Тема на деня ▶ 8-9

Новини ▶ 4

Какво отложи
Столичната община
заради изборите

HSBC ще получи
2 млн. EUR фиксирано
възнаграждение

▶ Йорданка Фандъкова, кмет на София

Сряда

13 април 2011, брой 71 (5130)

USD/BGN: 1.35164

EUR/USD: 1.44701

Sofix: 442.62

BG40: 132.20

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

-0.25%

+0.25%

-0.61%

-0.56%

цена 1.50 лева

купува “Кремиковци”
Единствената оферта на третия търг за останките
от гордостта на комунистическата индустрия
„Кремиковци“ е тази на „Елтрейд къмпани“ - фирма
на един месец, притежавана от 26-годишния Лъчезар
Варнаджиев, който няма никаква търговска дейност
досега. Адресът съвпада с този на компанията за
търговия със скрап „Надин – Н“. Тези данни обаче
не дават все още отговор на въпроса кой купува
„Кремиковци“ за 316 млн. лв.

▶ 11

Новини ▶ 6

Инфлацията
се ускори до
4.6%

Компании ▶ 12-13

Безизвестна
австрийска
компания
иска да
придобие
"Химко"

Спедиция ▶ 20-23

▶ Георги Минчев,
президент на Българската
асоциация по спедиция

30% от
автомобилните
превозвачи
ще отпаднат
до края на
годината
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2 редакционна

Мнения

Печеливш
Стефан Райчев

Губещ
Корман Исмаилов

Привилегированите акции на “Меком” АД, в което
мажоритарен собственик е Стефан Райчев, поскъпнаха с 5% до 1.05 лв. за брой при дебюта си на фондовата борса. През капиталовия пазар преминаха едва
200 ценни книжа. На БФБ се търгуват и обикновените
акции на компанията, но във вторник нямаше сделки
с тях.

ДПС са поканили депутата Корман Исмаилов да напусне
формацията, ако ще продължава да подкрепя действията
на изключения преди време от партията Касим Дал,
съобщава в. “Дневник”. На Исмаилов е дадена една седмица
да се “разкае”, за да избегне “самоизключване”. Корман
Исмаилов беше един от малкото политици от ДПС, които
подкрепиха Касим Дал.

Коментар

▶ По темата “HSBC
ще получи 0.95%
от цената на АЕЦ
“Белене”, ако докаже,
че е рентабилна”.
Консултантът за АЕЦ
“Белене” щял да вземе
2 милиона евро! Плюс
процент от цената
за изграждане! Това си
е подкуп, май? НАШИ
пари, наши пари... А
ние да умираме ли? Сред
консултантите бил и
лаладжията Владимир
Каролев - жълтият
хрантутник! Владимир
Каролев - агент КАМЕН,
е консултант толкова,
колкото Бойко Борисов
е оперен певец. ГОЦЕ
и червената мафия си
знаят работата - така
ще ни оскубят с още
над 10 милиарда евро.
Защо да не дадат за
консултация няколко
милиона наши пари!?
Плащат и ще получат,
нищо че ни крадат и
скубят всеки ден. Мафия ни управлява заедно
с “консултанти”.
СССРейчо

Младите “надежди”
на България

Новини ▶ 6

Новини ▶ 4-5

Гражданите срещу АЕЦ “Белене”:

Консултантът HSBC
е само за отбиване на
номера

Вторник

Всеки пети у нас все
още е засегнат от
кризата

цена 1.50 лева

USD/BGN: 1.35502

EUR/USD: 1.44340

Sofix: 445.34

BG40: 132.95

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

-0.23%

12 април 2011, брой 70 (5129)

+0.23%

+0.33%

-0.52%

Двойно
повече
продадени
камиони

През март у нас са продадени 103 товарни
автомобила, което е с 95% повече в сравнение
със същия месец на 2010 г. Лидер по
продажби е Mercedes, следван от MAN,
Renault и Scania ▶ 12-13
Свят ▶ 10

Компании ▶ 11

МВФ
повиши
прогнозата си
за еврозоната

Собствениците
на ПИБ листват
фонд за имоти
на борсата

Медии ▶ 23

БНТ и
Нова спорят за
второто място
по гледаемост

pari.bg Топ 3
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2
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Жилищата във
Варна и Бургас са
поевтинели с до
15% (1)
Нефтът поевтинява втори
пореден ден

Япония повиши нивото на
радиационна
опасност

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

▶Вместо да изживяват безгрижна младост,български младежи влизат в новините с инвестиции за милиони. За съжаление обаче не в
толкова позитивен контекст 
снимка shutterstock

През 2008 г. едно 18-годишно
момче, току-що завършило
средното си образование - Иван
Николов, стана собственик на
може би най-популярния сайт
в България - bg-mamma.com,
по неофициални данни срещу
сумата от 700 хил. лв. Преди
броени дни неговата компания
Net Entertainment Group (NEG)
изкупи още три сайта, а вече
навършилият достопочтените 21
години младеж заяви, че въпросът въобще не е дали компанията му е на печалба, а как да я
удвои.
Може би се замислихте и за Марк
Цукърбърг - създател на социалната мрежа Фейсбук и един от
най-богатите хора на планетата.
Е, мащабите между Цукърбърг и
Николов са несравними, но истина е, че в света на онлайн бизнеса
младите инвеститори и специалисти не са рядкост.
Какво да кажем обаче за енергетиката. Или металургията. Преди
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“Не се ли
чувствате
горди от
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Едва завършили
образованието си,
те вече въртят милиони
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няколко дни ви разказахме как
22-годишният Петър Първанов,
син на шефа на Националната
електрическа компания (НЕК)
Красимир Първанов, е съдружник
в три енергийни компании и има
участие в соларен парк край Видин. Двамата му съдружници пък
са съответно на 19 и 24 години.
Вероятно тези момчета са млади
гении, които цял живот са мечтали да се занимават с енергетика.
Едва ли...
И докато в този сюжет няма нищо необяснимо - Петър е син на
баща си, то новата история е полюбопитна. Лъчезар Варнаджиев
е новият собственик на обособена
част от фалиралия металургичен
комбинат “Кремиковци”. 26годишният бизнесмен е платил
за тази привилегия 316 млн. лв.
Вероятно е спечелил парите си
при предишното си превъплъщение - допреди половин година той
е бил строителен инженер. Това,
разбира се, не са единствените

случаи и те сякаш зачестяват все
повече и повече.
Не се ли чувствате горди от
младите предприемачи на България? Едва завършили образованието си, те вече въртят милиони.
Да се чуди човек на какво отгоре
някакви хора се опитват да ни
обясняват, че имаме проблем с
образователната система. Или
пък че икономиката ни е зле.
Напротив, средата е перфектна.
Перфектна е за синчетата на
властимащите и за младите последователи на сивите и черните
бизнесмени. България всъщност
еволюира. Обществото развива
все по-голяма нетърпимост и
чувствителност към определени
нагли персонажи и характери.
Време беше бизнесът да премине
в ръцете на младото поколение
- то е по-симпатично, по-образовано, по-модерно. Жалко само, че
самият “бизнес” си остава същият
- той не помага на пазарната икономика. Смазва я.
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Някои хора се чувстват над закона те са богати и се движат спокойно.
Това не се отнася само за богатите всички са отговорни за корупцията
Джеймс Уорлик, посланик на САЩ, пред БНТ по повод коментарите му, че
България има две съдебни система - една за бедните и друга за богатите хора

Разногласие

Партиите не постигнаха
съгласие за датата на изборите
Тя ще бъде
определена на
среща с Народното
събрание

Разногласията между парламентарно представените
партии всъщност се отнасят

само до 7 дни. ГЕРБ предлага първият тур от изборите
да се проведе на 23 октомври, докато ДПС и НДСВ
настояват той да се състои
на 30 октомври. Коалиция
за България има съвсем различно предложение, което
дори отлага изборите още
повече. Червените настояват
датата да е 13 ноември, като
имат железен аргумент за
това. Според представителите на левицата това е найподходящата дата, тъй като
дава възможност за активна
предизборна кампания, която не съвпада с летните
отпуски и с приключването
на селскостопанските дейности. Синята коалиция е
единствената политическа
организация, която не е изразила претенции относно
датата по време на дебата,

