Тема на деня ▶ 8-9

Новини ▶ 6

Идеята за уеднаквяване
на данъците в ЕС
изправи нови
срещу стари

Йовчев подаде оставка,
заради СРС скандала,
Цветанов - не
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USD/BGN: 1.44769

EUR/USD: 1.35100

Българска народна банка

Българска народна банка

0.00%

0.00%

Sofix: 451.56

+0.75%

Българска фондова борса

BG40: 134.45

-0.08%

цена 1.50 лева

Българска фондова борса

Десетки
хиляди
фирми
може да се
окажат
нарушители,
без да искат
Повече от една пета от регистрираните
по ДДС 200 хиляди търговци трябва
да купят нови касови апарати, които да
бъдат свързани с НАП до септември.
Проблемът е, че няма откъде да го направят,
а производителите на апарати не бързат
заради противоречивите сигнали на
държавата ▶ 20

Новини ▶ 4

МВР и парламентът
са „отличници”
по безхаберие
към личните
данни

Интервю ▶ 22-23

Подготвяме
програма за
противодействие
на ДДС измамите
▶ Красимир Стефанов,
изпълнителен директор
на НАП

Очаквайте през март

pari.bg Четвъртък 17 февруари 2011

2 редакционна

Мнения

Печеливш
Маню Моравенов

Губещ
Цветан Цонев

▶ Акциите на “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ с изпълнителен директор Маню Моравенов поскъпнаха с близо 4%
по време на последната борсова сесия. Книжата на акционерното дружество, специализирано в развитие на
курортни имоти, бяха сред най-ликвидните, след като
по позицията се изтъргуваха 131 083 акции. Това подреди
компанията в Топ 3 по активност.

Управляваната от Цветан Цонев пътностроителна компания “Трейс Груп Холд” АД загуби близо 2.5% от капитализацията си по време на борсовата търговия в сряда. Дружеството е в състава на 2 от борсовите индекси, а по
позицията му в последната борсова сесия се изтъргуваха
1035 акции. С отчетения спад акциите на “Трейс” коригираха част от силния си растеж от началото на годината.

Коментар

▶ По темата: “Китай
става втората икономика в света, изпреварва
Япония”. Поне 30% от
китайското производство
е пълен боклук, с който не
можеш да си свършиш дори
елементарно работата
или просто работи по
няколко дни. Затова Япония
си е Япония и никакви фалшиви БВП-та не я плашат...
СССРейчо

▶ По темата: “Масово се
отхвърлят и проекти,
писани от евроконсултанти”. В български условия
публикуването на “черен списък” не е адекватен вариант,
защото е опит за лансиране
на определени консултанти
и отваря огромно пространство за корупция. БУЛ,
благодаря за инфото. Явно
има наченки на подобрение
след намесата на Дончев.
УПРАВИТЕЛ
Компании ▶ 2, 14

Тема на деня ▶ 4-5

Европейското
здравеопазване ще
остане недостъпно за
българските пациенти

Сряда

16 февруари 2011, брой 33 (5092)

“Марица 3” на Ковачки
тръгна по стъпките
на “Брикел”

USD/BGN: 1.44769

EUR/USD: 1.35100

Българска народна банка

Българска народна банка

-0.52%

Съв ем
малко,
но над
нулата

+0.52%

Sofix: 448.18

+2.78%

Българска фондова борса

BG40: 134.56

+1.69%

цена 1.50 лева

Българска фондова борса

Икономическият растеж
за 2010 г. e 0.3% доста под очакваното.
Според икономисти
основната причина за
този резултат е отказът
на правителството
от реформи. Все пак
очакванията са, че това е
началото на траен, макар
и бавен растеж ▶ 7

Новини ▶ 6

Пазари ▶ 12-13

Нови проблеми
в Близкия изток
вещаят перфектната
буря за цената на
петрола

Писани от
консултанти
проекти
масово се
отхвърлят

Интервю ▶ 21

▶ Иван Джонов, директор
“Частно банкиране” в
УниКредит Булбанк

Вместо да инвестират
в компаниите си,
собствениците
държат парите си
в депозити

pari.bg Топ 3
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Между 70 и 80% от
проектите, писани
от евроконсултанти, са отхвърлени.

Европейското
здравеопазване ще
остане недостъпно
за българите. Директивата на ЕС за правата на
пациентите при трансгранично здравно обслужване
не носи на практика нищо за
осигурените в България

3

Дълго време туризмът се ползва с
извънредни привилегии. С възстановяването на икономиката
от кризата те трябва да
бъдат премахнати.
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За който е забравил
Зам.-председател на новия аналитичен Център за превенция и
противодействие на престъпност
та и организираната престъпност
БОРКОР щял да бъде бившият
директор на ДАНС по времето на
тройната коалиция Петко Сертов.
Така каза премиерът.
Преди малко повече от година,
когато МВР проведе акцията
“Октопод” и арестува Алексей
Петров, същият премиер каза, че
“има достатъчно доказателства,
правилно са започнали операци
ята, в правилното време”. Тогава
Алексей Петров беше обвинен
за изнудвания, силово събиране
на дългове и рекет, незаконно из
ползване на лица за платени сек
суални услуги, разпространение
на наркотични вещества, незакон
но придобиване на значителни
финансови средства, търговия с
влияние, пране на пари, укриване
на доходи, неплащане на данъци
и източване на ДДС от държавния
бюджет... Зави ли ви се свят?
Още малко по-рано Алексей
Петров занесе на крака в Минис
терския съвет един доклад, който
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В. “Пари”
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По всичко
изглежда,
че Бойко
Борисов и Алексей
Петров са от двете
страни на барикадата. В което
нямаме причина
да се съмняваме,
въпреки че математиката нещо не
ни излиза
изчезнал от кабинета на бившия
премиер Сергей Станишев.
Тогава същият премиер обясни,
че Петров донесъл доклада “в
качеството си на лоялен гражда
нин”.
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Операция “Октопод” беше
превърната от това правителство в знаме на борбата срещу
престъпността. Предполагаме,
че същият премиер трябва да
е съгласен със своя министър
на вътрешните работи, който
определя Алексей Петров като
“обществено опасен”. Предпо
лагаме.
Като съберем първото и второто, излиза, че премиерът е приел
в кабинета си един “обществено
опасен” човек. Това е стара исто
рия, но има нужда от припомняне,
преди да продължим с новите
истории.
След взрива пред редакцията
на в.”Галерия” управляващите
недвусмилено и публично насочи
ха подозренията си към Алексей
Петров. “Службите трябва неза
бавно да се стегнат и да задържат
конспираторите,” каза тогава
Бойко Борисов. После разказа
как бивши депутати от РЗС му
съобщили за готвените конспира
ции. Не каза, че подозира Алексей
Петров, но накара всички да
мислят, че го е казал.
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Няколко дни по-късно
Алексей Петров заяви, че
“има сериозни съмнения”, че
Бойко Борисов е участвал в пла
нирането на стрелбата срещу
него през 2002 г. А на Бойко
Борисов принадлежат думите
“искам само да ви напомня,
че г-н Петров е бил 4 години
всъщност ръководителят на
ДАНС”.
По всичко изглежда, че
двамата са от двете страни
на барикадата. Най-малкото
тези хора не трябва да си имат
доверие. В което нямаме при
чина да се съмняваме, въпреки
че математиката нещо не ни
излиза. Ако Алексей Петров е
лошото ченге, лошото ченге е
било съветник на бившия пред
седател на ДАНС Петко Сертов,
но всъщност лошото ченге е
управлявало ДАНС, то Сертов
няма шанс да бъде от добрите.
Уравнението е лесно за решава
не. А сега един от обявените за
лоши ще се бори с корупцията.
Припомняме тази поредица
от факти за тези, които са ги
забравили.
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На моите коли аз съм
им разпоредил на
пешеходна пътека
да спират и те спират

▶ пункта премина водещият индекс на Българската фондова борса Sofix, след като продължи със силната си серия

Бойко Борисов, министър-председател на България

Коментар

Стига оправдания
Фискалният пакт,
предложен от Симеон
Дянков, е нещо, което
ще намали рисковете
от унгарски, гръцки,
румънски, португалски
и др. подобни сценарии.
Честно казано, омръзнало ми е да слушам
оправдания от български политици и висши
чиновници. Каквото и
да се предложи, дежурните отговори са
„това не може да стане в
България” или „българският народ няма да го
приеме”, или „не зависи
от нас”. Никога не се
търси нещо креативно, а
само се търсят оправдания защо не може да
стане.
Още си спомням как
шеф от МВР обясни по
радиото, че българите
не ползвали интернет,
затова нямало как да се
избегнат опашките за
смяна на лични карти и
паспорти. С над 3 млн.
преброили се по интер-

Георги Ангелов,

старши икономист
в “Отворено общество”

сега имаме шанс да
направим нещо
важно, с което
да се отличим от
останалите проблемни страни.
Т. нар. фискален
пакт, предложен от Симеон
Дянков, е нещо,
което ще намали рисковете от
гръцки, португалски и др. подобни сценарии

нет митът за електронно
неграмотния българин
беше погребан.
Но нямаше да бъде
- ако и Националният
статистически институт
вярваше, че българите
не ползват интернет.
НСИ като бяла лястовичка реши да положи
усилия за предоставяне
на електронна услуга,
вместо да търси оправдания. И пожъна успех. А
безкрайните опашки пред
районните управления на
МВР едва ли са помогнали за повишаване на доверието към полицията.
И с валутния борд
беше така. Трябваше
да минем не просто
през години на висока
инфлация, но и през
хиперинфлация, за да
осъзнаят политиците предимствата на
валутния борд. А ако
се бяха замислили,
можеха да ги осъзнаят
още в началото на 90-те
години, както направиха
естонците.

Успех

И плоският данък не
мина по-различно.
Беше брутално отричан,
твърдеше се, че колкото
и да се намалят данъците, няма да има никаква
полза, защото „българите са си такива”.
Трябваше почти
всички съседни страни да приемат плосък
данък, за да се осмелят
и нашите политици да
го направят. И всички
негативни прогнози
бяха отречени - още в
първата година намаленият корпоративен
данък донесе 40% повече приходи, вместо да
донесе по-малко, както
ни убеждаваха. Плоският данък върху трудовите доходи също отчита
успех - това е единственият данък, приходите
от който продължават
да се увеличават дори в
кризата.
Ето сега имаме шанс
да направим нещо
важно, с което да се

Компании▶ 11
отличим от останалите
проблемни страни от
региона. Т. нар. фискален пакт, предложен
от Симеон Дянков, е
нещо, което ще намали
рисковете от унгарски,
гръцки, румънски, португалски и др. подобни
сценарии.
Като се има предвид,
че само за 20 години
България е фалирала
два пъти, да се гласуват
правила, които ще намалят риска
от фалит, е просто задължително.
Подобни правила бяха
приети в конституцията
на Германия с подкрепа от почти всички
основни партии, леви и
десни.
Казват, че в България
това не можело да стане. А защо да не може?
Още повече че сегашната опозиция следваше
подобни бюджетни
правила, когато беше на
власт.

„Енемона”
основава проектна
компания
за добив на
въглища

компании▶ 14

Икономическото
министерство
прави анкета за
проблемите на
доставчиците със
супермаркетите

Най-накрая

Правителството опитва
да облекчи бизнеса със
законови промени
Проектозакон трябва
да възроди принципа на мълчаливо
съгласие, да развие
публичните регистри
и да определи нов
размер на таксите

▶Египетските власти успяха да възстановят част от националното съкровище, което беше плячкосано от Египетския музей по време на протестите срещу
бившия президент Хосни Мубарак. Намерени са два от осем липсващи артефакта. На снимката - погребалната маска на фараона Тутанкамон			
				
				
Снимка Reuters

В броя четете още

Правителството предложи промени в Закона за
ограничаване на административното регулиране и
административния контрол
върху стопанската дейност,
по-познат с екзотичното си
име ЗОАРАКСД, които да
намалят административната тежест и да подобрят
бизнес средата.
Една от тях е да се възприеме принципът на
мълчаливото съгласие и за
дейности, които подлежат
на регистрационен режим.
Сега той се прилага при
издаването на разрешение
и на удостоверение за извършване на еднократни
сделки.

Мълчалив отказ или
съгласие

Така списъкът с дейности на
администрацията, за които
трябва да важи принципът
на мълчаливото съгласие,
ще се увеличи. Принципът
на мълчаливото съгласие
предвижда бизнесът да получава автоматично зелена
светлина за услуги и регулации, предоставяни от администрацията, освен ако не е
разписано, че за конкретния
случай е нужно специално
потвърждение. Проблемът
е, че откакто е приет законът,
в графата „специално потвърждение” са попаднали
над 90% от всички административни дейности. Така
реално този принцип, макар
и съществуващ, почти не се
прилага.
Промените предвиждат
всички административни органи, които издават лицензи
и извършват регистрация,
да създадат и да поддържат
раздели към публичните регистри с информация за по-

дадените документи. Целта
е да се осигури публичност и
прозрачност на движението
на постъпилите преписки.
Информацията ще може да
се следи безплатно, а длъжностните лица, които не водят регистри, ще подлежат
на наказание.
Корекции
при таксите

Предвижда се и изработването на нова методика за
определяне на размера на
всички такси, събирани за
администрираните услуги.
Предвижда се да не се събират такси за отстраняване на
нередовности и/или за предоставяне на допълнителна
информация. Приходите от
таксите не може да се изразходват за допълнително
материално стимулиране на
служителите на административните органи, а само за
повишаване на качеството
на предоставяната услуга, е
посочено в проектозакона.
Ани Коджаиванова
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МВР и парламентът са “отличници”
по безхаберие към личните данни
Програма “Достъп
до информация”
отличи и мобилните
оператори за
особени заслуги
в нарушаването
правото на лична
неприкосновеност
Трите мобилни оператора
“М-Тел”, “Глобул” и “Виваком”, Министерството
на вътрешните работи и
Народното събрание на Република България са носителите на тазгодишните
антинагради “Биг Брадър”,
които неправителствената организация Програма
“Достъп до информация”
(ПДИ) връчва за пети път.
Те се присъждат на институции, компании или
личности, които със своите действия са нарушили
правото на лична неприкосновеност и защитата на
личните данни на гражданите. Журито, съставено
от членове на ПДИ, специалисти по право и защита
на личните данни и журналисти, призна, че тази
година значимите случаи на
нарушения са били повече,
съответно е имало и по-голям избор. Представители
на “отличените” компании
и институции обаче така и
не се появиха да получат
антинаградите си. Мобилните оператори предпочетоха и да не коментират.
Актуален системен
проблем

В категорията на държавните институции на-

Други
“отличници”

▶ Сред другите номинирани са институции като
прокуратурата заради
това, че умишлено прескача съда и изисква директно
от мобилните оператори
трафични данни.
▶ Министерството на
земеделието е в списъка
за абсурдни текстове в

градата си поделят Народното събрание и МВР
заради актуалния скандал
с подслушванията и използването на специални
разузнавателни средства.
Според председателя на
ПДИ Гергана Жулева
скандалите са актуални
сега, но те са плод на системен проблем - от една
страна, липсва адекватен
регламент, който да гарантира правата на хората при
използване на СРС, тоест
парламентът е изготвил
закон за СРС с твърде много слабости, а направените
през годините промени
дори са го задълбочили.
От друга страна, липсва и
ефективният контрол в лицето на парламентарната
подкомисия за контрол на
СРС - тя не е активна, не е
разпознаваема като орган,
не е прозрачна в работата
си. Няма да сбъркаме, ако
кажем, че тази комисия
принципно не прави нищо, добави и Александър
Кашъмов, шеф на правния
отдел на ПДИ.
МВР пък, вечният номиниран за антинаградите
“Биг Брадър” по един или
друг повод, получава наградата заради липсата на
каквито и да било задръжки
при обема и честотата на
използваните СРС, както и
за липса на контрол.
Вашият мобилен оператор с лични данни

Няма изненади и при наградените в сферата на
частните компании. Тази
година вечните заподозрени - мобилните оператори,
Закона за пчеларството,
които задължават пчелари да окачват ЕГН-тата
си по оградите. Номинирана е и БСП с лидера
си Сергей Станишев за
предизборен политически спам чрез мобилните
телефони.
▶ В частната сфера пък
са номинирани “АлкателЛусен” - преди по-известна като БТК, която е

Снимка shutterstock

са надделели над другите
вечни заподозрени - компаниите за комунални услуги. “М-Тел”, “Глобул” и
“Виваком” са взели връх
благодарение на няколко
заслуги. Една от тях е прехвърлянето на бази лични
данни на клиенти без тяхното знание - например
данни на длъжници на компанията към частни фирми
за събиране на задължения.
Друго често нарушение на
мобилните оператори е
това, че продължават да
поддържат в регистрите си
личните данни на клиенти,
които от години вече не са
им клиенти.
Ани Коджаиванова

задължила своите служителки да предоставят
информация за бременност, “Алфа банк” - за скандала с разпилените листи
с лични данни на клиенти, изхвърлени ненарязани в боклука, болница
в Смолян, която изисква
от всички посетители
пръстови отпечатъци, и
други още по-големи куриози.

Мобилните компании дават
лични данни на трети страни
Присъждаме обща награда на мобилните оператори, защото нарушенията,
които визираме, се отнасят
и за трите компании.
Първото е прехвърляне на
бази лични данни на клиенти, без да ги уведомяват,
към трети лица. Още при
сключването на договорите
мобилните компании имат
задължението много ясно
да обясняват на своите
клиенти дали смятат да
предоставят личните им
данни на трети лица, с каква цел, в какви случаи и
т. н. Това се прави със
смесен успех, като найчесто тази информация е
завоалирана зад по-общи
текстове и почти го няма
написано ясно.
От друга страна, когато
имат несъбрани задължения, мобилните компании
търсят алтернативи да ги
съберат. Те не се насочват
към съдебната система,

Красимир Димитров,

член на Комисията за защита на
личните данни

За задър
жането
на лични
данни трябва
да има правно
основание
а решават да прехвърлят
задълженията на фирми
събирачи на вземания
срещу определен процент. Проблемът е, че не
уведомяват длъжниците
си за това и така те, без да
знаят, стават длъжници
на друга компания, която
започва да им влияе чрез
обаждания, съобщения и
т. н. Най-често става дума
за задължения, които дори
няма как да бъдат събрани

принудително, защото са
приключени по давност.
При всички случаи компанията трябва да уведоми
своите клиенти/длъжници,
че прехвърля данните им
на трето лице, а това не се
прави.
Друг сериозен проблем е
неактуалното поддържане
на регистър. Има случаи, в
които лица, които някога са
били клиенти на компанията, но вече отдавна не са,
продължават да съществуват в регистрите. Това е
задържане на лични данни,
без да има някакво правно
основание. Това се прави,
защото информацията им
трябва в бъдеще за маркетингови цели примерно и
т. н. За съжаление обаче
по-често тази информация
си има цена и тя може да
бъде продадена. Лошото е,
че има и недобросъвестни
лица, които се възползват
от това.

