора,
като заяви, че резултатите
в тяхната търсачка са дело
на потребителите й. „Алгоритъмът ни за подредба на сайтовете използва
над 1000 различни сигнала и методи за определяне. Малка част от тях е
clickstream информацията,
която получаваме от част
от нашите потребители,
които имат опцията да я
споделят анонимно, за да
ни помогнат да развием

услугата, която предоставяме.”
Империята отвръща
на удара

От Google обаче не са съгласни с тази версия и за
първи път от създаването
на компанията директно
обвиниха в официалния си
блог свой конкурент. В него софтуерните инженери
на компанията гарантират,
че Bing наистина копира
резултатите на Google и
имат технически доказателства за това. Според тях
Bing използва комбинация
от IE8 приложения, с което
следи какво търсят потребителите в Google и какви
резултати връща сайтът.
„Конкретно - все повече от
Bing резултатите приличат
на непълни Google такива
- евтина имитация.”
Ръкавиците са хвърлени и първите бързи удари
между опонентите са разменени.
За първи път две толкова големи IT компании се
изправят в директен двубой една срещу друга. Ако
Google успее да докаже,

Илюстрация Стела Михова

че Microsoft прави мониторинг на онлайн активността на потребителите
си, ще се стигне до още
по-мащабен скандал.
Ако се стигне до такъв,

със сигурност Micsorosft
ще отрази обвинението
към Google, която е подозирана, че държи списъци
с потребителите на всичките си продукти и всяка

тяхна стъпка в интернет.
Така скандалът може да
доведе до срив както на
едната, така и на другата
компания.
Георги Панайотов

Корпоративни съобщения и обяви на държавни институции

На основание чл.22, ал. 2 от “Наредба № 9/19.11.2003г. за
начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете
за ДПО и на ПОД, на стойността на нетните активи на фонда,
за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за
изискванията към воденето на индивидуалните партиди”,
Ръководството на Пенсионноосигурително дружество
“АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД съобщава, че стойността на
1 дял, валидна за 31.01.2011 г. е както следва:
за ДПФ “Алианц България” - 1.20752 лв.
за ЗППФ “Алианц България” – 1.17778 лв.
за ЗУПФ “Алианц България” – 1.20397 лв.

ПОАД „ЦКБ-СИЛА”, в изпълнение на чл. 22 ал.2 от
Наредба 9 на КФН, обявява стойностите на един дял,
валидни за последния работен ден на месец Януари
2011г. на пенсионните фондове, управлявани от Дружеството, както следва:
ДПФ- 1,25040
УПФ- 1,39267
ППФ- 1,37405
София, ул. Стефан Караджа 2, тел. 02/981 17 74,
клиентски център 0900 32 333 (0.22 лв./мин.-с ДДС)
www.ccb-sila.eu, e-mail:office@ccb-sila.com

Пенсионно осигурително дружество Бъдеще АД обявява стойност на един
дял за последния ден на месец януари 2011г.
както следва:
Стойности на дяловете на фондовете за допълнително

На основание чл. 22, ал. 2 от Наредба № 9/

пенсионно осигуряване, управлявани от ПЕНСИОННО

19.11.2003 г. ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМ-

ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ “ДСК РОДИНА” АД, валидни за 31 януари 2011 г.
Професионален Пенсионен Фонд: 1.27508 за един дял

ПАНИЯ “Съгласие” АД уведомява осигурените
лица, че стойността на един дял в управляваните от Компанията пенсионни фондове,
валидна за 31.01.2011 г., е както следва:

Универсален Пенсионен Фонд:

1.32377 за един дял

Доброволен Пенсионен Фонд:

1.32021 за един дял

За ДПФ “Съгласие” – 1.27811 лв.
За ППФ “Съгласие” – 1.31746 лв.

ДПФ по професионални схеми:

1.09895 за един дял

За УПФ “Съгласие” – 1.34228 лв.

ǲȖȘȗȖȘȈȚȐȊȕȐșȢȖȉȡȍȕȐȧȐ
ȖȉȧȊȐȕȈȌȢȘȎȈȊȕȐȐȕșȚȐȚțȞȐȐ

На основание чл.22, ал.2 на Наредба № 9/19.11.2004 г., Съветът на
директорите на “Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество” ЕАД обявява стойностите за дяловете на пенсионните фондове, управлявани от дружеството, валидни за дата 31.01.2011 г.,
както следва:
“Ай Ен Джи Универсален пенсионен фонд”
“Ай Ен Джи Професионален пенсионен фонд”
“Ай Ен Джи Доброволен пенсионен фонд”

1.31529
1.32638
1.30778

ППФ - 1.26174
УПФ - 1.29766
ДПФ - 0.94068

На основание
чл. 22, ал.2 от Наредба № 9/19.11.2003 на КФН,
ǾȍȕȈȏȈȗțȉȓȐȒȈȞȐȧȓȊ
ȒȖȓȖȕȔȔȉȍȏǬǬǹ
“ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ” АД обявява стойностите
на един дял, валидни за последния работен ден на месец ЯНУАРИ на
2011 г., наǯǨȇǪǲǰǵǨǺǭǳ
пенсинонните фондове, управлявани от Дружеството,
както следва:
за ППФ “Пенсионноосигурителен институт” - 1.14644 лв.
за УПФ “Пенсионноосигурителен институт” - 1.17161 лв.
за ДПФ “Пенсионноосигурителен институт” - 1.16461 лв.
София, бул. Черни връх № 51 Д, тел. 80 55 308, факс 80 55 308
е-mail: head@pensionins.com; web site: pensionins.com