В броя четете още

Пътуване назад във времето

Политическите сили не успяха да постигнат съгласие
за датата на предстоящите президентски и местни
избори, стана ясно от информация на пресслужбата
на президента Георги Първанов. Вчера държавният
глава проведе консултации
с партиите по повод изборите наесен. Според новия
изборен кодекс двата вота
трябва да се състоят на една
и съща дата.
7 дни - проблем

казват от пресслужбата на
Първанов. “Атака” твърдо
подкрепя ГЕРБ за 23 октомври. Заради големите
разногласия президентът
е изразил становище, че
датата на изборите ще бъде
уточнена в последващ диалог с Народното събрание.
Разместване
на силите

Синята коалиция обаче постави изисквания за начина
на разпределение на местата
за членовете на ЦИК. Те
предлагат съотношението
на представителите на политическите сили да се определя от получените гласове
от предишните избори, а
не както беше досега въз
основа на броя на депутатите от съответната партия.
Първанов обаче обявил, че

▶Синята коалиция е единствената политическа организация, която не е
изразила претенции относно датата 
снимка марина ангелова

ще поиска “допълнително
експертно мнение”, преди
да вземе решение.
Според текстовете от кодекса партиите може да предлагат общо 19 членове в комиси-

ята, като при назначаването
й се запазва съотношението
между парламентарните сили
по метода на най-големия остатък. Председателят на ЦИК
се назначава по предложение

на най-голямата парламентарно представена политическа сила. ГЕРБ предложи за
поста Красимира Медарова,
която е съдия в Софийския
апелативен съд.

Новини ▶ 6
Групата за
мониторинг
на цените ще
направи анализ
на пет основни
храни
Технологии ▶ 10

▶В Руския културноинформационен център
представиха марка с
лика на Юрий Гагарин по
повод 50-годишнината
от полета му в космоса

Съдебната
битка за
Facebook
приключи

снимка емилия костадинова

ОЧАКВАЙТЕ НА 29.04.2011 г.
СПИСАНИЕ
ТЕМИ В ИЗДАНИЕТО
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4 Новини У нас

HSBC ще получи 2 млн. EUR
фиксирано възнаграждение

Нефиксираната част от заплащането на консултанта
по “Белене” ще зависи от това как ще се осъществи проектът
Финансовият консултант
по проекта АЕЦ “Белене”,
британската банка HSBC,
ще получи около 2 млн. EUR
фиксирано възнаграждение
за работата си. Това заяви
вчера министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Той
отказа да коментира какъв
процент ще вземе банковата
институция от нефиксираната част на възнаграждението.

▶Според министър
Трайков експертите
от HSBC ще работят
денонощно, за да
свършат всичко в
рамките само на два
месеца. Консултантът
вече е свършил част от
работата в аванс

Фиксирано и нефиксирано възнаграждение

Във вторник в. “Класа” обяви, че банката е спечелила
конкурса за консултант с
оферта за 2.7 млн. EUR, а
при доказване, че атомната
централа е икономически
обоснована, HSBC ще получи и 0.95% от крайната
цена на проекта. Министър
Трайков обясни, че нефиксираната част не може да се
коментира в момента, тъй
като тя зависи от това каква
структура на финансиране
е привлечена за осъществяването на проекта. “Тези
0.95% се отнасят към различна база, в зависимост от
това как ще се осъществи
проектът”, заяви Трайков.

Снимка Боби Тошев

Ще спести, няма да
похарчи

Според Трайков България ще
спести, а няма да похарчи
пари от работата на новоизбрания консултант. По думите
му винаги когато се взима
консултант, целта е да се по-

Сините искат
ЕК да проверява
сигурността на
“Белене”
Мартин Димитров
настоя да се проверят
ръководствата на
БЕХ и НЕК за
принадлежност към
Държавна сигурност
Депутатите от СДС настояха
еврокомисарят по енергетика
Гюнтер Йотингер и експерти
от ЕК да направят проверка
за сеизмологичните рискове,
на които може да е подложена АЕЦ “Белене”.

Трайчо Трайков, може да се
окаже, че получава заповеди
от друго място.

Проверка за принадлежност към ДС

Алтернатива на
“Белене”

Според лидера на партията
Мартин Димитров не може
тези, които строят централата, да проверяват и нейната
безопасност. Той настоя още
тази седмица ръководствата на Българския енергиен
холдинг (БЕХ) и Националната електрическа компания
(НЕК) да бъдат проверени
за принадлежност към Държавна сигурност. Димитров се усъмни, че след като
шефът на НЕК Красимир
Първанов е подписал Споразумение 12 без съгласието на

Лидерът на СДС огласи, че токът от втората
атомна централа ще е от
3 до 5 пъти по-скъп от
този в АЕЦ “Козлодуй”.
Мартин Димитров предложи, вместо да се плаща
за реализацията на АЕЦ
“Белене”, парите да бъдат
пренасочени към саниране
на всички частни сгради в
България. По думите му
резултатът ще е по-голяма
енергийна ефективност в
цялата страна и с до 50%
по-евтин ток.

лучи “професионален съвет,
който да доведе до по-евтино
и по-ефективно реализиране
на проектите”. Енергийният
министър заяви, че държавата
очаква твърде много неща от
HSBC. “Предстои денонощна
работа, за да бъде свършена

по-голямата част от тези неща
в рамките само на два месеца”, коментира вчера Трайков,
след като преди време беше
убеден, че за тази работа ще
е нужна поне година. Според
министъра HSBC е свършила
в аванс голяма част от пред-

варителната работа. Трайков
заяви, че в екипа на британската банка е и икономистът
Владимир Каролев.
Предстоящо
в два месеца

До 1 юни работата на

банката ще се фокусира върху анализи за възвръщаемостта на проекта,
осъвременено изследване
на пазарната среда както в България, така и в
региона - навсякъде, където може да изнасяме
електроенергия. Сред задачите на консултанта
ще са да направи преглед
на пазарните участници,
маркетинг, търсене на
евентуални инвеститори,
а впоследствие и структуриране на финансите.
Тепърва ще се правят и
изчисления колко ще бъде
акционерният капитал,
каква част от средствата
да дойде под формата на
кредити и при какви лихвени условия ще бъдат
теглени заемите.
Елина Пулчева

Трайков: Шефът на НЕК изпусна
от контрол присъединяването на ВЕИ
Според енергийния
министър една
от основните
забележки към
Красимир Първанов
е, че не е успял да
развие мрежата
Министърът на икономиката, енергетиката и
туризма Трайчо Трайков
и преди скандала около
подписаното Споразумение 12 миналата седмица
е имал забележки към
работата на изпълнителния директор на Националната електрическа
компания (НЕК) Красимир Първанов. Трайков
обясни, че е поставил основна задача пред ръководството на НЕК, която
не е била изпълнена - да
бъде развита мрежата, за
да се ограничат проблемите с тока през летния
сезон и затрудненията
при присъединяването
на нови производители
на електроенергия. При
направения одит в НЕК
от Държавната комисия
за енергийно и водно
регулиране през 2010 г.
беше установено, че компанията е пренасочвала
по-голяма част от средс-

твата си към нови проекти, като АЕЦ “Белене”
и хидровъзела “Цанков
камък”, а не към поддържане и развитие на
електропреносната мрежа. Освен това НЕК не е
съгласувала бизнес плана
си с енергийния регулатор. Въпреки откритите
нарушения компанията
не беше санкционирана,
а получи предписание в
какво да инвестира занапред.