Само десет дни от отпуската ще се прехвърлят за следваща година
Опозицията
предупреди, че
Конституционният
съд може да
отхвърли промените
в Кодекса на труда,
защото отнемат
права със задна дата
Само десет дни от платения годишен отпуск ще
може да се прехвърлят
в следващата календарна
година, решиха депутатите при второто четене на Кодекса на труда.
Първоначалното предложение беше да може да се
прехвърлят двадесет дни
- десет по лични и още

толкова по производствени причини.
Неизползваният отпуск
от 2010 г. пък ще може да
се ползва до 31 декември
2012 г. А предложението
на Коалиция за България,
ДПС и Синята коалиция
целият отпуск за 2010 г.
или част от него да може
да се ползва безсрочно
беше отхвърлено.
Под въпрос

Опозицията предупреди,
че има опасност Конституционният съд да отмени
измененията в Кодекса на
труда. Причината е, че
чрез тях се отнемат права
със задна дата. “В решението на Конституционния

съд е казано, че давностният срок започва да тече
занапред, което означава
- след влизане на закона
в сила.
От БСП също предупредиха, че Кодексът на труда
може да се озове отново
в Конституционния съд,
след като веднъж го пратиха там и ограниченията
за прехвърляне на отпуски
от предишни години беше
отменено.
Другите
промени

Д е п у т ат и т е п р и еха и
предложението за графици на отпуските. Всеки
работодател трябва да изготви график на отпуски-

те на служителите си до
31 декември предходната
година.
Срокът за тази година е
31 март. А графиците трябва да се направят така, че
всеки служител да може да
излиза в отпуск до края на
всяка година.
Неползваните отпуски за 2010 г. ще бъдат с
двугодишен давно стен
срок. Ако не се използват
през това време, те ще
бъдат загубени от работниците. Служителите ще
имат право на обезщетение при прекратяване на
служебните правоотношения, ако давността не
е изтекла.
Радослава Димитрова

▶Неползваните отпуски за 2010 г. ще бъдат с
двугодишен давностен срок. Ако не се използват, те
ще бъдат загубени от работниците
снимка емилия костадинова
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Шефът на ДАНС подаде
оставка заради СРС скандала

Председателят на агенцията Цветлин Йовчев депозира оставката си
заради обвиненията на Борисов към него
Цветлин Йовчев депозира в
Министерския съвет оставка
като председател на ДАНС.
Като мотиви за решението си
посочва оценката на Бойко
Борисов за цялостната му
дейност като ръководител
на ДАНС и неколкократно
изразеното недоверие към
него. Премиерът още не е
взел решение дали ще приеме оставката.
Мотивите

„Мотивите ми за подаване на
настоящата молба за предсрочно прекратяване пълномощията ми на председател
на Държавна агенция „Национална сигурност” при Министерския съвет на Република България са: оценката ви
като министър-председател
на Република България за
цялостната дейност на ръководената от мен Държавна
агенция „Национална сигурност”; неколкократно изразеното недоверие към мен като
председател на ДАНС; неоправдаване на очакванията
ви по отношение на това кои
следва да бъдат приоритетите
и какво конкретно следва да
върши агенцията съгласно
действащия в момента Закон
за ДАНС.”
Острите критики на
Борисов

Йовчев депозира оставката
си само часове, след като в телевизионно интервю премиерът Бойко Борисов отправи
остри критики към работата
на агенцията и нейния председател. Пред bTV Борисов
обяви, че е възможно да има

Среднощен
дебат
ЕК похвали
Закона за СРС,
но не и
прилагането му
▶ Обсъждането на скандалите със СРС-та в България, което се проведе в
Европейския парламент
вечерта на вторник
срещу сряда, се превърна
в поредния спор между
български евродепутати в полупразна зала. Той
разцепи депутатите от
групата на ЕНП, като
изправи членовете от
ГЕРБ и десницата едни
срещу други в спора.
▶ Дебатът започна с
изказване на еврокомисаря по развитието Андрис
Пиебалгс, според когото
няма противоречие на
Закона за СРС със законодателството в ЕС. Той
обаче наблегна, че все пак
е важно той да бъде спазван от българското правителство и че подслушването е допустимо да се
използва само при извънредни обстоятелства.

кадрови промени в ДАНС,
ако ръководството й не може
да защити сигурността и информацията, която има. „То
тогава тази служба генерира
проблеми, а не спокойствие”,
коментира премиерът. Реакцията е в рамките на скандала
около използването и изти-

чането на специални разузнавателни средства. Борисов
обяви, че в разговор с Йовчев
е поискал от него пакет от
мерки за СРС.
За Цветанов скандалът е несериозен

Министърът на вътрешните
работи Цветан Цветанов от
своя страна за пореден път
потвърди, че не възнамерява
да се оттегли от поста си
въпреки натиска за неговата
оставка във връзка със СРС
скандалите и новата му дейност като председател на
предизборния щаб на ГЕРБ
за местните и президентските избори. Той окачестви
като несериозни въпросите
дали ще се откаже от министерстването. Цветанов
допълни, че основната концентрация в ежедневната
му дейност е насочена към
провеждането на специализирани полицейски операции, свързани с наказателния
кодекс. В същото интервю
по-рано обаче Борисов не
изключи възможността да
се раздели с вътрешния си
министър, „ако бъде установена неговата вина. Вина
е, ако не се установи необходимата организация, ако не
се направи така, че службите
да работят в услуга на обществото. Дали има вина - това
е работа на прокуратурата”,
обясни премиерът. Йовчев
е обвиняван за изтичанията
на СРС-та, а обществената
реакция срещу Цветанов е
срещу безконтролното и масово подслушване.

▶ Цветлин Йовчев стана първата жертва на СРС скандала

Неизбежно
И мониторинговият доклад
се занимава със
СРС-тата

▶ Европейският съюз иска
българските управляващи да дадат гаранции,
че специалните разуз-

навателни средства се
използват по предназначение. Това става ясно
от междинния доклад
на ЕК за България, съобщи в. „Сега”, като цитира източник, запознат с
черновата на документа.
▶ В доклада, който трябва да бъде представен
в петък, се изказват и

Снимка Марина Ангелова

притеснения относно
възможността дела за
конфискация да тръгват по анонимни скандали, както предвижда
проектът за нов закон
„Кушлев”, както и за
недостатъчната прозрачност, с която е
направено ключово назначение в съдебната власт.

Филип Буров

Работната група за Закона за СРС
всъщност няма да пише поправки
Групата към
правосъдното
министерство само
ще посочи недостатъците в текстовете
Междуведомствената работна група под ръководството
на правосъдния министър
Маргарита Попова, която
обсъжда Закона за специалните разузнавателни
средства, няма да подготвя
поправки в нормативния
акт. Експертите единствено
трябва да посочат недостатъците на текстовете и ще
дадат становище.
Един от участниците в
работната група - Александър Кашъмов от Програма
„Достъп до информация”,
обясни, че от първата среща
на групата е станало ясно, че

от нея не се очаква да изготви
конкретни текстове, а да даде
предложения за такива. „Не
знам дали ние ще участваме
в новите формулировки, но
ще участваме във формулирането на проблемите”,
обясни той.

той посочи това, че хората
нямат право да бъдат информирани, когато спрямо тях са
били прилагани специални
разузнавателни средства, и да
търсят обезщетение.
Злоупотребите

Законът има много
трески за дялане

Кашъмов отбеляза, че има
много проблеми и пробойни
в сегашния закон. „Първо,
обхватът на приложението
на СРС е твърде широк, като
не е ясен обхватът на понятието „национална сигурност”
например, за което може да
се ползват. Второ, считаме,
че е доста формалистична
процедурата по разрешаване на ползването на СРС,
което води до това, че не се
осъществява реален контрол

▶След санкция на премиера Бойко Борисов под ръководството на Маргарита Попова беше създадена работна група за Закона за СРС
Снимка Емилия Костадинова

и почти няма случаи на откази”, заяви той. Като други
нерешени въпроси Кашъмов
посочи липсата на процедури, по които министърът
на вътрешните работи осъ-

ществява контрол по закона, и липсата на достатъчно
капацитет и правомощия на
парламентарната подкомисия за контрол на СРС. Като
особено сериозен проблем

В началото на месеца парламентарната подкомисия
за контрол на СРС излезе
с доклада, в който се предлага промяна на законодателството, като например
прехвърляне на контрола
към Министерството на правосъдието.
По-късно бяха изнесени
данни, според които за две
години разрешенията за използване на специални разузнавателни средства са се
увеличили тройно до почти
16 000, но същевременно само около 12% от тях са влезли

като доказателства в съда.
Безконтролното прилагане
на СРС е повод и за поредното дело срещу страната ни в
Страсбург. Адвокат Михаил
Екимджиев съобщи, че е подал жалба до Европейския
съд относно нарушаването на
човешките права с прилагането на СРС. Преди три години
Асоциацията за европейска
интеграция и права на човека
спечели в Страсбург дело,
посветено на проблемите с
незаконното и произволно
подслушване в България. Като резултат в края на мандата
на тройната коалиция беше
създадено Бюро за контрол
на СРС. То обаче беше разформировано с идването на
власт на ГЕРБ и заменено с
парламентарна подкомисия,
която действа до днес.
Филип Буров
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Проверката за имотното състояние на
Цветанов ще е готова следващата седмица
Шефът на НАП ще
докладва резултатите
пред комисията за
борба с корупцията
Следващата седмица публично ще бъдат представени резултатите от проверката на имотите и доходите на вицепремиера и
вътрешен министър Цветан Цветанов. Това каза в
интервю за в. „Пари” изпълнителният директор на
Националната агенция за
приходите Красимир Стефанов. По думите му той
ще представи данните от
проверката на заседанието
на Комисията за борба с
корупцията идната седмица. Шефът на НАП беше
категоричен, че ще бъдат
поканени и всички медии.
Той уточни, че Цветанов е
първият български гражданин, който се е съгласил данните от данъчната
му декларация да станат
публично достояние. След
това документите ще бъдат
предадени на Софийската
градска прокуратура.
На въпрос защо толкова
много се бавят резултатите,
Стефанов обясни, че подобна проверка обикновено трае
между 5 и 6 месеца. В случая
с Цветанов обаче срокът
е бил съкратен до 4 месеца. Крайният срок, в който
трябва да бъдат оповестени
резултатите, е 26 февруари.
Данъчните проверяват както доходите и имотите на
вътрешния министър, така

Справка
Доходи
и разходи

▶Самият Цветанов още миналата година обясни пред парламента, че всичко
около имотното му състояние е напълно законно	
Снимка боби тошев

и тези на съпругата му и
нейните родители.
Откъде тръгна
всичко

В края на миналата година
Сметната палата публикува
имотните декларации на управленския елит. От данните
стана ясно, че вицепремиерът Цветанов притежава 6
недвижими имота и е спестил 124 хил. лв.

Опозицията веднага реагира и поиска да се направи
проверка откъде Цветанов
като редови служител на
МВР, след това зам.-кмет на
София и лидер на партия е
имал средствата да придобие
тези имоти. По-късно вицепремиерът и министър на
финансите Симеон Дянков
възложи на НАП-София да
проверят имотното и доходното състояние на вътрешния

министър.
Самият Цветанов още миналата година обясни пред
парламента, че всичко около
имотното му състояние е
напълно законно. По думите
му повечето от имотите са
наследство по линията на
неговите и на съпругата му
родители. А купените от него
са с банкови заеми.
Стана ясно, че спестените
пари на Цветанов са от кон-

▶ Според
декларациите на
Цветан Цветанов,
подадени в Сметната
палата, когато той
е бил зам.-кмет на
Столичната община
през 2005 г., има 7
имота, два от които
апартаменти от
по 200 кв. м в кв.
„Изток”, и 47 872 лв.
Абсолютно същото
е имуществото му,
когато напуска този
пост през 2006 г.
▶ Когато става
министър през 2009 г.,
той декларира 5 пъти
по-голямо състояние
- банкови влогове 102
950 лв., както и два
апартамента, закупени
през 2008 г. Единият
от апартаментите
е платен с ипотечен
кредит, вторият е

султации по хармонизиране
на българското законодателство с европейското. От
2000 до 2009 г. семейството
на Цветанов е имало общ
доход 385 хил. лв. Платило
е 64 хил. лв. данъци и са
останали 320 хил. лв., обясни
Стефанов.
И други попаднаха
под ...

Подобна проверка на до-

на стойност 146 436
лв. Така през 2008
и 2009 г. Цветанов
е разполагал общо
с 249 386 лв., с част
от които е платен
новият апартамент,
а останалото е във
влогове в банки.
▶ Брутната заплата
на Цветанов като
лидер на партия ГЕРБ
е била 1200 лв. Той я е
получавал от март 2007
г. до назначаването му
за министър през юли
2009 г.
▶ Според втората
му декларация
като министър,
подадена през 2010 г.,
в която се посочват
само промените
в имотното
състояние, настъпили
в предходната
година, той е получил
34 931 лв. извън
основното трудово
възнаграждение, както
и 14 250 лв. от друга
стопанска дейност.

ходите и имотите преди
време НАП направи и на
лидера на ДПС Ахмед Доган, тя беше предадена на
прокуратурата. Тъй като
Доган не е дал съгласието
си да отпадне данъчната
тайна, данните от проверката останаха скрити за
обществото.
Биляна Вачева
Цялото интервю с Красимир
Стефанов четете на стр. 22-23

Русия се отказа от „Бургас - Александруполис”,
но после се самоопроверга
На среща за
нефтопровода днес
в Рим ще стане ясно
дали се отказва от
него
Възможно е Русия да се откаже от участието си в петролопровода „Бургас - Александруполис”, съобщиха руските
медии. Новината дойде само
седмица след като страната,
отново през медиите, се опита да упражни натиск върху

Очаквано
ТЕЦ „Марица
Изток 3” ще
обяви купувача
си през март
▶ „Енел” трябва да обяви
новия собственик на
ТЕЦ „Марица Изток 3”
до средата на март 2011
г., съобщи главният
изпълнителен директор
на италианската
компания Фулвио
Конти.
▶ Продажбата на
топлоелектрическата
централа беше

България по отношение на
АЕЦ „Белене”.
Слухове

Според изнесената информация руските компании, участващи в проекта
- „Транснефт”, „Роснефт” и
„Газпром нефт”, най-вероятно днес ще решат да преустановят финансирането
за тръбата. Това се очаква
да стане по време на заседанието на надзорния съвет на проектната компания
отложена от края на
миналата година за
тази. „Енел” продава
дела си от 73%. Един от
сигурните кандидати
за изкупуването на
този дял е руският
холдинг „Интер Рао”.
▶ По информация на
Конти преговори се
водят с два купувача.
Освен „Интер Рао”
интерес към „Марица
Изток 3” имат и
американският
инвестиционен фонд
Contour Global, и
австрийската енергийна
компания EVN.

„Транс Болкан Пайплайн”
в Рим днес. По-късно от
„Транснефт” беше отречено
намерението на акционерите
да закриват проекта.
Правителствено
хладнокръвие

Българското правителство
не е било уведомено за
евентуално прекратяване
на проекта. Новината за
оттеглянето на руските
компании беше приета положително от управляващите. Според финансовия
министър Симеон Дянков,
ако руснаците се откажат
от „Бургас - Александруполис”, това ще е добро
решение и за страната. По
думите на вицепремиера
по този начин те си признават, че вината е в тях, и
нашата страна ще може да
продължи напред. Подобен беше и коментарът на
икономическия министър
Трайчо Трайков, според
когото, ако Русия се откаже от проекта, той очевидно няма да се осъществи,
но не по вина на България.
Дянков определи слуховете за отказа на руските
акционери от проекта като

„обичайни ходове, които
руската страна многократно е правила в последната
година по какви ли не проекти”. Той заяви, че това
е начин Русия да изрази
недоволството си от развитието на проекта.
Отлагане

България отлага вече два
пъти екологичната оценка
на нефтопровода. Освен това държавата не е плащала
повече от година вноските
си като акционер, които са
около 5 млн. EUR годишно. Според Симеон Дянков
България няма да плати
дължимите суми, преди да
види каква ще е оценката
по ОВОС на Министерството на околната среда
и водите (МОСВ). Едва
тогава и правителството
ще вземе решение дали
ще продължи участието си
в строителството на нефтопровода. Освен нас обаче
задължения е натрупала и
Гърция - третият участник
в изграждането на петролопровода, което още повече
поставя под въпрос неговото бъдеще.
Елина Пулчева

▶Министрите на финансите и на икономиката показаха задоволство от новината за очаквания отказ
от тръбопровода
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Идеята за уеднаквяване
на данъците в ЕС
изправи
нови срещу стари
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Планът на Меркел и Саркози
обещава растеж и стабилност
на Стария континент.
Многобройните му критици обаче
виждат в него разделение на ЕС
„Не може някой да каже, че
сам определя данъчните си
приходи, а в същото време
да си прехвърля дълговете на
друг.” Това коментира преди
време френският президент
Никола Саркози, с което очерта болната точка на стабилните европейски държави и
аргументира нуждата от общо
икономическо управление на
Стария континент. Идеята
беше доразвита и доуточнена
с германския канцлер Ангела
Меркел и облечена в благородната формулировка „пакт
за конкурентоспособност”,
който беше представен на
срещата на Европейския съвет в началото на месеца.
Предложените от двамата
лидери мерки трябва да подобрят позициите на Европа
на световния пазар и да засилят растежа. Освен че е доста
спорен и ще минат много месеци, преди да бъде приет (ако
въобще бъде приет), планът
крие опасност за разделяне
на Стария континент.
Сериозен отпор

Меркел и Саркози предлагат

Иглика Филипова
iglika.philipova@pari.bg

да се създаде пакт за конкурентоспособност, който
да задължава страните от
еврозоната да провеждат
стабилна социална и фискална политика. Проектът
съдържа шест мерки, които
трябва да бъдат приложени
от отделните държави в срок
от 12 месеца. С изключение
на по-консенсусната идея
за изработване на режим за
управление на банкови кризи, останалите предложения
вече срещат сериозен отпор
от отделни правителства.
Най-много са противниците
на премахването на индексацията на заплатите с процента на инфлацията и вдигането на пенсионната възраст.
Със сигурност няма лесно

да бъде приложена и идеята
за взаимно признаване на
дипломите за образование и
квалификация, което иначе
има добрата цел да улесни
движението на работници.
Чуха се гласове и срещу
въвеждането на механизми
за предупреждение при дълг
в националните конституции
(т. нар. дългови спирачки),
макар че идеята има и своите
поддръжници, включително
и България. Предложението
за създаване на обща база за
изчисляване на данък печалба обаче на практика разделя
Европа на две - на стари,
стабилни държави с високи
ставки и на нови, предимно бивши комунистически
страни, които разчитат на
ниските данъци, за да догонят първите в ЕС. Изключение тук прави Ирландия,
която не принадлежи към някогашния соцблок, но също
вярва в малките ставки.
Измерими показатели

Берлин и Париж предлагат
напредъкът на отделните
държави по мерките в пакта

да се оценява по обективни
критерии на базата на измерими количествени показатели. Това ще гарантира,
че страните ще поддържат
сравнително близки разходи за труд, че пенсионните
им системи ще останат стабилни в дългосрочен план,
че данъците ще осигуряват
достатъчно бюджетни приходи, за да се избегнат значителни дефицити, както и
че ще се правят достатъчно
инвестиции в образование,
иновации и инфраструктура.
Предложението предвижда и
периодично да се прави преглед на изпълнението на пакта, както и да бъде изготвен
механизъм за налагане на
санкции при неизпълнение
на заложените мерки.
Социален модел

Достатъчно критици вече си
спечели социалната част от
плана, който включва промяна на пенсионната политика
на отделните държави, която
да отрази демографските
промени. Като се има предвид, че населението в Европа
застарява, това на практика
означава вдигане на пенсионната възраст. „Не ми се
иска да кажа на сънародниците си, че трябва да работят по-дълго”, коментира
австрийският канцлер Вернер Файман. Именно френският президент би трябвало
да знае това най-добре, тъй
като наскоро му се наложи
да въведе такива промени в
страната си.