ǲȖȘȗȖȘȈȚȐȊȕȐșȢȖȉȡȍȕȐȧȐ
ȖȉȧȊȐȕȈȌȢȘȎȈȊȕȐȐȕșȚȐȚțȞȐȐ
Стойности
на дяловете на фондовете за
ǾȍȕȈȏȈȗțȉȓȐȒȈȞȐȧȓȊ

ȒȖȓȖȕȔȔȉȍȏǬǬǹ
допълнително
пенсионно осигуряване, упра-

влявани
от ПОД „Топлина” АД за 31.01.2011 г.
ǯǨȇǪǲǰǵǨǺǭǳ
Стойност
Фонд
на 1 дял
Универсален пенсионен фонд „Топлина”

1.10125 лв.

Професионален пенсионен фонд „Топлина”

1.10557 лв.

Доброволен пенсионен фонд „Топлина”

1.01789 лв.

Корпоративни съобщения и обяви
на държавни институции
За допълнителна информация и заявки:
тел.02/4395 853, e-mail: reklama@pari.bg
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За трети път в. „Пари” награждава
социално отговорните компании

С инициативите по КСО у нас се занимават основно PR отделите
на фирмите, показват резултатите от конкурса
Категории
и жури

Компаниите от телекомуникационния сектор, услугите
и производството са сред
най-активните в областта на
корпоративната социална
отговорност. Това показват
резултатите от проведения
за трета поредна година конкурс на в. „Пари” и консултантска компания „Делойт
България” „Социално отговорна компания на годината”.
Призовете на компаниите,
които са допринесли наймного за прилагането на
концепцията и принципите
на корпоративната социална
отговорност, ще бъдат връчени днес от министъра на
труда и социалната политика
Тотю Младенов.

▶ Категориите в конкурса са пет - социална
отговорност към служителите, към околната
среда, към заинтересованите страни, участие
в проекти с дългосрочен
и общественополезен
ефект, благотворителност.
▶ Участникът с наймного точки във всички
категории ще бъде отличен с приза „Социално
отговорна компания на
годината”.
▶ Номинираните и победителите в конкурса
се оценяват от жури в
състав Стамен Тасев,
Даниела Пеева, Бисерка
Илиева, Васил Велев, Веселин Илков, Васил Райчев,
Лилия Апостолова.

Методология

Методологията на конкурса
e базирана на попълването
на анкета, разработена от
„Делойт България”. Инициативите на компаниите,
които се оценяват от журито, не трябва да бъдат в
изпълнение на техни задължения по закон. Дейностите също така не трябва да
са еднократни, а повтарящи
се планирани мероприятия
с дългосрочни цели. Сред
критериите за оценка е и
това дали ръководството
на компанията е пряко ангажирано с КСО стратегията, а инициативите да
не се използват само като
средство за PR. Журито в
конкурса оценява стратегията, практиките и начина
на управление на социално
отговорните проекти, както и доколко компаниите
предоставят публична информация.

PR или КСО

С инициативите по КСО
на компаниите у нас се
занимават основно PR отделите, показват още резултатите от конкурса. В
20% от фирмите участници проектите се ръководят
пряко от изпълнителния
директор, докато при 40%
това е приоритет на PR
отдела. Като положителна
тенденция може да се отбележи, че 90% от фирмите
ангажират висшите управленски нива (като например управителния съвет) с
решенията по КСО проектите. Всички участници в
класацията имат програма
за дългосрочно инвестира-

не в обучението и повишаването на квалификацията
на служителите.
Опит, привнесен
отвън

Около 15% от фирмите са
изцяло български. Според
Даниела Пеева, член на журито в конкурса и председател на Асоциацията на
директорите за връзки с инвеститорите, размерът на
компанията или произходът
на капитала й няма голямо
значение при определяне
на политиката по КСО. По
думите й единственият важен фактор е разбирането на
мениджмънта на компанията, че всеки бизнес следва

да оказва положително въздействие върху средата, в
която оперира, и заинтересованите лица. Голяма част от
инициативите на компанията майка са и инициативи
на българските им дъщерни
дружества, обяснява Пеева.
Според нея това е последно,
тъй като българските фирми
внасят положителния международен опит.
Надграждане

Според Пеева като цяло
компаниите все повече надграждат своите политики в
областта на човешките ресурси, опазването на околната среда над законовите
изисквания. За съжаление

обаче икономическата криза
принуди много компании да
прибягнат към съкращения
на своите бюджети, които
традиционно са отделяли за
развитие на КСО политики.
Много от дружествата са утвърдили практики да залагат
в бизнес програмата и съответни мерки и инициативи
с оглед предотвратяване на
възможното вредно влияние
на производствената дейност върху околната среда,
инициативите за подобряване на условията на труд,
мероприятията със социална
насоченост и подобряване на
комуникациите със заинтересованите лица, обяснява
Даниела Пеева. Мероприяти-

ята в областта на опазване на
околната среда, които много
от компаниите прилагат, допринасят за намаляване на
производствените разходи и
увеличаване на финансовите
резултати.
Корпоративната социална отговорност обаче не е
еднократно действие с общественополезен ефект, а
корпоративна идеология
и философия. Ето защо
именно в тежки условия, в
каквито се намират много
от компаниите, се открояват наистина тези, за които
социално отговорното управление е залегнало във
фирмената политика и ценностна система.