ване на нови мощности от
ВЕИ не е добре ръководен
и е изпуснат от контрол.
Лъжливи твърдения
на един държавен
директор

Обществени поръчки и конфликт на
интереси

Трайков е имал и забележки към шефа на НЕК,
свързани с някои процедури за обще ствени
поръчки, но не конкретизира какви. Миналата
седмица разследване на
в.”Пари” показа, че 22годишният син на директора на НЕК - Петър
Първанов, е бил съдружник в три енергийни
компании и има участие в соларен парк край
Видин. По този начин
той влиза в търговски
отношения с държавната
компания, ръководена от
баща му. По-късно обаче
това беше опровергано от
пресцентъра на НЕК.

▶Красимир Първанов,
изп. директор на НЕК

Изпуска от контрол
ВЕИ-тата

Втората сериозна забележка на Трайков към Красимир Първанов е свързана
с големия брой становища
и предварителни и окончателни договори за проекти за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).
Трайков коментира, че
процесът по присъединя-

“Красимир Първанов е
излязъл с редица абсолютно неверни и направо
лъжливи твърдения”, коментира още енергийният
министър. За пореден път
той каза, че не променя
позицията и отношението си към изпълнителния
директор на НЕК. Миналата седмица министърът заяви, че шефът на
държавната компания е
застрашил националната
сигурност с подписването на неизгодно споразумение за АЕЦ “Белене” с руския участник в
проекта. Подписването е
станало въпреки изричната забрана на Трайков.
Впоследствие Първанов
се защити публично, като
разкри редица подробности около подписването на
документа. Една от тях
е, че позволение е имал
от вицепремиера и финансов министър Симеон
Дянков, както и от съвета
на директорите на НЕК
и Българския енергиен
холдинг.
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Инфлацията се покачва
с бързи темпове
Повишаването на цените от
началото на годината е почти
колкото правителството е
заложило за цялата 2011 г.,
показват данните на НСИ
Инфлацията в България продължава да расте устойчиво, като хармонизираният
индекс на потребителските
цени (ХИПЦ) на годишна
база - за март 2011 г. спрямо
март 2010 г. - достига 4.6%.
От началото на годината
цените на стоките са скочили с 1.4%, а само за март
повишението е с 0.4%.
Още по-високи са стойностите на нехармонизирания
индекс на потребителските
цени. Оскъпяването на годишна база е 5.6%, а само от
началото на годината - 2.4%.
Това е повече, отколкото

правителството е заложило
за цялата 2011 г. Бюджетът
на страната е изчислен на
база 2.2% инфлация.

Промяна
МВФ ревизира
прогнозите си за
България

глобален мащаб.
▶ За предстоящата 2012 г.
МВФ прогнозира ръстът
в България да е 3.5%.
Очакванията за 2015 г. са
5% ръст, а за 2016 - 4%. Тези
темпове обаче са далеч
от предкризисните нива,
когато стигаха до 6%.
▶ Паралелно с това
очакванията на
финансовата институция
са безработицата да се
понижава до 8% през 2011
и 6.7% за 2012 г., което
също е ревизирано в
положителна посока.
▶ По отношение на
инфлацията фондът
залага съответно на
4.8% за тази и 3.7% за
следващата година.

▶ Международният
валутен фонд в
понеделник повиши
очакванията си за
икономическия растеж на
България от 2 на 3% през
тази година. Все пак обаче
цифрите показват бавно
възстановяване. От
фонда не конкретизират
каква е причината за
промяната в пролетните
стойности, но
отбелязват, че като цяло
възстановяването от
кризата набира скорост в

Двойно по-зле
от еврозоната

Хармонизираният индекс е
сравнителна мярка на инфлацията на страните от
ЕС и по него се оценява
ценовата стабилност на България във връзка с присъединяването на страната ни
към еврозоната. Все още
не са публикувани данните
на Евростат за инфлацията
в Европейския съюз през

март. Общоевропейската
статистическа служба обаче
е оповестила предварителните си очаквания за средна
стойност на инфлацията в
страните от валутния съюз
през март на годишна база
- 2.6%, или с 0.2% по-висок
от този за февруари. Така
за март България реално
отбелязва двойно по-голяма
инфлация при хармонизирания индекс и тройно по-голяма при нехармонизирания
от средните стойности за
еврозоната, към която се
стреми.
Храни и транспорт
движат ръста

През март спрямо февруари
най-голямо е поскъпването
при транспортните услуги

▶Поскъпването е най-осезаемо при хранителните стоки

- с 1.6%. Следват ги храните
и напитките с 1.4%. При отделните продукти рекордьор
за месеца по поскъпване е
зелето - с 46.5%. Сериозни
ръстове отбелязват цените

Индекс на потребителските цени
�
Съответният месец на предходната година = ���
Предходният месец = ���

�
�
�
�

Глътка оптимизъм
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на захарта (над 15%), картофите (9.6%). Спад има при
сезонните зеленчуци, като
домати и краставици. През
месеца минимално е поевтиняло свинското месо, както и
някои трайни колбаси. Ръстовете при храните обаче са
много повече и балансът е в
полза на поскъпването.
При горивата увеличенията за март са между 2.6 и
2.9% - за течните горива
за битови нужди, дизелa и
бензините А95Н и А98Н.
Логично поскъпват и всички
видове транспорт.

III’��

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I’��

II

III
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През март няма промяна
в цените на алкохолните
напитки и тютюневи изделия, но пък от началото
на годината те са сред найпоскъпналите продукти

СНИМКА reuters

заради завишаването на
акцизите през януари. Няма промяна и в цените на
съобщенията, обзавеждането, домакинските уреди
и други битови грижи за
дома. С близо 1% е понижението на цените в хотели
и ресторанти, както и тези
на дейностите за свободното време - развлечения,
култура, забавления. Минимален спад от 0.1-0.2%
се наблюдава в цените на
дрехите и обувките, комуналните жилищни услуги
и здравеопазването - при
лекарствата, лекарските
и стоматологичните услуги. Спадовете обаче не
компенсират поскъпването
на храните и транспорта,
чийто годишен ръст е съответно 7.7 и 10.6%.
Ани Коджаиванова

Групата за мониторинг на цените
ще направи анализ на пет храни
Бизнесът предлага
да се създадат
хранителни банки
с хранителни
продукти, изтеглени
от търговската мрежа,
но поискаха и данъчни
облекчения за тях

СНИМКА ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА

Експертната група за наблюдение на цените на пазара на
храни ще е готова до петък
с първия си анализ на движението на стойностите на
пет основни храни - брашно,
захар, олио, агнешко месо и
яйца, съобщи министър Мирослав Найденов. Анализът
ще отразява средните цени по
региони по веригата производител - преработвател - търго-

вец. Информацията засега ще
бъде обявявана на интернет
страницата на Министерството на земеделието и храните,
тъй като специализираният
сайт все още не е готов.
Пенсионерите все пак ще
бъдат привлечени да помагат
при анкетирането на цените на храните, каза още министърът. Той лансира тази
идея почти на шега преди
време. Това ще стане чрез
регионалните поделения на
САПИ (Системата за агропазарна информация) към Селскостопанската академия.
Хранителните банки найпосле на дневен ред

Мирослав Найденов посочи още, че подкрепя предложението на бизнеса да се

създадат хранителни банки
за социално слабите, каквато традиция има в Европа
и Америка. Идеята ще бъде
обсъдена от правителството,
защото по темата трябва да се
произнесат още финансовото
и социалното министерство,
уточни Найденов.
“Стоки с нарушена опаковка или с изтичащ, но не
и изтекъл срок на годност,
които следва да бъдат изтеглени от търговските вериги,
може да бъдат поемани от
тази хранителна банка и след
това да стигат до социално
слабите. Има такава и европейска, и световна практика”,
каза Найденов.
Данъчни облекчения

Предложението на бизнеса

е изтеглените от търговската мрежа хранителни стоки
обаче да бъдат освободени
от ДДС. След това ще бъдат
предоставени безвъзмездно
за социалните домове. В
момента търговците заплащат ДДС дори и на изтеглените продукти заради
изтичащ срок на годност
или проблеми с опаковката,
макар че те трябва да се
унищожат.
Председателят на асоциацията на месопреработвателите Кирил Вътев посочи,
че хранителните банки са
полезна тема за цялото ни
общество. Става дума за
реализацията на хранителни продукти с нарушен търговски вид, с изтичащ, но
неизтекъл срок на годност.
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НАП-София е
събрала с 22%
повече приходи
Постъпленията
от ДДС през
първото тримесечие
се увеличават със
121.7%

Приходите, събрани от Националната агенция за приходите (НАП), в София са
се увеличили с 22% през
първото тримесечие спрямо
същия период на миналата

СНИМКА БОБИ ТОШЕВ

Окончателно
Плащанията
над 15 хил. лв.
задължително
по банков път

▶ Всички плащания
над 15 хил. лв. вече ще
минават само по банков
път или чрез плащане по
платежна сметка, гласи
указание на министъра
на финансите,
публикувано в интернет
страницата на НАП.