Друг елемент е премахване
на автоматичното индексиране на заплатите с процента
на инфлацията. Под една или
друга форма тази практика
се прилага в Белгия, Кипър,
Люксембург и Малта. Тя
важи и за служителите на
всички европейски институции, но планът засяга само националните политики.
Интересно е да се отбележи,
че три от четирите споменати страни (без Кипър) имат
едни от най-високите корпоративни данъци в Европа,
което обяснява как може да
си позволят да използват тази система. Като установен
от десетилетия „социален
модел” описа белгийският
министър-председател Ив
Льотерм обвързването на
заплатите с промените в цените. Аргументът на Берлин
и Париж обаче е, че това
подклажда инфлация и не
е здравословно за икономиката.
Фискални инициативи

И ако повишаването на пенсионната възраст в България
е неизбежно, а индексирането на заплатите е само
елемент от синдикалните
пожелания, то фискалните
инициативи на Меркел и
Саркози пряко засягат страната ни. За държави като
Германия и Франция, които са известни с едни от
най-високите корпоративни
данъци в Европа, ниските
ставки в част от ЕС са трън
в очите. Въпреки че беше

принудена да разчита на
ЕС и МВФ за спасителна
помощ, Ирландия успя да
отбие атаките за повишаване
на данък печалба, като заяви,
че ставката от 12.5% е „национална емблема”. „Ние се
състезаваме със страни извън ЕС”, коментира министър-председателят Брайън
Кауън. Против предложението се обяви и Кипър, където
компаниите плащат същата
10-процентна ставка като
в България. Финансовият
министър Симеон Дянков
също не е привърженик на
идеята, тъй като ниският
данък е основният аргумент
на правителството за привличане на чуждестранни
инвеститори.
Дъмпинг
vs конкуренция

Меркел нарича това данъчен
дъмпинг. Други пък смятат,
че е трудно да се определи
откъде започва дъмпингът и
къде свършва конкуренцията. „Не смятам, че трябва
да приемаме данъчната конкуренция между страните
членки като проблематична”, коментира наскоро в
интервю за в. „Пари” еврокомисарят за данъчното
облагане Алгирдас Шемета.
Той обаче смята, че много ниската или нулева корпоративна данъчна ставка
едва ли е най-ефективният
начин за стимулиране на
икономиката и поддържане
на публичните финанси, като
се имат предвид настоящите
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Фондът за еврозоната е
козът на Германия
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ФИНЛАНДИЯ

Решение по
цялостния пакет
от мерки за
стабилизиране се
очаква до края на
март
Бурните реакции, които предизвика предложеният от
Германия и Франция пакт
за конкурентоспособност, не
дават много основания за оптимизъм, че планът ще мине.
Не трябва да се забравя обаче, че в ръкава си Меркел
има силен коз - постоянния
фонд за стабилност в Европа. И ако умело си изиграе
картите, не е изключено да
изтъргува подкрепата си за
механизма срещу категорични, конкретни и обвързващи
мерки за дисциплина, поне в
еврозоната.
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бюджетни ограничения в
повечето държави. Според
еврокомисаря това, от което
Европа се нуждае, са общи
правила за изчисляване на
данъчната база за компаниите в ЕС, което ще облекчи
правенето на бизнес в съюза.
В момента всички страни
имат собствена система за
това, като в някои към държавните данъци се добавят
и местни или допълнителни
социални ставки, а в други
има разделение между малки
и големи компании според
оборота или печалбата им.
Разединени
в единството

Пактът Меркел - Саркози
обаче отива по-далече. Макар че германският канцлер
твърди, че иска ЕС и еврозоната да растат заедно, като
имат по-близка координация,
а френският президент обяснява, че мерките ще засилят
конкурентоспособността в
еврозоната, но са отворени
и за други членки на ЕС,
които искат да се присъединят, предложенията оставят
усещането за разделение.
За Европа на две скорости.
Европа, в която лидерската
роля принадлежи на еврозоната, а другите страни от ЕС
трябва сами да решат дали да
изберат бързата или бавната
лента. Това не звучи точно
като девиза на ЕС „Обединени в различието”. По-скоро
създава представата за един
съюз, разединен в единството. 

ПАКТ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

1.

Премахване на индексацията
на заплатите с процента на инфлацията

2.

Взаимно признаване на дипломите за образование
и професионалните квалификации, за да се улесни движението
на работници в Европа

3.

Създаване на обща база за изчисляване
на корпоративния подоходен данък

4.

Промяна на пенсионната система
с цел да се отразят демографските промени

5.

Задължение всички страни членки да въведат механизми
за предупреждение при дълг в своите конституции

6.

Установяване на национален режим
за управление на банкови кризи

ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА
Индикатор, който
Стабилност на
Минимален дял за
измерва ценовата
публичните финанси
инвестиции в
конкурентоспосо�
�предстои да се
научно�развойна
бност �напр.
определи начинът на
дейност,
стабилността на
изчисляване�
образование и
реалните разходи за
инфраструктура като
труд, промяна на
процент от брутния
разходите за труд в
вътрешен продукт
зависимост от
�предстои да се
промените в
определи процентът�
производителността�

Идеята за общо икономическо управление в Европа
(тогава наречено „икономическо правителство”) беше
предложена от Саркози преди повече от година. Тогава
тя беше посрещната критично от Германия. През
изтеклите оттогава насам
месеци обаче лидерите на
двете страни установиха,
че имат общи интереси не на последно място това
включва и стабилна обща
валута, и успяха да изгладят
различията си.
Мерките в пакта обаче
имат за цел не само да дисциплинират. Одобряването
на общ европейски план има
ключова роля за успокояване на финансовите пазари.
Проточилите се преговори
и звучното несъгласие на
някои страни с част от идеите оставят у инвеститорите
впечатлението, че Европа не
може да съгласува обща икономическа политика. И тъй
като Берлин обвързва това
с фонда за еврозоната, разбираеми са притесненията
на страни като Португалия,
че тази нерешителност се
отразява на стабилизирането
на еврото.
Последен график

Според последния график
цялостният пакет ще бъде обсъден в тесен кръг от
лидерите на еврозоната на
11 март. Там трябва да се
стигне до обща позиция,
която да бъде представена
за одобрение на срещата на
Европейския съвет на 24-25
март, което не изключва и
други преговори междувременно. Именно на срещата
в Брюксел в края на следващия месец ще стане ясно
и как точно ще изглежда
Европейският механизъм за
стабилност, който ще замени
временния фонд за еврозоната през 2013 г. По време
на разговорите си в началото
на седмицата финансовите
министри от еврозоната постигнаха договорка само за
размера му - 550 млрд. EUR.
Как обаче ще се финансира
фондът и как ще работи, ще
бъде част от общата сделка за пакта на Германия и
Франция.

Ангела Меркел,

канцлер на Германия

Никола Саркози,

президент на Франция

Готови сме да предприемем
допълнителни решителни
стъпки. Целта на този пакт е
дългосрочно подобряване на
конкурентоспособността на
участващите държави, за да се
постигне по-сериозно икономическо
сближаване. Това ще стане на
базата на конкретни ангажименти
- по-амбициозни и обвързващи от
тези, съгласувани вече от ЕС-27
Смяна на подхода

Меркел винаги е смятала за
свое основно задължение
да пази парите на германските данъкоплатци. Още
в началото на финансовата
криза през есента на 2008
г. тя заяви, че германците
няма да плащат за спасяването на закъсали ирландски
банки, с което очерта подхода, който щеше да следва
през следващите години
на проблеми в еврозоната.
Канцлерът беше основен
противник на отпускането на финансова помощ за
Гърция и имаше сериозни
резерви за създаването на
спасителен фонд за страните от еврозоната. Затова тя
винаги е била обвинявана,
че реагира бавно и върви
след събитията.
Сега Меркел е решила да
поеме лидерската роля и
да поправи това, което тя
вижда като недостатъци на
валутния съюз. Идеята й да
затегне коланите на страните
в еврозоната и да им наложи
германската фискална консервативност не е лишена от
политическа логика. Християндемократическият съюз

на канцлера ще се състезава
на избори в седем германски провинции тази година.
Сега е моментът Меркел да
покаже на данъкоплатците,
че Берлин ще получи нещо
в замяна на помощта си за
другите държави.
Добавена стойност

Съществуват съмнения за
това каква стойност добавя
предложението на Германия
и Франция към съгласуваните вече мерки за стабилност, които бяха приети от
лидерите на 27-те страни в
ЕС. Чрез тях беше въведен
т. нар. европейски семестър,
който предвижда всички
правителства да представят проектобюджетите си
за одобрение в Брюксел.
Според канцлера Меркел
обаче това не е достатъчно.
Затова заедно с френския
си съюзник тя предлага
конкретни по-обвързващи
ангажименти. Ако пактът
за конкурентоспособност
наистина бъде приет, това
може да доведе до трайни
промени в структурата на
ЕС и до изцяло нова картина на Стария континент. 
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Съветник на канцлера Меркел ще
оглави германската централна банка
Номинирането на
Йенс Вайдман за
ръководител на Бундесбанк е сигнал за
започване на надпреварата за председател
на ЕЦБ
Главният икономически съветник на германския канцлер Йенс Вайдман е номиниран за поста управител
на Бундесбанк, след като
сегашният шеф на централната банка Аксел Вебер се
оттегли в края на април. Това
обяви Ангела Меркел вчера,
като посочи, че Вайдман
ще защитава германската
„култура на стабилност” в
управителния съвет на Европейската централна банка
(ЕЦБ). За негов заместник
ще бъде назначена Сабине
Лаутеншлегер от банковия
регулатор Bafin.
Бляскава кариера

Четиридесет и две годишният Вайдман е съветник
на Меркел от пет години.
Участвал е активно в договарянето на споразуменията в рамките на Г-8, както
и при изготвянето на спасителни планове по време
на кризата за германските
банки и за автомобилната
компания Opel. Преди това
е работил във френската
централна банка и Международния валутен фонд.
Създава си име в професионалните среди като секретар на германския съвет на
икономическите експерти,

който консултира правителството и централната
банка. За поста в Берлин го
предлага Вебер, който му е
преподавал в университета
в Бон и е бил впечатлен от
познанията му.
Макар че Вайдман не дължи бляскавата си кариера на
партийна принадлежност,
съществуват опасения, че
номинацията му е повече
политическа, отколкото
практическа. Някои наблюдатели смятат, че връзките
му с Меркел може да се отразят на независимостта на
Бундесбанк. Според други
обаче историята показва, че
след като започнат работа,
всички централни банкери в
Германия стават независими
от тези, които са ги назначили. Затова те очакват, че
от май нататък Вайдман ще
прехвърли своята лоялност
от Меркел към Бундесбанк.
Начало
на състезанието

Номинирането на Вайдман
се възприема като сигнал
за започване на европейската надпревара за поста
председател на ЕЦБ. Преди да обяви оттеглянето си
от Бундесбанк, Вебер беше
най-често спряганият кандидат за наследник на ЖанКлод Трише, чийто мандат
изтича през октомври. Друга
възможна германска кандидатура е Юрген Щарк, който
е член на изпълнителния
съвет на ЕЦБ. Като много
обещаващ вариант доскоро
се спрягаше и ръководителят на Европейския фонд за

▶ Четиридесет и две годишният Йенс Вайдман не дължи успеха си на политическа принадлежност, а на
уменията си										
снимки reuters

финансова стабилност Клаус Реглинг, но наскоро той
отхвърли тези спекулации
и каза, че има „страхотна
работа”.
В момента приоритет за
Германия е да уточни кой
ще поеме Бундесбанк, както и да договори пакета с
мерки за еврозоната преди
срещите на върха през март.
Чак тогава ще бъде разгледан въпросът с наследника
на Трише в ЕЦБ, коментира
германският финансов ми-

нистър Волфганг Шойбле.
Негермански
варианти

Въпреки че очакванията
са най-високата позиция в
ЕЦБ да бъде поета от германец (след французина
Трише и холандеца Вим
Дуйзенберг преди това),
правителството даде да се
разбере, че не изключва и
кандидатури от други страни. По думите на Шойбле
Берлин „никога не е на-

стоявал” на поста да бъде
назначен германец.
Италия също предлага управителя на централната
си банка Марио Драги за
председател на ЕЦБ. Фактът обаче, че преди това
той е работил в Goldman
Sachs, може да се окаже
проблем.
Представителят на Люксембург в управителния съвет на ЕЦБ Ив Мерш също
е малко вероятен участник в
надпреварата. Наскоро фи-

нансовият министър Люк
Фриден коментира, че едва
ли Люксембург ще получи
и ръководния пост в ЕЦБ,
тъй като гражданин на страната - Жан-Клод Юнкер,
вече е начело на групата
на финансовите министри
от еврозоната. При всички
положения обаче Фриден
настоява наследникът на
Трише да бъде определен
бързо, за да се предотврати
евентуална нестабилност
на финансовите пазари.

САЩ обмислят по-нисък корпоративен данък
35
200
Правителството на
Обама категорично
отхвърли вариантите
за орязване на
социалните
програми

Министърът на финансите
на САЩ Тимъти Гайтнър
заяви, че корпоративният
данък в страната трябва да
бъде намален значително,
за да достигне до ниските нива в останалия свят.
Ден след като Белият дом
обяви бюджета за 2012
г., който цели намаляването на огромния дефицит на страната, Гайтнър
потвърди желанието на
правителството да работи
с опозицията по реформирането на данъчното законодателство, започвайки
с корпоративните налози. В свое изявление пред
бюджетната комисия на
Конгреса министърът каза
също, че Америка ще трябва да направи значителни
жертви, за да се справи с
финансовите си проблеми,
но прекомерното орязване
на федералния бюджет ще
застраши икономическото
възстановяване.

▶ Министърът на финансите на САЩ Тимъти Гайтнър заяви, че САЩ трябва да
направят жертви, за да преодолеят финансовите си проблеми

Бюджетни
съкращения

Докато официалният корпоративен данък в САЩ е 35%,
средното ниво на основните
търговски партньори на страната е доста по-ниско - около
20%, поясни Гайтнър. Това е
цифрата, която ще се стреми
да достигне правителството. Някои компании плащат

доста по-ниски данъци, но
официалното ниво, което е
едно от най-високите в света,
все пак плаши инвеститорите. Най-големият проблем
пред Белия дом в момента е,
че президентът Обама иска
да реформира корпоративното облагане, без с това да
увеличи дефицита, който
се очаква да надхвърли 1.5

трлн. USD през тази година. Бюджетът за фискалната
2012 г. - първият, след като
републиканците спечелиха
мнозинство в Камарата на
представителите, цели да
намали дупката в хазната с
повече от 1 трлн. USD през
следващите десет години.
Планът включва орязване на
парите за енергийни, транс-

▶ процента е официалният корпоративен данък
в САЩ, докато средното
ниво на основните търговски партньори е около
20%

▶ млрд. USD повече данъци
за базираните
в САЩ мултинационални компании предвижда
бюджетът на правителството

портни, жилищни и други
програми, популярни сред
привържениците на Демократическата партия. Той
също така ще позволи подоходните данъци и данъците
върху капиталовите печалби
да се вдигнат след 2012 г. за
хора, печелещи повече от
200 хил. USD годишно, и за
домакинства с доходи над
250 хил. USD.

тел на републиканците Дейв
Кемп нарече бюджета „пропусната възможност”, която
ще доведе до още по-голям
дефицит поради вкараните
в него предложения за по-високи данъци в размер на 200
млрд. USD за мултинационални компании, базирани в
САЩ. Според републиканците в сегашната ситуация
се вдигат налозите на някои
компании, за да се плати за
неща извън тяхната сфера
на дейност. Основна мишена
за опозицията са социалните
програми на управляващите
демократи. Гайтнър обаче
заяви, че правителството е
готово да разгледа идеи за
тяхното преструктуриране,
но със сигурност ще отхвърли предложения за намаляването на пенсии и социални
помощи.

Пропусната
възможност

Бюджетът в размер на 3.7
трлн. USD ще намали държавните разходи до най-ниското им ниво като дял от
икономиката от времето на
управлението на републиканския президент Дуайт
Айзенхауер. Въпреки това
председателят на бюджетната комисия и представи-
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Резултати
“Агро Финанс”
увеличава
земята си

дка. Това става ясно
от бюлетина на компанията.
Общата сума, вложена в земеделската
земя на дружеството,
достигна в края на
миналия месец 37.08
млн. лв. Средната
цена на придобиване с включени всички разходи за това е
283.43 лв./дка, а 57%

“Агро Финанс”
АДСИЦ увеличaва
земеделската си земя
през януари със 166
дка и в края на месеца притежаваната от
фонда земя е 130 847

от портфейла със
земя са концентрирани в областите Монтана, Плевен и Враца.
Средната договорена рента от дружеството за стопанската 2010/2011
г. към 31 януари е
23.16 лв./дка, което
е ръст от 15.8%
спрямо предходната
година.

