Тема на деня ▶ 8-9

Компании ▶ 11

Туристическите Държавата продава дела си в
фирми у нас
“Кемпински-Зографски” на търг
удариха
джакпота

Четвъртък

USD/BGN: 1.36771

-0.94%

EUR/USD: 1.43000

+0.95%

Sofix: 445.40

0.00%

+0.47%

Безотговорно

7 април 2011, брой 67 (5126)

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

цена 1.50 лева

BG40: 133.90

Българска фондова борса

Не
искам
да се
меся във
взимането
на това
решение
Бойко Борисов,
премиер на България

Премиерът Бойко
Борисов отказа да
поеме отговорност
за скандала с АЕЦ
“Белене” и измести
фокуса към конфликт
между министрите
Дянков и Трайков.
Хаосът продължава
втори ден, въпросите
стават все повече,
а отговори няма
▶ 2, 3, 4, 5, 6

Новини ▶ 7

Лекарските
грешки ще
бъдат уредени
в Наказателния
кодекс
Свят ▶ 10

Португалия
все пак ще
иска пари от
Европейския
съюз
Компании ▶ 12-13

Приватизират
фондовата
борса заедно с
депозитара
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2 редакционна

Мнения

"Е.ОН"
официално
излиза на
борсата

Сряда

6 април 2011, брой 66 (5125)

Тема на деня ▶ 6-7

Развенчани
митове
▶ Според данните на НСИ в София все още
не живеят 2 млн. души, Пловдив остава
вторият по големина град, а емигрантите
са по-малко

USD/BGN: 1.38065

EUR/USD: 1.41660

Българска народна банка

Българска народна банка

-0.18%

Губещ
Лукан Луканов

Василиос Харисис е новият директор на клонова мрежа и
бизнес звено “Депозити” в Банка Пиреос България. Кариерата
му започва през 1980 г. в Банка Македония-Траки. Когато в
началото на 1999 г. Банка Пиреос придобива Банка МакедонияТраки, Василиос Харисис поема задълженията на директор на
Централен клон Солун. След това в продължение на 10 години
е мениджър в Банка Пиреос.

Акциите на козметичната компания “Арома” АД, където
председател на НС е Лукан Луканов, се наредиха сред найгубещите по време на търговията вчера. Книжата на
публичното дружество заличиха 10.47% от стойността
си. По позицията на компанията бяха сключени 3 сделки, в
които 600 лота смениха собственика си. Цената се понижи до 0.761 лв. за акция.

Коментар

▶ По темата: “Борисов не
вижда проблем по случая
с АЕЦ “Белене”. Проект
за над 10 млрд. EUR заедно
с инфраструктурата и
лихвите! Нов външен дълг!
От повече от година стана
ясно, че Бойко Борисов
е пазвантин по душа и
поведение! Той не закача
топмафиотите от ДС,
червените барони, ТИМаджиите, топмутрите и
топтрафикантите. На
всичко отгоре беше ясно, че
ГЕРБавата мафия ще защитава и ще прокара максимума от съветски, путински
проекти! Това, че за ДВЕ
години ГЕРБ даде около 300
млн. EUR наши пари за “Бeлене”, говори, че всичко друго
е било за заблуда. Театър по
Гоце, истинският господар
на пудела Бойко.
▶ ГЕРБавия
Компании ▶ 11

Печеливш
Василиос Харисис

+0.18%

Sofix: 445.41

-0.25%

Българска фондова борса

BG40: 133.28

-0.35%

цена 1.50 лева

Българска фондова борса

ядрен цирк
“Погрешка”
аец “Белене” тръгва

Компании ▶12-13

И търговските
вериги влизат в
борбата срещу
найлоновите
торбички

Технологии▶ 19

Имейл пробив
застраши
клиентите
на над 50
компании

Банки ▶ 20-21

Преди
сливането
"Борика" и
"Банксервиз"
не печелеха

Резултатътотбългаро-рускитепреговоривместозамразяванесеоказазадължениезаподписване
на окончателен договор за строеж на АЕЦ “Белене”. Правителството обвини директора на
НЕК Красимир Първанов в превишаване на правомощия и го уволни. Споразумението обаче
е факт и вариант за връщане назад засега няма ▶ 4

И този път
ли ще мине без оставки
Ани Коджаиванова
ani.kodzhaivanova@pari.bg

Премиерът
просто си
измива
ръцете,
обвинявайки
министрите си
в конфликт, и
забравя, че всички
нас ни интересува
не толкова кой, а
защо

▶ Любомир Цеков,
изпълнителен директор
на "Борика-Банксервиз"
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Копие от анекс към
споразумението за
АЕЦ “Белене” се появи
в интернет. В него
наистина има задължаваща
клауза за подписване на
договора за строителство.

2

“Росатом”:
Строителството
на АЕЦ “Белене” може
да започне. България
се задължи да подпише
договора за изграждане, е
коментирал представител
на компанията.

3

Японските компании
няма да се откажат
от инвестиции в
България. Нужна
е повече информация за
условията за инвестиции
у нас и възможностите за
търговия.

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

Ситуацията около АЕЦ “Белене”
достигна точка,
в която думата “скандал” вече е
слаба. Активната част от интернет
обществото е бясна. Повечето
медии загърбиха ласкавия тон
за премиера и правителството
на ГЕРБ. Няколко заглавия
от вчерашния ден: “Арогантна
подигравка с българите”, “България
на разпродажба! За контакти партия
ГЕРБ!”, “Николай Младенов: Това
е повече от пробив в националната
сигурност”, “Днес е един хубав ден
за подаване на оставка”...
В подобен момент оставки
на министри, че и на цялото
правителство, би било нещо
нормално в повечето цивилизовани
страни. Да, обаче у нас оставки
няма. Нито от тези министри и
висши чиновници, които отявлено
искат проектът да се случи въпреки
голямата обществена съпротива,
нито пък от “възмутените”
министри като външния Николай
Младенов или икономическия
Трайчо Трайков.

Изпълнителен директор и
главен редактор
Лилия Апостолова
4395802
lilia.apostolova@pari.bg
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Зам. главен редактор
Иван БЕДРОВ - 4395838
ivan.bedrov@pari.bg

Ситуацията около последния
всъщност е крайно интересна.
По всичко изглежда, че
икономическият министър е
безгласна буква в тази история,
а решенията се координират от
финансовия министър Симеон
Дянков. Трайчо Трайков всячески
демонстрира несъгласие с проекта
или поне с начините, по които
той се прокарва. И това буди
симпатия. Но симпатията свършва
точно до момента, в който той
отказва да депозира оставката си.
Странна е и ролята на уволнения и
впоследствие не толкова уволнен
шеф на НЕК Красимир Първанов.
Който подписал документите
уж без одобрението на
правителството. Но всъщност не
съвсем. Дянков му бил разрешил.
Трайков пък не му бил забранил.
Но сега юридически екип ще
проверява документите. А това не
се ли прави преди подписването
им вместо след?
Още по-скандално е
отношението на премиера

Визуален редактор
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albena.pino@pari.bg
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Борисов в ситуацията. Той даде
ясно да се разбере, че е делегирал
решенията за АЕЦ “Белене” на
двамата министри и отговорността
е тяхна. Как да повярваме, че това
наистина е така, при положение
че България едва ли е имала
друг премиер, който да действа
толкова еднолично във всичко
- от рязането на ленти на детски
площадки до ограничаването на
цените на бензина?
Премиерът просто си
измива ръцете, обвинявайки
министрите си в конфликт,
и забравя, че всички нас ни
интересува не толкова кой е
разпоредил подписването на
документите, а защо? Защо
България се обвързва със строежа
на един, меко казано, спорен
ядрен проект? Защо България
ускорява и бетонира ангажимента
си в момент, в който ядрената
енергетика е компрометирана
в световен мащаб? Защо се
пренебрегва мнението на огромна
част от обществото, както и

становищата на специалисти,
че страната ни всъщност няма
икономическа нужда от нова
ядрена централа? Защо няма
публичност на информацията,
преговорите, документите?
Междувпрочем прословутият
Анекс 12 вече e в интернет.
Едни виждат в него заложена
бомба, а други смятат, че не е кой
знае какво. Не заради анекса обаче
мнозина искат оставки. Искат ги
заради всичко останало - заради
неадекватността на премиера,
заради действията на тъмно,
заради липсата на отговорност.
“Това е куклен театър”, каза
председателят на Института
за пазарна икономика Красен
Станчев (четете интервю с него
на стр. 6). Kлони даже към фрийк
шоу. Вече обаче май не ни е до
представления. И е крайно време
политиците да започнат да се
държат като политици в страна,
член на Европейския съюз, а
кукловодите да си тръгват. Заедно
с куклите.
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Уважаемите оператори
да бъдат така добри да
спазват закона и мисля, че и
българските граждани и абонати
ще бъдат доволни от това
Веселин Божков, председател на Комисията за регулиране
на съобщенията, по повод орязаните кабели в София

Коментар

Премиерът ще надмине Тодор Живков. По дългове
Бойко Борисов призова
да се спре политическото
говорене по темата АЕЦ
“Белене” и да се съсредоточим върху експертното.
По отношение на спасителния фонд за еврозоната
той ни посъветва обратното - да не мислим толкова
експертно, а да видим
политическите ползи.
Въобще - използва противоречащи си аргументи,
само и само да спре дебата
по неудобните теми. А дебатът не трябва да спира.
Нека да направим малко
изчисления. Ако се
изгражда АЕЦ “Белене”,
задълженията ще достигнат поне 6-8 млрд. EUR.
Както сме коментирали
и друг път, дълговете на

Георги Ангелов,
старши икономист в “Отворено
общество”

Като събе
рем Белене,
спасителния
фонд и дефици
тите, получаваме
нетно задлъжня
ване между 16 и
19 млрд. EUR

държавните предприятия в крайна сметка са
квазидържавни дългове,
особено ако става въпрос
за големи предприятия,
като топлофикации, БДЖ,
НЕК, БЕХ или атомни
централи, т. е. имаме огромен дълг.
Ако ратифицираме създаването на спасителен
фонд за еврозоната при сегашното разпределение на
капитала, България ще се
задължи с 6.1 млрд. EUR.
Тази сума ще расте заедно
с растежа на българската
икономика - т. е. имаме
сравнима сума с тази по
АЕЦ “Белене”.
Но това не е всичко. За
целия си управленски
мандат правителството

Знаменитост в столицата

▶Холивудският актьор Бен Афлек е пристигнал в София. Според неофициална
информация той е у нас, за да огледа студията на “Ню Бояна”. Ако ги хареса,
има вероятност в тях да се снима филмът “Арго”, на който режисьор е именно
Афлек, а продуцент ще е Джордж Клуни

В броя четете още

Тенденции ▶ 18

Европари ▶ 20-21

Ядрени компании
се ориентират
към инвестиции в
екоенергия

“Стомана Индъстри” ще обучи
299 служители с
европари

на ГЕРБ планира 4-5
млрд. EUR бюджетни
дефицити, които също
натрупват дълг или изгарят фискалните резерви
- т. е. влошават финансовата позиция на страната. Въпреки хубавата
идея за фискален пакт от
ГЕРБ не планират бюджетен излишък в нито
една година от мандата
си. Излиза, че те само ще
трупат дългове, а после
други ще ги плащат.
Като съберем Белене,
спасителния фонд и
дефицитите, получаваме нетно задлъжняване
между 16 и 19 млрд. EUR.
Това е наистина колосална сума за българската
икономика - която все още

е най-бедната в Европейския съюз.
Нека да припомним, че
по времето на комунизма
Тодор Живков също режеше ленти на грандомански
проекти, финансирани с
дългове. Тогава той успя
да натрупа 10 млрд. USD
дългове, които направиха
прехода не просто труден,
а обезсилващ. И до днес
плащаме натрупаните от
комунизма дългове, които
ни донесоха и два държавни фалита - през 1990 и
1996 г.
Рискът от трупаните от
Бойко Борисов задължения не е по-малък от тези
на Тодор Живков. Тези
задължения може да не

ни съсипят икономиката
днес, тъй като са отложени
във времето. Но негативният им ефект няма как да
не се прояви през следващите няколко години.
На 22-рата година от
края на комунизма не
бива да връщаме стари и
доказано вредни практики. Премиерът Борисов
не бива да се състезава с
Тодор Живков по трупане
на дълг - още повече че
Живков и комунизмът
са тотален икономически провал. Ако иска да
бъде успешен, премиерът
трябва да се състезава с
успешните страни в ЕС тези, които намаляват дълговете и отчитат рекордни
темпове на растеж.
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Мъглата около АЕЦ “Белене”
След скандала, избухнал около
подписаните документи за атомната
централа, шефът на НЕК беше помилван, а
икономическият министър - порицан
Вместо да започне да се
разплита, вчера скандалът
около АЕЦ “Белене” стана
още по-объркан. Обвиненият в неправомерни действия
чрез подписването на Допълнение 12 за АЕЦ “Белене”
изпълнителен директор на
НЕК Красимир Първанов
беше “помилван” от вицепремиера Симеон Дянков.
Трайчо Трайков пък остана с
“последно предупреждение”
от премиера Бойко Борисов.
Самият Борисов отказа да
поеме отговорност. Не искам
да се меся във взимането на
това решение, каза той. Така
той прехвърли топката в полето на Дянков и Трайков.
The Truth is Out There*

Версиите кое е било позволено по време на преговорите и кое не, така и не
бяха уеднаквени. Оказа се,
че съгласие за подписването на споразумение 12 към
договора за АЕЦ “Белене”
от 2006 г. е имало лично от
министъра на финансите
Симеон Дянков, който дори
не е бил в България по време на разговорите с руската
страна. Ресорният министър
Трайчо Трайков пък е видял
последните промени по документа, но не е казал нито
“да”, нито “не” на преговарящия с “Атомстройекспорт”
Красимир Първанов. Самият Първанов коментира, че
всички действия по време на
преговорите и всички промени по документите са били съгласувани и одобрени
от съвета на директорите на
НЕК, както и с част от членовете на Българския енергиен холдинг (БЕХ) - Мая

Христова, Йордан Георгиев
и зам.-министъра на икономиката Евгени Ангелов.
На правителственото заседание вчера стана ясно,
че Дянков и Трайков не са
били на едно мнение за
подписаните документи, но
премиерът е разпоредил да
се уточнят двамата, когато финансовият министър
се завърне от САЩ. Бойко
Борисов коментира още, че
споразумението за АЕЦ “Белене” не създава никаква
опасност за националната
сигурност и не нарушава
българските интереси.
Бушон в преговорите

Писмен мандат от премиера
и министъра на икономиката
за провеждане на преговорите с “Атомстройекспорт”
не е бил даван, подчерта
Красимир Първанов. “Къде
е писменият мандат от министъра с ясната цел какво
се залага да извършим в тези
преговори”, попита риторично той. От думите му стана
ясно, че НЕК се явява страна по договора, но самият
изпълнителен директор не е
получавал конкретни насоки
какво трябва да се търси
в такъв тип преговори. “В
този случай Първанов беше
бушонът и при подписване,
и при неподписване”, коментира шефът на НЕК.
Вреда или спасение

До края на вчерашния ден
уволнението на изпълнителния директор на НЕК Красимир Първанов си остана
само на думи. Оказа се, че
това не може да стане с разпореждане на икономиче-

ския министър, а решението
за подобна стъпка трябва да
се предприеме от съвета на
директорите на БЕХ. Самият Първанов коментира, че
няма да си подаде оставката,
тъй като не се чувства виновен за нищо. По-късно стана
ясно, че Дянков се е застъпил за него пред премиера
Борисов. Финансовият министър каза, че е бил наясно
с подписаните документи по
проекта за АЕЦ “Белене” и
те не променят условията на
вече подписаните в миналото документи. По думите му
дори напротив, това давало
време на правителството да
си поеме глътка въздух и да
се изчистят най-големите въпросителни около проекта.
По думите на Първанов
действията са били наложителни, тъй като срокът
за подписването на споразумение 12 е изтекъл на 31
март, а страната ни е била
заплашена от арбитраж в
Париж. Главният юрист на
НЕК Мария Цочева уточни
вчера, че в компанията са постъпили няколко официални
уведомления от изпълнителя
на проекта “Атомстройекспорт”. В тях се казва, че
страната ни ще трябва да
плати 300 млн. EUR, които
са отишли за подизпълнителите “Арева” и “Сименс” и
“Атоменергопроект”. Отделно от това по изчисления на
НЕК руската компания е можела да претендира за още
680 млн. EUR неустойки.
Разлики

“Това, което подписахме,
е споразумение 12, което е
петото поред споразумение

за удължаване на срока на
действие на постоянния договор от 2006 г.”, заяви вчера
Красимир Първанов. Въпреки че не пожела да представи
съдържанието на документа,
той коментира, че текстовете
в него казват, че “двете страни се задължават да действат
добросъвестно и да полагат
максимални усилия за постигане на окончателна договореност за документите,
формиращи ИДС договора
(договор за инженеринг, доставка и строителство - бел.
ред.)”. Шефът на НЕК подчерта, че този документ не
е правно обвързващ, а парафиране не означава окончателно подписване на договор
за изпълнение на атомната
централа. С това той се опита да обори твърдението на
икономическия министър
Трайчо Трайков, че имаме
време до 1 юни да подпишем
окончателен договор с обвързващи клаузи за строежа
на “Белене”. Главният юрист
на НЕК Мария Цочева уточни, че клаузите на бъдещия
ИДС договор трябва да се
парафират до 1 юни 2011
г. Това означавало, че ще
бъдат отхвърлени точките,
по които двете страни са се
споразумели. Причината за
тази мярка е, че вече няколко
пъти руските представители
са настоявали за предоговаряне на вече постигнати
споразумения. Шефът на
НЕК заяви категорично, че
нямаме поставен срок до 1
юни за уточняване цената на
АЕЦ “Белене”.
Елина Пулчева
*Истината е някъде там

Румен Овчаров,

Мартин Димитров,

Волен Сидеров,

депутат от Коалиция за България и бивш министър на икономиката и
енергетиката

председател на СДС

лидер на “Атака”

Какво значи това - превишил правата си при
положение че той очевидно води преговори от
името на държавата. И ако
някой трябва да подава оставка в този момент, това
е министърът на икономиката и енергетиката, и то
веднага.

Този проект е български
и страната, която има
интерес от него, е България, а не Русия. Русия има
интерес от прекратяването
на проекта. Всичките тези
дърдорковци, които се
изказват сега срещу Белене
в момента, без да разбират,
вършат работата на Русия.