Целта е да се подобри
събираемостта и да
се внесе допълнителна
яснота за единното
прилагане на Закона
за ограничаване на
плащанията в брой,
обясниха от приходната
агенция. Освен чрез
банков превод сумите
над 15 хил. лв. ще може да
се внасят и по платежна
сметка.
▶ Законът предвижда
забрана и на плащания
под 15 хил. лв., когато

Най-голямо е увеличението
при постъпленията от ДДС.
Те са в размер на 355.7 млн.
лв. Само за първите три месеца на годината постъпилите средства са със 195.2
млн. лв. повече, което е ръст
със 121.7% на годишна база.
Тази тенденция се наблюдава
още от началото на годината.
Преди около седмица икономистите коментираха, че
основната причина за това
са инфлацията и по-високите цени на храните. Това
увеличение обаче според тях
не е повод за радост, защото
другите пера по бюджета
намаляват. Тока дори може да
се стигне до неизпълнение на
заложените в бюджета параметри и ревизията му.

по-ниска. През миналата година задължените по Закона
за корпоративно подоходно
облагане лица са декларирали намаление на дължимите
авансови вноски с 96 млн.
лв. От приходната агенция
коментираха още, че тази
тенденция се запазва и през
2011 г. Внесеният до края на
март корпоративен данък е
с 14% по-малко в сравнение
със същия период на миналата година, като в хазната са
постъпили 154.2 млн. лв.
При приходите от други
данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане
има ръст от 20%. Общата
сума на постъпленията от
тях е 10.8 млн. лв. Близо
половината от тези приходи
са формирани от окончателния данък върху хазартните
съоръжения - 5.1 млн. лв.
Това е така не заради поголям оборот на хазартните
компании, а защото те бяха
обложени с по-висок данък.

Понижени резултати

Самооценка

година, съобщиха от агенцията. Постъпленията по
републиканския бюджет са
718 млн. лв., което е с 32.7%
повече от миналата година.
Рекордьор

Влошеното икономическо
състояние на фирмите и намалелият финансов ресурс
за разплащане са довели до
спад на приходите от корпоративния данък, съобщиха
още от НАП. Още в началото на годината се очакваше
облагаемата печалба при нефинансовите предприятия за
2010 г. да бъде с около 15%
те са част от договор,
чиято обща стойност
надхвърля или е равна
на прага от 15 хил. лв.
Така ще се ограничат
възможностите за
заобикаляне на нормите,
като например
плащанията по договор
за доставка на стоки
на стойност над тази
сума да бъдат разделени
на 2 части, за да бъдат
платени в брой.
▶ При нарушение на
законовите разпоредби

“Доброто изпълнение на приходите за първото тримесечие на годината е резултат
от засиления контрол и предприетите мерки в столичната НАП за повишаване на
събираемостта”, коментира
Светлана Паунова, директор
на териториалната дирекция
на НАП - София.
Радослава Димитрова

ще има и парични
санкции. От НАП
предупреждават, че
при неспазване на
забраната за големи
плащания в брой
физическите лица
са заплашени от
глоба в размер на 25%
от стойността на
транзакцията. За
фирмите наказанието
е 50% имуществена
санкция. При повторно
нарушение пък глобата
ще бъде двойна.

МОСВ може да глоби
“Брикел” с над 100 млн. лв.
Предприятието трябва
да възстанови изразходвани въглеродни
емисии за около 18
млн. лв.
С над 100 млн. лв. може да
бъде глобено гълъбовското
предприятие “Брикел”, заяви вчера зам.-министърът
на околната среда и водите
Евдокия Манева. Ековедомството ще наложи глоба на
предприятието, ако до края

на април дружеството не
възстанови изразходваните
в повече въглеродни емисии
за около 18 млн. лв. Манева
взе участие в научна конференция на тема “Оценка, намаляване и предотвратяване
замърсяването на въздуха,
водата и почвата в регион
Стара Загора”.
Краен срок

На 30 април мощностите на “Брикел” трябва да
спрат окончателно работа.

В момента в топлоелектрическата централа, която
отоплява района на град
Гълъбово, работят два от
общо шест блока. Предприятието трябваше да
бъде затворено още през
септември, но животът му
беше удължен до края на
отоплителния сезон. “Брикел” работи, въпреки че
позволените му 20 хил.
работни часа са изразходвани. Освен това мощностите
нямат комплексно разре-

шително за работа, което
трябва да бъде издадено от
екоминистерството.
Изпитания

Евдокия Манева коментира, че сероочистката, която
заработи наскоро на територията на “Брикел”, не
отговаря на предварително
зададените параметри за
улавяне на серните диоксиди и тепърва трябва да се
дадат практически доказателства за ефективност.
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Какво отложи Столичната
община заради изборите
Двете ключови решения - презонирането и поскъпването на синята зона,
все пак ще се случат, но това ще стане най-рано в края на годината
Няма да
оставим
гражданите
без транспорт

От началото на годината
Столичната община се
отказа от редица мерки,
които трябваше да бъдат
въведени преди изборите.
Част от тях щяха да оскъпят живота на столичани,
все пак ще бъдат въведени,
но след местния вот през
есента.

Йорданка Фандъкова,

кмет на Столичната община

В очакване на ново
презониране

Най-важното решение, от
което Столичният общински съвет се отказа, е презонирането. 14 квартала в София трябваше да преминат
от зона с по-ниски данъчни
оценки към зона с по-високи. За капак обаче се оказа,
че собствениците на имоти
в кв. “Банишора” години
наред са плащали по-ниски налози и такса смет, а
незнайно защо данъците и
в “Младост” скочиха. Жителите на други квартали
трябваше да плащат повисоки данъци, защото там
има много молове, а и метрото ще стигне след годинадве дотам. Заради скандала
зам.-кметът по финансите
Минко Герджиков си подаде оставката, а няколко дни
по-късно кметът Йорданка
Фандъкова я прие. Според
общински съветници, и то
не само от управляващата
партия ГЕРБ, презониране
обаче трябва да има, защото
последното е от 1998 г., а
оттогава насам градът се е
развил. Така че в края на тази година най-рано след подобър първоначален анализ
е вероятно отново някои
квартали да преминат от
една зона в друга, като ще
плащат по-високи местни
данъци и такси от 2012 г.
Синьо-зелената зона

Ден след като Столичният
общински съвет отмени
презонирането, кметът
Йорданка Фандъкова обяви по радио К 2, че цената
за паркиране в синята зона
няма да се увеличава. Според концепцията на общината синята зона трябва да
бъде разделена на две, като
част от нея ще се нарича зелена. За синята беше
предложена цена от 2 лв.
на час, която трябваше през
април да бъде обсъждана от
общинския съвет. Според
концепцията на зам.-кмета
Любомир Христов в синята
зона ще може да се паркира
до 2 часа, а в зелената - до
4. По думите на Вили Лилков - общински съветник
от ДСБ, кметството се е
отказало от поскъпването
на синята зона от страх.
Пътят на
маршрутките