Компании
и пазари

“Енемона” основава проектна
компания за “Ломски лигнити”
В “Артанес Майнинг Груп” инженеринговото дружество държи
99.99% и търси стратегически инвеститор за енергийния си проект
в Северозападна България
Инженеринговата компания “Енемона” основава
дъщерна компания, с която ще развива проекта си
“Ломски лигнити”. Дружеството “Артанес Майнинг
Груп” е с капитал 2 млн.
лв., а “Енемона” ще запише 99.99% от него. “Нормално е новият проект да
не се развива в рамките
на компанията майка, затова правим това дъщерно
дружество”, обясни Прокопи Прокопиев, директор
“Корпоративна политика”
в “Енемона”. По думите
му чрез “Артанес Майнинг Груп” ще се реализира участието на бъдещия
стратегически инвеститор
за проекта “Ломски лигнити”, който компанията
търси да привлече.
В началото на февруари “Енемона” обяви, че е
подписала споразумение
с “Ърнст и Янг България”,
с което консултантската
компания ще предоставя
услуги във връзка с привличането на инвеститор
и продажбата на дял от
енергийния проект “Ломски лигнити”.
“Продължаваме да работим с колегите по привличането на инвеститор за
реализацията на проекта,
но към момента няма нищо
конкретно като резултат”,
обясни Прокопиев.
Проектът

Енергийният проект “Ломски лигнити” включва концесия за добив на лигнити от Ломското лигнитно

Чрез
“Артанес
Майнинг
Груп” ще се реализира участието на
бъдещия стратегически инвеститор
за проекта “Ломски
лигнити”
Прокопи Прокопиев,
директор “Корпоративна политика” в “Енемона”

1.26
▶ млрд. лв. са началните
инвестиции за
изграждането на мината
в Северозападна България

4.4
▶ млн. лв. е печалбата
на “Енемона” според
неконсолидирания отчет
на компанията
▶ Прокопи Прокопиев

находище, изграждане на
ТЕЦ с мощност 400 MW
и инсталация за улавяне и
съхранение на въглероден
двуокис. На територията
на находището и в близост
до него икономическата
група “Енемона” притежава земя, оценявана на над

10 млн. лв., половината от
която представлява 25% от
територията на находището. Това според компанията
би осигурило ефективен
и бърз старт на проекта в
бъдеще.
В проспекта си към емисията привилегировани

Финансови резултати, в млн. лв
ПРИХОДИ ОТ
ПРОДАЖБИ

��.�

��.�

ОБЩИ
ПРИХОДИ ОТ
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снимка марина ангелова

акции, издадена през 2010
г., от “Енемона” обявиха,
че началните инвестиции
за изграждането на мината достигат 1.26 млрд. лв.
Началните инвестиции за
изграждането на ТЕЦ със
система за улавяне, транспортиране и съхраняване
на въглероден двуокис (която е задължителна за мощности, които предстоят да
бъдат пуснати в експлоатация след 2015 г.), са между
1.44 и 1.74 млрд. лв.
Сделки

“Енемона” и “Ърнст и Янг
България” работят заедно
не само по “Ломски лигнити”. През юни 2010 г.
инженеринговата компания избра “Ърнст и Янг
България” за консултант
по продажбата на дяловете си в “Ломско пиво”
АД и “Агро Инвест Ин-

женеринг” АД. От “Енемона” обявиха тогава, че
консултантската компания
ще участва и в привличането на инвеститори в
проекта за изграждане на
ТФЕЦ “Никопол”, както и
в бизнеса с природен газ
- “Виртуални газопроводи”
и “Неврокоп-газ” АД.
Съвместната работа между “Енемона” и “Ърнст и
Янг България” явно дава
резултати. Инженеринговата компания наскоро обяви, че е пред продажбата
на дяловете си в “Агро
Инвест Инженеринг”, което е собственик на част
от земята над “Ломски
лигнити”. Във връзка с
напредналия етап на преговори за продажбата на
извънредно общо събрание
на “Енемона” наскоро беше гласувано дружеството
да купи от дъщерното си

“Агро Инвест” няколко недвижими имота.
Това са 10 земеделски
имота с площ 1037 дка,
върху които са направени
проучвания за изграждане
на фотоволтаична централа и офис в Лом срещу 38
хил. лв.
Офисът в Лом е информационен център по енергийния проект “Ломски
лигнити” и се очаква да се
използва до края на процедурата по оценка на въздействието върху околната
среда.
Резултат

“Енемона” отчете спад от
14% в неконсолидираните
си приходи от продажби
за 2010 г. до 86 млн. лв.
Печалбата на компанията
се понижи двойно до 4.4
млн. лв.
Мирослав Иванов
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„Бързите”
кредити
стават
и кратки

Отпуснати кредити от дружествата,
специализирани в кредитирането, в хил.

Средносрочните
намаляват

Най-силно се свиват отпуснатите кредити за срок
между 1 и 5 години. Тези
заеми са намалели с 11%
до 369.8 млн. лв. Дългосрочните кредити, които
се връщат за срок над 5
години, са се понижили
с 2.6% до 892.3 млн. лв.
в края на миналата година. „Идеята на „бързите”
кредити е да са малки и
кратки, и да се връщат бързо” обясни тенденцията за
ръст Станимир Василев,
изпълнителен директор на
„Изи Кредит”. По думите
му управляваната от него
компания не предлага заеми за срок над 1 година.
„Съвсем нормално е да се
увеличават заемите до една
година, а тези с по-дългосрочна цел да намаляват”,
каза Красимир Гумнишки,
мениджър „Кредитни консултанти” в „Кредитекс”.
Според него в условията
на криза дългосрочните
кредити, които обикновено
се вземат с инвестиционна
цел, намаляват, тъй като
заради свиването на икономиката и несигурността
за пазарите бизнесът не
прави толкова големи инвестиции. „От своя страна
кредитите до една година са краткосрочни и се

вземат за финансиране
на текущи нужди, защото
се появяват дупки”, твърди Красимир Гумнишки.
„При нас средният срок на
кредитите е стабилен и не
отчитаме ръст на заемите
до една година и спад на
кредитите до 5 и над 5 години”, каза от своя страна
Георги Атанасов, директор
„Бизнес развитие” в „Кредибул”.
Лоши заеми

Сравнение на дела на необслужваните заеми между
банки, небанкови финансови институции и лизингови
компании показва, че дружествата, специализирани
в кредитирането, имат наймалко лоши кредити като
дял от всички отпуснати
заеми. Необслужваните кредити при небанковите дружества е 14.85% от всички
раздадени заеми. Данните
на БНБ за банковата система
и за лизинговите компании
показват, че в края на миналата година лошите кредити
на банките са 18.1%, а при
лизингодателите - 20.1%.
От специализираните кредитни компании обясняват
по-малкия дял на лошите
кредити при тях с факта, че
вземанията обикновено се
събират след лична среща
с клиента, докато при банките подобна практика не
е приета. „Хората не искат
заради малки суми да получат лошо кредитно досие
и търсят всякакви начини
за обслужване на заемите
си”, коментира Станимир
Василев. По думите на Красимир Гумнишки по-малкият дял на лошите кредити
спрямо банки и лизингови
компании е заради по-сериозната и по-ефективна
организация на събиране
на вземанията. Тенденцията
на ръст на лошите кредити
като абсолютна стойност
при банки и лизингови компании обаче не подмина
и дружествата за „бързи”
кредити. В края наминалата година необслужваните
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Лошите заеми в портфейла на
дружествата, специализирани
в кредитирането, са по-малко,
отколкото при банките
и лизинговите компании
Краткосрочните кредити,
които отпускат небанковите компании, са единствените, които са се повишили през миналата година,
показват данните на Българската народна банка за
резултатите и кредитния
портфейл на дружествата,
специализирани в кредитирането, в края на 2010 г.
Заемите със срок до една
година са увеличили обема си с 0.6% на годишна
база и в края на 2010 г.
са 210.9 млн. лв. За сравнение общият портфейл
на небанковите кредитори
към 31 декември миналата
година се свива с 1.9% до
1.73 млрд. лв.

����г.
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Обратна тенденция

Атанас Христов

�

ДО � ГОДИНА

заеми на сектора са за 256.8
млн. лв., като се повишават
с 15.9% на годишна база.
Домакинствата теглят все
повече „бързи” кредити.
Общият обем отпуснати заеми от бранша към физически лица достига близо 1.5
млрд. лв., като се повишава
с 1.9% на годишна база. При
сравнение с данните на БНБ
за кредитите, изтеглени от
банките в края на миналата
година, се вижда, че кредитите на домакинствата от
банките са намалели минимално - с 0.8% почти до
19 млрд. лв. По-голям ръст
при „бързите” кредити за
домакинствата отчитат потребителските заеми, които
са се повишили с 5.6% до
763.4 млн. лв. Жилищните
кредити, отпуснати от небанковите финансови институции, са се увеличили с
2.2% и в края на миналата
година са 637.9 млн. лв.
За разлика от домакинствата нефинансовите
предприятия теглят повече
заеми от банки и по-малко от компаниите, специализирани в кредитирането, показва сравнение на
кредитите, отпуснати към
нефинансовите предприятия от банки и небанкови
финансови дружества. В
края на миналата година отпуснатите кредити на предприятията от небанковите
дружества са 217.8 млн.
лв., което е понижение от
22.5% спрямо края на 2009
г. Данните за корпоративните кредити, отпуснати
от банките, показаха, че
към 31 декември заемите
за фирми са се увеличили
с 2.5% до 31.7 млрд. лв.
Мениджъри на небанковите кредитни компании
обясняват тенденцията на
ръст при потребителското
кредитиране с по-малките
суми, които се отпускат, и
по-бързата и улеснена процедура при предоставянето
на „бързия” кредит.
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Вземанията при нас се
събират по-ефективно

НАД � ГОДИНИ

лв.
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Съвсем нормално е да
се увеличават заемите
до една година, а тези с
по-дългосрочна цел да
намаляват. В условията
на криза дългосрочните
кредити, които обикновено
се вземат с инвестиционна
цел, намаляват, тъй като
заради свиването на икономиката и несигурността
за пазарите бизнесът не
прави толкова големи
инвестиции. От своя страна
кредитите до една година
са краткосрочни и се вземат
за финансиране на текущи
нужди, защото се появяват
дупки.

�� г.

При банките
потребителските кредити
са далеч по-големи от тези,
които предлагат дружествата, специализирани в
кредитирането. При небанковите компании за заеми
може да се вземат кредити
от 100 до 500 лв. примерно,
докато почти няма банка,
която да дава толкова малък
заем. Затова е нормално да
се повишават кредитите за
домакинствата. Възможно
е и по-леката процедура на
отпускане на заемите при

ОДИНИ
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Красимир Гумнишки,
мениджър Кредитни консултанти в „Кредитекс”

При банките потребителските
кредити са далеч
по-големи от тези, които предлагат дружествата,
специализирани
в кредитирането

Снимка емилия костадинова

нас да е довела до ръста
на кредитите за домакинствата.
Портфейлът лоши
кредити при небанко-

вите дружества за заеми е
по-малък спрямо банките
и лизинговите компании,
защото има по-сериозна и
по-ефективна организация
на събиране на вземанията.

снати кредити по сектори
на използване, в хил. лв.

Ние сме активни на
пазара, а „бързите” кредити продължават да бъдат
лесни за получаване. Данните за януари и февруари
ще покажат още по-добри
резултати.

Лошите
кредити
при „бързите”
са най-малко
в сравнение с
другите видове
кредити, защото
те са за по-малки
суми и са по-лесни за обслужване

Лошите кредити при
„бързите” са най-малко в
сравнение с другите видове
кредити, защото те са за помалки суми и са по-лесни
за обслужване. Хората не
искат заради малки суми
да получат лошо кредитно
досие и търсят всякакви
начини за обслужване
на заемите си. Част от
причината се крие и в това,
че нашите служители се
срещат лице в лице с кредитополучателите.

ЖИЛИЩНИ
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Снимка марина ангелова

ДРУГИ
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източник: БНБ

Банките приканват клиентите си да погасят задълженията си, докато дружествата, специализирани
в кредитирането, отиват
директно при клиента.

Очакваме по-добри резултати
за януари и февруари
Станимир Василев,
изпълнителен директор на
„ИзиКредит”

�,��%
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Тенденциите за тази
година са положителни.
Ние сме заложили 30%
ръст и това е напълно постижимо.

Отпускаме малките кредити
по-бързо и лесно от банките
При нас средният
срок на кредитите е
стабилен и не отчитаме
ръст на заемите до
една година и спад на
кредитите до 5 и над 5
години.
Домакинствата
теглят повече кредити
от нас, защото за

Георги Атанасов,
директор Бизнес развитие в
„Кредибул” АД

Ние даваме
потребителски заеми само на
физически лица

малките заеми - до 3
хил. лв., годишният
процент на разходите
(ефективният измерител
на цената на кредита)
при нас не е по-различен
от този на банките. За
сметка на това при нас
отпускането на заема
е доста по-бързо и полесно.

Не можем да
коментираме защо
при дружествата,
специализирани в
кредитирането, има
спад на заемите
към нефинансови
предприятия, тъй като ние
отпускаме потребителски
кредити само на
физически лица.
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Властта пусна онлайн анкета за
оплакванията на доставчиците
Министерството на икономиката събира информация за
оплакванията към хипермаркетите. Такава обаче вече има в КЗК
В спора между производителите на бързооборотни
стоки и големите търговски вериги засега най-неадекватна роля, изглежда,
играе министерството на
икономиката. След като
доставчиците от близо две
години подават сигнали, че
търговците извиват ръцете
им по недопустим начин
при договарянето на условия, и настояха за законови
регулации, Комисията за
защита на конкуренцията
излезе с определение за
наличието на нерегламентирано договаряне между шест от големите вериги - “Метро”, “Билла”,
“Кауфланд”, “Пикадили”,
“Хит” и “Т-Маркет”. Малко преди това пък заради
настойчивостта на производителите бе създадена
междуведомствена група
с представители на министерствата на икономиката,
финансите, правосъдието
и представители на браншови организации, която
трябва да разгледа противоречията между страните
и евентуално да подготвят
законодателни промени.
Ни в клин, ни в ръкав

От ведомството на министър Трайков разпространиха съобщение, че междуведомствената група
инициира онлайн анкета
за нелоялни отношения
между търговски вериги и
доставчици.

Целта на анкетата, се
казва в съобщението, е да
се подпомогне работата
на комисията за анализ на
съществуващите практики
в отношенията между големите търговски вериги
и доставчиците им. Експертите от групата очакват
мнения и конкретна информация по темата (примери
за изисквани промоции,
такси или др.). С помощта
на тези данни трябва да
се обоснове или отхвърли идеята за регулация на
отношенията между търговските вериги и техните
доставчици.
Симулиране
на дейност

Въпросът е в това, че информацията вече я има, и
едва ли анкетата ще покаже
нещо, което още да не е известно. КЗК вече е събрала
същата тази информация.
За да излезе със своето
определение за наличие
на съгласувани действия
между търговските вериги,
комисията се е допитала
до доставчиците и до магазините, като е събрала
наличната информация за
всички наблюдавани недостатъци в отношенията
между страните. Единственото, което е необходимо е,
институциите да си обменят информацията помежду
си. Вместо това от министерството на икономиката
всъщност създават условия

снимка shutterstock

за допълнително изостряне на напрежението, защото анкетата е анонимна и
отворена практически за
всеки, който пожелае по
една или друга причина да
я попълни.
Кому е нужно

“Аз лично от вас разбирам
за това решение на МИЕТ

да пусне анонимна онлайн
анкета”, казва Лукан Луканов, председател на инициативния комитет за честна
търговия и собственик на
“Арома”. “Все пак смятам,
че това запитване някак
трябва да бъде таргетирано
към бизнеса, а не към всички, които имат достъп до
бланката”, добавя той.

Луканов все пак видя някакъв смисъл от анкетата:
“Предполагам, че идеята е
да се даде възможност на
производители и доставчици да кажат мнението си и
наблюденията си, без да се
страхуват. Защото, колкото
и да не ви се вярва, това е
факт - бизнесът се страхува
да говори срещу хипер-

маркетите, защото е много
зависим от тях и не желае
да влиза в конфликт.”
Според него обаче не е
толкова важно дали от ведомството ще имат предвид така събраната информация, защото работодателските организации са
предоставили достатъчно
информация по темата. 

“Оргахим” понижи приходите си от
продажби, но излиза на печалба за 2010 г.
Износът през
миналата година се е
увеличил с 5% до 56.2
млн. лв.
Производителят на бои и
лакове “Оргахим” АД свива
продажбите си през 2010
г. Това показва неконсолидираният отчет на дружеството за миналата година,
предаден на Българската
фондова борса. Според него
компанията е реализирала
продажби за 91.5 млн. лв.,
което е 13% спад на годишна база.
Финансови
показатели

С основна тежест при
формирането на продажбите са приходите от реализирана продукция на
външни пазари. Приходите от експорт през минала-

та година са се повишили
с 5.4% и достигат 56.2
млн. лв. Делът на износа
вече е 62% от всички продажби. В същото време
приходите от продажби на
продукция на вътрешния
пазар се свиват с 13% на
годишна база и в края на
миналата година са 28.7
млн. лв.
Общите приходи на
“Оргахим” през миналата
година са се понижили с
12.7% и в края на 2010 г.
са 92.4 млн. лв.
Въпреки спада на продажбите и оборота русенския комбинат успява да
излезе на печалба през
миналата година. Положителният финансов резултат на дружеството за
2010 г. е 1.3 млн. лв. В
края на 2009 г. “Оргахим” отчете 1.2 млн. лв.
загуба.

Визитка

“Оргахим” е най-големият
производител в България
на бои, лакове, лепила и
смоли, като държи значителна част от вътрешния пазар на бои и лакове”, се казва в доклада за
дейността на компанията през миналата година. Основните пазари на
дружеството са България,
Турция, Гърция, Румъния,
Египет, страни от Централна Европа, Близкия
изток и бившите съветски
републики.
Мажоритарен собственик с 64.4% от капитала
на русенското предприятие е регистрираното в
Малта “Уайтбийм Холдингс Лимитед”. Другите акционери с над
5% участие в “Оргахим”
са “Поликолор” АД, Букурещ, и Универсален
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пенсионен фонд “Доверие” АД. Румънското
дружество има 6.52% от
книжата на производителя на бои, а пенсионният
фонд държи 5.99% от
капитала. Професионал-

ният фонд на пенсионната компания “Доверие”
има 1.3% от акциите на
“Оргахим”.
Вчера книжата на “Оргахим” се повишиха минимално с 0.14% до 89 лв.

за акция. По позицията на
дружеството бяха сключени 6 сделки, в които 38
лота смениха собственика
си. Пазарната капитализация на компанията се повиши до 45.6 млн. лв.
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Компании и пазари

Sanofi-Aventis ще купи Genzyme
за най-малко 20.1 млрд. USD
След девет месеца
мъчителни преговори
френската компания
постигна договорка с
американската фирма

Фокус
Перспективна
ниша
▶ Genzyme беше първата
компания, която доказа, че пари може да се
правят и от лекарства,
които не се използват
от голям брой пациенти.
▶ През 2009 г. приходите
й достигнаха 4.5 млрд.
USD. Това е приблизително една трета от
сумата, която Sanofi
очаква да загуби заради
конкуренцията на генеричните лекарства до
2013 г.
▶ Според главния изпълнителен директор на
Sanofi Крис Вихбахер редките заболявания предоставят огромна възможност за фармацевтичните компании.
▶ В света съществуват
между 6 и 7 хил. такива
болести, но лечение се
предлага едва за около
10% от тях.