Първанов трябваше да
бъде уволнен по съвсем
други причини - те са
свързани с много тежки
съмнения за корупция в
Националната електрическа компания.

Неслучайно и Русия е
толкова неотстъпчива
в тези преговори - тя си е
свършила работата и ще си
вземе парите. Въпросът е,
че тези пари отново ще ги
плащаме ние.

Струва ми се, за съжаление, че след като премиерът
преди няколко седмици
каза пред медиите, че смята
да строи “Белене”, че този
човек (Красимир Първанов
- бел. ред.) е просто един
бушон, който е трябвало да
свърши мръсната работа. А
зад него има други стратези, които са взели това
решение. Налице е тежък
пробив в националната
сигурност на България. Как
може един чиновник да подпише най-важната сделка
в новата история на България? Парламентът трябва да

види черно на бяло подписаните документи - окончателни ли са или може да
бъдат денонсирани. Ако не
беше вчерашното изказване
на министър Трайков, ние
дори нямаше да знаем, че
има подписан анекс, който
прави договора за проекта
“Белене” окончателен. Да
не би планът да е бил да
се подпише такъв анекс и
никой да не разбере освен
избрани хора от правителството на България - идея,
която по някакви причини
е провалена от министър
Трайков?

За мен е недопустимо
и неприемливо висш
чиновник да работи
по международен
договор и това да не
се знае от министъра
и от правителството.
Отговорността за
тази конспирация е
основно на министъра, защото той е допуснал под неговото
ниво някой да работи
по такава важна тема,
свързана с международните отношения - сключване на

дългосрочни договори
с друга държава. Премиерът трябва да прецени дали Трайков да
си подаде оставката.
Министърът е този,
който трябва да излезе
и да обясни каква е
неговата отговорност.
Първанов задължително трябва да бъде
разследван от ДАНС и
от прокуратурата дали
не е част от служене
на чужди интереси,
включително с користна цел.
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Бойко Борисов,
министър-председател

Към момента аз считам,
че няма никаква опасност
нито за националната
сигурност, нито за нарушаване на нашите интереси.
Снощи при мен водихме
конферентен разговор
с министър Трайков и
с Дянков и мненията са
различни между вицепремиера и министъра. Затова
съм ги помолил и двамата
до връщането на Дянков от
чужбина този разговор да
се отложи и като си дойдат,
всеки да поеме своята част
и тежест от отговорностите
от преговорите.
Всеки да понесе тази част

от своята отговорност
какво е договорил, какво
е казал “да” и кое “не”.
В противен случай какво
излиза, че аз само нося политическата отговорност,
а всеки министър може да
си прави каквото иска или
да си взима каквито иска
решения или вицепремиерите са само кукла на конци, нямат отношение към
ресорните си министри.
Тогава да преразгледаме
цялата дейност и субординация на правителството.
Тогава аз предпочитам да
съм министър. Нали така
излиза. Затова не искам да
се меся във взимането на
това решение.

Цецка Цачева,
председател на Народното събрание

снимка емилия костадинова

Убедена съм, че правителството води процеса
по проекта АЕЦ “Белене”
в правилна посока. След
случилото се във “Фукушима”, от което целият
свят е разтревожен, трябва да бъдат преосмислени много от показателите
за сигурност на проекта
АЕЦ “Белене”.
Към този момент аз съм
убедена, че проектите

са достатъчно професионално направени и
гарантират сигурността,
но ние, политиците, сме
длъжни да направим
така, че всички граждани
на нашето общество да
бъдат убедени, че няма
заплаха от подобен проект. Той е замразен за 3
месеца, тъй като се иска
още веднъж експертна
преценка.

Красимир Първанов,

Трайчо Трайков,

Николай Младенов,

изпълнителен директор на Националната електрическа компания

министър на икономиката, енергетиката и туризма

министър на външните работи, пред bTV

Искам да подчертая, че в
думите на министър Трайков няма и грам истина,
защото тези документи,
които ние подписахме,
няма и не се обвързват с
абсолютно нищо, по-различно от това, което беше
преди подписването на
тези споразумения.

кументите беше изпращана в съвета на директорите
на БЕХ и е съгласувана с
членовете.

Министър Трайков
беше уведомяван за
всяка една дума, която
се променя по текстовете, но така и не
получихме “да” или
Споразумение 12 е петото “не” за подписването
поред споразумение за
на самия документ.
удължаване на срока на
Крайният вариант на
действие на постоянния
Споразумение 12 беше
договор от 2006 г. То не е
съгласуван с вицепреправно обвързващо.
миера Симеон Дянков
Всяка една промяна в дои той го подкрепи.

Има решение на съвета на директорите на
Българския енергиен
холдинг от 31 март, с което
се дава мандат на директора на НЕК да подпише
допълнение, но само след
разрешение от съвета на
директорите, каквото той
не е получил. Освен това
изрично му бях забранил
да подписва този документ.
Очевидно има излизане
от мандата, защото има
подписан документ. В момента юристи на министерството анализират доколко
и как подписаното ангажи-

ра България. Смятам, че
органите, които имат задача
да изясняват и да поддържат законността в страната,
ще имат конкретни и добре
обосновани въпроси.
Моето категорично становище, което ще отстоявам
независимо от това какво е
подписано, е, че решение
за АЕЦ “Белене” трябва да
има след изчистването на
абсолютно всички открити
въпроси - и за сигурността,
и за цената, която произлиза от евентуално нови изисквания за сигурността.

Човек, който си позволява да подпише нещо,
за което има изрична
забрана от своя министър, няма място да работи
никъде в българската
държава. Това е повече от
пробив в националната
сигурност - то показва,
че в държавата има група
от хора, която се противопоставя на волята на
българския народ. Волята
на българския народ е
изразена в управлението
и това, което прави правителството с мандата,
който има от НС.

Боклук е цялото състояние, в което има хора
в българската държава,
които си позволяват да
имат смелостта да заемат
позиции, които са различни
от позициите, които са тези
на правителството.
Дали има корупция и заговор, предстои да се уточни
от съответните служби. За
мен е абсолютно недопустимо. И сигналът към българското общество трябва
да бъде много ясен и много
категоричен - подобен тип
поведение не може да се позволява в никоя държава.
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Интервю Красен Станчев, председател на управителния съвет на Института за пазарна икономика:

Правителството
потъпква закона

Нищо не
е ясно,
освен че този
проект е руски
интерес. Има
информационно
затъмнение.
В последните
седмици
нямаше нито
един нормален
публичен
разговор

Красимир
Първанов
много добре
е знаел какво
прави, а именно
да прокара
руските интереси
под масата,
в разрез с
интересите на
българските
граждани

ка на ресорния министър
с помощта на НЕК. И е
ясно, че това е в интерес
на руска държавна фирма. Целесъобразно ли е
тази фирма да си построи
централа в ЕС, като българските граждани поемат
всички рискове-за това се
мълчи. В последните седмици нямаше нито един
нормален публичен разговор за тези неща, за да
добием поне бегла представа какво се случва.
▶Защо всичко се случва
под масата?

- Нещата се случват на
тъмно, защото управляващите ги е срам да покажат
фактите. А фактите са, че
правителството потъпква
закона. В него се казва, че
за проекта АЕЦ "Белене"
трябва да има оценка на
риска, публично обсъждане на оценката, изчисляване на социалната му
цена. Такова нещо не е направено, защото резултатите ще са срамни. Те ще
покажат, че нямаме нужда
от нова атомна централа,
че проектът е вреден и
нецелесъобразен.

снимка емилия костадинова

В тази постановка
е ясно само, че се
прокарват руските
интереси под
масата. Интересно е
кой е кукловодът
▶Господин Станчев, как
оценявате събитията
около съдбата на АЕЦ
"Белене" от последните
два дни?

- Това, което се случва, е
абсолютно доказателство,
че поддръжниците на този проект нямат никакви
аргументи в подкрепа на
тезата, че той е целесъобразен и нужен, и затова
нещата се случват на тъмно. Господин Красимир
Първанов много добре
е знаел какво прави, а
именно да прокара руски-

те интереси под масата,
в разрез с интересите на
българските граждани, като пътем скрои шапка на
един министър, който си
гледа работата. Един чиновник подписва някакъв
договор, уж без знанието
на правителството, и поставя българските граждани и данъкоплатци пред
свършени факти.
Той много добре знае,
че външен пазар за енергията на АЕЦ "Белене"
няма, че нямаме нужда от
нея в близките 15 години
и на вътрешния пазар и
че реално проектът няма
икономическа логика.
Затова и той отказа на
ИПИ елементарна информация за тази инвестиция,
каквато ние поискахме
за изготвянето на нашия

анализ. Мотивът му беше, че НЕК е търговско
дружество, въпреки че по
определение на ДКЕВР то
е обществен доставчик и
попада в обхвата на действие на Закона за достъп до
информацията.
▶Мислите ли обаче, че
само той е отговорен?

- В никакъв случай. Ситуацията в момента е един
куклен театър, само че
билетчетата ще се плащат
няколко поколения. Едно
нещо само е ясно в него и
това е фактът, че се прокарват руските интереси.
По-интересен е въпросът
кой е кукловодът. Красимир Първанов може да е
действал сам или по нечие
нареждане. Аз не мисля,
че той все пак действа на
своя глава. Но всъщност

дори премиерът Борисов
чисто процедурно няма
право да оторизира и нарежда на шефа на НЕК да
подпише толкова важен
документ. Процедурата
ясно казва, че само министърът на енергетиката
и икономиката може да го
направи.
▶Да, но пък министър
Трайков демонстрира
съпротива към проекта, сякаш не е знаел
какво се случва. В същото време Красимир
Първанов твърди, че е
получил одобрение от
Симеон Дянков, а Трайков също е знаел и не е
казал "Не".

- Именно затова казвам,
че ситуацията е куклен
театър, в който кроят шап-

▶Но според стенограма
от последното заседание на Министерския
съвет премиерът явно
смята, че няма нищо
нередно, и призовава да
се спре политическото
говорене за АЕЦ "Белене".

- Ами нередно е например да се строи атомна
централа, от която нямаме
нужда ние, а Русия. Нередно е и правителството
да потъпква българските
закони - член 45, алинея 2
от Закона за безопасното
използване на ядрената
енергетика. Нередно е и
да има търг за международен консултант по проекта, а в същото време да
се обграждат постоянно с
други консултанти, които
до един имат интерес от
това проектът да се случи. Това са едни и същи
хора, които още от 2002 г.
опитват да пробутат този
проект.

▶Имаме ли полезен ход,
или вече сме поставени
пред свършен факт?

- Имаме, разбира се.
По мое мнение Красимир Първанов е подписал
документ, който отлага
приключването на договора. Ако изходът е да
се спре, то разходите по
неустойките са оборими.
Ако не бъдат оборени,
разходите са по-малки от
вредите при решение да
се строи. Правителството няма и от какво да
се плаши по повод неустойките Претенцията за
неустойки според мен е
оборима в международноправен аспект, защото
неустойки се изчисляват
върху фиксирана цена.
А за този проект такава
няма. И в края на краищата сегашните разходи са
наложени от предишните
управляващи.
▶А ако все пак Първанов
е бил оторизиран?

- Ако правителството
служи на една фирма-това
означава оставка на правителството. Всъщност
в сегашната ситуация,
в ситуация, в която управляващите не спазват
законите на държавата,
е най-нормалното нещо
някой да поиска оставката
на това правителство. А
дали тя ще мине, или няма да мине, вече е съвсем
друг въпрос.
Ани Коджаиванова

Найнормалното
нещо е някой да
поиска оставката
на това
правителство. А
дали тя ще мине,
или не, вече
е съвсем друг
въпрос

Документите са
оборими, стига
да искат да ги
оборят
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Лекарските грешки ще бъдат
уредени в Наказателния кодекс
Ще бъде създадена
информационна
система на найчестите лекарски
грешки
Българският лекарски съюз
(БЛС) и главният прокурор
Борис Велчев ще подпишат
днес меморандум, с който
се очаква да бъде уреден
въпросът с преследването
на лекарските грешки. Това
съобщи за в. “Пари” председателят на БЛС д-р Цветан
Райчинов.
Велчев и Райчинов вече се споразумяха да бъде
създаден специален текст в
Наказателния кодекс, който
да регламентира “оправдания медицински риск”.
“Това означава, че законът
ще защитава лекарите от
наказателно производство,
ако при лечението на даден
пациент се стигне до неблагоприятен край”, обясни
председателят на Централната комисия по професионална етика проф. Милан
Миланов. “Разбира се, ако
бъде доказана грешка на

Новини
ЕК откри нова
наказателна
процедура срещу
България
Европейската комисия откри днес процедури за нарушение срещу България
и Чехия във връзка с техните двустранни споразумения за въздухоплавателни услуги с Русия. Според комисията споразумения нарушават еднаквото третиране на европейските авиокомпании и да
затруднят конкуренцията
между тях, както и да дадат основание за въвеждането на такси за прелитане над Сибир, които са незаконни съгласно антитръстовите правила на ЕС.
Сега европейските авиопревозвачи за дестинациите си до Азия трябваше
да плащат за прелитане
над Сибир.

Последно
Ботаническата
градина е на СУ

▶ Проф. Иван Илчев,
ректор на Софийския
университет

Спорът за Ботаническата градина в Балчик беше окончателно решен.
Правителството предостави на Софийския университет стопанисването
на терените в комплекс

Целта е да
се налага
санкция, когато
наистина има
извършено престъпление, а не
както се случи в
болницата в Горна Оряховица

Д-р Цветан Райчинов,
председател на Българския
лекарски съюз

лекаря или екипа, те ще понесат своята отговорност”,
допълни председателят на
БЛС д-р Цветан Райчинов.
Лекарите по-защитени

БЛС и прокуратурата се споразумяха предварителните
проверки за лекарски грешки в бъдеще да се провеждат
от Изпълнителната агенция
за медицински одит. Това
означава, че експертите,
които разследват лекарска
небрежност с характера на

“Двореца”. С решението
си министрите отнеха от
Министерството на културата правото да управлява 183 дка. Под управлението на културното
министерство остават намиращите се в комплекса
сгради. Забранява се ново строителство, отдаване под наем и сключване
на договори за съвместна
дейност. Университетът
трябва да осигурява достъп на Министерството на културата до сградите в имота. В градината няма да се извършват
строителни дейности и
няма да се отдават площи
под наем, коментира ректорът на СУ проф. Иван
Илчев.

Европарламентът
прие доклада за
злоупотреби със
средства от ЕС
Европейският парламент
прие с голямо мнозинство доклада за случаите на
злоупотреби и измами със
средства от Европейския
съюз през 2009 г., съобщава БТА. Според депутатите
липсва ясна граница между случаите на умишлено прекрачване на закона и
ситуациите, в които се допускат грешки.
Планира се промяна през
2012 г. на директивите
за обществените поръчки. Според евродепутати от различни групи и националности регламентът
за обществените поръчки
трябва да съдържа единна
система от критерии. В доклада България присъства
със “съмнения за изключително висок процент на измамите” по програма
САПАРД за 2009 г.

престъпление, ще се избират от научни дружества на
лекарите, утвърдени от агенцията по медицински одит и
от БЛС. Целта според лекарския съюз е в състава на експертите да бъдат включени
най-добрите специалисти
в съответните медицински
области, за да не се стига
до насилствени действия
над лекари. “В момента при
разследването на лекарските
грешки играе правото на
силата от страна на МВР,
а не на закона”, каза още
проф. Миланов. Така обаче
процедурата по доказване
на лекарска небрежност се
утежнява и се отлага във
времето.
“Ако има грешка, никой
няма да търси начин виновните лекари да не бъдат
осъждани. Целта е да се налага санкция, когато наистина има извършено престъпление, и то доказано, а
не както се случи в болницата в Горна Оряховица”, каза
д-р Райчинов. Според него е
изключително грешен подходът медицинските лица
да бъдат обвинявани, преди

Уденаквиха
данъчното
третиране на
земеделците

Уеднаквява се данъчното
третиране на земеделските производители, които са
физически лица и ЕТ. Това
гласят промените в Закона
за данъците върху доходите
на физическите лица, които бяха приети на второ четене от бюджетната комисия. След промените земеделските производители физически лица (ФЛ), вече
ще имат възможност да изберат дали да се облагат по
досегашния ред, или да се
облагат при формиране на
резултат по реда на ЕТ.
Земеделските производители - ФЛ, се разделят на две
групи. Едната група са тези, които са регистрирани
по ДДС - те задължително ще се облагат по реда на
ЕТ, ако имат печалба. Втората група са тези, които не
са регистрирани по ДДС те ще имат право на избор,
като ще заявят до края на
май 2011 г. по кой от двата режима ще се облагат.
Съгласно приетите текстове възможността за облагане на земеделците - физически лица, ще важи и за
2010 г., за която до 30 април 2011 г. трябва да се подаде данъчна декларация.
Ако вече са я подали, те ще
могат да подадат нова, коригираща.