Компаниите у нас все още свързват Развитието на корпоративната
КСО с благотворителност
отговорност в България е оскъдно
Все още съществува
проблемът с разбирането
за същността на КСО от
компаниите, тъй като някои
от тях все още идентифицират корпоративната
социална отговорност
с благотворителността.
Трябва да се работи с тези
компании, защото, ако те
имат разбиране за благотворителност, са направили
първата крачка. Въпреки
успехите, които постигнахме в последните години в
областта на корпоративната
социална отговорност,
всички заинтересовани
страни - бизнесът, държавните институции и медиите, все още се нуждаят от
сериозно обучение в тази
област. Няма да се изморя
да повтарям, че е необходимо и начално, и последващо обучение, което да
започне още от висшите
училища. Компаниите,
които имат претенциите

Даниела Пеева,

председател на Асоциацията на
директорите за връзка с инвеститорите

Бизнесът,
държавните
институции и медиите се нуждаят от
сериозно обучение в
тази област
да бъдат лидери в областта
на КСО, трябва да мотивират своите служители да
участват в КСО дейностите
и проектите.
Интересно явление,
което наблюдаваме с
другите членове на журито
в конкурса, е, че повечето
компании нямат предвиден
специален бюджет за реализиране на КСО политики, а той е част от общия
бюджет за PR и реклама. В

подкрепа на тази тенденция е и ангажираността на
лицата, занимаващи се с
КСО в компаниите. Това
са главно ръководителите
на PR отделите. В същото
време обаче не може едностранчиво да се твърди, че
КСО за голяма част от тях е
PR акция.
Ролята на подобни конкурси е именно да отличи
най-добрите компании,
но в същото време трябва
да бъдат поощрявани и
първите стъпки на малките компании, които не
разполагат с голям бюджет,
но въпреки това действат
целенасочено и техните
политики и проекти са устойчиви. За мен интересни
проекти са тези, чрез които
компаниите успяват да
превърнат своите корпоративно социално отговорни
практики в конкурентно
предимство.

В denkstatt
предпочитаме да
говорим за корпоративна
устойчивост, защото КСО,
всъщност корпоративната
отговорност, е аспект от
корпоративната устойчивост. Развитието на българските компании в сферата
е доста оскъдно - те все
още базират оценката си
за провеждането на КО на
разбирането, че колкото
повече увеличават броя
проекти/дейности, толкова
повече са корпоративно
отговорни. Всъщност дори
и с 20 или 30 проекта те
остават на базовото ниво, а
то е, че проектите са нещо
допълнително, производно на основната промяна,
която трябва да съпътства
бизнес дейността.
Понякога усилието да
се генерират толкова
много шумни дейности
всъщност има негативен

Климентина Рашева,

управляващ партньор в denkstatt
България, консултантска фирма
в управлението на корпоративната устойчивост

Проектите са
само резултат
от инициирането на
промяна в начина на правене на
бизнес
икономически и социален ефект за фирмите.
Корпоративната отговорност е основана на това,
че променяш начина на
правене на бизнес, на база
осъзнаването, приемането
и загрижеността за всички
екологични и социални
аспекти/проблеми на променящия се свят, които ни
заобикалят. Начинът това
да стане е чрез поставяне
на стратегически цели за

устойчивост, създаването
на стратегия за постигането им, избор на интегриран
подход, разбира се определянето на индикатори за
развитие и оттам проследяване и публично отчитане
на напредъка. Проектите са
само резултат от инициирането на тази промяна.
А и без видимите проекти
на първо ниво може да се
отчита смислен напредък в
тази посока.
За да се случи това,
задължение на добрия
мениджър е да чете непрестанно и да бъде наистина
информиран, не просто да
употребява нова лексика,
без да се е погрижил за
развитието си в сферата.
КО е всъщност доста взискателна концепция, която
води до много вътрешни
промени, които обаче носят
ползи и чувство за удовлетвореност.
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Споделете, разкажете, питайте
Имате интересен европроект и искате да разкажете за него.
Имате проблемен казус, заради който изпълнението на проекта
ви се забавя, затруднява или дори е невъзможно да бъде изпълнен.
Имате въпроси и искате да получите отговори от компетентни
консултанти. Искате държавните институции да ви чуят. Или
просто имате отношение към темата „европейско финансиране”.
Във всеки от тези случаи можете да пишете на euro@pari.bg. Вестник „Пари” ще чуе вашите истории, похвали и оплаквания и ще се
опита да ви помогне. Някои от най-интересните казуси и въпроси
ще бъдат публикувани и на страниците на изданието, за да бъдат
в помощ и на други бенефициенти. Така и държавните институции
ще имат възможност да погледнат резултатите от работата
си отстрани.