Производителят на лекарства Sanofi-Aventis
постигна споразумение
за закупуването на американската биотехнологична компания Genzyme
след девет месеца на мъчителни преговори и отхвърлени предложения.
Благодарение на повишената оферта за поне 20.1
млрд. USD най-голямата
френска фармацевтична
компания ще включи в
портфейла си лекарства
за лечение на редки болести.
Допълнителни
плащания

Съгласно параметрите на
сделката акционерите на
Genzyme ще получат по
74 USD на акция в брой.
Освен това те ще имат
право и на допълнително
плащане в зависимост от
успеха на няколко лекарства. Sanofi ще изплати
по 1 USD на акция, ако
през тази година Genzyme
постигне определени нива
на производство на медикаментите Cerezyme и
Fabrazyme. Допълнително
по 1 USD ще получат акционерите, ако догодина
лекарството за множествена склероза Lemtrada
получи одобрение за използване в САЩ. В зависимост от продажбите
на Lemtrada френската
компания ще плати и допълнителни суми, които достигат до 3 USD на
акция, ако приходите от
лекарството надвишат 2.8
млрд. USD за определен
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▶Сделката с Genzyme
е първият успех на
главния изпълнителен
директор на Sanofi Крис
Вихбахер в похода му за
нови продукти	

Снимки Bloomberg

период.
Какво означава
сделката

Придобиването на най-големия производител в света на лекарства за редки
генетични заболявания ще
позволи на Sanofi-Aventis
да компенсира част от влошените си резултати. Приходите на компанията от
някои от най-популярните
й продукти намаляха зна-

чително след изтичането на
патентите им и навлизането
на генеричните им версии
на пазара. Този проблем
не засяга само френския
производител, но и всички
световни фармацевтични
дружества. Затова анализаторите коментират, че
сделката ще осигури малко допълнително време на
Sanofi-Aventis. Откакто пое
поста главен изпълнителен
директор на Sanofi в края на

2008 г., Крис Вихбахер се
оглежда за продукти, които
да допълнят листата с нови
лекарства.
За Genzyme пък сделката
означава край на 30-годишната й история като
независим създател на лекарства. Тя може да сложи
и край на кариерата на 64годишния главен изпълнителен директор Хенри
Търмиър, който превърна компанията от малко

иновативно предприятие
в световен производител
с 4.5 млрд. USD продажби
годишно.
Тенденция

Споразумението между
двете компании е второто
най-голямо придобиване
от ноември 2009 г., когато
Merc&Co купи ScheringPlough за около 47 млрд.
USD. Това е и най-голямата
сделка, в която европейска

компания купува американска фирма от 2009 г., когато
Roche купи Genentech за
46.8 млрд. USD. Решението на Sanofi да придобие
Genzyme е и поредното доказателство, че големите
в сектора ще разчитат все
повече на биотехнологиите,
за да разнообразят портфейла си. Подобни сделки
вече бяха сключени между
AstraZeneca и MedImmune
и Eli Lilly и Imclone.

Книжарниците Borders изпаднаха във фалит
Компанията поиска
защита от кредитори
и обяви, че ще закрие
една трета от обектите
си

Втората по големина верига книжарници в САЩ
Borders Group поиска защита от кредитори. Продължилият няколко години спад на продажбите
не позволи на компанията
да се справи с дълговете
си, което я принуди да
закрие близо една трета от
книжарниците си, съобщи
Reuters.
Баланс

Към края на 2010 г. Borders
е имала 1.29 млрд. USD
пасиви и 1.28 млрд. USD
активи - това е посочила компанията в молбата
за защита от кредитори,
която е подала в съда в
Манхатън. „Веригата няма

капиталови ресурси, за да
се конкурира с другите
компании”, пише в изказването на президента на
групата Марк Едуард.
Миналия месец Borders
каза, че може да поиска фалит, ако не успее да изпълни
необходимите условия, за да
получи 550 млн. USD заем
от GE Capital. Едно от тях
беше да си осигури споразумения за финансиране и с
други кредитори, търговци и
наемодатели. При процедура
по фалит GE Capital ще предостави на Borders 505 млн.
USD, с които да продължи
да работи, ако получи одобрение от съда.
Назад
от конкурентите

Компанията не успя да
развие сериозен онлайн
бизнес, а почти пълното й отсъствие от бързо
развиващия се пазар на
дигитални книги я остави

далеч зад по-големия й
конкурент Barnes&Noble и
онлайн магазина Amazon.
com. От дълго време тя се
опитва да спестява разходи, като отлага плащанията си към доставчиците
(издателски къщи и наемодатели). По данни на
Borders продажбите й са
намалявали с двуцифрен
процент през 2008 и 2009
г., както и през всяко от
тримесечията на миналата
година.
Затваряне

Компанията има около 6100
служители на пълен работен ден, 508 книжарници
с марката Borders, както
и верига от малки обекти
под името Waldenbooks. От
Borders обявиха, че ще затворят около 30% от магазините си през следващите
седмици, но ще продължат
да изплащат заплати на
служителите си. 

▶Вторият по големина акционер в компанията Уилям Акман преди време определи участието си в Borders като най-лошата инвестиция, която е правил
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16 пазари
▶ Цени

на петрол и петролни ▶ Спот цени на цветни метали ▶ Курсове за
Вид
Борса
Единица
Цена
3м.
продукти
митнически
Мед
LME
USD/т
9925
9861,5
Вид
Борса
Единица
Март
Април
оценки
Калай
LME
USD/т
32450
32400
Суров петрол
NYMEX
USD/б
85,69
85,69
Брент
Газьол
Природен газ
Бензин 95
Нафта

ICE
ICE
NYMEX
NYMEX
NYMEX

USD/б
USD/т
USD/MMBtu
USD/т
USD/т

103,97
878,25
3,92
894
860

103,97
874,75
3,92
-

Олово
Цинк
Алуминий
Никел
Алуминиева сплав

LME
LME
LME
LME
LME

USD/т
USD/т
USD/т
USD/т
USD/т

2619
2477,5
2476,5
28555
2340

▶ Kурсове на чуждестранни валути

2600
2495
2505
28650
2315

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
Вид
Разновидност
Борса
Единица
Март
ДАТСКА КРОНА
DKK 10 2,62482
Вид
Борса
Единица
Купува Продава
Пшеница
Soft Red
CBT
USD/т
315,44
БРИТАНСКА ЛИРА
GBP
1
2,31926
Злато
LME
USD/тр.у.
1379,88
1380,6
Царевица
Yellow
CBT
USD/т
272,96
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР
HKD 10 1,86190
Ечемик
Feed
ASX
USD/т
232,80
Сребро
LME
USD/тр.у.
30,81
30,85
ХЪРВАТСКА КУНА
HRK 10 2,64605
Памук
No.2
NYBOT
USD/т
4297,40
УНГАРСКИ ФОРИНТ	
HUF 1000 7,17999
Платина
LME
USD/тр.у.
1832
1834,6
Какао		
NYBOT
USD/т
3416,00
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ	
IDR 10000 1,59935
Паладий
LME
USD/тр.у.
842
843
Кафе
Arabica
NYBOT
USD/т
5801,37
ИНДИЙСКА РУПИЯ	
INR 100 3,18969
Родий
LME
USD/тр.у.
2455
2455
Соя
No.2
ICE
USD/т
505,86
ЯПОНСКА ЙЕНА
JPY 100 1,76439
Захар
White
NYSE LIFFE
USD/т
752,80
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН
KRW 1000 1,30318
Източник: Bloomberg
ЛИТОВСКИ ЛИТАС
LTL 10 5,66448
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ	
LVL
1 2,78252
Борси: CBOT - Чикагска стокова борса; CME - Чикагска търговска борса;
до 15.00
ч. на 14.02.2011
г.
Мерни единици: 1 bu. соя = 27.216 кг ; 1 bu. царевица
= 25.4016
кг ; 1USd
= 1 U.S. cent
МЕКСИКАНСКО ПЕСО
MXN 10 1,20531
NYBOT - Нюйоркска стокова борса; ASE - Австралийска стокова борса
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
15.02.2011 г.
НОРВЕЖКА КРОНА
NOK 10 2,49914
консервативен USD 11,77
Райфайзен-Европлюс-Облигации
11,71
11,65
11,62
11,48
11,48			
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР
NZD 1
1,12553
консервативен EUR 82,66
Райфайзен-Глобални-Облигации
82,26
81,86
81,45
80,25
80,25			
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
PHP 100 3,27412
балансиран
Райфайзен-А.Р.-Глобален-Балансиран
EUR 104,41
103,90
103,40
102,89
101,37
101,37			
ПОЛСКА ЗЛОТА
PLN 10 5,05932
балансиран
Райфайзен-Глобален-Балансиран
EUR 815,58
811,63
807,67
803,71
791,83
791,83			
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ	
RON 10 4,59169
високодоходен EUR 199,52
Райфайзен-Европейски-SmallCap-Kомпании
198,57
197,62
196,67
190,02
190,02			
РУСКА РУБЛА
RUB 100 4,85770
високодоходен EUR 89,29
Райфайзен-ГлобалниОсновни-Акции
88,87
88,44
88,01
85,86
85,86			
ШВЕДСКА КРОНА
SEK 10 2,18957
високодоходен EUR 174,37
Райфайзен-Глобален-Акции
173,53
172,69
171,85
167,66
167,66			
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР
SGD 1
1,13100
Райфайзен-Източноeвропейски-Акции
високодоходен EUR 342,99 341,36
339,73
338,09
326,66
326,66			
ТАЙЛАНДСКИ БАТ	
THB 100 4,75489
Райфайзен-Евразия-Aкции
високодоходен EUR 201,35 200,39
199,43
198,47
191,76
191,76			
ТУРСКА ЛИРА
TRY 10 9,40665
Райфайзен-НововъзникващиПазари в Акции
високодоходен EUR 252,22
ЩАТСКИ ДОЛАР
USD 1
1,44812
251,02
249,82
248,62
240,21
240,21			
Райфайзен-Русия-Акции
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД	 ZAR 10 2,07623
високодоходен EUR 99,40
98,93
98,46
97,98
94,67
94,67			
Райфайзен-Енергийни-Акции
ЕВРО
EUR 1
1,95583
206,70
205,71
198,75
198,75			
високодоходен EUR 208,69 207,69
Райфайзен-Инфраструктурни-Акции
138,85
138,17
137,50
134,15
134,15			
Валутният курс за митнически цели е курсът
високодоходен EUR 139,52
на
БНБ
определен
в
предпоследната
сряда
от
Райфайзен-Активни-Стоки
122,64
122,05
121,47
117,36
117,36			
високодоходен EUR 123,23
месеца и публикуван този или на следващия ден,
Райфайзен-Защита От Инфлация-Фонд
124,30
123,70
123,09
121,27
121,27			
консервативен EUR 124,91
който се използва през следващия календарен
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.

Фючърси на агрокултури

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 23.02.2011 до 4.03.2011
Лимитиран период” от 25.11.2010 до 22.02.2011
Сентинел Асет Мениджмънт АД
Договорен фонд Сентинел - Рапид
Договорен фонд Сентинел - Принсипал
Стандарт Асет Мениджмънт АД
ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд
ДФ Стандарт Инв. Високодоходен Фонд
ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд
ДФ Стандарт Инв. Консервативен Фонд
Статус Капитал АД
Статус Нови Акции
Статус Финанси
ДФ Статус Глобал ETFs
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД
ИД Ти Би Ай Евробонд
ДФ Ти Би Ай Комфорт
ДФ Ти Би Ай Хармония
ДФ Ти Би Ай Динамик
ДФ Ти Би Ай Съкровище
ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД
ЦКБ Лидер
ЦКБ Актив
ЦКБ Гарант
Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД
ДФ Юг Маркет Максимум
ДФ Юг Маркет Оптимум

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

Начало на публ.
предлагане

Смесен - балансиран
4.9832
5.0081		5.1825
4.9832
4.8835			
0.59%
14.86%
3.48%
-17.16%
фонд в акции
7.7638
7.8026		8.0744
7.7638
7.6085			
2.70%
13.00%
17.06%
-6.62%
фонд в акции
10.1939
10.3468		10.6017
0.0000
0.0000			
0.13%
0.09%
1.23%
0.95%
													
фонд в акции
2.4908				 2.4908				
11.29%
29.33%
-0.08%
-48.27%
Смесен - балансиран
2.9065				 2.9065				
10.87%
25.87%
-1.52%
-41.77%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

Фонд на паричен пазар 11.5665		
11.5607		 11.5434
11.5549
11.5549
11.5607
0.78%
0.11%
6.69%
6.34%
Смесен - балансиран
11.3294		
11.2730		 11.1603
11.2166		
0.0000
4.46%
10.85%
5.07%
5.26%
фонд в акции
10.9100		
10.8557		 10.6929
10.7471		
0.0000
8.04%
13.05%
6.52%
3.58%
													
Смесен - балансиран 14.8474				 14.7004				
8.49%
6.94%
9.28%
7.72%
фонд в акции
9.3193				 9.2270				
15.60%
12.01%
10.39%
-1.12%
фонд в акции
4.3964				 4.3529				
0.45%
13.66%
-23.09%
-16.39%
фонд в акции
8.3972				 8.1526				
4.45%
11.55%
5.51%
-6.94%
фонд в акции
11.5905				 11.2529				
2.83%
12.14%
7.47%
4.04%
Фонд на паричен пазар 12.3532				 12.3532				
0.69%
0.23%
7.62%
8.65%
					 до 2 г.		
над 2 г.						
Смесен - балансиран 83.8805				 83.5869		
83.8805		
1.43%
1.10%
0.98%
-3.80%
фонд в акции
52.0853				 51.8249		
52.0853		
6.71%
1.87%
0.56%
-11.31%
фонд в акции
65.0464				 64.7212		
65.0464		
0.69%
4.61%
-8.03%
-10.37%
													
фонд в акции
107.2292				 105.6328				
9.13%
3.11%
3.98%
1.56%
Смесен - балансиран 82.1070				 80.8846				
3.55%
2.21%
-1.49%
-5.63%
													
фонд в облигаци
1.33905				 1.33637				
1.07%
0.60%
5.95%
5.74%
Смесен - балансиран
1.15510				 1.14820				
5.23%
3.97%
6.81%
2.74%
фонд в акции
0.85319				 0.84052				
10.56%
8.76%
8.32%
-3.34%
Смесен - консервативен 0.76976				 0.76516				
1.94%
2.85%
5.06%
-8.58%
Смесен - консервативен 1.06180				 1.05862				
0.48%
0.33%
2.90%
3.30%

06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008

Смесен - балансиран
106.3266				
Смесен - балансиран
110.2556				
фонд в акции
92.6604				
Фонд на паричен пазар 125.9558				
Смесен - консервативен 95.8019				
Смесен - консервативен108.8939		
108.7851		
фонд в акции
102.2935		
101.2807		

105.2686				
109.1586				
91.2808				
125.9558				
95.4191				
108.4587		
108.7851		
0.0000		
0.0000		

6.48%
5.84%
9.49%
1.00%
1.02%
0.75%
N/A

6.74%
5.86%
9.67%
0.36%
1.86%
0.25%
N/A

2.10%
-0.29%
1.10%
8.25%
4.23%
5.86%
N/A

1.09%
1.89%
-0.16%
7.24%
-1.44%
5.29%
N/A

Смесен - балансиран

5.3242 				 5.2924 				
9.44%
8.15%
5.98%***
5.67%
до 100 000 лв от 100 001 до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.
фонд в акции
1.1147
1.1092 		 1.1065
1.1009 				
17.69%
14.52%
4.63%***
5.93%
													
Фонд на паричен пазар 10.0244				 0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
Смесен - балансиран
19.5194 				 19.3832 				
10.67%
7.71%
3.85%
11.07%
фонд в акции
12.3005				 12.1295 				
13.60%
9.79%
1.52%
3.58%
													
фонд в акции
1.1579 				 1.1408 				
1.76%
10.17%
-12.81%
1.23%
фонд в акции
0.8816 				 0.8686				
4.88%
17.39%
21.43%
-3.17%
фонд в акции
1.1011 				 1.0848				
1.39%
9.94%
22.77%
2.55%
до 100 000 лв.		
над 100 000 лв.										
фонд в облигаци
132.2166		
132.0190		 131.7555				
0.08%
3.14%
3.78%
5.92%
Смесен - балансиран
15.3379		
15.3379		 15.1860				
7.11%
8.11%
1.64%
3.05%
фонд в акции
0.8229		
0.8149		 0.8068				
6.95%
15.10%
10.16%
-4.38%
													
Смесен - балансиран 856.4480				 850.0406				
4.36%
4.15%
8.28%
-5.52%
фонд в акции
771.9454				 766.1702				
4.85%
4.39%
7.46%
-8.99%
													
фонд в облигаци
11.6367				 11.6367				
0.82%
0.89%
6.04%
3.05%
Смесен - балансиран 135.8589				 135.8589				
8.98%
5.85%
13.01%
4.16%
фонд в акции
8.3971				 8.3971				
16.24%
11.42%
18.84%
-3.40%
фонд в акции
10.8925				 10.8925				
4.68%
3.25%
7.88%
4.27%
											
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
0.6284		
0.6253		 0.6222				
11.11%
9.42%
18.79%
-13.49%
Смесен - балансиран
0.8028		
0.8000		 0.7972				
5.32%
4.08%
7.22%
-6.65%
Смесен - консервативен 1.0278		
1.0263		 1.0248				
1.89%
1.07%
6.12%
0.80%
до 50 000 лв / 40000 USD		
над 50 000 лв / 40000 USD										
Фонд на паричен пазар 1.2941		
1.2922
1.2903				
0.74%
0.11%
5.98%
5.34%
фонд в облигаци
1.3131		
1.3092
1.3053				
0.57%
0.63%
5.68%
5.62%
Смесен - балансиран
0.9089		
0.9035
0.9017				
4.39%
3.17%
4.09%
-2.00%
фонд в акции
0.6863		
0.6829
0.6795				
7.49%
5.81%
1.61%
-7.45%
Смесен - балансиран
0.7722		
0.7691
0.7660				
7.06%
4.82%
0.80%
-8.34%
Фонд на паричен пазар												
0.0000		
0.0000
0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
1.0556		
1.0545
1.0018				
0.65%
0.16%
5.26%
5.07%
Фонд на паричен пазар 1.1977			
Смесен - балансиран
1.0680			
				

1.1977				
0.55%
0.14%
3.98%
3.76%
до 90 дни		
над 90 дни		
2.27%
3.16%
5.54%
1.06%
1.0521		
1.0627						

12.11.2007
12.11.2007

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

Валута

Код

За

Стойност

Разлика

Currency

Code

For

Rate

Difference

Евро

EUR

1

1,96

0

Австралийски долар	

AUD

1

1,44801

-0,00043

Бразилски реал

BRL

10

8,67638

-0,00655

Канадски долар	

CAD

1

1,46746

-0,00121

Швейцарски франк	

CHF

1

1,49608

0,00581

Китайски ренминби юан	

CNY

10

2,19848

0,00141

Чешка крона	

CZK

100

8,04041

-0,01059

Датска крона	

DKK

10

2,62306

0,00014

Британска лира	

GBP

1

2,32311

-0,01221

Хонконгски долар	

HKD

10

1,85831

0,00060

Хърватска куна	

HRK

10

2,64016

-0,00043

Унгарски форинт

HUF

1000

7,22322

0,00773

Индонезийска рупия

IDR

10000

1,62867

0,00092

Израелски шекел

ILS

10

4,00785

0,03735

Индийска рупия

INR

100

3,18031

0,00000

Исландска крона	

ISK			

0,00000

Японска йена	

JPY

100

1,72899

0,00138

KRW

1000

1,29268

0,00106

Литовски литаc	

LTL

10

5,66448

0,00000

Латвийски лат

LVL

1

2,77305

0,00236

Мексиканско песо	

MXN

10

1,19397

-0,00873

Южнокорейски вон	

Малайзийски рингит

MYR

10

4,75200

0,00311

Норвежка крона	

NOK

10

2,49866

0,00191

Новозеландски долар	

NZD

1

1,09075

-0,00037

Филипинско песо	

PHP

100

3,32522

0,00570

Полска злота	

PLN

10

5,00302

0,02471

Нова румънска лея

RON

10

4,60282

0,00282

Руска рубла	

RUB

100

4,93797

-0,00386

Шведска крона	

SEK

10

2,23971

-0,00180

Сингапурски долар	

SGD

1

1,13100

-0,00019

Тайландски бат

THB

100

4,72480

0,01071

Нова турска лира	

TRY

10

9,12873

0,03354

Щатски долар	

USD

1

1,44769

0,00000

Южноафрикански ранд

ZAR

10

1,99276

0,00737

Злато (1 трой унция)

XAU

1

1985,44000

1,64000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 17.02.2011 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.