▶В Наказателния кодекс ще бъде включен специален текст, който да регламентира
оправдания медицински риск 
снимка боби тошев

да е доказана вината им.
Най-честите
грешки в система

Прокуратурата също така
изцяло подкрепи идеята на
БЛС за създаване на инфор-

мационна система, в която
лекарите да отразяват често повтарящи се проблеми
и грешки в дейността им.
Информацията от тази база
данни ще бъде систематизирана с цел да се създадат

правила за действия при
аналогични случаи. Регистърът ще послужи и на пациентите, които чрез него
ще се информират за рисковете при лечението си.
Елена Петкова

рекламно позициониране

Девин АД прилага
иновации за понижаване
теглото на опаковките
От първи април тази
година Девин АД
пусна на пазара нова
високотехнологична
бутилка за минерална
и изворна вода от
половин литър и от
литър и половина. Тя е
забележителна с това,
че не само е произведена
от най-висококачествен
материал при процес,
чийто въглероден
отпечатък е помалък от този на
стъклото, но е
значително намалено
и количеството на
този материал, вложен
във всяка бутилка.
Самата тя е олекотена,
олекотена е и нейната
капачка и по този начин
в процеса на бутилиране
на водите DEVIN се влага
с 250 тона по-малко PET
всяка година.
Девин АД води
дългосрочна политика
за опазване на околната
среда. Проектът за
поетапно олекотяване
на бутилките стартира
през 2008 г. и до този
момент е спестил 750
тона PET на природата.
Въпреки че съдържа
по-малко РЕТ,
новата бутилка на
DEVIN е по-твърда и
устойчива отпреди
и в сравнение с други
олекотени опаковки.
Това се постига

чрез въвеждането
на технологична
иновация, използвана
вече от водещи
компании за вода в
света, която в процеса
на бутилирането
увеличава налягането
на останалия в
бутилката въздух и
той я разпъва отвътре.
Ето защо е възможно
при отвъртане на
капачката да се чуе леко
изсвистяване.
Повишаването на
твърдостта на
бутилката чрез този
метод се предприема
за удобство на
потребителите,
като компенсира
закономерното
омекване вследствие
от намаляването на
вложеното количество
пластмаса.
Нововъведението ще
бъде оповестено през
следващите месеци и
върху етикетите на
водите DEVIN.
Така всички
потребители на
бутилирана вода ще
могат да направят
своя информиран избор
и да подкрепят една
социално отговорна
компания, работеща
по нови технологии,
с висококачествени
материали и грижа за
околната среда.
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Туристическите
фирми у нас
удариха джакпота
Заради кризата в Северна Африка и
възстановяването на икономиките в Европа лято
2011 може да приключи дори с 20% ръст на
туристите. При това без държавата да си мръдне
пръста
Ранните записвания за лято 2011 са се
увеличили с 20 до 90% на годишна база за различните пазари. Все още е рано да се прогнозира какво ще отчетем
в края на сезона, но резултатите едва
ли ще паднат под прогнозите за 1520% ръст на туристопотока. Високата
заетост на хотелите ще им гарантира
и по-добри печалби въпреки новия туристически данък и повишените цени
на храните и електроенергията.
И всичко това ще се случи без провеждането на специална държавна
политика в туристическия сектор или
заради по-голяма активност от страна
на работещите в бранша. Причините
за този джакпот са две - засилването на
интереса към България след размириците в Египет и Тунис и възстановяването на европейските икономики.
Печалбата от конфликтите
в Северна Африка

Заради военните конфликти в Северна
Африка преките туристически конкуренти на Египет и Тунис ще отчетат
значителни печалби. В началото на
годината туроператорите връщаха парите за направените резервации през
февруари - март и спряха да продават
пакети за тези две дестинации. За
летните месеци те се преориентираха
и вече предлагат алтернативни места
с много слънце, добро обслужване и
забележителности. “От ситуацията в
Египет и Тунис спечелиха най-много
Турция и Испания”, коментира Калин
Сутев, представител на германския
туроператор ITS за България. Той и
всички негови колеги са категорични,
че Черноморието не е “заместител”
на екскурзия до пирамидите или почивка в Сус и Хамамет на брега на
Средиземно море и въпреки това
хилядите германци, британци и руснаци, които няма да могат да отидат
там тази година, се насочват и към
България. Едно от обясненията е, че
капацитетът в Турция междувременно
вече се запълни почти 100%, а друго
- тук все още е сравнително евтино за
чужденците.

отчетоха стабилни ръстове на БВП,
съответно 4 и 3.6% в края на 2010 г.
Възстановяването на Великобритания
е по-бавно, но и там тенденцията е
положителна. “Добрите икономически
новини и тенденции накараха хората
да се замислят за летните си почивки”,
казва Любомир Панковски, собственик на “Алма Тур”.
Заетост почти 100%

По данни на различни туроператори
ранните записвания се увеличават на
годишна база с 50 до 90% при туристите от Русия, при тези от Германия
ръстът е между 20 и 40%, а от Великобритания - около 20%. По-добри
резултати има и от не чак толкова
добре развити пазари като Финландия
и Холандия, отчитат туристическите
компании. Наскоро и представители
на 17 италиански туроператора, които дойдоха в България, коментираха,
че можем да очакваме много повече
италианци в българските морски,
SPA и уелнес хотели. Хотелите, които
предлагат качествени услуги, вече са
пълни 80-90%, а някои, които работят
на all inclusive, дори спират офертите
си за ранни записвания, казва Христо
Гълбачев, управляващ директор на
“Астрал Холидейз”. Бързайте с резервациите, че накрая може и да няма
места, коментира наскоро директорът
на Института за анализи и оценки в
туризма Румен Драганов.
В същото време Гълбачев допълва,
че някои туроператори вече оферират
хотели, в които местата са изчерпани.
Така туристите може да платят за
един хотел, а в последния момент да
бъдат настанени в съвсем друг, което
е в нарушение на потребителските
им права.
Добър старт, неясен финал

Конфликтите в Северна Африка естествено не са единственото обяснение за по-добрите резултати за лято
2011. Влияние оказва и съживяването
на европейските икономики. Основните пазари, от които идват туристи
през лятото, като Русия и Германия

“Трябва да се отбележи, че значителният ръст на ранните записвания
може да не се проектира директно и
върху крайните резултати за пазара
от съответната държава”, отбелязва
Любомир Панковски. За да се задържи случайният и неочакван интерес
към България, оттук нататък трябва
държавата и самият бизнес да бъдат
по-активни. Много е важно да се
наблегне на по-засилена реклама на
България през април - май, след като
приключат ранните записвания, отбелязва Христо Гълбачев. А хотелиерите
и туроператорите да се опитат да пред-

20 938

20%

И Европа работи за нас

▶е броят на руските визи,
издадени от началото нa
годината до април, което е ръст
от 50% на годишна база спрямо
същия период през 2010 г. и 100%
спрямо периода през 2009 г.

▶е очакваният ръст на
туристите за лято 2011

Оферти
Цените са старите,
а отстъпките дори
по-големи

▶ Офертите за почивките в България и тази година
запазват цените си от 2010
и 2009 г., отчитат от бранша. Те няма и накъде повече
да се намаляват, коментира
Елена Иванова, председател
на Съюза на собствениците в
Слънчев бряг. Отстъпките за
ранни записвания обаче в някои
случаи дори са още по-големи в
сравнение с предишни сезони.
▶ Ако през 2010 г. те варираха между 10 и 15%, за лято 2011
г. вече са били между 15 и 20%,
отчитат от “Астрал Холидейз”. Новост тази година е и
това, че отстъпките за ранни
записвания са били комбинирани и с екстри като това да
платиш за 5 или 6 нощувки, а
да получиш 7. Преди офертите
бяха или отстъпка, или бонус
нощувки, но не и двете заедно,
казват туроператори. Големите намаления не бяха съобразени със събитията в Северна
Африка и бума на туристите, е
едно от обясненията.
▶ И въпреки по-високите цени
на храните, новия ДДС и въвеждането на туристически данък
обаче очакванията (или поне
надеждите) са, че туризмът
ще отчете по-добри приходи,
а оттам и печалби. Основният довод е високата заетост
и евентуално икономиите от
мащаба, които може да бъдат
реализирани. Нищо чудно обаче
повишаването на приходите
да дойде и за сметка на завишените цени на допълнителните услуги и забавления в
хотелите и курортите.

лагат висококачествени услуги, за да
задържат интереса на “случайните”
туристи и през следващите години, когато обстановката в Северна Африка
ще се стабилизира, а икономиките в
Европа ще отчитат и по-добри резултати отсега.
Дарина Черкезова

90%

▶е заетостта, която вече
отчитат някои от добрите
хотели по Черноморието

Турция и Испания
спечелиха най-много
От ситуацията в Египет и
Тунис спечелиха най-много
Турция и Испания, тъй като
те са държавите, които са
алтернативни дестинации.
Те имат дълъг летен сезон
и много слънце. България е
малко встрани, но все пак и
ние можехме да “извлечем
полза” от размириците в
Северна Африка. Въпросът
е, че не беше направено нищо на държавно ниво в тази
посока. Можеше например
да се акцентира чрез реклама и медийни послания, че
България е алтернативата за
онези англичани, руснаци
или германци, които преди
това са се насочили към
Северна Африка. Сега вече
е късно да се прави каквото
и да било.
Не мога да отрека, че
въпреки бездействието на
държавата ситуацията в
Северна Африка доведе
до положителни резултати
за летния сезон, и то само
защото капацитетът в Турция се запълни близо 100%.

Калин Сутев, представител
на германския туроператор
ITS за България

Въпреки
бездействието
на държавата
ситуацията
в Северна
Африка доведе
до положителни
резултати, и то
само защото
капацитетът в
Турция се запълни
близо 100%
Поради тази причина има
известно пренасочване на
туристи към България. Само така мога да си обясня
фактът, че към момента ITS
отчита 36% ръст на германския пазар. Това са резултати, които по принцип не
очаквахме.
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▶Интересът към
България е толкова
голям, че дори и за
българите може
да е трудно да си
направят резервация
в all inclusive хотели
по Черноморието,
коментират вече в
туристическия бранш
Снимка Боби Тошев

Ранните записвания Някои хотели
от Русия се увеличиха запълниха 80-90%
с 90%
от капацитета си

Разходите за
хотелиерите ще са
по-големи

Интересът към България
определено се увеличи и
в края на лятото можем да
очакваме ръст на туристите между 10 и 20%. Това
определено ще бъде впечатляващ резултат. Причината
не е толкова ситуацията в
Северна Африка, заради
която интересът към България действително нараства,
а по-скоро подобряването
на икономическата обстановка.
Добрите икономически новини и тенденции накараха
хората да се замислят за
летните си почивки. Към
момента има ръст на ранните записвания от всички
пазари между 20 и 80-90%.
Най-голямо увеличение
- към 90%, има при ранните
записвания от пазари като
Русия и Финландия. Трябва
да се отбележи, че този
значителен ръст на ранните
записвания може да не
се проектира директно и

Има основания да считаме,
че летният сезон ще бъде
по-добър. Действително
още по време на големите
туристически борси бяха
отчетени двуцифрени ръстове. Хотелите обаче не са
спрели предлагането си, т.
е. не са пълни. За разлика от
турските, за които се появи
подобна информация още
преди 2-3 месеца.
Цените са на нивата си от
2009-2010 г. и няма накъде
повече да бъдат свалени.
Отстъпките също са като
през предходните години
- от 10 дори до 20% за
отделни хотели.
Скокът при храните и
електричеството е много
сериозен, а освен това тази
година се увеличи и ДДС,
разходите определено ще
са по-големи. Надяваме се
заради по-големия брой туристи да успеем да излезем
на печалба, но е рано да
се каже. Туристическият

Любомир Панковски,
собственик на “Алма Тур”

Можем да
очакваме 1020% ръст на
туристите през
лятото не толкова
заради ситуацията
в Северна
Африка, а заради
подобряването на
икономическата
обстановка

върху крайните резултати
за пазара от съответната
държава, които ще можем
да отчетем на по-късен
етап.

Хотелите, които предлагат
качествени услуги, вече имат
предварителни резервации
за 80-90% от капацитета си.
Някои all inclusive хотели
дори обявиха stop sales. Определено се усеща по-голям
интерес от страна на туристите от основните пазари,
като Германия, Великобритания, Русия и дори Холандия.
Общият ръстът на туристите
към България на база предварителните заявки е между
30 и 40% на годишна база.
За всичко това влияние оказа
както ситуацията в Северна
Африка, така и съживяването
на чуждестранните икономики. Трудно ми е да кажа кой
от двата фактора доминира
по отношение на резултатите
от ранните записвания, може
би действаха паралелно. Как
ще приключи летният сезон,
е рано да се прогнозира.
Сега е много важно, след
като приключат предварителните записвания, да се

Христо Гълбачев,

управляващ директор на
“Астрал Холидейз”

Много е
важно,
след като
приключат
предварителните
записвания, да се
стимулират и тези
преди началото на
сезона, например
с по-засилена
реклама през
април - май
стимулират и тези преди
началото на сезона. Например с по-засилена реклама
на България като туристическа дестинация през април
-май.

Елена Иванова,

председател на Съюза на
собствениците в Слънчев бряг

Надяваме се
заради поголемия брой
туристи да успеем
да излезем на
печалба, но е рано
да се каже
данък, който замести туристическата такса, няма да
окаже чак толкова голямо
влияние, те би трябвало да
се изравнят като тежест за
хотелите с добра заетост.
Това, което трябва да се
направи оттук нататък, е
да се засили рекламата на
държавно ниво. От страна
на бизнеса - можем и
трябва да продължаваме да
работим за повишаване на
качеството на услугите и за
обучението на кадрите.
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Португалия преговаря
за помощ от Евросъюза
Банките притискат
страната да търси
междинен заем,
но правилата за
финансиране в
еврозоната не го
позволяват
Португалия води преговори с
Европейския съюз за финансова помощ, за да може страната, чието правителство подаде оставка в края на март,
да посрещне неотложните
си нужди. Португалските
банки притискат Лисабон
да поиска междинен заем,
докато бъде съставено ново
правителство и бъде договорен цялостен спасителен
план, пише в. Financial Times.
Именно банките са най-големите купувачи на португалски държавни облигации през
последните месеци. Според
наблюдатели обаче някои
от тях не желаят да купуват
повече суверенен дълг и настояват страната да вземе
заем. Според правилата за
финансиране в еврозоната
обаче ЕС не може да отпуска
краткосрочен междинен заем
на никой член. Въпреки това
разговорите с Лисабон са фокусирани върху намирането
на начини Португалия да
получи адекватно финансиране до съставянето на ново
правителство.
Натискът
на бaнките

В понеделник високопоставени банкери са се срещнали
с представители на централната банка на Португалия,
по време на която са предупредили за ограничения

Приходи
Португалия
събра над
1 млрд. EUR
от облигации

▶ Португалските банки притискат Лисабон да поиска междинен заем, докато бъде избран
заместник на подалия оставка премиер Жозе Сократиш

си капацитет да изкупуват
още дълго държавен дълг.
“Това е въпрос на нивата на
експозиция, а не на оценка
на риска за Португалия. Банките, които имат по-голяма
експозиция към държавния
дълг, не искат да я увеличават”, обясни Фернандо Улрих, изпълнителен директор
на Banco BPI.
Португалските банкери
настояват политиците да
изискат междинен заем от
ЕС, докато бъде съставено
ново правителство, което да

договори спасителен пакет
от Европейския механизъм
за финансова стабилност.
“Абсолютно необходимо е
Португалия да поиска от
Европейската комисия временна подкрепа”, заяви Карлос Сантос Ферейра, главен
изпълнителен директор на
Millennium BCP.
Нужда от средства

Доходността на португалските държавни облигации
нарасна до нови рекордни
стойности във вторник зара-

ди нарастващото убеждение,
че страната е тръгнала по
пътя на Гърция и Ирландия и
трябва да потърси помощ от
ЕС. Изчисленията показват,
че правителството трябва
да рефинансира дългове на
стойност 4.3 млрд. EUR през
април и 4.9 млрд. EUR през
юни. На фона на пазарните
настроения, които вдигнат
доходността по португалските облигации до рекорди, това изглежда трудна задача.
Според представители на
ЕК преговорите с Порту-

галия са фокусирани върху
плащания за 7 млрд. EUR,
които страната трябва да
погаси. Според правилата
за финансиране в еврозоната обаче ЕС няма право
да отпуска краткосрочен
междинен заем на който и
да е член. Въпреки това в
разговорите с Лисабон се
търсят начини Португалия да
получи адекватно финансиране до съставянето на ново
правителство. ЕС настоява за
нови мерки за ограничаване
на разходите. 

▶ Португалия събра
над 1 млрд. EUR от продажба на краткосрочни облигации, но при
много по-високи лихви
и при голямо търсене
- ден след поредното
понижение на рейтинга й от международната рейтингова агенция Moody’s.
▶ Според Moody’s е
“малко вероятно” дългосрочните дългови
пазари да приемат
португалски дълг или
дългове на португалски банки, докато не
бъде съставено ново
правителство, което
да е и в състояние да
разсее съмненията
относно ангажиментите на страната за
фискална дисциплина.
▶ Правителствената
дългова агенция обяви,
че е продала държавни облигации за 560
млн. EUR с падеж през
октомври и за 450 млн.
EUR с падеж през март
догодина.
▶ Лихвата по облигациите е била съответно
5.11 и 5.9% - по-висока
от досегашните, в
резултат на увеличението на доходността по португалските
облигации до изключително високи равнища.

TEPCO спря изтичането на радиоактивна вода от “Фукушима”
Възможно е да има
течове и в някои от
другите реактори на
ядрената централа
Компанията оператор на
авариралата АЕЦ “Фукушима” TEPCO е успяла
да прекрати изтичането
на радиоактивна вода в
морето след петдневни
опити. Компанията ще
вземе мерки, за да предотврати по-нататъшното
изтичане на радиоактивни материали. От кухина
близо до един от реакторите на повредената
атомна централа течеше
радиоактивна вода.
Опасност от
други течове

Националната агенция
по ядрена безопасност
обяви, че може да има
течове и в някой от другите реактори на станцията, която е на 220 км от
Токио. TEPCO полива с

вода ядрените реактори,
за да ги охлади след бедствието от 11 март, което
повреди генераторите и
системите за охлаждане.
Според доклад на американски ядрени инженери
е възможно да възникнат
експлозии при разпадането на водата на водород и
кислород. Натрупването
на водород доведе до три
експлозии в станцията
миналия месец. Според
специалист от Агенцията
по ядрена безопасност
обаче няма пряка опасност за възникване на
експлозия.
Съхранение на
радиоактивната
вода

Около 60 хил. тона радиоактивна вода се съхраняват в охладителните
системи на реакторите
на атомната електроцентрала, съобщи говорител
на TEPCO. Компанията
планира да изпрати по-

ловината от нея в пречиствателно съоръжение, а
останалата част да съхранява в резервоари и плавателни съдове.
Япония помоли Русия да
изпрати кораб, който има
възможност да преработва
ядрени отпадъци.
Жертви
на бедствието

Броят на загиналите и
изчезналите след земетресението и последвалото
цунами в Япония достигна 27 559 според данни
на полицията. Страната
се опитва да запази охладено радиоактивното
гориво в реакторите на
“Фукушима”, за да прекрати най-тежката ядрена криза след Чернобил.
Според Международната
агенция за атомна енергия рискът за здравето на
населението е нисък. От
земетресението досега
акциите на TEPCO са поевтинели с 84%. 