Eвропари

Столичната община настоява за
12-годишна концесия на банята
Кметството ще кандидатства за 6.3 млн. лв. евросубсидии за
създаването на музея, част от банята
Централната минерална
баня да бъде отдадена на
концесия за 12 г. без концесионна такса. „Това ще
е крайното решение, което администрацията на
Столичната община ще
предложи на общинския
съвет”, съобщи заместниккметът по строителството
Ирина Савина. До края
на февруари трябва да се
вземе решение за обявяване на нова процедура за
отдаване на концесия на
минералната баня на София за SPA център. Досега
вариантите, между които
се избираше, бяха три.
Концесионерът трябва да
направи модерен SPA център на площ от 5603 кв. м,
а останалите около 2 хил.
кв. м ще бъдат предназначени за музей. За реставрацията на музейната част
от кметството планират да
подготвят проект и да търсят европейски субсидии.
Извън класацията

Вариантите за концесиониране на банята и превръщането на част от нея в
SPA център бяха три. По
настояване от страна на
комисията по бюджет и
финанси кметството трябваше да избере един от тях.
Извън класацията остават
двата варианта, при които
е предвидено банята да се
отдава на концесия за срок
от 15 и 20 г., но при концесионна такса в размер на

▶ До две години след сключването на договора за концесия на банята SPA центърът ще бъде пуснат в експлоатация, предвиждат от
кметството 												
Снимка Боби Тошев

160 хил. лв.
Предисторията

Вариантът да не се плаща
концесионна такса е стар.

Според Ирина Савина в
Европа имало подобни примери, като концесионерът
обаче е задължен да поддържа сградата. Така може

До края на
месеца ще
кандидатстваме
по програма
„Регионално
развитие” за
евросубсидии за
музея на София в
минералната баня
Ирина Савина,

зам.-кмет на София

да стане и в този случай,
защото Централната минерална баня е паметник на
културата.
Преди години, когато
беше обявена процедура
за отдаване на банята на
концесия за SPA център,
офертата на кметството беше срокът на концесията
да бъде 25 г., а годишната
такса да е 250 хил. EUR.
След това обаче със свое
решение общинският съвет
намали срока на 20 г., но
увеличи таксата на 375 хил.
EUR. Четири фирми купиха
конкурсни документи, но
заради високата цена те не
кандидатстваха.
Задълженията на
концесионера

„Концесионерът ще трябва
да направи инвестиции за
реставрация, укрепване и
обзавеждане за 6 млн. лв. В
тази сума не са включени

инвестициите за поддръжка през годините”, поясни
Савина. Освен това от общината са предвидили до
2 г. след сключването на
договора за концесията SPA
центърът да бъде пуснат в
експлоатация.
Реставрация
с европари

„Подготвяме и апликационната форма, с която до
края на месеца ще кандидатстваме по програма
„Регионално развитие” за
музея на София”, обясни
Ирина Савина. „Ще искаме максималната сума,
която можем да получим
по схемата - 6.3 млн. лв., а
крайната стойност на проекта ще е между 8 и 9 млн.
лв.”, уточни Савина.
С парите от оперативната програма трябва да се
направят довършителни
работи, реставрацията, об-

5603
▶ кв. м ще е площта на
SPA центъра в минералната баня, а останалите
около 2 хил. кв. м
ще бъдат предназначени
за музей

завеждането и пускането в
експлоатация. Целият процес ще отнеме около 2 г. от
датата, на която започнат
ремонтните дейности. По
думите на зам.-кмета на
столицата работата по SPA
центъра и музея ще върви паралелно. За момента
обаче никой не може да се
ангажира с прогноза кога
минералната баня ще започне да функционира като
SPA център или кога ще
отвори музейната й част.
Красимира Янева
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Интервю Грета Добрева, директор на дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма

Няма как схемата за модернизация
на предприятията да бъде спряна
Когато приключи
анализът на
резултатите от
обявените през 2010
г. процедури, ще се
помисли и какво може
да бъде подобрено
▶ Госпожо Добрева,
предприятия от преработвателната промишленост предприеха
действия за спиране на
схемата за технологична
модернизация на малки и
средни предприятия по
съдебен път. Смятате
ли, че имат основания за
това? Има ли възможност
исканията им да бъдат
удовлетворени?