▶ Валути спрямо евро
ВАЛУТА

Код

Купува

Продава

Hай-висока

Hай-ниска

Currency

Code

Buy

Sell

High

Low

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1,36

1,36

1,36

1,35

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

0,84

0,84

0,84

0,84
112,91

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

113,57

113,59

113,62

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1,3

1,3

1,31

1,3

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

7,8

7,8

7,87

7,8

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

8,7

8,7

8,77

8,7

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1,34

1,34

1,34

1,33

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1,36

1,36

1,36

1,35

УНГАРСКИ ФОРИНТ	

HUF

270,63

271,03

271,53

270,33

ЧЕШКА КРОНА

CZK

24,32

24,35

24,37

24,3

РУСКА РУБЛА

RUB

39,64

39,68

39,73

39,46

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

3,91

3,92

3,93

3,91

Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 16.02.2011 г.

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

Нетна стойност
Емисионна
Цена при
на активите на
стойност
обратно
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 17/02/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,292953
€ 1,318812
€ 1,286488
ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес
€
0,986325
€
1,006052
€ 0,981393
Фонд на фондовете
Взаимен фонд

ОТП - Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции
€ 0,873532
€ 0,891003
€ 0,869164
от развиващи се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 14/02/2011 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 17/02/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,154306лв.
1,1,154306 лв.
1,154306 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 17/02/2011 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

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
8.3227			
8.3227				
7.62%
9.15%
-0.09%
-3.63%
01.03.2006
фонд в акции
7.2207			
7.2207				
9.56%
9.54%
1.73%
-6.35%
01.03.2006
фонд в акции
3.0142			
3.0142				
0.59%
12.85%
6.92%
-26.64%
05.04.2007
Смесен - консервативен 10.6131			
10.6131				
0.53%
1.68%
3.13%
2.77%
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
0.7752
0.7713
0.7694
0.7637
0.7637
0.7675		 0.7484
0.79%
11.45%
1.06%
-5.53%
22.05.2006
фонд в акции
0.4504
0.4481
0.7694
0.4437
0.4437
0.4459		 0.4348
6.30%
13.56%
6.58%
-19.27%
02.05.2007
за поръчки до 250 000 евро		
за поръчки над 250 000 евро
Цена		
					
фонд в акции
109.6604		
108.3132		
107.5049			
-5.54%
N/A
N/A
N/A
03.05.2010
								
фонд в облигаци
316.1112				 315.1642				
0.70%
3.52%
0.43%
6.43%
17.11.2003
13.4478				 13.1829				
1.56%
3.43%
2.08%
5.62%
27.12.2005
Смесен - балансиран
12.4343				 12.0686				
3.21%
6.25%
1.92%
3.93%
27.12.2005
фонд в акции
9.2901				 9.0168				
5.62%
11.53%
8.06%
-1.74%
07.09.2005
Смесен - балансиран
22.1011				 22.1011				
5.97%
5.10%
9.32%
3.02%
08.10.2007
													
фонд в акции
6.8845				 6.8501				
-0.93%
5.88%
3.59%
-9.57%
01.06.2007
Смесен - балансиран
8.2764				 8.2350				
-1.69%
6.04%
3.39%
-4.97%
01.06.2007
фонд в облигаци
11.9909				 11.9610				
1.05%
1.47%
9.49%
5.32%
04.09.2007
													
фонд в акции
1.3071				 1.2810				
6.89%
5.75%
6.53%
6.25%
18.09.2006
Смесен - балансиран
1.1527				 1.1412				
5.88%
5.29%
9.02%
5.44%
10.06.2008
Източник: БАУД (www.baud.bg)

www.sentinel-am.bg
тел. 02/ 980 14 26

Стойност за един дял 16.02.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0680  лв.

Сентинел - Рапид

1,1977  лв.

Цена на обр. изк.
до 90 дни

над 90 дни

1.0521  лв.

1.0627  лв.

1,1977 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
2,27  %

5,54  %

0,55  %

3,98  %

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 15 февруари 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 17.02.2011 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)

N/A
13.4280
12.4160
9.2764
Ти Би Ай Евробонд
316.7424
N/A
12.3734
9.2445
Ти Би Ай Комфорт
318.3206
13.3153
N/A
9.1990
Ти Би Ай Хармония
318.3206
13.3153
12.3124
N/A
Ти Би Ай Динамик
Цените са в лева и са валидни за поръчки, подадени предишния работен ден. Разходите за емитиране на една акция или
един дял са включени в горепосочените цени.
Цената на обратно изкупуване на една акция/един дял на съответния фонд, от който е прехвърлянето е равна на Нетната стойност на активите на една акция или на един дял на този фонд.
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Регионални
индекси

Единствено широкият индекс у нас
се понижи

BG40: 134.45

-0.08%

Борсата в Русия отчете минимално
повишение

RTS: 1878.43

+0.05%

Турският бенчмарк беше сред най-печелившите

ISE100: 65361.78

+0.86%

Резултат

Акция на деня

„Формопласт”

„Алфа Ууд”

▶ Кърджалийското предприятие „Формопласт” АД
отчете силен ръст на загубата си, която в края на
миналата година достига
207 хил. лв. В края на 2009 г.
отрицателният финансов
резултат беше 37 хил. лв.
Общите приходи на компанията се понижават с 9.6%
на годишна база до 1.66 млн.
лв. в края на 2010 г.

34.3

▶процента се повишиха акциите на „Алфа Ууд България” АД в
рамките на вчерашната сесия.
По позицията на компанията
минаха 50 лота, а цената се
повиши до 4.835 лв. за акция.

Световни
индекси
Силен ръст отчете бенчмаркът в
Хонконг

Hang Seng: 23156.97

+1.12%

Водещият индекс във Франция беше
сред най-печелившите в Европа

CAC40: 4151.26

+1.00%

Силно начало за технологичния индекс
в САЩ

Nasdaq: 2821.23

+0.60%

Повишение

Стока на деня

Злато

Царевица

▶ В Ню Йорк цената на златото се повиши и достигна
най-високата си стойност
от 19 януари насам. Фючърсите на благородния метал с
доставка през април добавиха 0.3% към стойността си
и достигнаха 1378.50 USD за
тр. у. След това цената започна да се колебае след слухове, че китайската икономика ще забави ръста

0.46
▶ процента се понижиха
фючърсите на царевицата и
се смъкнаха до 274.7 USD за тон.
През миналата година цената
на стоката се е повишила с
52%, най-много от 2006 г. насам

Медта спря неспирния си възход
Фючърсите на
метала паднаха на
Лондонската борса за
метали с 0.9% до 9925
USD за метричен тон

Йорк медта спадна с 1.8
цента, или 0.4%, до 4.528
USD за паунд, като предния ден металът постави
рекорд в историята си с
цена от 4.6575 USD.

Цената на медта започна да спада, след като
преодоля период от две
седмици на покачване,
породено от засиленото
търсене от страна на Китай. Тенденцията на спад
съвпадна с намаляване на
търсенето на суровината
и отказването на част от
мартенските поръчки като
контрамярка на прогнозираната през пролетта и
лятото инфлация.

Търсене

Котировки

Фючърсите на медта на
Лондонската борса за метали паднаха с 86 USD,
или 0.9%, до 9925 USD
за метричен тон. Ден порано металът стигна до
рекордната цена от 10 190
USD за метричен тон. На
борсата „Комекс” в Ню

Високото търсене на суровината предимно от развиващите се пазари доведе
до покачването на цената
й до 47% през изминалата
година и достигането й
до най-високите й нива
в историята на борсите.
Очаква се тенденцията
за спад да се запази и
металът да се закрепи на
високи, но не и рекордни
нива. Според борсовите
специалисти покачване,
подобно на това от миналата година, е почти
невъзможно, а прогнозираните цени от 5 USD за
паунд са невъзможни.
Потребители

Индия, Китай и Бразилия
бяха едни от най-големите консуматори на мед

▶ Отказването на част от мартенските поръчки за доставка на мед понижи котировките й

през изминалата година.
В момента обаче и трите
държави се сблъскват с
проблеми в монетарната
си политика и наченките

на инфлация, което намали консумацията им на
метали. Според борсите
в Лондон, Шанхай и Ню
Йорк огромните складира-

ни количества мед в трите
държави ще продължат да
държат цената й ниска.
Спекулира се, че Китай
ще продължи да изкупува

снимки bloomberg

мед въпреки натрупаните
количества, за да може да
поддържа стабилни нивата на лихвените проценти
на вътрешните пазари.

▶ Природният газ
продължи низходящото
си движение и в
момента се движи
около най-ниската цена,
регистрирана през 2005 г.

Хубавото време свали цената на природния газ
Фючърсите на горивото са спаднали с
26% в сравнение със
същия период през
миналата година
Природният газ, чиято цена
се определя най-силно от
изменението на сезоните,
поевтиня с почти 1% за един
ден. Причината за спада е
прогнозата за изключител-

но мек край на зимата и
идващата пролет. Цената
на суровината е най-висока
през зимните и летните месеци, когато е силно търсена
за отопление и охладителни
системи.
Прогнозата за мек край на
зимата доведе до намаляване на сделките за природен
газ за мартенските доставки.
Цената им падна с 3.4 цента,
или 0.9%, до 3.942 USD за

1 млн. британски термални
единици на борсата в Ню
Йорк. Фючърсите на горивото са спаднали с 26% в
сравнение със същия период
през миналата година и в момента газът се движи около
най-ниската цена, регистрирана през 2005 г.
Прогнозата за времето,
оказала влияние на цената,
е за територията на САЩ,
затова се отрази само на

борсите в Ню Йорк, но не
засегна тези в Лондон и Токио. През цялата година цената на газа флуктуираше в
рамките на двуцифрени
проценти, като последният
й най-голям скок - от 11%,
последва след спекулации,
че производството му няма
да покрие създалия се от
изключително студеното
време в началото на зимния сезон дефицит.
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18 Тенденции

ЕВРО-то и ЛЕВ-ът в проекция

Снимка Боби Тошев

В. „Пари” започва рубрика за финансовата стабилност в Европа и България с коментари на
външни автори. Очакваме вашите мнения, анализи и коментари за състоянието на еврозоната, проблемите на Португалия, Ирландия, Италия, Гърция и Испания, отражението им върху ЕС
и по-специално върху България на редакционната
поща business@pari.bg.

Какво ще се случи с
парите ни, ако еврозоната се разпадне
От края на Втората световна
война до днес в световен
мащаб са формирани 130
валутни съюза, от които 61
съществуват и днес, а 69 са
се разпаднали
Днес, 17 февруари 2011
г., еврото съществува като
валута и се разменя срещу
1.95583 лв. (фиксиран курс
на валутния борд).
А каква ще бъде ситуацията една година по-късно, на
11 февруари 2012 г.? Ще има
ли все още някаква съществуваща версия на общоевропейската валута и ако отговорът е положителен, какъв ще
бъде обменният курс на лева
спрямо тази валута?
И по-важният въпрос ако с еврото от днес, 17
февруари 2011 г., настъпят
някакви промени, как ще се
отрази това на българската икономика, българските

банки и българските домакинства?
Всички тези въпроси изобщо не са абсурдни, а съвсем
реални, защото в днешния
свят всичко се случва с шеметна скорост и в повечето
случаи неочаквано за обикновената публика. Едва ли
някой е очаквал де факто
или квазифалита на държави
като Исландия, Гърция, Ирландия или на бизнес колоси
като Lehman Brothers, Bear
Stearns, AIG, Fortis, Northern
Rock, Royal Bank of Scotland,
Hypo Real Estate, Allied Irish
Banks и т.н.?
Така че нека не бъдем
щрауси и нека извадим главите си от пясъка на спокойствието, за да помислим
какво и защо би могло да
се случи.

кар и в голямата си част
национализирани) и защо
депозираните в тях парични средства все още не са
напълно загубени за вложителите?
Има още много подобни,
засягащи Европа въпроси,
но отговорът на всички тях е
един и същ - в груби щрихи,
защото ЕС и МВФ създадоха
спешно, принудени от обстоятелствата, спасителен фонд
със 750 млрд. EUR в него
(огромна сума, но всъщност
капка в морето, както ще
стане ясно по-нататък), а в
по-фини щрихи, защото Германия, единствената държава в еврозоната със стабилно
развиваща се икономика, все
пак се съгласи на тази саможертвена стъпка.
И така, стигаме до същността на нещата, а именно
- колко далеч е готова да
стигне Германия в помощта
си за периферна неплатежоспособна Европа? Колко
по-голям от гореспоменатите
750 млрд. EUR може да бъ-

колко далеч
е готова да
стигне Германия
Ситуацията в Европа
Защо все пак за разлика от в помощта си
Исландия Гърция все още за периферна
не е обявила фалит?
неплатежоспособна
Защо ирландските банки Европа
все още съществуват (ма-

де спасителният фонд, като
се вземе предвид, че върху Германия ще се стовари
„лъвската” тежест в него?
Защото, ако в 750-те млрд.
EUR са предвидени Гърция,
Ирландия и Португалия, не
са предвидени Испания и
Италия, а те евентуално ще
имат нужда от повече от 2
трлн. EUR (!), за да бъдат
спасени. За германците това би означавало не само
да свръхзадлъжнеят, за да
платят дълговете на други,
а и да започнат да плащат
много по-високи лихви по
собствените си досегашни и
бъдещи задължения - както
държавни, така и фирмени и
граждански.
Българската гледна
точка

Вариант 1. Ако Германия,
Франция и още някои други
платежоспособни европейски държави от еврозоната
се съгласят да плащат дълговете на неплатежоспособните европейски държави от
валутния съюз, ако тези неплатежоспособни държави
от своя страна се съгласят
да живеят в полумизерия
според своите досегашни
стандарти през следващите десетина години, ако
освен това Европа (и найвече Германия) има късмета
световната икономическа
среда да е благоприятна

всички инвестиционни
закони повеляват
диверсификация с
цел редуциране на
риска, а България
е заложила само на
еврото
през следващите десетина
години и най-важното, само
ако и докогато световните
финансови пазари вярват
в положителния сценарий
за всички тези предишни
„ако”-та, тогава еврото на
11 февруари 2012 г. ще бъде това евро, към което е
фиксиран нашият български лев днес. (Само че - за
наше огромно българско
потребителско съжаление
- с голяма вероятност доста
по-слабо спрямо другите
световни валути и с доста
по-високи лихви по кредитите от днес.)
В противен случай стигаме до вариант 2. Или Германия ще излезе от еврозоната, или Гърция, Ирландия, Поругалия, Испания
и Италия ще трябва да я
напуснат.
Всъщност и в двата случая, ако все още има някакво евро, то няма да е
днешното. Тогава трябва да
зададем два въпроса.