▶ Половината радиоактивна вода във “Фукушима” ще бъде изпратена в
пречиствателно съоръжение, а останалата ще се съхранява в резервоари
▶ снимки reuters
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Компании
и пазари

▶ млн. лв. нетна загуба за 2010 г. отчете “Интеркапитал
пропърти дивелопмънт” АДСИЦ в годишния си доклад,
представен пред Българската фондова борса

Държавата продава дела си в
“Кемпински-Зографски” на търг
Агенцията за приватизация ще се
раздели със 7.58% от “Частно акционерно дружество Зографски”, оценка
на компанията обаче все още няма
Държавата ще продава остатъчния си дял в хотела
“Кемпински-Зографски”
(бивш хотел “Витоша”) на
централизиран публичен
търг. Това става ясно от
съобщение на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол, публикувано във в. “Пари”. Общо
125 315 акции, или 7.58%
от “Частно акционерно
дружество Зографски” АД,
което е собственик на хотела, ще бъдат предложени
на централизиран публичен търг на Българската
фондова борса. Оценка на
компанията обаче все още
не е правена, така че не е
ясно колко пари ще поиска
държавата за дела си.
Акциите са собственост
на Държавната консолидационна компания, което
означава, че средствата от
тях ще може да влязат директно в централния бюджет и никаква част от тях
няма да бъдат заделени в
Сребърния фонд, каквито
са изискванията.
Под една шапка

Държавните дялове от
“Частно акционерно дружество Зографски” АД са
прехвърлени от Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма към
Държавната консолидационна компания в средата на
февруари 2011 г., показват
данни от Търговския регистър. Тогава капиталът
на държавното дружество,
сформирано именно за да
събере остатъчни дялове от
вече приватизирани компании, е увеличен с въпросните 125 315 акции. До този
момент в Държавната консолидационна компания бяха апортирани единствено
100% от акциите на “Монтажи” АД. Инженеринговата компания дори вече
беше изваждана два пъти на
пазара при централизирани
търгове на БФБ, но към нея
нямаше никакъв интерес
заради високата цена от 70
млн. лв. Пазарни анализа-

Цифри
Резултатите не са розови
▶ Според отчета за доходите си през 2009 г. “Частно
акционерно дружество Зографски” е реализирало 13.4 млн.
лв. приходи от продажби.
▶ Общо 11.3 млн. лв. са приходите от туристически услуги на компанията за 2009 г. Спадът в приходите по това
перо е около 20%.
▶ 2.2 млн. лв. загуба е финансовият резултат на “Частно
акционерно дружество Зографски” за 2009 г.

тори очакват историята на
“Монтажи” АД сега да се
повтори с дяловете в “Частно акционерно дружество
Зографски” АД.
Споровете

Цената за тях все още не е
ясна, тъй като АПСК не е
направила оценка на дружеството, но при каквато и
стойност да бъдат обявени
за продажба, малкият дял
ще бъде сериозен препъникамък. Още повече че за
инвеститорите много лош
сигнал са споровете, включително съдебни, между
наследниците на Иван Зографски и държавата за
точния размер на капитала
в дружеството и акционерното участие на всеки.
С решение на общото
събрание в дружеството
през 2004 г. се извършва
увеличение на капитала под
условие, след което Кирил
Зографски, Илия Зографски, Ирина Зографска и Надя Брюкелман увеличават
общия си дял до над 94%. В
резултат на това увеличение
на капитала държавата е лишена от правото да запише
нови акции. Впоследствие
обаче Софийският апелативен съд отменя решенията
на това ОСА и така с ново
решение на ОСА през 2009
г. приетите изменения в
устава и дялово разпределение от 2004 г. се отменят.
В държавата остава дял от
7.58%, който сега е предмет
на продажба от АП.
Челен сблъсък

Агенцията за приватизация
и слеприватизационен кон-

трол и наследниците имаха и по-сериозен сблъсък
заради наложена санкция
през 2000 г. от контролния
орган за 829 728 лв. заради
неизпълнени условия по
приватизационния договор. Дълго време покойният Иван Зографски не
плащаше санкцията и така
през 2008 г. Софийският
апелативен съд издаде изпълнителен лист, а агенцията за следприватизационен
контрол възложи реализацията на вземането на
частен съдебен изпълнител.
От март 2007 г. по искане на
бившата Агенция за следприватизационен контрол
заради висящата неустойка
беше наложена и държавна
ипотека над хотела за повече от 2 млн. лв. Това даваше
възможност той да бъде
обявен за цялостна продан
от държавата. От АПСК
обясниха за в. “Пари”, че
дългът е окончателно платен и държавата в момента
няма претенции към дружеството.
Мирослав Иванов

История
Една
нереализирана
продажба
▶ Анализатори не изключват интерес към дела да
има инвеститор с апетит
към цялото дружество.
След смъртта на Иван
Зографски през 2008 г. се
появиха информации, че
наследниците му искат да
продават хотела. Заради

▶ Основните акционери в хотела, които са наследници на Зографски, имаха
намерения да продадат компанията, но ниската цена, предлагана от кандидаткупувачите, попречи на сделката 
снимка боби тошев
спряганата висока цена
от 300 млн. EUR купувачи
обаче така и не се намериха. През април наследниците свалили цената наполовина - до 130 млн. EUR. За
кандидат в. “Стандарт”
обяви богатия кувейтски
шейх Халет ал Баптейн,
който обаче не бил склонен да плати повече от 100
млн. EUR.
▶ Още един руски и няколко кувейтски кандидати
оглеждали хотела. Кувейт-

ските инвеститори били
готови на сделка веднага,
но при приемлива цена. В
средата на май наследниците решили, че няма да се
съгласят на сума под 90-95
млн. EUR, и оставили сделката за по-добри времена.
▶ За провала на покупката освен цената обаче
имало и чисто юридическа
пречка. През юни 2006 г.
Зографски направил съвместно дружество със собствениците на фирмата

“Адрес” и им е предоставил
тенис кортовете на хотела с площ 4.6 дка. По-късно
шефът на “Адрес” Христо
Илиев признава, че фирмата е купила право на строеж за 13-етажна жилищна
сграда. Това усложнява
сделката по покупката на
хотела, защото кандидаткупувачите трябва да придобият и правата за частта от тенис кортовете,
което означава да преговарят и с “Адрес”.
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Правителството ще
продаде борсата и
депозитара в пакет
Министерството на финансите предвижда
да увеличи участието си в "Централен
депозитар" АД до получаване на
контролен дял
Правителството ще продаде в пакет акционерното си
участие в "Българска фондова борса" АД и "Централен депозитар" АД. Това
предвижда "Концепция за
интеграция" на двете институции, която беше приета
на вчерашното заседание
на Министерския съвет. Изпълнението и контролът са
възложени на вицепремиера
и министър на финансите
Симеон Дянков.
"Правителството предвижда да проведе процедура по
приватизация на държавното
акционерно участие в двете
дружества в пакет и в единна
приватизационна процедура", обясниха от Министерството на финансите (МФ).
Интеграция или консолидация

"Документът определя насоките за организация, провеждане и приключване на
интеграцията на БФБ и ЦД
чрез приватизация, която
да осигури тяхното бъдещо
стабилно и ефективно упра-

вление", се казва в съобщението на правителствената
пресслужба.
"Консолидацията има три
основни цели", се казва още
в съобщението, без да се
уточни дали тази консолидация означава сливане на
двете институции.
От Министерството на финансите заявиха в отговор
на въпроси на в. "Пари", че
сливане на двете институции
няма да има. "Концепцията
предвижда консолидацията на българския капиталов
пазар с голям европейски
или световен пазар да се
осъществи чрез продажбата
на държавното участие в капитала на двете дружества",
твърдят от МФ.
"Не мога да кажа дали ще
има сливане на фондовата
борса и Централния депозитар. Това ще се реши на
друго ниво", каза от своя
страна Васил Големански,
зам.-председател на СД на
"Българска фондова борса"
АД.
Големански е
избран и за
представител
на

държавата
в СД на
"Централен депозитар" АД на
извънредно общо събрание, показва публикува-

ният в Търговския регистър
протокол от проведеното на
9 март 2011 г. ОСА. Все още
обаче има отказ за вписване
на решението в ТР.
"Не мога да коментирам,
преди да съм се запознал
със стратегията (за приватизация - бел. авт.)", заяви
Иван Димов, изпълнителен
директор на "Централен депозитар" АД. Според него
са обсъждани много и различни варианти. Той обаче не пожела да навлезе в
конкретика. "Продажбата в
пакет или поотделно на борсата и депозитара зависи от
потенциалните купувачи",
добави той.
Още акции
в депозитара

Заради пакетната сделка Министерството на финансите
планира да увеличи акционерното си участие в "Централен депозитар" АД. В
момента МФ е най-големият
акционер с притежаваните
21.9% от капитала на ЦД, показва справка в Търговския
регистър. Вторият по големина инвеститор е Българска
народна банка, която има
20% от книжата. Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК)
държи 1.8%, БФБ притежава
3%, а "Борика-Банксервиз",
където БНБ е водещ акционер, има 2.2% от акциите.
Останалите книжа са в
ръцете на търговските
банки и на инвестиционните посредници.
"Приетата концепция предвижда
окрупняване на
дела на държавата в "Централен
депозитар" АД с
цел привличане на
стратегически инвеститор, който би имал
интерес да придобие
контролен пакет от двете
дружества", обясниха от финансовото ведомство. Оттам
добавят, че се предвижда
АПСК да прехвърли своя
дял в ЦД на Министерството
на финансите и се предлага
на БНБ да вземе аналогично
решение.
Ако това се случи, това би
довело до 43.7% дял за МФ.
Като мажоритар в БФБ финансовото министерство
може да придобие и 3% на

оператора, а ако вземе и дела
на "Борика", тогава МФ би
имало 48.9% от акциите на
депозитара. Пазарни анализатори коментират, че е възможен сценарий, подобен на
увеличението на капитала на
БФБ, след което МФ стана
мажоритар. Тогава участието
на държавата от 44% стана
малко над 50%. Останалите
акционери в ЦД - банките,
винаги досега са подкрепяли
предложенията на МФ.
Стратегически инвеститор

Първата цел е развитие на
българския капиталов пазар
и гарантиране на неговото
бъдеще сред европейските
борси. Втората е изграждане
на по-ликвиден и по-надежден пазар, с по-ефективна инфраструктура и
практики, хармонизирани с
най-добрите международни
стандарти. Последната спомената цел е утвърждаване
на капиталовия ни пазар като инфраструктурен център
за борсите в региона. Така
от МС защитават приетите
мерки.
Осъществяването на първата цел е неизбежно свързано с интегрирането на

българския капиталов пазар
с голям световен или европейски пазар, се обяснява в
съобщението на МС. Според експерти намирането на
стратегически инвеститор и
за двете институции е по-добрият вариант. "Пакетите ще
бъдат предложени само на
стратегически инвеститори,
за каквито ще се считат водещи, финансово стабилни
и с добра репутация борсови
оператори", заявиха от МФ.
"Приватизацията на двете
дружества би трябвало да
върви паралелно. Те са част
от инфраструктурата на капиталовия пазар", е мнението на Васил Големански.
Според него едновременната продажба на държавното
участие в капитала на борсата и депозитара ще донесе и
повече пари за бюджета.
Не за първи път

Преди няколко седмици ръководството на фондовата
борса обяви, че се надява
да се намери стратегически инвеститор до края на
годината. Мениджмънтът
на оператора изрази тези
намерения по време на обявяването на финансовите
резултати на БФБ за 2010 г.

В изпълнение на стратегията
за продажбата на БФБ на
чужд играч вече бяха направени няколко стъпки от
избраното през януари 2010
г. ръководство. В средата на
септември Министерството
на финансите стана мажоритарен собственик на БФБ
след увеличение на капитала
под условие. В началото
на тази година акциите на
акционерното дружество
БФБ бяха качени за търговия с вторично предлагане на пода на фондовата
борса.
Ръководството на борсата предприе и мерки да
поизлъска имиджа си пред
потенциалните стратегически инвеститори. Сред
прийомите са отделяне на
нисколиквидните компании на отделен сегмент и
обявлението на започналите преговори с големи
компании за листването
им на капиталовия пазар.
Надеждите са с общи усилия
българската борса да намери стратегически партньор,
който е някой от големите
играчи в Европа или света.
"Интерес мисля, че има",
смята Васил Големански.
Атанас Христов
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Приватизацията Държавата ще
трябва да върви увеличи дела си
паралелно
в депозитара
Принципно решение в
една такава концепция
не може да има и точният
вариант на продажба няма
как да е фиксиран. Всяка
продажба на държавни
дялове без значение от кое
дружество се извършва от
Агенцията за приватизация
и следприватизационен
контрол (АПСК). Когато
има решение за конкретни
действия, то се изпраща
към АПСК.
Не мога да кажа дали ще
има сливане на фондовата борса и Централния
депозитар. Това ще се реши
на друго ниво. Приватизацията на двете дружества
би трябвало да върви
паралелно. Те са част от
инфраструктурата на капиталовия пазар. Преговорите
трябва да вървят съвместно
и да се търси стратегически
инвеститор за двете институции. По този начин, щом
може да се изпълнят трите
основни цели, начертани в
концепцията на правителството. Освен това от продажбата в пакет държавата
би получила повече пари за
своя дял.
Смятаме, че борсата и паза-

Васил Големански,

зам.-председател на СД на
"Българска фондова борса" АД

Смятаме,
че борсата
и пазарът
като цяло трябва
да си намерят
партньор
рът като цяло трябва да си
намерят партньор. Това ще е
положително за развитието.
Развитието го виждаме чрез
намирането на стратегически
инвеститор за държавния дял
в борсата и депозитара. Той
трябва да е голям оператор,
световен или европейски.
Интерес мисля, че има.

Иван Димов,

изпълнителен директор "Централен депозитар" АД

Не мога да коментирам, преди да
съм се запознал със стратегията.
Обсъждани са много и различни
варианти. Продажбата в пакет или
поотделно на борсата и депозитара
зависи от потенциалните купувачи.
Да не забравяме, че всеки
инвеститор има различни
интереси

Подготвят цялостна концесия
на летище София
Концесионерът
ще трябва да изплаща и заемите
за Терминал 2
Правителството започва
подготовка за цялостно
концесиониране на летище София заради необходимостта от сериозна модернизация на аеропорта.
Това съобщи министърът
на транспорта, информационните технологии и
съобщенията Александър
Цветков преди съвещанието на Министерския съвет
в сряда.
Цялостно
разширяване

Цветков информира, че
концесията ще включва
изграждане на нов карго
терминал, на нов терминал за генерална авиация,
нов ВИП терминал, подобрение на цялостната

инфраструктура на летището, както и изграждане
на нови складове за самолетни горива.
След като правителството одобри предложението
на транспортното министерство за концесия, ще
бъде направен икономически анализ, което по
прогнозите на министъра
може да отнеме три-четири месеца.
Концесия в пакет
с дългове

Цветков отбеляза, че паралелно с това летище
София има да изплаща
заем към Европейската
и н ве сти ц и он н а бан ка
(ЕИБ) и към Кувейтския
фонд заради строителството на Терминал 2. Към
края на миналата година
заемите възлизат на 85.24
млн. лв. Затова е взето
решението да се даде на
концесия целият аеропорт,

а не както беше обявено
миналата година - само
карготерминалът. "За да
се случи всичко това и да
има по-модерно летище,
да предоставя по-добри
условия на пътуващите,
сметнахме, че концесията
на цялото летище е подобър вариант за всички
нас", допълни Цветков.
След Варна и Бургас

Това ще бъде най-голямата концесия след тази за
летищата във Варна и Бургас с "Фрапорт Туин Стар
Еърпорт Мениджмънт"
АД, която беше сключена
през 2006 г.
В момента оператор на
летище София е едноименното държавно дружество.
То е най-голямото летище
в България и обслужва над
3 млн. пътници годишно.
Концесионерът на летище
София ще събира всички
летищни такси, включи-

телно трите нови такси,
които се предлагат с промените в Закона за гражданското въздухоплаване.
Те ще са за използване на
аеронавигационните светотехнически средства, за
шум и за сигурност.
По-рано през годината
правителството откри две
процедури за предоставяне на концесия за строителство - на карго зона
на летище Пловдив и на
летище Русе. Като основна цел на концесията за
пловдивското летище беше посочено разширяване
на дейността и привличане на летищен трафик.
Втората концесия има за
цел да се възстанови дейността на летище Русе, да
се достигнат определени
нива на обслужване и да
се развият търговските
дейности в района на аеропорта.
Филип Буров

Не се предвижда
сливане на "Българска
фондова борса" АД и
"Централен депозитар"
АД. Концепцията предвижда консолидацията
на българската борса с
голям европейски или
световен пазар да се
осъществи чрез продажбата на държавното
участие в капитала на
двете дружества. Правителството предвижда
да приватизира държавните дялове в двете
дружества в пакет и в
единна приватизационна
процедура.
Пакетите ще бъдат
предложени само на
стратегически инвеститори, за каквито ще се
считат водещи, финансово стабилни и с добра
репутация борсови
оператори (или борсови
обединения). Те трябва
да са с опит в развитието и оперирането на
капиталови пазари и с
ангажимент и стратегия
за развитието на нашия
пазар и посттрейдинг
услугите - клиринг и
сетълмент.
В момента Министерството на финансите
притежава 21.90% от
капитала на "Централен
депозитар" АД. Приетата концепция предвижда окрупняване на
дела на държавата с цел

Министерство
на финансите

Пакетите
ще бъдат
предложени
само на
стратегически
инвеститори

привличане на стратегически инвеститор,
който би имал интерес
да придобие контролен
пакет от двете дружества. Поради това се
предвижда АПСК да
прехвърли своя дял в
ЦД на Министерството на финансите и се
предлага на Българската
народна банка да вземе
аналогично решение.
Именно с тази цел през
2010 г. беше увеличен
капиталът на БФБ и
увеличението бе изцяло
записано от държавата.
Наличието на мажоритарен акционер в лицето
на българската държава
е и гаранция пред всички инвеститори на местния пазар и средство за
привличане на стратегически инвеститор.
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“Свилоза” ще преструктурира
задължения за 28 млн. EUR
Акционерите дадоха зелена светлина за предоговаряне на
заемите от ЕБВР и Nordic Investment Bank
Производителят на целулоза “Свилоза” АД ще преструктурира заемите си
от Европейската банка за
възстановяване и развитие
(ЕБВР) и Nordic Investment
Bank (NIB). Решението за
това е било взето на общото
събрание на дружеството на
2 април 2011 г. Двата заема са на обща стойност 28
млн. EUR и са по договори
от 2005 г., като до момента
не са правени плащания по
главниците.
Мотиви

Съществува опасност кредиторите да пристъпят към
принудително изпълнение,
което ще доведе до преустановяване дейността на дружеството, се посочва в мотивите за предложението.
В същото време финансирането от двете институции
е отпуснато за един и същ
проект - реконструкция на
завода за целулоза, както и
при еднакви условия (лихва, падежи, краен срок за
погасяване и обезпечения).
Затова съветът на директорите предлага двата заема
да бъдат преструктурирани
едновременно. Готовност за
преразглеждане на договора е била заявена от NIB.
Дълговете
на “Свилоза”

Споразумението с ЕБВР е в
размер на 18 млн. EUR и е
сключено от “Свилоза” АД
и дъщерното й дружество
“Свилоцел” ЕАД през ноември 2005 г., като на следващата година е било изменено. Към края на 2010 г. не
са били правени плащания
по главницата. Начислените и неплатени лихви по
кредита са за 1.496 млн.
EUR, а разходите за управление на заема са 239
159 EUR. За януари 2011 г.
са начислени и неплатени
лихви за 87 365 EUR.