Ще се удължат договорите с фирмите, които се

занимават с маршрутния
превоз. Договорите на маршрутните линии изтичат
през лятото, но някои от тях
ще продължат да се движат.
Общината ще допусне това
изключение, ако някои линии имат голям човекопоток и ако фирмите заявят,
че искат договорите им да
бъдат удължени. “Няма да
оставим гражданите без
транспорт”, обясни кметът
Йорданка Фандъкова. Заместникът й Любомир
Христов обясни, че кметството не се е отказало от
идеята си да въвежда малки
автобусчета, като за тях ще
бъде провеждан конкурс.
Докато той приключи, някои от маршрутките ще
продължат да се движат.
Не на размяната

Следващото решение, което беше обявено гръмко
от премиера и по-късно
отменено - размяната на
сградите на Столичната
община на “Московска”
33 и на земеделското министерство на пл. “Македония”. Все пак размяната
на двете ведомства няма
да се осъществи. Оказа се,
че няма пари, с които да се
финансира преместването.
Напред-назад
с конкурса за
рекламата

Столичната община спря
и стартирания конкурс за
външна реклама. Официалната причина е, че е имало
проблеми с документацията и фирмите са могли да
обжалват в съда. Неофициално обаче се говори,
че фирмите са успели да
лобират за увеличаване на

срока на договорите от 5 на
10 г. От бранша твърдят, че
за 5 години няма да могат
да си върнат направените
инвестиции в нови билбордове.
Грешка след грешка

Няколко дни след като бе
публикуван на сайта на общинския съвет, проектът за
промяната на общинските
такси беше свален. Вече
бившият заместник-кмет
по финансите Минко Герджиков обяви, че не е запознат с предложенията, които
бяха направени от неговия
екип. Засега поскъпване на
таксите няма да има.
Новият стар
софтуер

Няма да има и нова информационна система за
детските заведения. Причината е проста - такава
вече има и е безсмислено
общината да дава отново
пари за нещо, което вече има. Кметът Йорданка
Фандъкова обяви, че е разбрала от медиите за обществената поръчка, и веднага
я е спряла. Изпълнителят
на действащата информационна система “Сирма
груп” трябва да включи в
нея и общинските детски
градини. Отказът от новата
информационна система
е най-доброто решение,
което общината можеше
да вземе.
Добрата новина за софиянци е, че засега няма да
плащат по-високи данъци
и синя зона. Лошата е, че
след изборите все пак ще
има презониране и по-високи цени на синята зона.
Красимира Янева

Планираните промени, от които

1
2
3
4

Столичният общински съвет отмени
през март презонирането, което
повиши данъчните оценки, а оттам и
данък сгради, такса смет и данъка за
придобиване на имущество.
Столичната община се отказа
от намерението си цената за час
паркиране в т. нар. синя зона да
поскъпне на около 2 лв.
Маршрутките в София няма да
бъдат спрени. Някои от линиите ще
продължат да съществуват и след
лятото.
Столичната община и
Министерството на земеделието и
храните няма да разменят сградите си.
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Изпълнено
Общината
е върнала
142 000 лв.
от надвзети
налози
▶ 141 757 лв. са върнали
данъчните служби на
Столичната община
на граждани, които са
си платили данък сгради и такса смет на
база високите данъч-

ни оценки, които бяха
отменени. “До 6 април
са подадени 3418 искания за възстановяване на сумите”, съобщи
Лилия Кираджиева от
дирекция “Приходи
и администриране
на местни данъци и
такси” в СО. Тя уточни, че по желание на
гражданите актовете за възстановяване
се изготвят в същия
ден и сумите се възстановяват веднага.

Досега не са подавани
искания за възстановяване на данък при
придобиване на имущество.
▶ “При наличие на
изискуеми задължения за други данъци
надвнесените суми
не се възстановяват,
а се прихващат за
другите задължения
- обикновено за данък
върху МПС за минали
години”, поясни Лилия
Кираджиева.

Решава се без нужното проучване
През годините са
взимани не едно и две
неправилни решения и
то не толкова, защото е
имало години на избори,
а защото не е било направено добро проучване на
проблема. Така при недостатъчно информация
за проблема се взимат
неподходящи решения.
Върху всичко това влияе
и конюнктурата. Така
например след гафа със
зонирането, което повиши данъчните оценки, се
стигна и дотам, че да няма увеличение в цената за
паркиране в т. нар. синя
зона. Просто администрацията се страхува да не
направи грешка. Но ако

Вили Лилков,

общински съветник от ДСБ

През годините много
от решенията са
взимани, за да се
закърпи положението, на парче

погледнем от друг ъгъл,
сигурно трябва да има
преминаване в по-ниска
зона на квартали, в които
са се оформили гета,
просто защото цените
на имотите край гетата
паднаха.
През годините много
от решенията са взимани, за да се закърпи
положението, на парче.
Най-големият проблем
е, че политиците мислят
само мандатно. Затова
и идеите им и ако щете,
мечтите им се простират
само мандатно. Така се
вземат решения, които
ни излизат прекалено
скъпо.

Няма връщане назад от страна
на общинския съвет
Като изключим
зонирането, което
доведе до ръст на
данъците - няма
връщане назад от
страна на общинския съвет на София.
Беше нормално да
се преразгледа зонирането. Едва ли
някой знае как са
определени зоните
през 1998 г.
Трябва данъчната
оценка да е максимално близка до
пазарната. Много
често хората изпо-

Николай Стойнев,

общински съветник от ГЕРБ

По-важно е
проблемите
да се решават по
най-добрия начин

вядват сделки на
по-удобната цена,
а местният данък
при изповядването
е на по-високата от
двете оценки.
Всъщност не
мисля, че сме се
върнали назад,
защото е по-важно проблемите
да се решават по
най-добрия начин.
Нагледали сме се на
достатъчно решения, без да са взети
предвид всички
гледни точки.

Когато трябва да защитят идеите,
дават заден ход
Всичко това е емблематично за управлението на София, а и в
национален план. Едно
нещо се декларира,
а когато трябва да се
предложи решение и да
се аргументира, дават
заден ход. Управляващите в София нямат
нужната смелост и
управленска воля, за да
защитят предложенията
си. Така обричаме проблемите на София да
станат все по-големи и
вес по-тежки. Защото те
не се решават, а се задълбочават с отлагането.
Ясно ми е, че отговорността за управлението
на София не е малка.
Никой не казва, че е
лесно. Като са декларирали пред избирателите,
че ще я носят - трябва да
го правят и не трябва да
има отлагане на решенията.

Столичната община се отказа
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Конкурсът за външна реклама
беше спрян. Очаква се скоро да
бъде стартиран отново.
Кметът Йорданка Фандъкова
спря обществена поръчка за нова
информационна за детските ясли,
ОДЗ и градините. Системата
съществува от години, нейният
изпълнител трябва да включи
яслите в нея.
Предложението на екипа на
бившия зам.-кмет Минко
Герджиков за поскъпване на
различни общински такси
беше определено като грешка.
Размерите на сегашните такси
остават.