За кое евро всъщност е
„вързан” левът днес - за
германското (силното, с ниските лихви) или за гръцкото (слабото, с високите
лихви)?
И вторият въпрос. Ако
утре или на някоя друга
дата вече няма евро, а вероятността за това е опасно
голяма, за какво ще се окаже
вързан левът - за марката
или за драхмата? Защото
тогава всички ние няма да
имаме вече левове или евро,
а марки или драхми. (Да не
забравяме, че левът днес е
само една синтетична валута и че в БНБ срещу всеки
1.95583 лв. има 1 EUR, т.е.
независимо дали в джобовете си имаме евро или левове, ние всъщност имаме
евро, но с неясен произход
- германски, френски или
може би... гръцки, ирландски, португалски!)
Отговорът на този въпрос
има огромно значение, защото това са нашите пари,
нашите спестявания, нашият бизнес.
Защото всички познати инвестиционни закони повеляват диверсификация (разнообразие) с цел редуциране на
риска, а България е заложила
единствено и само на еврото,
което към днешна дата е една
от най-рисковите валути.
Георги Костадинов,
инвеститор
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Световен мобилен конгрес

Google пусна услуга за създаване
на филми направо от таблет

Според шефа на компанията Ерик Шмид всички могат да печелят
от рекламния бизнес на технологичния гигант Google
Главният изпълнителен
директор на Google Ерик
Шмид представи новото
приложение Movie Studio
на компанията, позволяващо на потребителите
да записват, обработват и
разпространяват филми
направо от своя таблет. Демонстрацията се състоя на
пресконференция в рамките
на Световния мобилен конгрес в Барселона, на която
присъства представител на
в. „Пари”.
Мобилни
иновации

Шефът на Google използва
иновативната услуга като
пример за многото нови
приложения, които според
него ще ни донесе развитието на мобилните мрежи от четвърто поколение,
базирани на технологията
LTE (Long Term Evolution).
Според Шмид операционната система Android има
всички шансове да се нареди в предната линия на
променящата се мобилна
среда с 300 хил. нови активации на телефони с тази

платформа ежедневно и със
170 съществуващи Android
модела от 27 производители.
В търсене на парите

„Програмистите вече се насочват първо към мобилните приложения, защото знаят, че точно там има ръст. Те
отиват там, където са парите”, добави мениджърът на
една от водещите интернет
компании в света и окуражи младите разработчици,
излизащи от университетите, да помислят за това.
Според Шмид платформата
Android на Google вече се
е наложила като привлекателна перспектива за програмистите. Той посочи,
че освен да печелят от рекламния бизнес на Google,
те могат да се насочат и към
YouTube, както и че броят
на приложенията в онлайн
магазина Android store се
е утроил през последните
девет месеца, достигайки
150 000.
Александър Александров,
Барселона
Специално за в. „Пари”

▶Програмистите вече се насочват първо към мобилните приложения, защото там са парите, каза главният
изпълнителен директор на Google Eрик Шмид 						
Снимки Bloomberg

Китайската ZTE представи
Телекоми поискаха
отпадане на регулациите смартфона Skate
Много европейски
оператори пускат
следващо поколение услуги още тази
година
Телекомуникационните регулатори не правят достатъчно,
за да насърчават инвестициите в мобилни широколентови
мрежи и услуги. Зад тази позиция се обединиха представители на водещите мобилни
оператори в света, сред които
Vodafone, Telefonica, America
Movil, AT&T и China Mobile.
Те проведоха дискусия по
време на Световния мобилен
конгрес, на която поискаха
от регулаторните органи да
не работят на „автопилот”,
а да се съобразят с динамиката на промените в телеком
сектора.
Коментари

Сезар Алиерта, гл. изп. директор на Telefonica, дори
шеговито заяви, че не разбира
защо изобщо телекомуникационният сектор трябва
да бъде регулиран, поне в
конкурентните пазари. Само шефът на America Movil
Даниел Хадж посочи, че в
Латинска Америка админи-

Моделите на компанията са пример за
успеха на Android в
Азия

▶Не разбирам защо телекомуникационният сектор
трябва да бъде регулиран, каза Сезар Алиерта, гл.
изпълнителен директор на Telefonica

страцията показва разбиране
на нуждите на мобилните
оператори.
Без значение
от платформата

всички оператори се обединиха, че секторът има нужда
от отворени платформи, в
които потребителите да имат
достъп до едно и също съдържание, без значение каква
операционна система, устройство или мрежа използват.
Междувременно петте найголеми европейски оператора

- Deutsche Telekom, Orange,
Telecom Italia, Telefonica и
Vodafone, обявиха, че още
през тази година ще пуснат
услуги, базирани на платформата Rich Communication
Suite (RCS) в няколко страни
в Европа. Това ще улесни
потребителите да споделят
видео в реално време, да провеждат чатове помежду си, да
обменят файлове и да използват редица други услуги, независимо с каква платформа
е телефонът им или в каква
мрежа го използват.

Китайският телекомуникационен разработчик ZTE
представи на Световния
мобилен конгрес в Барселона своя дългоочакван
смартфон ZTE Skate, който
работи с операционната
система Android. Едновременно с това компанията анонсира и новата
си стратегия Light Your
Smart World, в рамките на
която ще пусне на пазара
голям брой нови интелигентни продукти, включително таблети, телефони
и др. Моделът ZTE Skate
е вдъхновен от скейтборд
културата, тежи едва 120 г
и има 4.3-инчов дисплей.
Процесорът му е 800 MHz,
а в добавка телефонът разполага с 5-мегапикселова
камера, A-GPS модул и
хардуерен компас. Работи
с версия 2.3 на Android и
на практика се превърна в
поредното доказателство,
че тази операционна система печели изключително
бързо пазарен дял сред

▶Моделът ZTE Skate е вдъхновен от скейтборд културата, тежи едва 120 г и има 4.3-инчов дисплей

азиатските производители.
Сред достойнствата на ZTE
Skate е разнообразието от
мрежови стандарти, които
поддържа, включително
GSM, GPRS и EDGE от
второ поколение, HSDPA и
UMTS от трето поколение,

както и WiFi. Това го прави
подходящ за младите потребители, за онези, които
работят в движение, както
и за хора, които са често на
път, но имат нужда от надеждна връзка за разговори
и интернет достъп.

специално издание

СЧЕТОВОДСТВО

Касовите апарати за връзка с НАП
все още не са пуснати на пазара
Производителите подготвят тестовите модели, а у нас работят около
200 хил. фирми, които до 30 септември трябва да се свържат с НАП
Фирмите все още не може
да си купят от новите касови
апарати, които са необходими, за да се направи връзката им с Националната агенция за приходите (НАП).
Въпреки че още от около
година е ясно, че това ще
се прави, нито един производител няма готов апарат,
защото изискванията не са
били одобрени по-рано.
От смяна се нуждаят около
20% от действащите в момента апарати на фирмите,
регистрирани по ДДС, или 60
хил. бройки, показват предварителните данни на НАП. Останалите около 240 хил. може
да минат само с допълнително оборудване, като поне за
тях има около 10 варианта за
избор. Ако производството на
нови апарати обаче се забави,
стотици хиляди фирми може
да се окажат нарушители по
неволя.
Крайният срок за свързване на касовите апарати
с НАП за регистрирани по
ДДС 200 хил. фирми е 30
септември, след което ще
бъдат налагани глоби от по
10 000 лв. До март 2012 г.
трябва да бъде изградена
и връзката между касовите
апарати на абсолютно всички търговци с НАП.
Новите апарати

“Все още е рано да се ко-

Съвсем
скоро се
одобриха моделите и новите изисквания и заради
това все още не
сме произвели
касови апарати
за връзка с НАП
Пенчо Илиев,

изпълнителен директор на
“Датекс”

▶Покупката на нов касов апарат или дооборудването на стария, за да може фирмите да се свържат с НАП,
излиза и в двата случая около 300 лв., казват производителите 
снимка марина ангелова

ментира в подробности,
както и да се очаква да има
апарати на пазара. Това е
така, защото новите изисквания се одобриха съвсем
скоро”, обясни Пенчо Илиев, изпълнителен директор
на “Датекс” - една от компаниите производители на

касови апарати. В момента
от фирмата планират производството на около 200 нови
апарата. Те обаче ще бъдат
продадени на специални
клиенти с цел тестване. Масовото производство ще започне чак след тестването.
От “Електроника” АД пък

коментираха, че плановете
им засега са да пуснат два
модела. Единият ще бъде
готов до края на този месец, а другият - до края на
следващия.
Схемата
на свързване

Инвестицията в нови касови
апарати е в интерес на обществото
Отдавна настояваме
всички регистрирани по
ДДС фирми да се свържат
с Националната агенция за приходите. Не
че само това ще реши
проблемите с източването на ДДС, но това е
една мярка, която е част
от общия план за справяне
със сивата икономика.
Другите мерки са
достъпът до
кредитните
досиета на
фирмите и
проверките по
ана-

лог. Чрез тези стъпки ще
се свие кръгът на сивата
икономика.
Инвестицията в нови
касови апарати няма да
затрудни бизнеса, защото
тя ще е около 200 лв. и за
една фирма с оборот от
около 50 хил. лв. няма да
е проблем да отдели тази
сума. А освен това този
разход ще се признава на
фирмите за данъчни цели.
Въпреки това обаче някои
собственици на фирми
казват: “Защо ние да
даваме тези пари? Нека ги
даде този, който иска да ни
следи.” А инвестицията е

в интерес на обществото и
ще си струва. Надявам се и
че ще има добър контрол.
Важно за ограничаване
на сивата икономика е
и стимулиране на разплащанията с банкови карти.
Това ще изсветли плащанията, а и няма да затрудни администрацията,
защото има система, която
се управлява автоматично. Трябва да се реши и
проблемът с издаването на
касови бележки и укриване
на оборота.
▶ Камен Колев,

заместник-председател на БСК

Пред фирмите, които са регистрирани по ДДС и трябва
да се свържат с НАП, има
два варианта - единият е да
купят нов апарат, а другият
- да дооборудват старите си
апарати. Във втория случай
е важно апаратът да е купен
преди около година и документите му все още да са
валидни. Необходимо е да си
закупят данъчен терминал,
чрез който да се направи
връзката с НАП, нова фискална памет и специален
софтуер. Търговският директор на “Електроника” АД Надя Николова обясни, че за да
се ползват старите апарати,
производителите трябва да са
узаконили нов софтуер.
Към момента вече има
пример и за търговец, който
е надградил 65 от касовите
си апарати и ги е свързал
с НАП.
Колко ще струва

Все още не се знае и със
сигурност колко ще трябва
да отдели всеки търговец за
закупуването на нов апарат
или за трансформирането
на стария. Пенчо Илиев
прогнозира, че обновяването на старите касови

апарати ще костват на всеки търговец по около 300
лв. Цената на данъчните
терминали, необходими за
старите апарати, е около
200 лв., фискалната памет
е около 50 лв. А отделно
се заплаща и за софтуер. С
други думи, цената излиза
същата.
Бизнесът е доволен

От бизнес организациите
коментираха, че изискването за свързване на касовите
апарати на фирмите с НАП
е добра стъпка. Според заместник-председателя на
Българската стопанска камара Камен Колев това ще
помогне за изсветляване на
сивата икономика. По данни на НАП около 70% от
търговците укриват обороти,
а свързването им с приходната агенция ще изчисти
този проблем. Освен това
инвестицията в нов апарат
няма да затрудни финансово
фирмите, защото няма да
бъде повече от 250-300 лв.,
допълва Колев.
Преди седмица от БТПП
коментираха, че разходите
по закупуването на апарати
ще се приспаднат от данъците, защото ще бъдат включени като разход за фирмата. Позицията на БТПП е,
че изрядните работодатели
имат интерес от бързото и
навременно прилагане на
Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажби
в търговските обекти чрез
фискални устройства.
Радослава Димитрова
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От счетоводители за несчетоводители

Топ 6 на промените в
данъците за 2011 г.

снимка shutterstock

Новите по-високи
осигуровки създадоха
не само повече работа
за счетоводителите в
началото на 2011 г., но
са и сериозна база за
промени в икономиката
За счетоводителите 2011 г.
донесе нови законодателни
промени, а с тях и повече
работа още през януари.
Промяната на размера на
осигуровките, условията за
пенсиониране, формирането на заплатите, графиците
за отпуски, плащането на
наемите, данъците за офшорните компании... Списъкът се оказа доста дълъг.
А междувременно трябваше да се започне и работата
по годишното финансово
приключване...
Редакциите на законите
донесоха не само много
промени и повече работа,
но всяха смут и сред всички служители във фирмите.
Какво точно се промени и
какъв ще бъде очакваният
или неочакваният ефект
за всеки от нас и за икономиката?
Ще плащаме с 1.8%
повече осигуровки

От началото на 2011 г.
размерът на осигурителните вноски за пенсия се
увеличи с 1.8%. С други
думи, ще трябва да плащаме повече за осигуровки.
Някои вече се оказаха изненадани, че реалната им
заплата в края на януари бе
по-ниска. И вече сигурно
са открили, че причината
за това е, че ни изненадаха
с нови, по-високи осигуровки. За счетоводителите
това означава въвеждане
на новите ставки, нови

програми и т.н.
Кой как се осигурява

Една от ключовите промени
бе свързана с новото разпределение на осигурителните
вноски между служителя
и неговия работодател. Така например в сферата на
здравното осигуряване и
осигуровките за майчинство
и безработица то вече е 60/40
в полза на работодателя, а
осигуровките за пенсия се
разпределят в съотношение
55/45. Всичко това обаче
може да доведе до сериозно
объркване сред счетоводителите. А всяка грешка ще
е фатална за осигуряваните.
Например грешно изчислените осигуровки може да се
отразят при размера на пенсията. Всъщност грешките
може да бъдат отстранени
в срок от 5 години, стига
да бъдат засечени. Ако обаче сте лице, на което му
предстои да се оттегли от
активната работа след 40
години например, грешно
изчислените осигуровки
може и да провалят пенсионирането му.
Кой плаща
болничните

от среднодневното брутно
възнаграждение за месеца,
в който е настъпила временната неработоспособност,
но не по-малко от 70% от
среднодневното уговорено
възнаграждение.
Ефектът от липсата на
промяна обаче не е много добър за фирмите. От
гледна точка на работодателя това означава, че няма
да получи облекчение от
финансовото натоварване
за осигуровки. За служителя обаче промяната не е
съществена.
Казахме сбогом на
точковата система

От началото на 2011 г. вече придобиваме право на
пенсия по нов начин. Найобщо казано - отпада точковата система, а и жените, и
мъжете ще се пенсионират
при по-висока възраст. Жените ще могат да се пенси-

И офшорните доходи
ще се облагат с 10%

От началото на 2011 г. се
въведе данък и върху печалбите, свързани с оф-

шорни зони. И той, както
и “класическото” корпоративно облагане, ще е в
размер на 10%. Ефектът
обаче не е еднозначен. От
една страна, държавата се
надява да получи по-високи
приходи от новия източник
на постъпления. От друга
обаче, за фирмите това са
нови задължения и всъщност ефектът може да бъде
точно обратен - държавата
да се лиши от нови, свежи
инвестиции. След закриването на офшорната зона
в Кипър редица фирми се
пренасочиха към България
заради атрактивното й данъчно облагане. След въвеждането на новия данък
обаче не България, а други
офшорни зони ще бъдат
по-предпочитани.
Внеси ми
данъка за офиса

За първи път през тази

година фирмите и физически лица, които ползват
помещения под наем, ще
трябва да внасят авансово
10% данък върху наема
си. Досега задължението
беше на физическите лица наемодатели, като те
внасяха данъка в края на
годината. Промяната не
бе посрещната с радост от
фирмите, тъй като тя доведе и до повече бюрокрация
за тях. За физическите лица авансовото плащане на
данъка също е утежнение
и косвено увеличение на
наема им. Може би са изключение наемодателите,
които ще намалят наема с
размера на 10-процентния
данък...
Но и тук, както и при
другите ключови промени
по-горе важи правилото
- добри или лоши, щом
са въведени със закон, ще
трябва да се спазват.

Промени в Кодекса за социално осигуряване
Новите размери
Новото разпределение
родени след
2 За31 лицата,
декември 1959 г.:
на осигурителната
на осигурителните

вноска за фонд
Една от промените през “Пенсии”:
2011 г. всъщност не бе промяна, а запазване на статуквото. С една година се
удължи периодът, за който
работодателят ще трябва да
изплаща на лицето, което
осигурява, първите 3 болнични дни. Идеята, която
лансира ГЕРБ, предвиждаше само първият ден да е
за сметка на работодателя,
а останалите да се заплащат
от държавата. Така, вместо
очакваната промяна да влезе в сила от 1 януари тази
година, това ще се случи
от 1 януари 2012 г. Сумата остава старата - 70%

онират, когато станат на 60
г. и придобият 34 г. осигурителен стаж. За мъжете
условията са - възраст 63 г.
и осигурителен стаж от 37
г. От 31 декември 2011 г.
осигурителният стаж ще се
увеличава от първия ден на
всяка следваща календарна
година с 4 месеца за жените
и мъжете до достигане на
37 години за жените и 40
години за мъжете. От 31 декември 2020 г. пък възраст
та за пенсиониране ще се
увеличава от първия ден на
всяка следваща календарна
година с 6 месеца за жените
и мъжете до достигане на
63-годишна възраст за жените и 65-годишна възраст
за мъжете.

вноски между осигурител и осигурен за
фонд “Пенсии”:

лицата, родени преди
1 За1 януари
1960 г.:
лицата, родени преди
1 1Заянуари
1960 г.:
▶ 17.8% за работещите
при условията на III
категория труд;
▶ 20.8% за работещите
при условията на I или II
категория труд.

родени след
2 За31 лицата,
декември 1959 г.:
▶ 12.8% за работещите
при условията на III
категория труд;
▶ 15.8% за работещите
при условията на I или II
категория труд.

▶ 17.8% за сметка на
самоосигуряващото се
лице;
▶ 7.9% за сметка на
осигуреното лице;
▶ 9.9% за сметка
на осигурителя за
лицата, работещи
при условията на III
категория труд, а
когато лицето работи
при условията на I
или II категория труд
- 12.9%.

▶ 12.8% за сметка на
самоосигуряващото се
лице;
▶ 5.7% за сметка на
осигуреното лице;
▶ 7.1% за сметка
на осигурителя за
лицата, работещи
при условията на III
категория труд, а
когато лицето работи
при условията на I или II
категория труд - 10.1%.

Не са направени
промени в размера на:
▶ осигурителните
вноски за допълнително
задължително

пенсионно осигуряване
за универсален
пенсионен фонд (5%,
съответно за сметка
на осигуреното лице 2.2%; за сметка на
осигурителя - 2.8%)
и за професионален
пенсионен фонд (12% за лицата, работещи
при условията на I
категория труд, и 7% за лицата, работещи
при условията на II
категория труд);
▶ вноската за фонд “Общо
заболяване и майчинство”
(3.5%) и за фонд “Безработица” се запазва (1%),
съответно съотношението работодател - осигурено лице също се запазва
60:40.
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Подготвяме
програма за
противодействие
на ДДС измамите

Интервю Красимир Стефанов, изпълнителен директор на НАП

НАП ревизира 300 фирми и физически лица,
които са укрили данъци и които досега не сме
могли да обложим с осигурителни вноски
▶Господин Стефанов,
какви са резултатите от
акцията на НАП по облитането с хеликоптера,
която медиите толкова
шумно отразиха? Има ли
реален ефект от нея?

- Според мен това е една
от най-успешните акции на
НАП, тъй като, освен че
имаше данъчен ефект - до
момента сме събрали над
13 млн. лв., в резултат на
нея фирмите доброволно започнаха да прехвърлят тези
имоти на физически лица.
Освен това всички режийни
разходи като тези за чистачка, храна на кучето и други
подобни, които се отчитаха
като фирмени разходи, за
да се намали облагаемата
печалба, вече ще се плащат
от физическите лица. Тази
акция обаче извади наяве
и много проблеми, които
са били неглижирани през
последните 20 години. Като
се започне от това, че излязоха наяве много пропуски
в законодателството, свързано с даването на право за
строеж, разрешителните за
прокарването на ток и вода.
Оказа се също, че няма срок,
в който сградата трябва да се
въведе в експлоатация, да се
издаде Акт 16 и върху този
имот да се внасят общински
данъци и такси. В момента
работна група с представители на общините обсъжда
законодателни промени, които да ограничат времето от
даването на разрешително за
строеж до въвеждането в експлоатация. Натъкнахме се и
на сгради, които дори нямат
разрешително за строеж.
При тези казуси се включиха и представители на
регионалното министерство,
ДНСК и прокуратурата.
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▶ млрд. лв. са несъбраните
вземания за последните 20
години, което е резултат
и от възможността да
се прехвърлят фирми
със задължения на
малоимотни граждани

Биляна Вачева

biliana.vacheva@pari.bg

В края на декември стана
ясно, че само за един месец
от акцията с хеликоптера
са декларирани 4.5 млн. лв.
данък сгради и такса смет.
Искам да подчертая, че целта на тази акция е по-скоро
превантивна, тъй като оттук
насетне всички, които не
са си внасяли данъците, ще
започнат да го правят всяка
година. И всъщност ефектът
от тази акция няма да е еднократен. В края на този месец очакваме от Столичната
община да ни прати списък с
данните на фирми, които са
въвели в експлоатация над
1200 обекта в столицата, за
да ги проверим от данъчна
гледна точка.