Заемът от NIB е на стойност 10 млн. EUR и е подписан през декември 2005
г. По него също няма плащания по главницата, която
към края на 2010 г. запазва
размера си. Неплатените
лихви по кредита са за 615
366 EUR, като за януари са
начислени 47 328 EUR.
Параметри
за предоговаряне

Параметрите, по които съветът на директорите е упълномощен да предоговори заемите, предвиждат главница
в размер до 21 млн. EUR по
договора с ЕБВР и до 11.5
млн. EUR по този с NIB. Това включва първоначалната
главница, лихвите за забава,
наказателните лихви и разходите по кредитите. Компанията планира да прави
по четири вноски годишно,
като плащанията по главницата трябва да започнат
веднага. Кредитите трябва
да бъдат изплатени до октомври 2015 г. Последните
вноски по двата заема не
трябва да надвишават 6.2
млн. EUR към ЕБВР и 4
млн. EUR към NIB. Акционерите са определили лихва
по предоговорените заеми
от 3-месечния EURIBOR
плюс 3.5% надбавка.
Допълнително

През юли 2012 г. компанията предвижда да направи
допълнителни вноски съответно от 4 млн. EUR и 2
млн. EUR по кредитите от
ЕБВР и NIB, които са извън
погасителния план. Между
1 и 3 млн. EUR от сумата ще
бъдат осигурени под формата на заем от мажоритарния акционер А.Р.У.С, който
държи 80.67% от “Свилоза”
АД, при годишна фиксирана лихва от 8%. Кредитът
трябва да бъде погасен до
края на 2018 г. Средствата
по него ще бъдат разпреде-

лени в съотношение 64%
в полза на ЕБВР и 36%
за NIB. Други възможни
източници за финансиране
на допълнителните вноски
са приходите по делото на
“Свилоцел” срещу Andritz
OY, както и 60% от превишението на планираните
свободни парични средства,
в случай че бъде реализирано такова.
Иглика Филипова

Резултати
“Свилоза” е
на зелено
през 2010 г.
▶ “Свилоза” АД излезе на
зелено през 2010 г., като
отчете консолидирана
печалба в размер на 20 млн.
лв. За предходната година
дружеството отбеляза
14.5 млн. лв. загуба.
▶ Нетните приходи от
продажби са на обща
стойност 112.3 млн. лв.,
което представлява
близо 600% ръст спрямо
отчетените 16.2 хил. лв.
за 2009 г.
▶ В структурата на холдинга влизат четири компании, които са 100% собственост на “Свилоза” АД
- “Свилоцел” ЕАД, “Екосвил”
ЕООД, “Свилоза-Био” ЕООД
и “Хотелски комплекс-Свилоза” ЕООД.
▶ С решаващо значение
за резултатите на холдинга е основното му дружество “Свилоцел”. То от
своя страна е силно зависимо от икономическото
състояние на съседните
страни, тъй като голяма
част от продукцията му
е за износ. Заради кризата
през 2009 г. “Свилоцел” спря
работа за близо 11 месеца,
като производството
беше възстановено в края
на 2009 г.

▶Основното предприятие в структурата на “Свилоза” АД “Свилоцел” ЕАД е
единственият производител в страната на сулфатна избелена целулоза и
продукти от нея 
снимка боби тошев

ЕVN България ще инвестира 10 млн. лв. в нов соларен парк

снимка bloomberg

Това ще бъде втората
слънчева централа на
компанията след тази
в Блатец

ще започне още през този
месец. От EVN планират
и други инвестиции във
възобновяеми енергийни
източници (ВЕИ).

“Натуркрафт” ЕООД, дъщерно на EVN България,
ще започне изграждането на фотоволтаичен парк
на стойност 10 млн. лв.
Компанията е фокусирана
върху производството на
енергия от възобновяеми
ресурси като вода, слънце
и вятър в България. Инвестицията, която е втората по
рода си за EVN, ще бъде
реализирана в землището
на с. Тръстиково, Бургаска
област. Работата по проекта

Инвестициите

Соларният парк ще бъде
с мощност 2000 kWp (киловатпика), а планираното
годишно производство на
електроенергия е 2400 мегаватчаса. Централата ще
бъде на площ от 80 дка, а
самото строителство трябва
да бъде завършено до началото на юли 2011 г.
Проектът е вторият на
компанията в сферата на
ВЕИ. Първата фотоволтаична централа на EVN беше

изградена край с. Блатец,
община Сливен. Мощността на соларния парк е 836.7
kWp (киловатпика). Годишното производство на електроенергия възлиза на 1000
мегаватчаса и идва от три
различни фотоволтаични
системи. Първата от тях беше пусната в експлоатация в
края на 2009 г., а останалите
две - в началото на 2010 г.
Инвестицията за соларния
парк възлиза на около 6
млн. лв.
Намерения

“Разглеждат се още няколко
проекта в областта на ВЕИ,
като става въпрос предимно за инвестиции в солар-

ни паркове. За мощности
и размер на инвестициите
все още е рано да се говори, защото конкретните параметри са въпрос на
преговори”, казаха от компанията за в. “Пари”. От
“Натуркрафт” проучват още
и възможности за закупуване на малки водни централи,
както и за съвместното им
изграждане с български или
чуждестранни партньори.
“Всички инвеститори са
предпазливи заради предстоящите промени в закона
за ВЕИ и неяснотите около
начина на изкупуване и
цената на електрическата
енергия”, добавиха още от
компанията.
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Европейските банки се подготвят за
Базел III с увеличение на капитала
Вторите по големина кредитори в
Испания и Германия
Intesa Sanpaolo и
Commerzbank издават
нови акции на обща
стойност 13.25 млрд.
EUR
Европейските банки набират средства преди влизането в сила през 2019 г.
на правилата, изготвени от
Комитета за банков надзор
от Базел, изискващи двоен
ръст на капитала на банките. Вторите по големина кредитори в Германия
и Италия Commerzbank и
Intesa Sanpaolo планират да
съберат около 13.25 млрд.
EUR преди влизането в сила
на Базел III. Intesa планира
продажбата на нови акции
на стойност 5 млрд. EUR
до юли, а Commerzbank
ще търси 8.25 млрд EUR
от инвеститори, с които да
изплати спасителния пакет,
който получи от правителството.
Най-голямата банка в Германия Deutsche Bank вече
приключи рекордна продажба на акции на стойност
10.2 млрд. EUR през октомври миналата година, което
й позволи да финансира
придобиването на Deutsche
Postbank и да увеличи резервите си. Главният изпълнителен директор на
банката Йозеф Акерман
отхвърли възможността за
нов кръг от събиране на
финансиране на 1 април, за-

явявайки, че неговата банка
е “добре капитализирана”.
“Решението на Intesa да
увеличи капитала си е с
цел компанията да покрие
напълно изискванията на
Базел III”, обясни главният изпълнителен директор
на банката Корадо Пасера.
Трезорът обмисля също възможността за растеж в Полша, Чехия и Турция, както и
в страните от Близкия изток
и Северна Африка. През
четвъртото тримесечие на
2010 г. Intesa отчете 7%
спад на печалбата до 505
млн. EUR.
Реакции на пазара

Двете финансови институции поведоха европейските
банкови акции нагоре по
време на вчерашната търговия, а цената за застраховане
на европейските финансови
облигации спадна до найниското си равнище от пет
месеца насам. Ефектите са
породени от оптимизма, че
инвестициите ще помогнат
на европейските банки да
преминат следващия кръг
от стрес тестове, както и че
ще спрат разпространението на кризата с държавните
дългове.
Акциите на Intesa се повишиха с 1.5% до 2.16 EUR
при търговията в Милано,
което увеличи пазарната й
оценка на 27 млрд. EUR.
Книжата на Commerzbank
също се покачиха с 1.5%,
достигайки 5.69 EUR на
борсата във Франкфурт и
пазарна стойност за близо
7.7 млрд. EUR.

▶Банките ще трябва да увеличат повече от два пъти капитала си до влизането в сила на Базел III през 2019 г.

Разплащане
с държавата

Commerzbank планира да
върне около 14.3 млрд.
EUR държавна помощ до
юни, като продава нови
акции и използва част от
капитала си. “Завърнахме
се към доходоносност една
година по-рано от очакваното, което ще позволи на
компанията да разплати
почти 90% от правител-

ствената подкрепа”, казва
в свое изявление директорът на банката Мартин
Блесинг. Той допълва, че
Commerzbank възнамерява
да върне останалите 1.9
млрд. EUR най-късно до
2014 г. През февруари банката заяви, че има желание
още тази година да погаси
“значителна” част от 16.2
млрд. EUR, които получи
от германския фонд за спа-

сяване на банки Soffin под
формата на непряко дялово участие. Фондът също
така придоби 25% дялово участие в компанията,
след като Commerzbank се
нуждаеше от помощ при
изкупуването на Dresdner
Bank по време на финансовата криза.
Непрякото дялово участие е форма на капитал без
право на глас, съществуващ

в Германия, който беше
използван от правителството за рекапитализация на
кредитори. Според Блесинг
Commerzbank вече е добре
подготвена за изискванията
на Базел III.
Новите правила, които
ще влязат в сила през 2019
г., ще принудят банките
да увеличат над два пъти
капитала си като резерв в
случай на загуби. 

Завърнахме се към доходоносност
една година по-рано от очакваното,
което ще ни позволи да върнем почти
90% от правителствената подкрепа.
Commerzbank вече е добре подготвена за
изискванията на Базел III

Решението на Intesa да увеличи
капитала си е с цел компанията да
покрие напълно изискванията на Базел III.
Обмисляме също възможността за растеж в
Полша, Чехия и Турция, както и в страните
от Близкия изток и Северна Африка

▶ Мартин Блесинг, главен изпълнителен директор на Commerzbank

▶ Корадо Пасера, главен изпълнителен директор на Intesa Sanpaolo
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Райфайзен-Европлюс-Облигации
Райфайзен-Глобални-Облигации
Райфайзен-Глобален-Балансиран
Райфайзен-Европейски-SmallCap-Kомпании
Райфайзен-Глобален-Акции
Райфайзен-Източноeвропейски-Акции
Райфайзен-Евразия-Aкции
Райфайзен-НововъзникващиПазари в Акции
Райфайзен-Русия-Акции
Райфайзен-Енергийни-Акции
Райфайзен-Инфраструктурни-Акции
Райфайзен-Активни-Стоки
Райфайзен-Защита От Инфлация-Фонд

консервативен
консервативен
балансиран
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
консервативен

USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

11,76
80,87
786,48
199,74
170,30
356,72
207,27
261,01
101,06
211,61
136,86
128,55
126,64

▶ Котировки на взаимните фондове
Тип

Ем. ст/ст

11,70
80,47
782,66
198,79
169,48
355,02
206,28
259,77
100,58
210,60
136,21
127,94
126,02

11,64
80,08
778,84
197,84
168,66
353,32
205,30
258,52
100,10
209,59
135,55
127,33
125,41

11,61
79,69
775,02
196,89
167,84
351,62
204,31
257,28
99,62
208,58
134,89
126,72
124,79

11,47
78,51
763,57
190,23
163,75
339,73
197,40
248,58
96,25
201,53
131,60
122,43
122,95

11,47
78,51
763,57
190,23
163,75
339,73
197,40
248,58
96,25
201,53
131,60
122,43
122,95

ЦОИ

От началото  
на годината
(не се анюализира)

Фонд
Аврора Капитал АД
Аврора кепитъл - балансиран
Аврора кепитъл - global commodity fund
ДФ Аврора Кепитъл Югоизточна Европа
Актива Асет Мениджмънт АД
Дф Актива Високодоходен
ДФ Актива Балансиран
Астра Асет Мениджмънт АД
ДФ Астра Кеш
ДФ Астра Баланс
ДФ Астра Плюс
БенчМарк Асет Мениджмънт АД
ДФ БенчМарк Фонд-1 Акции и Облигации
ИД БенчМарк Фонд-2 Акции
ДФ БенчМарк Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти
ДФ БенчМарк Фонд-4 Енергетика
ДФ БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ
БенчМарк Фонд-6 Паричен
Болкан Капитал Мениджмънт АД
ДФ БКМ Балансиран Капитал
ДФ Европа
ДФ Балкани
Варчев Мениджинг Къмпани ЕАД
ДФ Варчев високодоходен фонд
ДФ Варчев Балансиран фонд
ДСК Управление на активи АД
ДФ ДСК Стандарт
ДФ ДСК Баланс
ДФ ДСК Растеж
ДФ ДСК Имоти
ДФ „ДСК Евро Актив”
Елана Фонд Мениджмънт АД
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд
ДФ Елана Балансиран Доларов Фонд
ИД Елана Високодоходен Фонд
ДФ Елана Фонд Паричен Пазар
ДФ Елана Долар Фонд
ДФ Елана Еврофонд
ДФ Елана Глобален Фонд Акции
Златен Лев Капитал АД
ИД Златен лев
ДФ Златен лев Индекс 30  
Капман Асет Мениджмънт АД
ДФ Капман Фикс
ИД Капман Капитал
ДФ Капман Макс
Карол Капитал Мениджмънт ЕАД
ИД Адванс Инвест
ДФ Адванс Източна Европа
Адванс IPО Фонд
КД Инвестмънтс ЕАД
ДФ КД Облигации България
ИД КД Пеликан
ДФ КД Акции България
КТБ Асет Мениджмънт АД
КТБ Балансиран Фонд
КТБ Фонд Акции
ОББ Асет Мениджмънт АД
ДФ ОББ Платинум Облигации
ИД ОББ Балансиран Фонд
ДФ ОББ Премиум Акции
ДФ ОББ Патримониум Земя
Оверон Финанс АД
ДФ Оверон ПРЕСТО
ПФБК Асет Мениджмънт АД
ДФ ПИБ-Авангард
ДФ ПИБ-Класик
ДФ ПИБ- Гарант
Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД  
Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар
Райфайзен (България)  Фонд Облигации
Райфайзен (България)  Балансиран Фонд
Райфайзен (България) Фонд Акции
Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд
Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро
Свободен период от 07.08.2010 до 16.08.2010
Лимитиран период” от 17.08.2010 до 14.11.2010
Сентинел Асет Мениджмънт АД
Договорен фонд Сентинел - Рапид
Договорен фонд Сентинел - Принсипал
Стандарт Асет Мениджмънт АД
ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд
ДФ Стандарт Инв. Високодоходен Фонд
ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд
ДФ Стандарт Инв. Консервативен Фонд
Статус Капитал АД
Статус Нови Акции
Статус Финанси
ДФ Статус Глобал ETFs
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД
ИД Ти Би Ай Евробонд
ДФ Ти Би Ай Комфорт
ДФ Ти Би Ай Хармония
ДФ Ти Би Ай Динамик
ДФ Ти Би Ай Съкровище
ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД
ЦКБ Лидер
ЦКБ Актив
ЦКБ Гарант
Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД
ДФ Юг Маркет Максимум
ДФ Юг Маркет Оптимум

за поръчки
над 20000 лв

Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции

5.1592
7.9301
10.2134

фонд в акции
Смесен - балансиран

2.4585
2.8649

за поръчки
от 2000 до 20000

5.1850
7.9698
10.3666

за поръчки
под 2000 лв

5.3656
8.2473
10.6219

след края
на 2-та год.

5.1592
7.9301
0.0000

преди края
на 2-та год.

5.0560
7.7715
0.0000

2.4585
2.8649

Фонд на паричен пазар 11.6574
Смесен - балансиран
11.3779
фонд в акции
10.9745

11.6516
11.3213
10.9199

11.6341
11.2081
10.7561

11.6458
11.2647
10.8107

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки

Брент

USD/т.

11.6458

11.6516
0.0000
0.0000

Валута
Currency
АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ
КАНАДСКИ ДОЛАР
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН
ЧЕШКА КРОНА
ДАТСКА КРОНА
БРИТАНСКА ЛИРА
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР
ХЪРВАТСКА КУНА
УНГАРСКИ ФОРИНТ
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ
ИНДИЙСКА РУПИЯ
ЯПОНСКА ЙЕНА
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН
ЛИТОВСКИ ЛИТАС
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ
МЕКСИКАНСКО ПЕСО
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ
НОРВЕЖКА КРОНА
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
ПОЛСКА ЗЛОТА
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ
РУСКА РУБЛА
ШВЕДСКА КРОНА
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР
ТАЙЛАНДСКИ БАТ
ТУРСКА ЛИРА
ЩАТСКИ ДОЛАР
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД
ЕВРО

Код
Code
AUD
BRL
CAD
CHF
CNY
CZK
DKK
GBP
HKD
HRK
HUF
IDR
ILS  
INR
JPY
KRW
LTL
LVL
MXN
MYR
NOK
NZD
PHP
PLN
RON
RUB
SEK
SGD
THB
TRY
USD
ZAR
EUR

За Стойност
For
Rate
1
1,39642
10 8,31666
1 1,40808
1
1,53447
10
2,11137
100 8,01012
10 2,62271
1 2,24834
10 1,77503
10
2,6491
1000 7,25456
10000 1,58854
10 3,90775
100 3,08525
100 1,70934
1000 1,22973
10 5,66448
1
2,75935
10 1,15289
10
4,5682
10 2,47856
1
1,02421
100 3,18825
10 4,83997
10
4,7512
100 4,88561
10 2,18993
1
1,09362
100 4,56927
10 8,88126
1
1,38358
10 1,99991
1
1,95583

Валутният курс за митнически цели е курсът
на БНБ определен в предпоследната сряда от
месеца и публикуван този или на следващия ден,
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 30.04.2011 г.