- Основните критерии за
допустимост на проектните
предложения се обсъждат
и се приемат от Комитета
за наблюдение на оперативната програма и не може да бъдат променяни. На
обществено обсъждане се
подлагат насоките за кандидатстване и критериите
за оценка, за да се изпълнят
по най-ефективен начин заложените и одобрени общи
критерии по съответната
процедура.
Посочената процедура
“Технологична модернизация в малки и средни
предприятия” се основава
на подробен анализ на икономиката на страната. Изборът на отделни сектори
за подкрепа е обоснован от
необходимостта от развитие на високотехнологичните сектори в производството и услугите, които
генерират висока добавена
стойност и качествени работни места.
Трябва да отбележим също, че таргетирането на
помощта към определени
сектори дава възможност и
за по-обективна оценка на
проектните предложения.
Вярвам, всички са съгласни,
че трудно може да бъде оценен най-добрият проект, ако
се сравнява ИТ компания с
хлебозавод или трикотажно предприятие например.
Обратно, ако сравнявате
проекти в еднотипни производства, възможността
да отличите най-добрия е

Обратна връзка
Най-честите
грешки на
бенефициентите
▶ Проектното предложение е изготвено в грешен
формат (формуляр) и/или
различен от публикувания
по съответната процедура и не са попълнени всички
раздели.
▶ Бюджетът не е попълнен и представен съгласно изисквания формат
- не е изразен в левове, не
са представени всички

снимка боби тошев

много по-сериозна.
Допълнително следва да
бъде уточнено, че широко дискутираните прагове
за минимален оборот на
предприятията като един от
критериите за допустимост
по процедурата се основават на данни и анализи
за оборота и приходите
от продажби на малките и
средните предприятия за
2009 г. от допустимите по
процедурата приоритетни сектори. Поставените
прагове са значително пониски от средните данни,
отчетени от предприятията,
работещи в тези сектори.
След като бъде извършена оценка на проектните
предложения и бъде направен анализ на резултатите,
за следващата процедура
за технологична модернизация в малки и средни
предприятия, планирана за
настоящата 2011 г., може
да бъдат включени и друработни листове.
▶ Декларацията, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване,
за нефинансиране от други
източници и негенериране на приходи от проекта,
не е надлежно подписана и
датирана на всяка страница от официалния/те
представител/и на кандидата.
▶ Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл.
4 от Закона за малките и
средните предприятия
е некоректно попълнена,
което води до неправилно

ги сектори с потенциал за
развитие.
▶ Защо според вас се стигна до резултата 60% от
подадените проекти по
схемата за международнопризнати стандарти
да бъдат отхвърлени
още на етапите “Административно съответствие” и “Оценка на
допустимост”?

- След като през 2010 г.
Управляващият орган на
програмата предприе мерки
за оптимизиране на процедурите, за да улесни предприятията при подготовката на успешни проекти,
големият брой отпаднали
проектни предложения е
изненада.
Управляващият орган е
направил всичко необходимо по-малко проектни
предложения да отпадат по
формални причини и да
достигат до оценка по съопределяне на категорията на предприятието кандидат.
▶ Приложенията към
декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл.
4 от Закона за малките и
средните предприятия
(в случаите, в които има
такива) не са подписани
от лицето/ата - законни
представители на предприятието кандидат, а
от представляващите на
свързаните с него предприятия и на неговите партньори.
▶ Декларацията за дър-

щество. Ето защо за нас е
необяснимо защо резултатите са такива, при условие
че на практика всеки кандидат е бил запознат с фактите
и обстоятелствата, които
биха довели до отпадане на
проектно предложение.
▶ Смятате ли, че самото
министерство или агенция са допуснали някакви грешки във връзка с
двете проблемни схеми?
Какви? Какво планирате
да подобрите в бъдеще?

- През последната година
и половина екипът на програмата работи целенасочено и в открита дискусия с
бизнеса за въвеждането на
ясни и прозрачни правила
за функционирането й. Заедно въведохме достъпни
механизми при кандидатстване, оценка и контрол,
за да улесним компаниите и да гарантираме бързо
и ефективно усвояването
жавни помощи не е попълнена коректно - не са
отразени всички получени от кандидата помощи (държавна/минимална помощ) и посочените
обстоятелства не са
съобразени с принципа,
че всяка държавна помощ
се смята за получена от
момента, в който възникне правното основание
за нейното получаване
(сключването на договор
за предоставянето на
помощта).
▶ В декларацията за държавни помощи кандида-

на средствата. Усилията в
тази насока продължават,
като конкретни мерки ще
бъдат планирани и предприети след обстоен анализ
на резултатите от обявените
процедури през 2010 г. Продължаваме партньорството
с бизнеса, за да може всяка
следваща процедура да бъде
по-добра.
▶ Някои от компаниите продължават да се
оплакват, че оценката
и плащанията по проектите им все още се
извършват с известно
забавяне, макар и по-малко отпреди. Какви мерки
предприемате, за да се
справите окончателно с
този проблем?

- Управляващият орган и
Междинното звено на ОП
“Конкурентоспособност”
положиха необходимите
усилия за спазване на сроковете за оценка на протът е декларирал получаването на държавни помощи, но не е предоставил
конкретна информация за
техния вид, размер, дата
на получаването им и/или
друга изискуема информация.
▶ Към проектното предложение не са приложени
всички придружителни
документи.
▶ Грешно определяне на
кода на основнатa икономическа дейност на кандидата съгласно Класификатора на икономическите
дейности.