До края на
тази година
всички средни и големи данъкоплатци
ще имат достъп до
данъчно-осигурителната си сметка
Другият резултат от акцията е, че се работи върху
това да се обединят електронните системи на всички
общини, в които има данни за имотите. След това
приходната агенция ще има
достъп до тази информация.
Още нещо, което изникна, е
категоризацията на кварталите. Доскоро всички тъй
наречени луксозни квартали
като „Бояна”, „Симеоново”
и „Драгалевци” бяха в много ниска категория. Затова
собствениците на една къща,
която е 500 кв. м, плащаха
100 лв. данък сгради и такса
смет, докато тези, които имат
апартамент в централната
част на града от 100 кв. м,
плащат 500 лв. Това е несправедливо и тази категоризация вече е променена.

Промяната е една резерва за
попълване на общинските
бюджети.
Така че колкото и да бяхме
критикувани, че акцията с
хеликоптера е някакъв PR,
реалността показа друго.
Ефектът ще е дългосрочен.
▶Има ли вече резултат
от проверките на декларациите на 264 висши
държавни служители?

- Възложих ги преди седмица, все още няма резултати. Освен това не всички
нарушения, констатирани
от Сметната палата, са и
данъчни нарушения и за
НАП. Ето например, ако
висш служител забрави да
декларира пред Сметната
палата, че жена му е продала
колата си, те ще установят,
че има разминаване, но за
нас това не е нарушение на
данъчното законодателство.
Нашите проверки целят да
проверят дали декларираните доходи отговарят на
притежаваното имущество.
Висшите държавни служители не са привилегировани
в данъчно отношение, ако са
допуснали нарушения, ще
понесат последствията.
▶Проверихте футболистите, фолк певиците,
после гинеколозите,
след това се заканихте,
че проверки ще има при
стоматолозите и пластичните хирурзи. Какво
показаха досега ревизиите?

- Преди да ви кажа колко
са сумите, влезли в хазната
от тези акции, за които говорите, искам да стане ясно едно нещо. Годишно инспекторите на НАП правят по над
200 000 проверки и 12 000
ревизии, от които допълнителните установени приходи
са за над 2 млрд. лв. Това
обаче не е популярен факт.
Аз го приемам за нормално
- по-интересни са ревизиите
на публичните личности, на
тези, които всеки ден гледаме по телевизията.
Затова искам и чрез вас да
кажа, че всички тези проверки и ревизии, които правят
инспекторите на НАП, са

планирани на база анализ
на риска. Тоест проверяват
се неслучайно и хаотично
различни браншове, а онези, за които е проучено, че
има голям риск от укриване
на данъци и осигурителни
вноски. След като се определят рисковите браншове,
правим оценка на евентуалната щета за бюджета и
се предприемат действия,
за да се ограничи загубата
за хазната - това може да са
ревизии, може да са срещи
с нарушителите, информационна кампания, защото
нарушението може да е в
резултат на незнаене, а не на
умисъл например.
Конкретно на въпроса прекият фискален ефект от
проверките на собствениците на яхти, бентли, имоти
на стойност над 500 000
лв., футболисти, футболни
съдии, футболни клубове,
заемодатели се равнява на
37 млн. лв. в хазната.
Имаше и такива, чиито
доходи надхвърлиха 50 хил.
лв. и се наложи да се регистрират и по ДДС.

Ще правим
отделно звено
за големи данъкоплатци физически
лица. Тук ще влизат
всички българи, които имат брутен доход
от над 500 хил. лв. за
предходната година

Целите за 2011
г. са да предложим повече
електронни услуги,
противодействие
на ДДС измамите и
контрол на внасянето на осигуровки

▶Успяхте ли да дисциплинирате тези браншове?

- Сигналите, които получавам от работодателски
организации, синдикати и
професионални гилдии, са
точно такива. Оказа се, че
нямат почва притесненията, че всички тези акции
ще имат краткотраен PR
ефект. Освен прекия фискален ефект от 37 млн. лв.,
за който ви казах по-рано, нашите действия имат
и дисциплиниращ ефект.
След летните ни акции по
морето, освен че вдигнахме
няколко пъти оборотите на
дискотеките, които посетихме, се оказа, че и съседните заведения са започнали
да издават касови бележки
и да отчитат реалните си
приходи. Отчетохме и рекордно увеличение на търговските обороти в края на
2010 г. Това показва, че не
само футболните клубове
се дисциплинират, а като
цяло фирмите и гражданите, искат не искат, спазват
законодателството, защо-

то виждат, че няма как да
скрият от НАП.
▶До момента колко
бензиностанции имат
изградена електронна
връзка с НАП и още колко
предстои да я изградят?
Какъв е финансовият
ефект до момента от
тази мярка?

- В момента има 3233
бензиностанции, свързани
с НАП, или с 40 повече
отпреди. Не вярвам, че за
седмица отнякъде са изникнали 40 обекта, така че
това е най-видимият ефект.
Имаме доста данни, но искам да сравним и числата
за февруари, за да коментирам ефекта. Предстои да
се инсталират и датчици на
резервоарите на бензинос-
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▶ физически лица са укрили
над 8 млн. лв. основно
данък върху доходите

танциите и на бензиноколонките. Целта е данните
от тях да се съпоставят с
информацията, получена
от данъчните складове. В
момента с Агенция „Митници” работим върху създаването на софтуер, който
да следи данните в НАП и
митниците и да индикира за
потенциални злоупотреби.
Иначе е извън съмнение,
че оборотът на търговците
на горива расте и за това
има принос свързването на
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Визитка
Кой е Красимир
Стефанов
▶ Роден е през 1971 г. Завършил е УНСС в София със
специалност „Стопанско управление и администрация”.
▶ Работи в системата
на данъчната администрация от 1996 г., като
първоначално е данъчен
инспектор в ДП-Илинден към ТДД София-град.
От 1998 г. е в ТДД „Големи
данъкоплатци”, където
през 2000 г. става началник на отдел „Ревизии”.
От 2005 до февруари 2009
г. е заместник изпълнителен директор на НАП.
Става изпълнителен
директор на агенцията,
след като Мария Мургина
бе освободена от този
пост.

за отписване на каквото и
да било. Предпочитам да
говоря не за изминалите
15 години на недостатъчно
стриктен контрол и законови празнини, а за това
как занапред ще решим
проблема с трупането на
нови несъбираеми задължения. Вече има приета
законова поправка, която
улеснява НАП в това отношение, възложих на ресора
за принудително събиране
оттук насетне да използва
винаги възможностите за
разваляне на сделки, да
се търси солидарна отговорност на прехвърлителя
и купувача на фирми с
дългове, включително и
отговорност на физически
лица за задължения на дружества. Освен това започваме масова кампания за
обявяване в несъстоятелност на подобни фирми.
Мисля, че проблемът е
решим, а е решим, защото
открито го поставихме на
масата, имаше обществен
дебат и парламентът прие
необходимите законови
промени.
▶Ще правите отделно
звено за големи данъкоплатци физически лица.
Какви са критериите за
влизането в това VIP
звено?

- Тази идея е взаимствана
от доста европейски държави и целта е да бъдат обслужвани лица, които имат
брутен доход от над 500 хил.
лв. за предходната година.
Решихме да направим едно
звено, където ще влизат
хора, които са коректни към
фиска, тях ще ги обслужват
едни от най-квалифицираните ни служители. Целта е
да има партньорство между
високодоходните групи и
данъчната администрация,
а не противоборство.
Това звено предстои да
бъде създадено. В момента
тече конкурс за ръководител, който ще бъде избран
до края на февруари. На
първо време в звеното за
големи данъкоплатци ще
работят около 20 души. От
първи април то трябва да
започне да работи.
▶Какви са целите на
приходната агенция за
2011 г.? И какви приходи
очаквате да съберете
през тази година?

снимка боби тошев

касовите им апарати с НАП.
Искам да напомня, че регистрираните по ДДС компании трябва да направят
същото до края на септември. Съветът ми към тях е да
се свържат със сервизните
организации още сега, за да
избегнат истерията около
крайния срок.
▶След промените в ДОПК
ще можете да правите
ревизии по аналогия и за
осигуровките за изминалите 5 години. Имате ли
предварителни разчети
колко ще са приходите
от тази мярка?

- Години наред предлагахме такава законодателна
промяна. Най-сетне беше
приета от Народното събрание и започваме повторни

ревизии на около 300 фирми и физически лица, при
които вече сме установили
укрити данъци, но досега
не сме могли да обложим с
осигурителни вноски. Ето
за пример футболните клубове. 4 от тях имаха укрити
над 8 млн. лв. основно данък
върху доходите. Почти тройно повече са необявените
и невнесени осигуровки,
започваме от тях. Абсолютно сигурен съм, че законовата промяна ще доведе до
допълнителни приходи от
социални и здравни вноски от порядъка на десетки
милиони.
▶Започва ли икономиката
ни да се възстановява на
базата на данните ви (за
постъпленията от кор-

13

▶ млн. лв. са събрани от
акцията „Хеликоптер”

поративен данък и този
за физическите лица) от
края на декември и първите месеци на 2011 г.?

- Постъпленията от преки данъци не са точният
индикатор за излизане от
кризата, защото те влизат
в хазната с едногодишно
закъснение. Но да, виждаме отчетливи сигнали
за излизане от кризата на
макрониво. Например някои позитивни сигнали по
отношение на заетостта,
крайното потребление,

респективно облагаемата с
ДДС основа, виждаме сериозно раздвижване в износа,
което, макар и положително в макроикономически
смисъл, от данъчна гледна
точка е свързано с възстановяване на ДДС. Но с две
думи казано, краят на кризата се вижда и това е добре
за всички.
▶Работодателските
организации предупредиха за нова вълна от
фалити. Идват ли при вас
компании с молба да им
разсрочите плащането
на данъци?

- Не бих казал, че има значимо увеличение в исканията за разсрочване, отсрочване или т.нар. разрешения за
неотложни плащания. Това

са много добри законови
възможности, които в трудни времена за икономиката
много помагат. Истината
е, че никой, най-малкото
държавата, има нужда от
фалити. Нали фалиралите
фирми не плащат данъци. В
този смисъл НАП в условията на криза трябва да има
основно партньорска роля
спрямо коректните дружества, изпаднали в затруднения.
Такава политика се стремим
да водим - на партньорство
спрямо коректните и безкомпромисна към нарушителите.
▶Колко от натрупаните
просрочени дългове към
НАП ще се наложи да бъдат напълно отписани?

- На този етап не говорим

- Очаквам да изпълним
планираните приходи. Това
ще изисква допълнителни
усилия по контрола върху
осигурителните вноски,
но съм убеден, че ще се
справим. Основният ни
приоритет за 2011 г. обаче
остава противодействието
на ДДС измамите. Това е
основен проблем в целия
Европейски съюз по простата причина, че най-големите
щети за фиска са именно в
ДДС системата. В момента подготвяме специална
програма за превенция на
този вид злоупотреби, но
ще я коментирам първо с
министър Дянков и след
това публично.
Ще увеличим и предлагането на електронни услуги.
НАП е лидер в държавната
администрация в това отношение. До края на тази
година всички средни и големи данъкоплатци ще имат
достъп до данъчно-осигурителната си сметка.
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Kолко ти е EQ-то

Потиснатите
емоции винаги
намират път навън

Емоциите служат за основа
на това кои сме и играят
важна роля във взаимоотношенията ни с другите
хора. Не е възможно да не
се съобразяваме с тях. Заедно с това повечето от нас
са възпитани да потискат
емоциите си, считайки, че
за по-голяма ефективност
трябва да взимаме стратегическите си решения,
изхождайки единствено от
студената логическа интелигентност.
Подобно мислене по-често ни гарантира това, че
потиснатите емоции ще
намерят по някакъв начин път навън, изостряйки
конфликта и разваляйки
настроението ни.
Какво ще се случи, ако
продължим да разширяваме своето познание за
емоциите по друг начин,
извън разума, като различен вид „интелигентност”?
Интелигентност, която, ако
се научим да боравим с
нея, може да се превърне в крайъгълен камък на
по-широко сътрудничество, което ще ни обезпечи
по-голямо влияние върху
хората и ще мотивира нашата производителност и
ефективност.
Що е то
емоционална
интелигентност

Учените я описват като
форма на социалната интелигентност, която включва
в себе си способността
да координираш своите и
чуждите емоции, да ги разграничаваш и да използваш
получената информация за
определяне посоката на
мисъл и действие. Емоционалната интелигентност е способност да се
разпознават и използват
емоциите с цел по-добре да
управляваме себе си и да
влияем положително върху
взаимоотношенията си.
Защо ни е необходима емоционалната
интелигентност

Примитивните емоцио-

Най-дългото
разстояние

Може да се каже, че разстоянието между ума (интелектуалната интелигентност) и сърцето (емоционалната интелигентност) е
най-голямото разстояние,
което човекът трябва да
премине.
Но ако се научим да използваме емоционалната
интелигентност, ще съкратим чувствително това
разстояние и ще започнем
да работим с поразителна
производителност и ефективност.
Теодора Мусева

EQ коефициентът съдър-

жа пет елемента, а именно
самопознание, самоконтрол,
самомотивация, съчувствие
и ефективни отношения. Не
е задължително всичките
пет да са активни. Понякога
е достатъчно, ако такива са
само две, но най-главните са
самопознанието и правилната самооценка.

1

Самопознание
То е основата на емоционалната интелигентност и
подкрепя всичките й навици
и качества. ако не познаваме самите себе си или това,
което чувстваме, по какъв

ПОЗНАВАНЕ

Изследванията показват, че
успехът в живота зависи не
само от високото IQ (коефициента на интелигентност), но и от високото EQ
- коефициента на емоционалната интелигентност.
Преди беше достатъчно
мениджърите да имат логично мислене, дисциплина
и решителност. Днес обаче
все повече се акцентира на
връзката със собствените
чувства и тези на другите.
Защото сърцето е по-важно
от главата, когато трябва да
мотивирате служители или
клиентите си.

нални реакции на нашата
емоционална интелигентност са ключ към нашето
здраве, завоюване на лидерски позиции, установяване на близки отношения,
чувството за радост. Те
повишават далновидността, амбицията, авторитета, увереността и спомагат за ефективността на
познанието, за по-голяма
яснота, по-здрави взаимоотношения, по-добро
разбирателство и в крайна
сметка водят до дълбоко
удовлетворение. Подобни
емоционални рефлекси рядко съзнателни, но винаги силни - ръководят
нашия избор.

EQ коефициентът има 5 елемента
начин ще узнаем потребностите на другите, как ще
разберем това, което мислят
или чувстват?
Самопознанието е знание
за това какво и защо изпитваме в даден момент. Целта
му е да ни подтиква към
промяна, но и да ни даде волята да разберем и приемем
емоциите си.
За да се опознае добре,
човек трябва да осъзнае
разликата между „мисля” и
„чувствам”. Запитайте се как
сте се чувствали през целия
изминал ден и бъдете напълно честни. Ако сърцето ви
бие учестено, ако се зачервявате или задъхвате - това
е нормална подсъзнателна

реакция. Задайте си въпроса:
„От какво е породена тя?”
Назовете чувството - страх,
вина, вълнение, любов, желание или друго.

2

Самоконтрол
Докато изучаваме и се вглъбяваме във вътрешните си
усещания, вървейки стъпка
по стъпка към самопознанието, самоконтролът регулира
и координира тези чувства.
Той ни дава време да овладеем и да приведем в порядък
чувствата си, ако това е необходимо. Обратният вариант
е да действаме спонтанно,
без да се замисляме какви

ЛИЧНО

СОЦИАЛНО

САМОПОЗНАНИЕ

СОЦИАЛНА
СЪЗНАТЕЛНОСТ

↘ Самочувствие
↘ Емоционално самопознание
↘ Точна самооценка

↘ Съчувствие
↘ Организационна ориентация

САМОКОНТРОЛ

РЕГУЛАЦИЯ

Способността да
разпознаваме и
управляваме чувствата
си подобрява
взаимоотношенията
ни с колеги
и клиенти

↘ Отговорност
↘ Съвестност
↘ Адаптивност
↘ Амбиция
↘ Инициатива

УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТНОШЕНИЯТА
↘ Влияние
↘ Вдъхновение
↘ Развитие на другите
↘ Създаване на връзки
↘ Работа в екип и сътрудничество

емоции ни подтикват към
подобни действия.
Когато се изправите пред
критична ситуация, прибягвайте към помощта на хумора. не подценявайте ефекта
от дълбокото дишане. Повишеното ниво на кислород
в мозъка намалява напрежението, прояснява мисленето
и има успокоителен ефект
върху психиката и тялото.
Освен това ви дава време да
помислите, преди да кажете
каквото и да е.
Научете се да наблюдавате
ситуацията отгоре, вън от
себе си. Това може да ви
помогне да си върнете изгубената перспектива.

3

мотивация
Това е умението да направлявате силите на своите емоции
по начин, който ви мотивира
и вдъхновява. Научете се да
не се страхувате от грешките
и да приемате провалите.
Следете внимателно задачата, която ви е поставена,
и процеса на изпълнението
й, за да възникне у вас чувство на удовлетворение от
завършването на всеки от
започнатите от вас проекти.

4

Съчувствие
Ако сте станал по-честен и
отговорен към своите емоции, дошло е времето да
погледнем към останалите.
Емоционалната интелигентност служи като инструмент
за настройване както на нашите собствени чувства, тъй
и на чувствата на обкръжава-

щите ни хора. Това означава
да се отнасяме към тях със
състрадание и разбиране.
Съчувствието е способността да видим проблема
през очите на другия. Добре
е, когато разбираме емоциите на другите, съзнавайки,
че това са техни емоции, а не
наши. Съчувствието започва
от умението да слушаш, което означава да установиш
връзка с човека отсреща.
Хората, които не притежават
способността да съчувстват,
се концентрират предимно
върху собствените си мисли
и чувства и отделят малко
внимание - ако изобщо го
правят - върху тези на другите. Съчувствието е свързващата нишка, способна да
превърне група хора в едно
цяло.
Старайте се колкото е възможно по-често да бъдете
добронамерени. Има много
начини да доведете до знанието на човека отсреща
своето мнение или критика.
При всички случаи можете
да останете честни, залагайки на положителната
реакция, което укрепва увереността.

5

Ефективни

отношения
Споделяйте с другите ентусиазма и страстта си към
работата. Това е заразително.
Създайте мотивираща работна обстановка. Организирайте творчески обмен на мнения. Това създава атмосфера
на взаимодействие, укрепва
сътрудничеството и може да
се превърне в неразрушима
творческа връзка.