Снимка емилия костадинова

Разочарован съм,
защото една част
от нещата са дълго
обсъждани на политическо ниво всички сме
декларирали, че сме
съгласни да има ред и
т.н. След като успяхме
да приемем наредбата за
рекламните елементи,
остава да се направят

Жельо Бойчев,

председател на групата на БСП
в СОС

Управляващите в
София нямат
нужната смелост
и воля, за да защитят предложенията си
конкурсите за външната реклама, а те бяха
спрени. Освен това не
се създава впечатление,
че има намерение да се
скъса с обръча от фирми
например в рекламата.
Все още всеки прави
каквото си иска и има
корупционна среда.
Относно зонирането
има обща политическа воля за промяна. На

всички ни е ясно, че характеристиките на кварталите от 1998 г., когато
е прието зонирането, са
се променили. Но неуспехът на администрацията в това отношение
торпилира кмета Йорданка Фандъкова. Така
в бюджета ще се отвори
дупка, която не знам
как ще се компенсира.
Сигурно ще се извадят
обекти от инвестиционната програма. Така
ние стоим отстрани и
наблюдаваме как управляващите в София сами
се торпилират.
В крайна сметка цената на експериментите
се плаща от всички нас.
Така например балирането струва на софиянци около 100 млн. лв.
Сега сме в навечерието
на подобен експеримент, защото няма решение за обезвреждане
на битовите отпадъци.
Омръзна ми във всички
сфери това да е философия на управлението.
София има нужда от
по-дълъг хоризонт на
взимане на решенията.
Това означава да се
управлява с принципи и
да се скъса със зависимостите.
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Започва спасителната
мисия за Португалия
големите нужди от финансиране през юни", казва
Антонио Гарсия Паскуал,
главен икономист за Южна
Европа в Barclays Capital.
Следващото правителство
ще трябва "не само да прилага по-нататъшните мерки
за фискална консолидация,
но и да изпълни трудни и
непопулярни структурни
реформи, които имат за цел
по-икономичен и по-ефективен публичен сектор",
обяснява той.
"Амбициозни"
планове

▶ Поул Томсън ще води преговорите с Португалия от страна на МВФ. Той преговаряше и за
финансовата помощ за Гърция и Исландия

МВФ и представители
на ЕС се събират
в Лисабон, за да
обсъдят финансовата
помощ за страната
Представители на Международния валутен фонд,
Европейската комисия и
Европейската централна
банка се събраха вчера в

Лисабон, за да подготвят
спасителния пакет за Португалия от близо 80 млрд.
EUR, предаде Bloomberg.
Тя ще стане третата членка
на еврозоната, която е поискала финансова помощ в
рамките на една година.
Помощ до 16 май

Мисията има за цел да
постигне споразумение за
пакета от помощи до 16

май, три седмици преди
предсрочните парламентарни избори на 5 юни. Порано тази година премиерът
Жозе Сократиш подаде оставка, след като парламентът отхвърли плана му за
намаляване на бюджетния
дефицит.
Официалните лица в
Брюксел се надяват, че
спешната помощ за Португалия ще бъде последната

снимка bloomberg

глава от дълговата криза, която започна от Гърция през
миналата година, премина
в Ирландия и предизвика
спекулации, че 17-членната
еврозона не може да оцелее
в сегашния си вид.
"Очаква се програмата да
е готова и одобрена от ЕС
и МВФ до средата на май
2011 г. с цел да е възможно изплащането на първия
транш в навечерието на

Финансовите министри на ЕС заявиха в свое
изявление от 8 април, че
програмата за Португалия
ще включва "амбициозна
фискална консолидация",
"амбициозна приватизационна програма", както
и мерки за поддържане на
ликвидността и платежоспособността на финансовия сектор.
Експерти на МВФ се присъединиха към представителите на Европейската комисия и ЕЦБ за разговори
по техническите въпроси с
правителството. Първоначалната оценка ще послужи
за основа на политически
дискусии, които ще започнат на 18 април.
Поул Томсън ще оглавява мисията на МВФ за
Португалия. Датчанинът е
във фонда от повече от 20
години и води преговорите

с Гърция и Исландия за
използване на помощ от
МВФ.
Преговорите по финансовия пакет ще бъдат водени
от служебното правителство на Сократиш. На 6
април той заяви, че кабинетът ще се стреми към
спасителен пакет, след като
предстои обратно изкупуване на облигации през април
и юни на обща стойност 9
млрд. EUR.
Голямо
предизвикателство

Помощта за Португалия
вероятно ще възлиза на
около 80 млрд. ЕUR, обяви
комисарят по паричните
въпроси Оли Рен на 8 април. Рен заяви, че е уверен,
че Португалия може да
посрещне своите финансови нужди през април и
май. "Юни ще бъде по-голямо предизвикателство."
Той отказа да каже каква
част от спасителния пакет
за Португалия ще бъде
определена за банките в
страната.
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▶ млрд. евро найвероятно ще бъде
спасителният пакет за
Португалия

Китай ще продължи
да изкупува испански облигации
Гърция също моли
Пекин за помощ,
отваря икономиката
си за китайски
инвестиции
Китай ще продължи да купува испански държавни
облигации и да инвестира
в реформата на испанската банкова система.
Това е обещал китайският премиер Вън Цзябао,
цитиран от ИТАР-ТАСС.
Изказването му е станало
по време на срещата с
испанския му колега Хосе
Луис Родригес Сапатеро,
който е на работно посещение в Китай.
Братска помощ...

Китай вече на два пъти е
участвал в изкупуването
на испански дългови книжа през 2010 г. По данни
на испанското правителство Пекин притежава
12% от испанския дълг на
стойност 25 млрд. EUR.

Вън Цзябао е обявил, че
страната му възнамерява
да продължи тази политика и в бъдеще, тъй като
"Испания е най-близкият
приятел на Китай в Европа". На срещата е станало
ясно още, че Китай подкрепя и увеличаването на
вноса на готова продукция от Испания, включително на селскостопански
стоки.
Сапатеро от своя страна
е поканил Китай да участва в приватизацията на
испански пристанища и
летища. Двете страни са
обсъдили възможности
за развитие на туристическия обмен и укрепване
на спортните контакти.
...и за испанските
банки

Китай ще помогне на Испания при финансирането
на преструктурирането на
испанските банки, съобщава ИТАР-ТАСС, позовавайки се на испански

снимка reuters

медии. След като миналата седмица Португалия поиска извънредна
финансова помощ от Европейския съюз, редица
големи инвестиционни
фондове започнаха спе-

кулации срещу Испания.
Анализатори смятат, че
най-уязвимото звено от
финансовия пазар на еврозоната е банковият сектор. Много големи банки
в региона понесоха тежки

загуби заради спукания
балон на недвижимите
имоти.
Атина на колене
пред Пекин

Гърция отправи призив

към Китай да изкупи и
нейни облигации, за да
може страната да преодолее дълговата криза и
да възвърне доверието на
международните инвеститори. Това е заявил за
китайски вестник гръцкият държавен министър
Харис Памбукис, който
е на официално посещение в Пекин, съобщи агенция АНА-МПА. Според
Памбукис изкупуването
на гръцки облигации от
Китай ще помогне и за
стабилността на еврозоната. А една стабилна еврозона би помогнала и на
стабилността на китайската икономика. Гърция ще
отвори икономиката си за
инвестиции от Китай, е
добавил той.
При посещението си в
Атина миналия октомври
китайският премиер заяви,
че неговото правителство
е готово да изкупи гръцки
облигации, след като Гърция
се завърне на пазарите.
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Договор
Дъщерно на
"ХД Пътища" в
сделка с община
Враца
Дъщерното дружество на "Холдинг
Пътища" АД "Пътностроителна техника" АД е сключило
договор за изпълне-

ние на обществена
поръчка с община
Враца, съобщиха
от публичния холдинг. Договорът е за
изпълнение на обект
по изграждане на
клетка към регионално депо за твърди битови отпадъци
от община Враца и
община Мездра и е
на стойност 2.4 млн.

лв. без ДДС.
Акциите на пътностроителната компания "Холдинг Пътища" не се търгуваха по
време на вчерашната
сесия на БФБ. Последната сделка по позицията е от понеделник, когато книжата се
търгуваха с минимална промяна в цената
на 0.70 лв. за брой.