За следва
щата
процедура за
технологична
модернизация в
малки и средни
предприятия,
планирана за
настоящата
2011 г., може да
бъдат включени
и други сектори
с потенциал за
развитие
ектните предложения по
процедурите, обявени през
2010 г. В резултат на това
не бяха допуснати съществени забавяния. Срокът за
проверка на постъпилите
отчети е намален от 60 на
40 работни дни.
Направен е и подбор на
достатъчен брой външни
оценители и експерти, които
вземат участие в оценителния процес. Техният списък
е публикуван на интернет
страницата на Управляващия орган и eufunds.bg.
Необходимият брой външни оценители се преценява
за всяка процедура съобразно броя и естеството
на постъпилите проектни
предложения. Управляващият орган на програмата
има готовност при необходимост да включи допълнителни експерти и външни оценители в процеса
на оценка на постъпилите
по процедурите проектни
предложения.
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Казуси,
свързани
с пенсиониране,
трудов стаж и
обезщетение

?

На служител, който е придобил право на пенсия за
възраст, но не събира нужните точки и иска да го
освободим, и да си закупи
нужните точки, трябва ли
да му се изплатят заплатите на основание чл. 222, ал. 3
и по кой член трябва да бъде
освободен

вление № 9 на Министерския съвет от 25 януари 2008 г.
за изменение и допълнение на Наредбата за структурата и
организацията на работната заплата (ДВ, бр. 11 от 2008 г.) е
предвидено, че трудовият и осигурителният стаж на лицата
по чл. 12, ал. 4, т. 3 и 4 се установява с трудов договор и/или
с други документи, издадени от работодателя, осигурителя
и/или от компетентната осигурителна институция съгласно
законодателството на съответната държава.
Тъй като Наредбата предвижда отчитане на трудов стаж,
но само когато той е придобит в друга държава членка, на
същата, сходна или със същия характер работа, длъжност
или професия, работодателят би следвало да може да установи от представените документи това обстоятелство.

?
? ?

Съгласно чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда при прекратяване
на трудовото правоотношение, след като работникът или
служителят е придобил право на пенсия за осигурителен
стаж и възраст независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер
на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца,
а ако е работил при същия работодател през последните 10
години от трудовия си стаж - на обезщетение в размер на
брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.
Условията, при които се придобива право на пенсия към момента, са навършени години и сбор от осигурителния стаж и
възраст. Ако работникът или служителят няма определените
в закона изисквания за възраст и сбор от осигурителен стаж
и възраст, правото на пенсия не може да възникне, поради
което, ако трудовото правоотношение бъде прекратено,
обезщетение по реда на чл. 222, ал. 3 не може да възникне.

Работник е назначен след
2007 г. НОИ ни изпраща
формуляр Е104. Лицето е
работило от 09.2001 до
04.2004 г. в страна от ЕС и е
било осигурявано за болест,
помощ при пенсиониране
и инвалидност. Следва ли
това време да се зачете за
трудов стаж и професионален опит съгласно чл.
12, ал. 4, т. 3 от НСОРЗ?
В документа не е посочена
заеманата длъжност от
лицето

Съгласно чл. 12, ал. 4, т. 3 от Наредбата за структурата и
организацията на работната заплата при определяне размера
на допълнителното трудово възнаграждение за придобит
трудов стаж и професионален опит работодателят отчита
и трудовия стаж, придобит в друга държава членка, на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или
професия от работници или служители, които са български
граждани или граждани на някоя от държавите членки, както
и членовете на техните семейства, и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави. „Държава членка” е всяка държава - членка на Европейския съюз, на
Европейското икономическо пространство и Швейцария.
В § 2, ал. 1 от допълнителните разпоредби към Постано-

Дължи ли се обезщетение на
основание чл. 222, ал. 1 от
КТ на работещ пенсионер,
чието трудово правоотношение е прекратено на осн.
чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ

В чл. 222, ал. 1 от КТ е предвидено, че при уволнение поради
закриване на предприятието или на част от него, съкращаване
в щата, намаляване обема на работа и спиране на работата за
повече от 15 работни дни работникът или служителят има
право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в
размер на брутното му трудово възнаграждение за времето,
през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец.
Обстоятелството, че сте пенсионер, е без значение с оглед неговото изплащане. Обезщетението се изплаща след изтичане
на месеца и представяне на трудовата книжка, от която да е
видно, че през този период не сте работили на друго място.

Как законно да намаля заплатата на работник, тъй
като обемът на работа е
намалял

Съгласно чл. 66, ал. 1, т. 7 от Кодекса на труда (КТ) трудовият
договор съдържа данни за страните и определя основното
и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен
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характер, както и периодичността на тяхното изплащане.
Разпоредбата на чл. 118, ал. 1 от КТ предвижда, че работодателят или работникът, или служителят не могат да променят
едностранно съдържанието на трудовото правоотношение
освен в случаите и по реда, установени в закона. На основание чл. 119 от КТ трудовото правоотношение може да се
изменя с писмено съгласие между страните за определено
или неопределено време. Предвид цитираните законови разпоредби трудовото правоотношение може да се променя само
с писменото съгласие на двете страни по трудовия договор.
Без съгласието на работника или служителя работодателят
може едностранно само да увеличава трудовото възнаграждение съгласно чл. 118, ал. 3 от КТ.

?