Доходност и Риск
Стандартно
отклонение

За последните
12 мес.

От началото
на публ. предл.
(анюализирана)

Начало на публ.
предлагане

3.76%
4.94%
0.31%

14.68%
12.29%
0.10%

2.10%
19.05%
1.19%

-18.64%
-6.99%
1.38%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

9.84%
9.28%

29.35%
25.88%

-0.04%
-0.61%

-47.54%
-41.08%

12.11.2007
12.11.2007

1.57%
4.90%
8.68%

0.11%
10.89%
13.14%

6.59%
5.39%
7.45%

6.32%
5.15%
3.63%

06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008

10.52%
16.21%
-4.13%
5.75%
6.44%
1.40%

7.06%
12.12%
13.42%
12.68%
12.59%
0.26%

12.04%
11.42%
-24.32%
1.63%
3.56%
7.14%

7.89%
-1.01%
-17.01%
-6.54%
5.25%
8.95%

14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008

0.55%
5.37%
0.79%

1.14%
1.89%
4.06%

-0.15%
0.60%
-12.89%

-3.85%
-11.11%
-9.95%

20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007

Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции
фонд в акции
фонд в акции
Фонд на паричен пазар

15.1258
9.3690
4.1962
8.5016
11.9969
12.4404

Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции

83.1512
51.4326
65.1112

14.9760
9.2762
4.1547
8.2540
11.6475
12.4404
до 2 г.
82.8602
51.1754
64.7856

фонд в акции
Смесен - балансиран

102.7918
79.4098

101.2614
78.2276

4.61%
0.15%

3.25%
1.84%

-0.33%
-4.72%

0.48%
-6.31%

04.01.2007
25.06.2007

фонд в облигаци
1.34785
Смесен - балансиран
1.15211
фонд в акции
0.83849
Смесен - консервативен 0.77895
Смесен - консервативен 1.06785

1.34515
1.14521
0.82604
0.77429
1.06465

1.73%
4.96%
8.66%
3.15%
1.06%

0.63%
4.06%
8.95%
2.96%
0.33%

5.87%
6.60%
7.24%
6.77%
3.02%

5.72%
2.62%
-3.58%
-7.87%
3.37%

01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009

Смесен - балансиран
105.2917
Смесен - балансиран
108.6993
фонд в акции
91.0197
Фонд на паричен пазар 127.0846
Смесен - консервативен 95.4326
Смесен - консервативен 109.7613
фонд в акции
102.7078

104.2441
107.6177
89.6645
127.0846
95.0513
109.3226
100.6740

5.44%
4.34%
7.55%
1.90%
0.64%
1.55%
N/A

6.82%
6.09%
9.62%
0.36%
1.94%
0.27%
N/A

0.66%
-1.62%
-0.97%
8.11%
3.50%
5.82%
N/A

0.88%
1.55%
-0.46%
7.23%
-1.50%
5.35%
N/A

07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010

Смесен - балансиран

109.6516
101.4367

5.2452

8.47%

8.92%

7.85%***

5.52%

08.07.1999

1.0844

15.92%

14.61%

6.21%***

4.63%

01.06.2009

Фонд на паричен пазар 10.0244
Смесен - балансиран
19.1903
фонд в акции
11.9857

0.0000
19.0565
11.8191

N/A
8.80%
10.70%

N/A
8.13%
10.25%

N/A
3.55%
0.65%

N/A
10.54%
3.38%

01.06.2010
28.09.2004
05.01.2006

фонд в акции
фонд в акции
фонд в акции

1.2027
0.8672
1.0803

7.28%
4.72%
0.97%

11.05%
17.55%
10.36%

-11.26%
7.31%
13.84%

1.99%
-3.11%
2.32%

10.05.2004
04.10.2006
23.11.2007

132.1987
14.7707
0.8206

0.42%
4.18%
8.78%

3.10%
8.07%
15.00%

2.99%
-1.06%
7.51%

5.83%
2.53%
-3.93%

04.05.2006
17.12.2004
04.05.2006

фонд в акции

5.2768
до 100 000 лв
1.0980

109.6516
101.6909

над 2 г.
83.1512
51.4326
65.1112

1.0925

1.0898

над 100 000 лв.
132.4631
14.9184
0.8288

Смесен - балансиран
фонд в акции

869.9010
779.7756

863.3930
773.9418

6.00%
5.91%

4.23%
4.50%

8.82%
7.93%

-4.76%
-8.27%

09.05.2008
09.05.2008

фонд в облигаци
Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции

11.6631
135.7098
8.4130
11.0210

11.6631
135.7098
8.4130
11.0210

1.05%
8.86%
16.46%
5.92%

1.02%
6.16%
11.65%
3.40%

5.54%
12.85%
20.57%
9.38%

3.01%
4.05%
-3.28%
4.56%

30.01.2006
30.01.2005
30.01.2006
30.01.2009

7.8919
за поръчки до 100 000 лв
фонд в акции
0.5958
Смесен - балансиран
0.7911
Смесен - консервативен 1.0334
до 50 000 лв / 40000 USD
Фонд на паричен пазар 1.3036
фонд в облигаци
1.3195
Смесен - балансиран
0.8962
фонд в акции
0.6696
Смесен - балансиран
0.7665
Фонд на паричен пазар
0.0000
1.0627

Фонд на паричен пазар
Смесен - балансиран

за поръчки над 100 000 лв
0.5928
0.7883
1.0319
над 50 000 лв / 40000 USD
1.3016
1.3156
0.8926
0.6663
0.7634
0.0000
1.0616

1.2017
1.0639

Смесен - балансиран
8.4523
фонд в акции
7.3511
фонд в акции
3.0425
Смесен - консервативен 10.1830
клас А за поръчки клас А за поръчки клас А за поръчки
до 20000 лв
над 20000 до 300000
над 300000
фонд в акции
0.7960
0.7920
0.7901
фонд в акции
0.4440
0.4418
0.7901
за поръчки до 250 000 евро
  за поръчки над 250 000 евро
фонд в акции
110.9963
109.6327
фонд в облигаци

Код

За

Стойност

Разлика

Currency

Code

For

Rate

Difference

Евро

EUR

1

1,96

0

Австралийски долар

AUD

1

1,42077

-0,00372

Бразилски реал

BRL

10

8,52585

-0,03920

Канадски долар

CAD

1

1,42616

-0,00396

Швейцарски франк

CHF

1

1,49334

-0,00069

Китайски ренминби юан

CNY

10

2,09003

-0,02087

Чешка крона

CZK

100

8,00716

0,00556

Датска крона

DKK

10

2,62285

0,00014

Британска лира

GBP

1

2,22887

-0,01187

Хонконгски долар

HKD

10

1,75860

-0,01693

Хърватска куна

HRK

10

2,65305

-0,00036

Унгарски форинт

HUF

1000

7,42984

0,03372

Индонезийска рупия

IDR

10000

1,58088

-0,01416
-0,02960

Израелски шекел 

ILS

10

3,95173

Индийска рупия

INR

100

3,09648

Исландска крона

ISK

Японска йена

-0,01186
0,00000

JPY

100

1,60551

-0,03254

KRW

1000

1,25967

-0,00818

Литовски литаc

LTL

10

5,66448

0,00000

Латвийски лат

LVL

1

2,75858

-0,00077

Южнокорейски вон

Мексиканско песо

MXN

10

1,16006

-0,00309

Малайзийски рингит

MYR

10

4,52131

-0,04135

Норвежка крона

NOK

10

2,51231

0,00194

Новозеландски долар

NZD

1

1,05978

-0,00248

Филипинско песо

PHP

100

3,17294

-0,00939

Полска злота

PLN

10

4,90699

0,03447

Нова румънска лея

RON

10

4,76974

0,01866

Руска рубла

RUB

100

4,84957

-0,01992

Шведска крона

SEK

10

2,17015

-0,00553

Сингапурски долар

SGD

1

1,08531

-0,00960
-0,03392

Тайландски бат

THB

100

4,53631

Нова турска лира

TRY

10

8,98736

-0,01697

Щатски долар

USD

1

1,36771

-0,01294

Южноафрикански ранд

ZAR

10

2,04533

-0,00879

Злато (1 трой унция)

XAU

1

1993,03000

15,28000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 7.04.2011 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

1,43

1,43

1,43

1,42

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

0,88

0,88

0,88

0,87
120,69

JPY

122,26

122,28

122,61

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

ЯПОНСКА ЙЕНА

CHF

1,31

1,31

1,32

1,31

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

7,82

7,82

7,82

7,77

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

9,03

9,03

9,03

8,99

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1,37

1,38

1,38

1,37

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1,37

1,38

1,38

1,37

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

263,49

263,95

264,38

263,03

ЧЕШКА КРОНА

CZK

24,39

24,42

24,45

24,35

РУСКА РУБЛА

RUB

40,4

40,43

40,45

40,22

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

3,98

3,98

4

3,97

Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 6.04.2011 г.

от 100 001 до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.

1.2207
0.8802
1.0965
до 100 000 лв.
фонд в облигаци
132.6614
Смесен - балансиран
14.9184
фонд в акции
0.8370

фонд в акции

Валута

0.0000

N/A

N/A

N/A

N/A

25.06.2009

0.5898
0.7855
1.0304

5.35%
3.78%
2.45%

10.21%
4.27%
1.08%

12.63%
5.66%
6.70%

-14.35%
-6.81%
0.94%

19.11.2007
19.11.2007
19.11.2007

1.2996
1.3117
0.8890
0.6630
0.7603

1.47%
1.06%
2.93%
4.88%
6.26%

0.11%
0.48%
3.64%
6.49%
5.37%

5.95%
5.26%
2.96%
-0.03%
0.70%

5.35%
5.57%
-2.22%
-7.71%
-7.71%

0.0000
1.0085

N/A
1.33%

N/A
0.21%

N/A
5.30%

N/A
5.08%

16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
11.02.2008
19.01.2010

1.2017
до 90 дни
1.0480

0.88%
1.88%

0.15%
3.55%

3.68%
3.72%

3.74%
0.96%

15.11.2005
12.09.2005

9.29%
11.53%
1.54%
-3.54%

8.91%
9.75%
13.12%
4.16%

6.15%
6.56%
2.54%
-1.51%

-3.28%
-5.93%
-25.85%
0.85%

01.03.2006
01.03.2006
05.04.2007
12.12.2008

8.4523
7.3511
3.0425
10.1830
клас  В
0.7842
0.4374

над 90 дни
1.0586

Клас А         Клас В при изпълнена      Клас В при прекратена
инв. схема
инв. схема
0.7842
0.7881
0.7685
0.4374
0.4396
0.4287
Цена
108.8146

3.50%
4.79%

11.77%
13.16%

-2.41%
-3.85%

-4.86%
-18.97%

22.05.2006
02.05.2007

-4.39%

N/A

N/A

N/A

03.05.2010

Смесен - балансиран
фонд в акции
Смесен - балансиран

316.9151
13.5455
12.5208
9.3707
21.9770

315.9657
13.2786
12.1525
9.0951
21.9770

0.95%
2.30%
3.93%
6.54%
5.38%

3.51%
3.44%
6.29%
11.60%
5.29%

0.13%
1.64%
1.40%
5.55%
6.79%

6.35%
5.62%
3.96%
-1.55%
2.73%

17.11.2003
27.12.2005
27.12.2005
07.09.2005
08.10.2007

фонд в акции
Смесен - балансиран
фонд в облигаци

6.8758
8.2422
12.1055

6.8414
8.2010
12.0753

-1.06%
-2.10%
2.02%

6.15%
6.09%
1.70%

3.18%
2.70%
9.62%

-9.28%
-4.90%
5.40%

01.06.2007
01.06.2007
04.09.2007

фонд в акции
Смесен - балансиран

1.2782
1.1318

1.2526
1.1204

4.52%
3.96%

6.12%
5.37%

5.09%
7.47%

5.54%
18.09.2006
4.49%
10.06.2008
Източник: БАУД (www.baud.bg)  

Нетна стойност
Емисионна
Цена при
на активите на
стойност
обратно
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 7/04/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,326483
€ 1,353013
€ 1,319851
ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес
€
0,948396
€
0,967364
€
0,943654
Фонд на фондовете
ОТП - Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции
€
0,904418
€
0,922506
€
0,899896
от развиващи се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 4/04/2011 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 7/04/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,159055 лв.
1,159055 лв.
1,159055 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 7/04/2011 г. Няма разходи при емитиране и обратно
изкупуване на дялове на фонда. Информация може да се получи от Call Center на “Банка ДСК” ЕАД на
тел. 0700 10 375 на цената на един градски разговор и на интернет страниците www.dskbank.bg и
www.otpbank.hu
Взаимен фонд

www.sentinel-am.bg
тел. 02/ 980 14 26

Стойност за един дял 6.04.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0639 лв.

Сентинел - Рапид

1,2017 лв.

Цена на обр. изк.
до 90 дни

над 90 дни

1.0480 лв.

1.0586 лв.

1,2017 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
1,88 %

3,72 %

0,88 %

3,68 %

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 5 април 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 7.04.2011 г.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ОТ:

Ти Би Ай  Евробонд
(Емисионна
ст-ст)

ПРЕХВЪРЛЯНЕ В:
Ти Би Ай Комфорт
Ти Би Ай Хармония
(Емисионна
(Емисионна
ст-ст)
ст-ст)

Ти Би Ай Динамик
(Емисионна
ст-ст)

Ти Би Ай Евробонд
N/A
13.5255
12.5024
9.3570
317.5479
N/A
12.4594
9.3248
Ти Би Ай Комфорт
319.1301
13.4120
N/A
9.2789
Ти Би Ай Хармония
319.1301
13.4120
12.3981
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
За втори ден секторният индекс на
БФБ беше печеливш

BGREIT: 51.67

+0.98%

Македонският бенчмарк отчете спад

MBI10: 2490.82

-0.59%

Сръбският водещ индекс се оцвети в
червено

BELEX15: 758.14

-0.77%

Спад на деня

Световни
индекси

“Балканкар-Заря”

39.39%
▶ се понижиха акциите на “Балканкар-Заря” АД по време на
сесията на Българската фондова борса в сряда. Цената им
достигна 0.40 лв.

Бенчмаркът в САЩ започна сесията с
повишение

Dow Jones: 12 427.62

+0.27%

Германският индекс се нареди сред
печелившите в Западна Европа

DAX: 7222.41

+0.66%

Водещият измерител в Токио отново
се понижи

Nikkei225: 9 584.37

-0.32%

Скок
METRO

Стока на деня

▶ процента се повиши пазарната капитализация на германската METRO. Цената на
книжата достигна 50.08 EUR
за акция

▶ процента се повишиха
фючърсите на какаото с
доставка през юли. Цената
достигна 3035 USD за метричен тон

Какао

3.10 1.4

Цената на златото отбеляза рекорд
за втори пореден ден
Доларът поевтиня
спрямо еврото преди
днешната среща на
Европейската централна банка
За втори пореден ден вчера
златото отчете рекорд в Ню
Йорк и Лондон, а среброто
достигна 31-годишен връх
заради увеличението на инфлацията. Еврото поскъпна
спрямо долара до най-високата си стойност от повече
от 14 месеца насам преди
днешната среща на Европейската централна банка,
където се очаква да бъде
взето решение за повишаване на лихвата.
Рекорди

Златото с доставка през юни
скочи с 0.5% и достигна
1459.4. USD/тр. у. сутринта
в Ню Йорк, след като порано през деня поскъпна до
рекордните 1462.10 USD/
тр. у., съобщи Bloomberg.
Златото с незабавна доставка се търгуваше с 0.4%
по-скъпо на цена от 1450.92
USD/тр. у., което е найвисоката му регистрирана
стойност досега. В Лондон цената на благородния
метал нарасна с 0.2% до
1458.78 USD/тр. у.
След като прескочи пси-

хологическата бариера от
1450 USD/тр. у., златото
може да продължи възхода
си нагоре до 1465.71 USD/
тр. у., коментират анализатори.
Причини
за поскъпването

Доларът поевтиня с 0.6%
спрямо единната европейска валута. Повечето наблюдатели очакват на срещата си днес ЕЦБ да повиши референтната лихва с 25
базисни пункта до 1.25%.
Според анализатори нивото
на долара е една от причините за поскъпването на
златото, което традиционно
се движи в противоположна
посока спрямо щатската
валута.
Търсенето на злато се
засили през последната
седмица в резултат на конфликта в Либия, ядрената
криза в Япония и дълговите
проблеми в Европа, които
накараха инвеститорите
да потърсят защита за парите си. Международната
агенция Moody's понижи
рейтинга на Португалия от
А3 на Baa1, като не изключи и нова ревизия надолу.
Появиха се и слухове, че
Лисабон води преговори с
Европейския съюз за финансова помощ (вж. стр.
10).
Засилването на инфлаци-

ята накара Китай миналия
ден да повиши лихвата за
четвърти път от октомври
насам. На 15 април ще бъде
публикувана статистиката
за потребителските цени
в страната, като очакванията на наблюдателите са
те да покажат поскъпване
с 5.2% за март. Това ще
е най-значителното покачване на инфлацията от
2008 г. През февруари беше
отчетено поскъпване от
4.9% на годишна база. За
цялата година Пекин прогнозира инфлация от 4%.
Притеснения за засилване
на инфлацията има също в
САЩ и Европа.
И среброто нагоре

Среброто с доставка май
поскъпна с 1.2% до 39.645
USD/тр. у. в Ню Йорк. Порано през деня металът
достигна 39.71 USD/тр. у.,
което е най-високата му
стойност от януари 1980 г.
Съотношението между
цените на златото и среброто продължи да се променя в полза на среброто.
В Лондон една тройунция
злато се разменяше само
за 36.86 тройунции сребро,
което е най-ниското ниво
от септември 1983 г. През
последната година златото
е поскъпнало с 29%, докато
цената на среброто е скочила повече от два пъти.

Незначителна промяна
отчете паладият с доставка
през юни, който се търгуваше за 792.75 USD/тр. у.
Фючърсите с доставка през
юли поскъпнаха с 0.6% до
1808.30 USD/тр. у.

0.5%

▶ поскъпна златото с
незабавна доставка и
достигна 1459.4 USD/
тр. у. по време на
сутрешната търговия в
Ню Йорк

36.86

▶ тройунции сребро
се разменяха за една
тройунция злато, след
като съотношението
между цените на двата
метала продължи да
се променя в полза на
среброто

▶ Анализаторите очакват, че златото може да
достигне 1465.71 USD/тр.
у., след като прескочи
психологическата бариера от 1450 USD/тр. у.