Компании
и пазари

Фирма на един месец
купи "Кремиковци"

"Елтрейд къмпани" на 26-годишния Лъчезар Варнаджиев спечели
търга за активи на завода за 316 млн. лв.
"Елтрейд къмпани" ЕООД
ще купи активи на обявения
в несъстоятелност металургичен комбинат "Кремиковци" АД. Дружеството,
което е 100% собственост
на 26-годишния Лъчезар
Варнаджиев, е единственият участник, който е депозирал документи за участие
в явния търг за продажбата
на активи и предзаводската
площадка на предприятието. Дружеството на Варнаджиев е регистрирано на
същия адрес като компанията за преработка на скрап
"Надин - Н", част от групата
на фирма "Надин". По информация на в. "Капитал"
Варнаджиев е бил служител
във фирма от групата. Статия на вестника отпреди две
години показва, че тогавашният управител на "Надин"
Георги Домусчиев е също и
в борда на "Атоменергоремонт" на Христо Ковачки.
След като беше публикуван

списъкът на спонсорите на
партиите от парламентарните избори през 2005 г., се
видя, че Ковачки е вторият
по големина спонсор на
ДПС. Той дълго време беше
свързван с партията, докато
не направи своя - "Лидер".
Ниска цена

Цената, на която ще бъдат
продадени имоти, земи, машини и предпроизводствената площадка, е 316 млн.
лв., което е с 20% по-малко
от стойността на предишния
търг, когато цената беше 395
млн. лв. "Елтрейд къмпани"
е представила документ за
внесен изискуем задатък от
31.6 млн. лв. и е допусната
за участие.
Синдикът на "Кремиковци" Цветан Банков обясни, че според изискванията
на нормативната уредба до
края на деня в понеделник,
18 април, единственият
участник в търга трябва да

Кой живее на ул. "Перник" 120

▶ Купувачът на комбината "Елтрейд къмпани" е на един адрес с "Надин - Н" АД. А собственици на "Надин - Н" са
Радослав Босилков и Владимир Тодоров (от дясно на ляво), които миналата година заедно с Бойко Борисов и
Йорданка Фандъкова откриха завод за рециклиране "Надин" в Нови Искър 
снимка Боби тошев

внесе остатъка от сумата.
"След това съдът ще трябва
да провери процедурата по
продажбата и след като излезе с постановление, новият
собственик ще може да влезе във владение на имотите",
уточни Цветан Банков.
Млада компания

▶ Проверка на в. "Пари" показа, че на адреса на "Елтрейд
къмпани" и "Надин - Н" - ул. "Перник" № 120, няма офиси
на нито една от двете фирми. На този адрес обаче живее Радослав Босилков - един от основните акционери
в "Надин - Н", според данните в Търговския регистър и
“Дакси” 
снимка мАРИНА АНГЕЛОВА

Единственият кандидат е
компания, регистрирана
на 8 март 2011 г., показва
публикуваният в Търговския регистър протокол от
учредителното събрание
на "Елтрейд къмпани" ЕООД. Едноличен собственик
на капитала и управител
на дружеството е Лъчезар
Варнаджиев. Справка в информационните масиви на
Търговския регистър и системата "Дакси" показва, че
Варнаджиев не участва като
собственик или управител
на други фирми. За последно името му излиза като
служител на строителната
и проектантска компания
"Лупо инженеринг" ЕООД.
Оттам обаче заявиха, че
Лъчезар Варнаджиев вече
не е техен служител.
"Елтрейд къмпани" е регистрирана с капитал от 20

хил. лв. Не е ясно откъде
са парите за депозита и откъде ще дойдат средствата,
които трябва да се доплатят.
А те са 284.4 млн. лв. "За
мен е важно всичко да бъде
платено", обясни Цветан
Банков. По думите му е съвсем нормално за подобна
голяма сделка да се създаде
специално дружество.
"Не се продава предприятие или бизнес, за да се
изисква инвестиционна
програма", твърди Банков.
Според него бъдещият собственик на това имущество
може да се разпорежда с
него както намери за добре,
тъй като се продават единствено активи.
Един адрес

Купувачът на обособената
част от "Кремиковци" - "Елтрейд къмпани", е регистриран на столичната ул. "Перник" 120. На същия адрес е
регистрирана и "Надин - Н"
АД - фирма, чиято дейност е
изкупуване, съхранение, преработка и търговия с цветни
и черни метали. Търговия
с цветни и черни метали,
производствена дейност, вътрешна и външна търговия

са сред основните дейности
и на "Елтрейд къмпани".
Най-големият акционер
с "Надин - Н" е Радослав
Босилков с 40% от капитала, а с по 30% от книжата
са Владимир Тодоров и
Огнян Шопов. Това показва списък на акционерите
към 28 декември 2010 г.
Радослав Босилков и
Владимир Тодоров миналата година заедно с премиера Бойко Борисов и
столичния кмет Йорданка
Фандъкова откриха завод
за рециклиране "Надин" в
Нови Искър.
Сагата

Първият опит за продажбата на обособената част
от някогашния металургичен гигант започна през
септември 2010 г., когато
цената беше 565.5 млн.
лв. След това стойността
беше намалена до 395 млн.
лв. При тази стойност започна тайният търг на 7
февруари тази година, но
тогава до сделка така и не
се стигна.
На първите два търга не
се появи нито един кандидат, а единственият такъв

при третия опит беше никому неизвестната шуменска
фирма "Виктори комерс"
ООД. Тогава дружеството
даде цена от 396 млн. лв., но
не внесе исканите по закон
10% от цената на обособената част.
Стигна се и до интерес
от испански инвеститори,
които заявиха желание да
вложат средства на терените на комбината. По време
на посещение в испанската
столица Мадрид икономическият министър Трайчо
Трайков съобщи, че испанският консорциум SHPAdvisers е проявил интерес
към покупката на части от
"Кремиковци". Испанците
бяха изразили готовност да
участват пред Европейската
комисия с проект за 20 млн.
EUR за рекултивация на
терена на комбината.
Явно поредният опит
за продажбата на част от
активите на някогашната
комунистическа гордост
ще пожъне успех. Ако
младата фирма с капитал
от 20 хил. лв. намери и
внесе оставащите 284.4
млн. лв.
Екип на в. “Пари”
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Безизвестна австрийска компания иска
да придобие “Химко” АД с 50% от дълг
Точно 5 години след началото
на оздравителния си план бившият
торов завод се върна в изходна
позиция
Никому неизвестната австрийска компания PanEuropa
AG иска да изкупи дълговете
на врачанския торов завод
“Химко” АД към “Булгаргаз”
ЕАД и НЕК ЕАД срещу 50%
от стойността им. Това обявиха от Министерството на
икономиката, енергетиката и
туризма (МИЕТ) на въпроси
на в. “Пари” във връзка със
започналата нова процедура
по обявяване в несъстоятелност на “Химко” АД.
Едно поредно ново
начало

Вчера във Врачанския окръжен съд имаше заседание
по делото, заведено от “Булгаргаз” ЕАД и НЕК ЕАД по
възобновяването на процедура по несъстоятелност на
“Химко” АД заради неизпълнение на оздравителния
план, който включва погасяване на задължения към
двете държавни дружества.
“В МИЕТ е постъпило
писмо с копие до “Булгаргаз” ЕАД и НЕК ЕАД от
PanEuropa AG, с което се
предлага въпросната фирма
да закупи чрез цесия вземанията на “Булгаргаз” ЕАД и
НЕК ЕАД от “Химко” АД,
дисконтирани с 50% от актуалния им размер към датата
на подписване на договора за цесия”, отговориха от
министерството. Фирмата
предлага също така да заплати договорените стойности
на цесиите след една годи-

на, като гратисният период
бъде използван за влагане
на средствата за възстановяване на производствените
мощности.
PanEuropa AG е информирала, че са постигнали
договореност с надзорния и
управителния съвет на “Химко” АД. “Това е факт, който
не можем да потвърдим”,
обясниха от МИЕТ. Подобно
съобщение не е изпращано и
от самата компания, въпреки
че тя е публично дружество
и е задължена да оповестява
подобна информация.