Ако напусна сега по чл. 327,
т. 2, какво обезщетение ще
получавам през 2011 г.? Досега беше 60% от брутното
възнаграждение, но за 2011
г. не знам какво ще бъде

В разпоредбата на чл. 54б, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване е предвидено, че дневното парично обезщетение
за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху
който са внесени или са дължими осигурителни вноски във
фонд „Безработица” за последните 9 календарни месеца,
предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не
може да бъде по-малко от минималния и по-голямо от максималния дневен размер на обезщетението за безработица.
Размерът от 60% на паричното обезщетение за безработица
остава непроменен и за 2011 г. Предвижда се увеличаване
на периода, от който се изчислява това обезщетение от 9 на
18 календарни месеца. Тази законодателна промяна ще се
извърши със Закона за бюджета на Държавното обществено
осигуряване за 2011 г. и влиза в сила от 1.01.2011 г.

В чл. 345, ал. 1 от КТ е предвидено, че при възстановяване на работника или служителя на предишната му
работа от работодателя или от съда той може да я заеме,
ако в двуседмичен срок от получаване на съобщението
за възстановяване се яви на работа, освен когато този
срок не бъде спазен по уважителни причини. При
отмяна на заповедта за прекратяване на трудовия договор и възстановяването на работа на работника или
служителя се счита, че трудовото му правоотношение
не е било прекратявано, поради което всички права по
него се запазват, включително правото на обезщетение
по чл. 222, ал. 3 от КТ.
В чл. 222, ал. 3 от КТ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като
работникът или служителят е придобил право на
пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо
от основанието за прекратяването, той има право на
обезщетение от работодателя в размер на брутното му
трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е
работил при същия работодател през последните 10
години от трудовия си стаж - на обезщетение в размер
на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6
месеца.
Както е видно от разпоредбата, условието за получаване на 2 брутни заплати е към момента на прекратяване на трудовия договор, независимо на какво
основание работникът или служителят е придобил
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Обезщетение от 6 брутни заплати се дължи от работодателя,
ако лицето през последните 10 години от трудовия си
стаж е работило при „същия работодател”. В случай че
трудовият договор на лицето бъде отново прекратен и
към момента на прекратяването има придобито право
на пенсия за осигурителен стаж и възраст, би следвало
да се приеме, че ще има право на предвиденото в разпоредбата на чл. 222, ал. 3 от КТ обезщетение.
Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест брутни
заплати се извършва от работодателя във всеки отделен
случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, въпросът може да бъде отнесен за решаване от съда.

?
?
От 1.09 до 1.12 работих
като учителка. Нямам друг
трудов стаж. Имам ли право на обезщетение за неползван платен отпуск за този
период, понеже преминах на
друга работа

Съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредбата за работното време
почивките и отпуските обезщетение за неизползван платен
годишен отпуск по чл. 224 от КТ се изплаща и в случаите,
когато към датата на прекратяване на трудовото правоотношение работникът и служителят нямат придобито право
на отпуск. Съгласно чл. 42, ал. 2 от НРВПО работникът и
служителят имат право на парично обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, когато са придобили поне
1 пълен месец трудов стаж. Последният месец при трудов
стаж повече от 1 месец се счита за пълен, ако работникът
и служителят са прослужили най-малко половината от работните дни на месеца.

Снимка Shutterstock

?

Лице, възстановено от съда,
се явява в предприятието
на 19-ия ден от получаване
на у-ние, без да посочва уважителни причини. В заявление до работодателя иска
прекратяване (чл. 325, ал.
2), а не възстановяване, но
претендира за 6 брутни работни заплати - чл. 222, ал.
3 от КТ. Следва ли това искане да бъде удовлетворено
при неспазен срок и когато
реално не е заел предишното
си място

Интересувам се как се интерпретира чл. 328, ал. 1,
т. 12 - при обективна невъзможност за изпълнение
на трудовия договор

В чл. 328, ал. 1 т. 12 от КТ е предвидено, че работодателят
може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено
предизвестие до работника или служителя в сроковете по
чл. 326, ал. 2 при обективна невъзможност за изпълнение
на трудовия договор. Обективната невъзможност означава,
че при създаване на нова обстановка реалното изпълнение
на трудовия договор е станало невъзможно, например осъждане на лицето за определени престъпления, което е пречка
да заема материално-отчетническа длъжност.
В чл. 5, ал. 1 от наредбата максималната
продължителност на
времето на задължение
за разположение не може да превишава:
1. общо за един календарен месец - 100 часа;
2. за едно денонощие
през работни дни - 12
часа;
3. през почивни дни - 48
часа.
На работник или служител не може да се
възлага да бъде на разположение:
1. в два последователни
работни дни;
2. в повече от два почив-