Петрол
▶ За втори пореден ден
вчера петролът се
търгуваше близо до найвисоката си стойност
за последните 30 месеца.
Фючърсите компенсираха
предишната си загуба,
след като еврото поскъпна спрямо повечето
основни валути. Петролът с доставка през май
се търгуваше по 108.28
USD за барел в Ню Йорк,
след като по-рано цената
падна с 0.6% до 107.72 USD/
барел. Най-високата си
стойност от септември
2008 г. насам петролът
отбеляза в понеделник,
когато достигна 108.78
USD/барел. В Лондон
сортът Брент с доставка
през май поскъпна с 27%
до 122.49 USD/барел, като
надмина 32-месечния си рекорд от вторник от 122.22
USD/барел
снимки bloomberg
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Ядрени
компании
се насочват
към екоенергия
Аварията в АЕЦ “Фукушима” ще ускори
придобиванията във
ВЕИ сектора

▶ През миналата година най-голям дял са имали сделките при компаниите, развиващи вятърни паркове


снимка bloomberg

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
www.priv.government.bg

Бедствието в АЕЦ “Фукушима” може да ускори
придобиванията в сектора на възобновяемите
енергийни източници от
страна на компаниите,
занимаващи се с ядрена
енергетика, според консултантската компания
PricewaterhouseCoopers
(PwC). В доклада на PwC
се отбелязва, че британски
и френски фирми от ядрения сектор купуват активи
във вятърна и слънчева
енергия. През изминалата
година има увеличение с
2/3 на сливанията и придобиванията в сферата на
възобновяемата енергия,
като броят им достига
530. Общата стойност на
сделките обаче е спаднала
на 33.4 млрд. USD от 48.8
млрд. през 2009 г.
Отзвук от Япония

Анализаторите от PwC коментират, че катастрофата
в Япония няма да вдигне
червен флаг за инвестиции в ядрената енергетика, но тя може в краткосрочен план да стимулира
допълнително ядрените
компании да се ориентират към възобновяемите енергийни източници.
От PwC отбелязват, че
взаимодействието между
ядрения и зеления сектор
в енергетиката е получило
особено внимание през
2010 г.

са се свили до 3 млрд.
USD през миналата година при 15.8 млрд. USD
през 2009 г.
Вятърната енергия
набира скорост

През 2009 г. сделките в
областта на хидроенергийните проекти са имали
най-голям дял по стойност - 33%, докато през
2010 г. са едва на пето
място с 3.6 млрд. USD,
или 11%. През миналата година най-голям дял
са имали сделките при
компаниите, развиващи
вятърни паркове, макар
че общата им стойност е
спаднала до 10 млрд. USD
от 13 млрд. през 2009 г.
Двоен ръст
при енергийната
ефективност

Компаниите за енергийна
ефективност са станали
по-атрактивна цел за купувачите през миналата година, като броят на
сделките се е увеличил с
225% до 91, а стойността
на сделките - с 63% до 3.8
млрд. USD.

530
▶ сливания и придобивания в сферата на възобновяемата енергия са
били реализирани през
миналата година

Първи пробив
на ВЕИ пазара

През миналата година
френската Areva плати 200
млн. USD зa американския
разработчик на соларни
панели Ausra. Американската ядрена компания
Exelon пък закупи John
Deere Renewables за 900
млн. USD. И за двете
компании това е първо
навлизане в сектора на
възобновяемите енергийни източници.
Фокус към по-малки
сделки

От PwC обясняват намаляването на обема на
сделките за сметка на
броя им с фокусирането
на купувачите към помалки сделки, с които да
се запълнят технически
пропуски. Инвестициите
на ютилити компаниите

225%
▶ повече сделки между
компании в областта на
енергийната ефективност са били реализирани през 2010 г.

33.4
▶ млрд. USD е общата
стойност на сливанията и придобиванията
във ВЕИ сектора през
миналата година

На основание чл.43а , от Наредба 2 от 17.09.2003г. за проспектите
при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран
пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните
дружества и другите елементи на ценни книжа във връзка с чл.100н ,
от ЗППЦК, съветът на Директорите на “Флорина България” ЕАД
обявява, че финансовите отчети за 2010г. – по чл.32 от Наредба 2 са
публично достъпни на www.bse-sofia.bg
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Сайтът за групово пазаруване
LivingSocial набрал 400 млн. USD
Конкурентът на Groupon се прицелва към по-богатата лайфстайл
ориентирана част на обществото

1

Битката за пазарен дял
при сайтовете за групово
пазаруване в САЩ става все по-оже сточена.
Уебсайтът за ежедневни
промоции LivingSocial е
получил ново финансиране в размер на 400 млн.
USD, което увеличава
оценката на компанията до 3 млрд. USD. Сега
основният въпрос е дали
този сайт ще успее да
задмине лидера в сектора
Groupon. Според Тод Чафи от една от компаниите
инвеститори Institutional
Venture Partners по-малкият сайт вече успешно
завзема територия от първенеца през последните
шест месеца и в крайна
сметка ще успее да го
изпревари.

▶ млрд. USD приходи се очаква да отчете тази година
конкурентът на Groupon

10
▶ хил. USD e стойността
на купон за посещение в
луксозен хотел в Сан Франциско, който LivingSocial е
успял да продаде

26

Целева аудитория

Една от причините за това е, че LivingSocial се
прицелва към по-богатата
лайфстайл ориентирана
част на обществото, докато Groupon се опитва да
обхване по-масовата част
от населението. Въпреки
че най-успешната като
количество транзакция
на LivingSocial е продажбата на 1.4 млн. купона
на стойност между 10 и
20 USD за сайта за онлайн търговия Amazon,
компанията смята за позначителен успех купон
на стойност 10 хил. USD
за посещение в луксозен
хотел в Сан Франциско.
Освен това според Чафи
LivingSocial е по-иновативната от двете компании и се позиционира
като технологичен лидер
в сектора.
Изживяване, а не
далавера

Надпреварата между двата сайта ще бъде интересна за наблюдаване Groupon в никакъв случай
не изостава и наскоро
също получи солидно финансиране от над 1 млрд.
USD и си остава найголемият играч в този
сектор. В същото време
LivingSocial вече има над
26 млн. потребители, които се увеличават с 1.5 млн.
на седмица. Компанията
покрива 250 пазара в 12
държави и очаква до края
на годината да достигне
до 400 пазара. Според
запознати с финансовата
й ситуация фирмата би
трябвало да отчете повече
от 1 млрд. USD приходи
за тази година. Компанията стартира като разработчик на приложения за
Facebook в ранните дни
на социалната мрежа. В
момента тя се занимава
основно с дневни про-

▶ млн. потребители има
сайтът за групово пазаруване LivingSocial

▶LivingSocial се стреми
да се разграничи от
конкуренцията си, като
предлага “изживявания”,
а не само евтини сделки
снимка bloomberg

моции и се стреми да се
разграничи от конкуренцията си, като предлага
“изживявания”, а не само
евтини сделки, казва един
от членовете на борда на
директорите.
Луксозни услуги

Например услугата вече
има подразделение за туристически пакети, което
е в състояние да осигури
не само хотелска стая, но
и всякакви допълнителни
екстри към нея, като участие в дегустация на вино.
Хората от LivingSocial
определят тези оферти като “уикенд в кутия”. Тази
стратегия, изглежда, се
харесва и на търговците,
които невинаги искат клиентите да ги разглеждат
като прости доставчици
на най-евтината услуга.
Огромни
възможности за
растеж

Сред другите инвеститори са T. Rowe Price,
L i g h t s p e e d Ve n t u r e s
Partners и Amazon.com.
I n s t i t u t i o n a l Ve n t u r e
Partners, които преди са
инвестирали в компании
от рода на Twitter и Zynga.

Те са направили най-голямото капиталовложение в
историята си в сделката с
LivingSocial, заделяйки за
нея повече от обичайния
си таван от 50 млн. USD.
Компанията е трябвало да
наддава заедно с двадесет
други за правото да вложи
пари в новата услуга.
Силна конкуренция

Тод Чафи казва, че в този
бизнес такива възможности изникват много рядко.
Според него въпро сът
не е бил дали да се инвестира, а как точно да
се пребориш с другите
фирми, които искат да
участват. “Те са печеливши, пазарът е с огромни
възможности за растеж,
това е чудесен финансов
модел и компанията има
изключителен управленски екип”, заявява Чафи.
Една от индикациите за
отдадеността на директорите на LivingSocial е,
че те се събират всяка
вечер и преглеждат над
100 различни показателя,
които следят. Това не е нещо, което се вижда често
в която и да е компания,
казва инвеститорът.
Пламен Димитров

рекламно позициониране

Първият печеливш от интернет
играта на Технополис и Хонда е изтеглен
Остават още 14
скутера Хонда
Лийд и АТВ Хонда
На 31 март веригата за бяла,
черна, офис и IT техника –
Технополис връчи първата
награда от интернет играта
“Абонирай се за електронната брошура на Технополис и спечели Хонда”.
Щастливката е 22-годишната студентка от Великотърновския университет
Светла Дюлгярова, жител
на град Троян. След като се
е абонирала за електронната промоционална брошура, името й бе изтеглено
от клиент на хипермакет
Технополис – Младост в
София на 29 март 2011 г.
Тегленето се състоя в присъствието на помощникнотариус Милена Благоева
и комисия в състав Сюзан
Еюп, мениджър продажби
в Бултрако – официален
вносител на Хонда за Бъл-

Костадин Грозданов, изп. директор на Бултрако,
официален вносител на Хонда за България, връчва на
Светла Дюлгярова ключовете на новия скутер

гария, Александър Цветков,
заместник-управител на рекламна агенция МАД и Златина Шиварова, рекламен
мениджър на Технополис.
Още 14 късметлии ще
спечелят Хонда Лийд в хода
на играта на Технополис, а
на финала в края на годината един щастливец ще
получи мощно АТВ Хон-

да. Играта не е обвързана
с покупка, а абонаментът
за електронната брошура
на Технополис е напълно
безплатен. Наградите са
повече от впечатляващи.
Всеки от 15-те скутера Хонда Лийд струва 5400 лв., а
голямата награда, мощното
АТВ Хонда TRX250 EX е на
стойност 8600 лв.
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Споделете, разкажете, питайте

Eвропари

Имате интересен европроект и искате да разкажете за него.
Имате проблемен казус, заради който изпълнението на проекта
ви се забавя, затруднява или дори е невъзможно да бъде изпълнен.
Имате въпроси и искате да получите отговори от компетентни
консултанти. Искате държавните институции да ви чуят. Или
просто имате отношение към темата „европейско финансиране”.
Във всеки от тези случаи можете да пишете на euro@pari.bg.
Вестник „Пари” ще чуе вашите истории, похвали и оплаквания и
ще се опита да ви помогне. Някои от най-интересните казуси и
въпроси ще бъдат публикувани и на страниците на изданието, за
да бъдат в помощ и на други бенефициенти. Така и държавните
институции ще имат възможност да погледнат резултатите от
работата си отстрани.

“Стомана Индъстри” ще
служители с европейски
Бюрокрацията по
европроектите трябва да
бъде намалена, защото
затруднява работата на
фирмите, констатират от
компанията
До края на октомври общо
299 от служителите на найголемия производител на
стоманени продукти в България и региона - “Стомана
Индъстри” - ще преминат
18 обучителни курса: по
езици, за изграждане на подобри мениджърски умения или такива, свързани с
конкретни професионални
квалификации, като стругарство, заваряване, механика и т. н. А компанията ще
плати само част от парите
за обучението им, което ще
струва 134.82 хил. лв. Общо
63.4% от тази сума ще се
финансират с пари от Оперативна програма “Развитие
на човешките ресурси”.
Това е първият и единсКонстантин Стаменов,
директор “Стратегическо
планиране и инвестиции” в
“Стомана Индъстри”

Служителите проявяват интерес и
ходят на курсовете с желание.
Това важи особено за езиковото
обучение, което
се провеждаше
по желание на
работещите в
компанията дори
и преди старта на
проекта

твен засега европроект на
“Стомана Индъстри”, но от
компанията са много горди,
че са успели да се справят с
предизвикателствата на непознатите и бюрократични
процедури и накрая дори
да получат похвала от администрацията. Затова се
оглеждат и за нови възможности за евросубсидии.
В началото бе
писмото

“Преди около година и половина мениджърът “Човешки ресурси” изпрати
писмо до всички ръководители на отдели, в което ни
попита от какви видове обучения имат нужда служителите в компанията.” Така
започва разказа си Константин Стаменов - директор
“Стратегическо планиране
и инвестиции” в “Стомана Индъстри”. Писмото се
оказва и началото на бъдещия европроект, а Стаменов
впоследствие става негов
ръководител. От компанията обясняват, че с основната
част от подготовката са се
справили сами, но са ползвали и консултанти за поспецифичните неща, като
например провеждането на

Обучения
На какви
курсове ходят
служителите
на “Стомана
Индсъстри”?
▶ Общо 18 са курсовете,
които посещават служителите на “Стомана
Индъстри” във връзка с
европроекта на компа-

▶Първият от предвидените 18 курса вече е приключил. Общо 15 служители на "Стомана Индъстри" са
СНИМКИ "СТОМАНА ИНДЪСТРИ"
преминали обучение по изграждане и управление на екипи

тръжните процедури.

Служителите на “Стомана
Индъстри” ходят на различни курсове за по няколко часа всеки ден. Те се
провеждат или по време на
работа, ако става въпрос за
обучение, тясно свързано с
производствената дейност

на компанията, или след
работа - когато трябва да се
обучават по езици или други ключови компетенции.
Курсовете се водят от шест
обучителни организации.
“Служителите проявяват
интерес и ходят на курсовете с желание. Това важи
особено за езиковото обучение, което се провеждаше
по желание на работещите

нията. Те са разделени
на две групи - ключови
умения и професионални
квалификации. Сред курсовете, които посещават служителите, са:
▶ изграждане и управление на екипи;
▶ изграждане на групови
комуникационни умения;
▶ продажби в условията
на криза;
▶ финанси за нефинансисти;
▶ изграждане на презентационни умения;

▶ специализирани професионални обучения
за стругари, заварчици, механици, техници
и т. н.
▶ Общо 6 са обучаващите организации - “Делфи
Груп” ЕООД, ТПГ “Юрий
Гагарин”, “Форс Компютърс” ЕООД, “Кей
Пи Ем Джи Адвайзъри” ЕООД, Училище по
мениджмънт към Нов
български университет,
СМЦ “Дунавски център
за обучение и развитие”.

Обучение през
целия работен ден

в компанията дори и преди
старта на проекта”, казва
Стаменов.
Вече е приключил и
първият от предвидените
курсове - общо 15 души
са преминали обучение по
изграждане и управление
на екипи. “Благодарение
на курсовете хората подобряват уменията си, а по този начин ще се увеличат
и производителността на
работата в компанията, и
ефективността на труда,
и като цяло конкурентоспособността на “Стомана Индъстри”, коментира
Стаменов. Той обаче няма
отговор на въпроса как една
компания може да се справи
с евентуалното текучество
на вече обучените кадри, в
които от компанията са вложили време и средства.
Бързата работа срам за майстора

Ако към момента проектът на “Стомана Индъстри”
върви гладко, в самото на-

чало нещата не са били чак
толкова лесни. Компанията
чака близо година, за да получи одобрение на проекта
си. “Не смятам, че това е
нормално. Все пак проектът е свързан с обучения на
хора и по принцип бяхме
планирали те да започнат
наесен”, казва Стаменов.
Тръжна процедура на
два пъти

Реалният старт на проекта
се забавя още с около три
месеца, тъй като се налага
компанията да проведе още
веднъж тръжната процедура за избор на обучителни
организации. “Три дни след
като бяхме подали за одобрение документите, свързани с тръжната процедура,
правилата за провеждането
й бяха променени и трябваше да я повторим”, разказва
Стаменов. Разликата е била
в това, че обявата за избор
на обучители първия път
е била публикувана само в
български всекидневник, а
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Дебати
Агенцията
по заетостта
публикува насоки
по две евросхеми
Агенцията по заетостта публикува насоки за
кандидатстване по две
нови схеми на Оперативна програма “Развитие
на човешките ресурси”

- “Социални иновации в
предприятията” и “Вземи
живота си в ръце”. До
17.30 ч на 11 април всички
заинтересовани лица могат да изпращат коментарите си по публикуваните
на сайта на агенцията
проекти. Това е част от
инициативата за по-добър
диалог и сътрудничество с
бенефициентите. Коментарите може да се изпращат

на e-mail:
efip@az.government.bg.
По първата схема се
финансират дейности,
свързани с подобряване на
адаптивността на заетите лица, насърчаване на
гъвкавостта на пазара на
труда и подобряване на
условията на труд. Бюджетът на схемата е близо
38 млн. лв. Минималната
допустима стойност на

обучи 299
субсидии

проект е 50 хил. лв., а максималната - 390 хил. лв.
Не се изисква съфинансиране от страна на кандидата. Може да кандидатстват
малки, средни или големи
предприятия в качеството
им на работодатели.
Втората схема е насочена
към безработните и неактивни лица. Допустимите
кандидати са образователни институции, неправи-

Профил
“Стомана
Индъстри”
▶ “Стомана Индъстри” АД е металургична компания с основен предмет на дейност производство на
широка гама продукти
от стомана.

Накратко
Проектът на
“Стомана
Индъстри”
▶ “Стомана Индъстри” АД е една от 68-те
компании, одобрени за
финансиране в края на
февруари 2010 г. по Оперативна програма “Развитие на човешките
ресурси”.
▶ Проектът е на стойност 134.82 хил. лв., като
безвъзмездната помощ
е 85.479 хил. лв., или 63.4%
от общата сума на про-

според новите нормативни
разпоредби тя трябва да
присъства и в европейския
портал за провеждането на
търгове, както и на интернет
страницата на Агенцията
по заетостта, обяснява той.
В зависимост от датата на
публикуване на обявата се
определя и кои от правилата
действат, а в техния случай
е трябвало да приложат новите изисквания.
Оказва се, че при първата
процедура компанията се
спира на 3 фирми, а при
втората на 6. “По-големият
брой на кандидатствалите
и одобрени изпълнители е
свързан с това, че повече
фирми разбраха за търга,
който провеждамае”, обяс-

нява Стаменов. Той допълва, че наистина е важно,
когато се изпълнява европейски проект, изборът на
изпълнители да е максимално прозрачен, но и уточнява,
че в “Стомана Индъстри” по
принцип се използва този
подход, тъй като за избор на
изпълнител винаги се набират минимум 3 оферти.
Изводи и препоръки

“Фирмите, които кандидатстват или отчитат европейски проекти, са принудени да
подготвят прекалено много
документи и отчети”, коментира Стаменов. Това е
била и причината от компанията да не кандидатстват
за авансово финансиране.

“По-добре да си спестим
усилията и да подготвим
само един комплект отчетни
документи, отколкото няколко”, казват оттам. Затова
и препоръката им е в бъдеще да се намали бюрокрацията. Все пак обаче като
цяло до момента са доволни
и казват, че имат положителен опит. “Хубаво е, че
благодарение на средствата от ЕС компаниите имат
възможност да инвестират
повече средства в увеличаване на знанията и уменията
на служителите им”, казва
Стаменов. А още по-хубаво
ще бъде, ако всички или
поне повечето примери са
положителни.
Дарина Черкезова

телствени организации,
работодатели и центрове
за обучение, които може
да кандидатстват с проекти за специални обучителни курсове и програми.
Схемата е с бюджет 11
млн. лв. Минималният
размер на помощта е 50
хил. лв., а максималният - 200 хил. лв., не се
изисква съфинансиране от
кандидата.

▶ Компанията е найголемият производител на стоманени
дълги продукти в България и региона и присъства на европейския и международните
пазари повече от 50
години.
▶ През 2001 г. дружеството става част

от концерна SIDENOR
Group.
▶ През 2007 г. във връзка с изпълнена мащабна инвестиционна
програма “Стомана
Индъстри” АД получава сертификат за
инвеститор клас “А”
от Българската агенция за инвестиции.

екта.
▶ Предвижда се общо 299
от служителите в компанията да преминат
18 обучения за професионална квалификация и
ключови умения. Някои
от тях ще участват в
няколко обучения, така
че накрая броят на издадените сертификати ще
бъде 344.
▶ Целта на проекта е да
се повишат професионалните знания, умения,
мотивацията и адаптивността на служителите на “Стомана
Индъстри”, което да

допринесе за повишаване
на производителността и ефективността на
труда и конкурентоспособността на предприятието.
▶ Компанията подава
проекта си през есента на 2009 г., а получава
одобрение близо година
по-късно. Договорът е
подписан през октомври
2010 г. и по график трябва да бъде изпълнен към
октомври 2011 г. Досега
е преминало изцяло само
едно обучение - на 15
души по изграждане и
управление на екипи.

Проектът в цифри

134.82 18
▶ хил. лв. е стойността на
европроекта на “Стомана
Индъстри” по Оперативна
програма “Развитие на
човешките ресурси”

▶ е броят на
обучителните курсове

344

▶ сертификата ще
получат служителите
в “Стомана Индъстри”
при приключването на
обучителния проект

pari.bg Четвъртък 7 април 2011

22 Данъци и счетоводство

Нови правила за работа
До края на
септември всички
фирми, които са
регистрирани по
ДДС, трябва да имат
мобилна връзка с
НАП
Изискването фискалните
устройства (ФУ) задължително да имат техническа
възможност за установяване на дистанционна връзка
с НАП е заложено в разпоредбата на чл. 118, ал.
2 ЗДДС. Задължението за
установяване на дистанционна връзка с НАП се
отнася за всички ФУ и интегрирани автоматизирани
системи за управление на
търговската дейност. Две
са условията, които фирмите трябва да спазват - да
имат дистанционна връзка
с НАП и касовите апарати
да работят с контролна лента на електронен носител
(КЛЕН).

?

Какво е
дистанционна връзка

снимки shutterstock

Не се допуска работа с ФУ
без изградена дистанционна връзка на ФУ с НАП
освен в случаите, посочени
в наредбата. Целта на изменението е да се осигури
възможност за автоматично предаване на данни за
дневните отчети на всяко
ФУ към НАП. Данните от
дневния финансов отчет
с нулиране се записват в
данъчния терминал (ДТ)
на ФУ. Данъчният терминал служи за предаване на
данни към НАП по дистанционна връзка чрез използване на преносна мрежа на
мобилен оператор.
Предвижда се НАП да
изпраща SMS към ФУ през
определен от мобилните
оператори кратък номер,
еднакъв за всички мобилни
оператори. Всяко фискално
устройство следва да бъде
снабдено с data SIM карта,
чрез която да получава задачи от НАП и да извършва
предаване на данни към
сървъра на НАП съгласно
поставената задача. НАП
може да постави задача за

предаване на дневен отчет
от приключване (Z отчет)
за всеки ден през определен
от НАП период. Предвижда
се първоначално зададеният период от време да е 30
дни. Техническите и функционалните изисквания,
свързани с изграждането
на дистанционната връзка,
са регламентирани в раздел
IIIб от Приложение №1 от
наредбата. Структурата и
формата на съобщенията,
които се обменят между ФУ
и НАП, са специфицирани
в Приложение №17 от наредбата. Друг вид задача е
предаване на текущия оборот (Х отчет) с определена
честота за зададен период
от време.
По установената дистанционна връзка ФУ може да подават данни за:
вписване на устройството
при въвеждане в експлоатация; промени в данните
за търговския обект и др.;
данни за отписване на ФУ
(дерегистрация). По този
начин отпада изискването
за заверка на свидетелството за регистрация на ФУ от
органите на НАП, уведомяване за промени на данните
за търговския обект, както
и заверка на протокола за
демонтаж на фискалната
памет. Със създадената дистанционна връзка базата
данни се попълва и актуализира автоматично с всяка подадена информация
от ФУ, без да е необходимо
това да се осъществява от
служител на съответната
териториална дирекция.

?

Как се регистрира
касов апарат

С въвеждането на дистанционната връзка се променя
процедурата за регистрация
на ФУ, като отпада изискването за представяне и
заверка в НАП на хартиено
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с касовите апарати
копие на свидетелството за
регистрация на ФУ. Съгласно новата редакция на чл.
17, ал. 2 от наредбата при
въвеждане в експлоатация
на ФУ сервизната фирма
издава свидетелство за регистрация в 2 екземпляра
- по един за лицето по чл.
3 и за сервизната фирма,
която го съхранява в досието на ФУ по чл. 50, ал. 1 от
наредбата.
Свидетелство за регистрация се издава по същия ред
и при смяна на сервизната
фирма, смяна на адреса на
търговския обект, както и
при загубване, повреждане
или унищожаване на свидетелството.
При въвеждане в експлоатация от ФУ се изпраща съобщение към НАП. Устройството получава и отпечатва
отговор за “статус на регистрация”. Устройството
се счита за регистрирано
при получаване от НАП на
потвърждение за успешна
регистрация. Отпечатаният
документ при върнат отговор със статус “успешно”
се съхранява като доказателство, че устройството
е регистрирано в НАП.
Отчитането на продажби
чрез ФУ е разрешено след
получено потвърждение за
успешна регистрация на
ФУ в НАП.
Промяна на данни

При промяна на обслужващата сервизна фирма
новата сервизна фирма
отбелязва това обстоятелство в паспорта на ФУ и
издава ново свидетелство
за регистрация. Данните
за новата сервизна фирма
се въвеждат във фискалното устройство и чрез него

200
▶хил. фирми трябва да
свържат касовите си
апарати с приходната
агенция

10

▶хил. лв. е глобата,
ако търговецът не е
изградил онлайн връзка
с НАП

автоматично се изпраща
информация към НАП.
При промяна на търговския обект в деня на
настъпване на промяната
лицето по чл. 3 отразява на
първа страница на книгата за дневните финансови
отчети и в заглавната част
на касовата бележка новия
адрес на търговския обект
и чрез фискалното устройство изпраща съобщение
към НАП.
При извеждане от експлоатация ФУ изпраща съобщение за дерегистрация
към сървъра на НАП. За
дата на извеждане от експлоатация се счита датата
на получаване на потвърждение от НАП на изпратеното съобщение за дерегистрация. Устройството
отпечатва това съобщение,
като отпечатаният бон за
успешната дерегистрация
се съхранява в книгата за
дневните финансови отчети
на страницата за деня на
настъпване на събитието.
При техническа невъзможност за изпращане на
съобщение поради повреда
на ФУ за дата на извеждане
от експлоатация се счита датата на издаване на
протокол за демонтаж на
фискалната памет.
При извеждане от експлоатация се демонтира
фискалната памет (ФП) на
ФУ. Сервизният техник изготвя протокол за демонтаж
на ФП. Този протокол вече
не се представя за заверка в
НАП, тъй като тази информация е подадена от ФУ и
отразена в базата данни
при изпращането на съобщение.
При техническа неизправност на ФУ, която не

позволява изпращането на
съобщение, уведомяването
на НАП се извършва по
служебен път.
Липса на комуникация
с мобилния оператор

След отпечатване на дневен
финансов отчет с нулиране
задължително се проверява
изправността на комуникацията с мобилния оператор. При констатирана
неизправност на връзката, в
т.ч. поради временна липса
на връзка, в три поредни
финансови отчета работата
на ФУ се блокира. Деблокирането на ФУ се извършва след възстановяване на
връзката и рестартиране на
устройството.
Контролна лента

Друга съществена промяна
в наредбата е въвеждането
на контролна лента на електронен носител (КЛЕН).
Това е контролна лента,
която се формира едновременно с издаване на
бележката, но без да се
отпечатва, като се съхранява на енергонезависим
електронен носител.
Техническите и функционалните изисквания, на които трябва да отговаря ФУ,
работещо с КЛЕН, са регламентирани в раздел IIIа от
Приложение №1 от наредбата. Работата с КЛЕН е
задължителна за всички
нови модели ФУ, одобрени
по реда на наредбата.
При работа с КЛЕН фискалната касова бележка
се издава в един екземпляр
за клиента. Копие на всяка
отпечатана бележка се съхранява на КЛЕН (чл. 25, ал.
4 от наредбата).
Пълната информация от

КЛЕН може да се отпечата
на място в търговския обект
по начина и в последователността на отпечатване
на боновата лента. Следователно, когато се налага
проверка на определена
бележка, съдържаща се в
КЛЕН, нейно копие трябва
да може да се разпечата на
устройството, от което е
издадена.
При повреда на устройството, която не позволява
разчитане на КЛЕН, разчитането следва да се извърши на друго устройство от
същия тип или от сервизната организация, обслужваща ФУ. При демонтаж на
КЛЕН върху него се поставя етикет с номера и датите на първия и последния
запомнен върху тази КЛЕН
документ.
Електронните носители
на КЛЕН се съхраняват в
5-годишен срок от датата
на демонтажа съгласно чл.
42 от наредбата.

?

Кога не се издава
касова бележка

Касова бележка може да не
се издаде при плащане по
банков път чрез наличен

паричен превод или чрез
пощенски паричен превод.
Това обаче не се отнася за
лица, които извършват продажби на течни горива чрез
средства за измерване на
разход (чрез ЕСФП). Тези
лица са задължени независимо от документирането с
първичен счетоводен документ да издават фискална
касова бележка за всяко
плащане, включително за
платените по банков път
или чрез наличен паричен
превод или пощенски паричен превод.
Не е задължително използването на електронна
система с фискална памет
(ЕСФП) при продажби на
течни горива от данъчен
склад по смисъла на Закона
за акцизите и данъчните
складове, когато плащането
се извършва по банков път
или чрез наличен паричен
превод или пощенски паричен превод (чл. 3, ал. 3
от наредбата).
Не е задължително издаването на фискална касова
бележка при продажби, извършвани от чуждестранни
юридически и физически
лица по смисъла на ЗКПО
и ЗДДФЛ, които не са регистрирани по ЗДДС, по
време на провеждане на
международни мероприятия с краткотраен характер (изложения, панаири
и други подобни), с изключение на мероприятия
с развлекателен характер
(чл. 4, т. 10 от наредбата),
като в § 1, т. 8 и 9 от Допълнителните разпоредби
на наредбата са дадени дефиниции на тези понятия,
а именно: “международни
мероприятия с краткотраен
характер” са мероприятия

с международно участие
с продължителност до 14
дни, като например панаири, изложби, изложения и
други подобни; “мероприятия с развлекателен характер” са концерти, постановки, прожекции, спортни
състезания и мероприятия,
циркови спектакли и други
с подобен характер.
Освободени от задължение да издават касова
бележка са и продажбите
на билети или други удостоверителни знаци за услуги. По досегашния ред
бяха освободени лицата,
извършващи продажба на
билети или други удостоверителни знаци за услуги, които съдържат трайно
вписана при отпечатването
номинална стойност и наймалко два защитни елемента върху хартията и/или при
печата и са отпечатани по
реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване
и контрол върху ценни книжа (НУРОКЦК). Новото е,
че изискването за трайно
вписана при отпечатването номинална стойност не
се отнася за бланковите
билети, квитанции и др.,
които се издават на химизирана хартия най-малко
в два екземпляра - един за
клиента и втори за задълженото лице.
Очаквайте продължение
по темата следващия
четвъртък

Материалите са
подготвени от "Рконсулт"
ЕООД

Консултантите са готови да
отговарят на читателски въпроси
на radonov@gmail.com
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Професия “скачач”
За Чернобил и Фукушима от първо лице
разказва украинецът Сергей Беляков, който
разчиства отломки след ядрени аварии

▶Не предполагах какъв е мащабът на това, което щях да преживея. Ако знаех
предварително, сигурно щях да го премисля повече, признава Сергей Беляков 25
години след аварията в Чернобил

“Шест пъти минах през портите на ада и се върнах”,
казва украинецът Сергей
Беляков, който е един от
доброволците “скачачи”,
които помагат за разчистването след ядрената авария в
Чернобил през април 1986 г.
Сега той отново е под светлините на прожекторите.
Беляков отиде да помага и
във Фукушима.
“Скачачите” са хора, които
се хвърлят в радиоактивната
зона, за да почистят отломки или да поправят тръби.
Оттеглят се точно преди
радиацията да е достигнала
смъртоносни нива.
Компанията оператор на
пострадалата от цунами
японска АЕЦ “Фукушима” - Tokyo Electric Power
(TEPCO), се опитва да набере такива “скачачи”. Срещу
5000 USD на ден компанията предлага работа, която
е изключително рискована.
И не всеки се наема да я
върши дори срещу такова
солидно заплащане.
Шест пъти след избухването на аварията в Чернобил
Беляков е един от стотиците,
която стоят вътре в покритото стълбище, водещо до
покрива на трети и четвърти
реактор. Извън него радиацията е толкова силна, че
може да те убие за минути.
Стратегия

“Точно до вратата имаше

подробна и
професионално направена
рисунка, като
фреска, която
показваше триизмерно покрива на реактора”,
спомня
си
Беляков
събитията отпреди 25
години.
“Човекът до
вратата
ти показва
- ти си
т у к ,
отиди
ето там,
направи това, тази стълба
не е добра, така че не отивай
там, защото може да паднеш
с нея. Запечатай в съзнанието
си какво трябва да направиш и го следвай. След това
бягай.”
Задачата на Беляков е била
да разтрошава силно токсичния асфалт от покрива
и да го изхвърля долу, за да
бъде заровен. Това обаче е
трябвало да се свърши за изключително кратки срокове
- най-дългият период, който
е прекарал на покрива, е две
минути, а най-краткият - 3040 секунди.
“Човекът до вратата ме
повикваше или по своя пре-

Снимки reuters

става доброволец
въпреки възраженията на жена си.
“Тя естествено не
беше доволна, но
аз се наложих. Не
предполагах какъв
е мащабът на това, което щях да
преживея. Ако знаех предварително,
сигурно щях да го
премисля повече.”
ценка решавах да се върна.
След като свършиш, слизаш
по стълбата, на която бяха
наредени 700-900 души. Това
беше непрекъснато движеща
се верига от хора” споделя
Беляков.
Сега 55-годишният Беляков, който е с американско
гражданство, е учен, живеещ в Сингапур. Там той
работи за изследователската
компания Albany Molecular
Research. Събитията от 1986
г. обаче са оставили незаличими следи в паметта му.
“Първият път на покрива
беше най-лош”, споделя той.
“Очилата ми бяха запотени и

вероятно съм изгубил няколко килограма само в този момент, защото преживяването
беше наистина шокиращо.”
По това време Сергей Беляков е доцент в Украинския
университет. Той за пръв път
усеща, че нещо не е наред с
Чернобил, докато е на риболов, където забелязва, че
нивото на Днепър е спаднало
рязко - знак, че язовирите
нагоре по течението са затворени. Това става седмици
преди съветските власти да
признаят за мащаба на кризата. Беляков, който освен
това е военен от резерва,
обучен за химическа защита,

Пред лицето
на смъртта

Той е повикан през юли в
Чернобил, където дава 23
смени в самата централа,
защитен само от два оловни
листа под нивото на кръста.
Другата екипировка включвала тежки ръкавици и респиратори, които обаче не
предпазват от радиация.
Работниците е трябвало
да напуснат след излагане на 2 рьонтгена, или 240
милисиверта радиация на
ден. Според Американската агенция за опазване на
околната среда доза от 500
милисиверта предизвиква

гадене, а 1000 довеждат до
кръвоизлив. След излагането на общо 25 рьонтгена
радиация чернобилските
работници си отиват у дома.
Много от тях умират преждевременно. Беляков казва,
че той познава най-малко
петима други мъже, които
са работили там, загинали в
рамките на 10 години.
“Аз може би бях благословен”, казва Беляков. Той
боледува няколко месеца, но
не показва видими признаци
на лъчева болест и сега е
запален баскетболист. Смелостта му не е добре платена.
Той не получава колосални
суми за героизма си. С получените пари обаче решава
да предприеме 18-дневно
пътуване до Индия. “Това
беше първото ни пътуване в
чужбина. Беше много вълнуващо”, спомня си Беляков.
Има ли съвети

Запитан дали има някакви
съвети за тези, които обмислят подобна работа в централата Фукушима в Япония,
той казва: “Да бъдеш смел
не означава, че трябва да си
такъв по характер. Смелостта идва от твоята логика и
разум, способността да се
анализира ситуацията и да
се вземат разумни решения.
Стига да си в състояние да
издържаш на напрежението
и да се справиш със страха,
можеш да направиш почти
всичко, което поискаш.”
Филип Буров