ни дни в един календарен
месец - ал. 2.
Ограниченията по ал.
1 и 2 може да не бъдат
прилагани в случаите
при оказване на медицинска помощ - ал. 3.
Съгласно чл. 15, ал. 1 от
Наредбата за работното време, почивките и
отпуските, за полагането на извънреден труд,
дежурство и за времето на разположение на
предприятието се издава заповед от работодателя. Тя се съобщава
на работниците и служителите най-малко 24
часа предварително.
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Всеки потребител на Twitter и Facebook поне веднъж си е
задавал въпроса: как, за Бога, можеш да проследиш целия
този информационен поток, без да изпуснеш нещо? Та
нали може да се побъркаш, ако се опиташ да прелистиш
за един ден цялата лента, търсейки най-вкусното и интересното? Списъците донякъде спасяват положението.
Но ако сте използвали всичките 20 възможни списъка
в Twitter, да ги прегледате всичките също не е лека
задача.
Какво да се прави?... Обичате ли сутрешните вестници? Ей така, на чаша кафе, с пресен сандвич, в Cafe de
Flore, на Сен Жермен, проследявайки с периферното си
зрение прелитащите минувачи? В такъв случай paper.li
е това, от което се нуждаете. Сайтът предлага (при това
съвършено безплатно) да организира вашата Home лента
в Twitter и Facebook във вид на удобен и свеж сутрешен
вестник (електронен, разбира се), който можете с лекота
да прегледате и - най-важното - без да пропуснете нищо.
Съгласете се, че не е лошо, макар и за миг, да влезете
в кожата на изискан английски аристократ, преглеждайки приготвения специално за вас брой на “Blogging
Daily”.
Станете главен редактор на своя вестник

Не всички носим името Рупърт Мърдок и да основем
собствен вестник е доста сложно и рисковано начинание.
Поредната играчка за любителите на социалните мрежи
е създадена за тези, които предпочитат статусите на
своите приятели като основен източник на новинарски
ресурси. Тази симпатична услуга е интересна находка
за всички, които някога са искали да издават собствен
ежедневник.
Както е обявено на главната страница, paper.li обработва линкове, публикувани в Twitter и Facebook, като ги
представя в удобен и лесно смилаем вестникарски формат. “Вестникът” се създава въз основа на персоналния
ви акаунт, избран списък в Twitter или таг.

“Използвам paper.li за личния си Twitter акаунт и за
политически теми, като Палестина. Например, използвайки #palestine, като търсене, създадох такъв вестник,
че да се виждат последните и най-важни новини от този
регион.”, споделя Руслан Трад, президент на Форума
за арабска култура в България. Той пояснява, че сайтът
подрежда съдържанието по важност, по преглеждане,
по различни тагове - политика, икономика и т. н., което
е доста интересно и полезно. Така човек може да види
акцентите от деня, а и да има автоматично обновяване.
А освен това ще си спестите много време.
Как работи

Сайтът събира линковете, които обменят потребителите,
отделя най-популярните по зададената тема, агрегира
съдържанието и го издава в собствена опаковка. Например можете да съчетаете всички линкове, споделени
през последните 24 часа от един потребител в Twitter и
всички негови последователи. За всеки новинарски поток се създава отделен вестник; вие просто съхранявате
адреса в браузъра си и редовно го проверявате. Да се
прави акаунт за услугата не е нужно: тя е интегрирана
в социалните мрежи и черпи цялата информация оттам.
Собствениците на сайта обаче подчертават, че услугата
не се спонсорира от Twitter или Facebook.
Потребителите могат да форматират съдържанието на
бъдещия вестник, който между другото може да носи
вашето име (ако го правите на базата на личния си акаунт). Вестите се групират по теми и съответните фото- и
видеоматериали се включват автоматично. А ако нямате
време за персонални настройки, в главния сайт се предлагат готови вестници на всякакви теми.
“Използвам paper.li в допълнение към социалните мрежи и по-специално Twitter”, споделя Twitter потребителят
Кирил Кирилов (krlkirilov). Той напомня, че услугата е
100% автоматизирана и не изисква поддръжка. “Вече
имам редовни посетители. Другото полезно качество

на paper.li е, че прави удобен за ползване архив на найинтересните новини от хората, които следя”, допълва
Кирилов.
Всичко за приятелите ви със сутрешното
кафе

Така че ако искате да узнаете за събития в живота на интересуващ ви човек, вече не е задължително да следите
за обновления в статуса му - получавате ги под формата
на вестник със сутрешното кафе.
Ако говорим за недостатъците на услугата, следва да
отбележим, че на този етап потребителите изпитват редица неудобства, доколкото този “вестник” не обединява
съдържанието на Twitter и Facebook в едно, а създава двe
отделни версии.
“Paper.li набира популярност сред моите приятели в
социалните мрежи”, споделя Руслан Трад. Той е убеден,
че има нужда от подобно място в мрежата: “Има голям
информационен поток и в него трябва да се сложи прегледен ред. Смятам, че paper.li е по-скоро средство към
социалните мрежи”.
Според Кирил Кирилов тези услуги няма как да заместят напълно професионалните вестници. “Въпреки
това бъдещето на онлайн изданията е все по-голямата
им интеграция със социалните мрежи и допускането на
потребителите до участие в създаването и разпространението на новини”, категоричен е той.
А пари откъде

Близо 2.1 млн. USD успя да набере компанията
SmallRivers, която е създател на Paper.li. Финансово
рамо тя е получила от фондовете Highland Capital
Partners, SoftBank Capital и Endeavour Vision. През 2010 г.
SmallRivers е получила финансова инжекция и от германската интернет група Econa. SmallRivers започва работа
през 2008 г. с начален капитал от 1 млн. USD
Теодора Мусева