В преговри
сме за
съдбата на
“Химко”, но
не мога да
кажа дали има
купувач

Радка Галчева,

мениджър инвестиционни
проекти в “Галчев Холдинг” АД

Никакъв контакт

Фирмата се е обърнала към
министерството дотолкова,
доколкото търси съдействие

Списък на проблемните дружества на БФБ
Алфа Пропърти 1 АДСИЦ-София

в ликвидация

Биоеко АД-Варна

в несъстоятелност

Възраждане 26 Холдинг АД-София

в ликвидация

Диамант АД-Разград

в несъстоятелност

Дъб АД-Враца

в ликвидация

Естер Инвестмънт АД-Велико Търново

в ликвидация

Изотсервиз Холдинг АД-София

в ликвидация

Интериор АД-Елена

в несъстоятелност

Кремиковци АД-София

в несъстоятелност

Кюстендилски плод АД-Кюстендил

в ликвидация

Лотос АД-Трявна

в несъстоятелност

Лъв АД-Габрово

в ликвидация

Малък Искър АД-Джурово

в ликвидация

Мануела АД-Хасково

в несъстоятелност

Машпроектинженеринг АД-Стара Загора

в несъстоятелност

Металокерамика - И АД-Исперих

в ликвидация

Мостстрой АД-София

в несъстоятелност

Оранжерии АД-Сливен

в несъстоятелност

Преработващи технологии АД-Мизия

в несъстоятелност

Прибор АД-Копривщица

в ликвидация

Първи май-50 АД-Устрем

в ликвидация

Рециклиращо предприятие АД-Разград

в ликвидация

Симко АД-София

в ликвидация

Товарни превози-ТП АД-Шумен

в ликвидация

Хасково-Табак АД-Хасково

в ликвидация

за започване на преговори
с “Булгаргаз” ЕАД и НЕК
ЕАД за евентуално цедиране на вземанията им от
“Химко” АД.
Опитите ни да се свържем
с представител на “Химко”
пропаднаха. На телефоните
на дружеството не отговаряше никой. Още по-трудно
обаче е да се осъществи
контакт със собственика на
“Химко” “Ново Химко” АД.
Дружеството е със заличени
представляващи управителен съвет и надзорен съвет.
В компанията на практика
няма мениджмънт, който да
е отговорен за изпълнението
на оздравителния план на
“Химко” АД. Едноличен
собственик на капитала в
“Ново Химко” все още е
“Екоен-3” ООД, което е
собственост на Иван Галчев
и Марияна Галчева. Двамата са част от мениджмънта
на “Галчеви инженеринг
груп”.
За в. “Пари” мениджърът
инвестиционни проекти в
“Галчев Холдинг” АД Радка
Галчева каза, че компанията наистина е в преговори
за съдбата на “Химко”, но
не пожела да каже има ли
купувач.
Приетият оздравителен
план на дружеството не се
изпълнява, тъй като предвидените с него погасителни
вноски към кредиторите не
се изплащат от юли 2010
г. насам, твърдят обаче от

МИЕТ. Именно поради това
кредиторите са поискали
възобновяване на производството по несъстоятелност.
А сега накъде

Изборът на един или друг
начин за осребряване на активите на длъжника е в правомощията на събранието
на кредиторите с разрешение от съда по несъстоятел-

Инвестицията в
несъстоятелност сигурна загуба или
милионна печалба
Компании от
“сегмента”
много често са
по-ликвидни на
БФБ, отколкото
останалите
дружества
Години наред след обявяването им в несъстоятелност
или дори в ликвидация
акциите на 26 компании
продължават да се търгуват на фондовата борса.
Към някои от тях, като последната влязла в списъка
“Мостстрой” или “Кремиковци” (подробности на
11 стр.), продължава да
има засилен интерес. Скоро металургичният гигант

може да излезе от групата
на дружествата в несъстоятелност, но е твърде
вероятно мястото му да
заеме “Химко”.
“B” групата

Именно врачанският торов
завод е и най-ликвидната
позиция от групичката на
“В” групата на БФБ. Както
във футбола този ешелон
е за играчи полуаматьори,
така и за борсовите компании попадането сред този
отбтор е признак за спад в
интереса към инвеститорите. Но вложението в акции
в несъстоятелност не значи
автоматично сигурна загуба,
твърдят брокери. Дори месеци след фалита на Lehman
Brothers на борсата в Ню

ността. При всички случаи
считаме, че евентуалната
продажба на завода като
цяло би била по-удачна от
гледна точка на бъдещи
възможности за пълно или
частично възстановяване на
дейността на торовия завод.
Всичко зависи от решението на Врачанския окръжен
съд.
По информация на в. “Пари” съдът не се е произне-

съл на заседанието си, тъй
като назначеното вещо лице,
което трябва да оцени дали
наистина не се изпълнява
оздравителната програма,
е претърпяло пътнотранспортно произшествие. Това
е наложило избора на ново
вещо лице, което тепърва
ще трябва да се запознае с
казуса. А дотогава? Дотогава “Химко” ще се води на
хартия компания, която е

“Мостстрой” АД

“Химко” АД

Лева

Лева
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Йорк се търгуваха дериватни инструменти, базирани
на акции на компанията.
Малко спекула не е
излишна

Спекулантите използват
позиции като слаболиквид-
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ни, за да генерират голямо изменение в цената им.
Вчера сделки с “Химко” и
“Кремиковци” нямаше, но
търговията с тях е сравнително редовна и позициите
са дори по-активни от много търговски дружества в

��
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говете му
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“Ай Джи Ей жп
инфраструктура Консорциум”
с най-ниска оферта за ремонта
на Септември - Пловдив

Сделката
История с
предизвестен
край

далеч от неплатежоспособност и несъстоятелност. И
ще си се търгува толкова активно на БФБ, колкото всеки
път, когато се заговори за
нов оздравителен план или
нов акционер, или интерес
към дружеството. Впрочем
на борсата има повече от
дузина компании, които са
в несъстоятелност и кретат
там от години.
Мирослав Иванов

Врачанският окръжен съд
обяви през 2007 г. за сключен договора за продажба
на търговско предприятие, с който “Химко” АД
прехвърля на “Ново Химко”
АД правото на собственост върху търговското
си предприятие с фирма
“Химко” АД. Цената е равна на всички задължения
на “Химко” АД към кредиторите след тяхното
преобразуване - 85.7 млн.
лв. Съгласно договора
цената се заплаща чрез
удовлетворяване вземанията на кредиторите на
предприятието в степен
и в сроковете, посочени
в приетия от кредиторите и утвърден от съда
по несъстоятелността
оздравителен план. По
силата на договора за
продажба на търговско
предприятие продавачът
“Химко” АД се задължава след извършване на
продажбата да прекрати
търговската си дейност,
да предаде на купувача
“Ново Химко” АД владението върху търговското
предприятие и да предаде
на същия всички документи, касаещи дейността
на търговското предприятие. През януари 2007 г.
съдът прие плана за оздравяване на “Химко” АД,
който бе приет на проведеното на 30 септември
2005 г. събрание на кредиторите на дружеството.
Оздравителният план
бе внесен от синдиците
на дружеството, а за
изпълнител бе определено
“Ново Химко” АД.

“Кремиковци” АД
Лева
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“нормално” състояние.
Скоро обаче дружествата в
несъстоятелност заедно с
другите по-слаболиквидни
компании ще бъдат отделени в нов, специално формиран сегмент на Българската
фондова борса. Компаниите
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няма да бъдат делиствани, каквито бяха плановете
на старото ръководство на
БФБ, но все пак ще бъдат
групирани “със сродни” и
няма да влизат в общия
облик на борсата.
Мирослав Иванов

За модернизация на дългия 53 км жп участък
са заделени 359 млн. лв.
“Ай Джи Ей жп инфраструктура Консорциум” предложи
най-ниската цена за ремонт на три отсечки на железопътния участък Септември - Пловдив. Дружеството,
съставено от “Ай Джи Ей”, българската “Инжстрой” и
испанската “Геа 21”, предложи 47 млн. лв. за позиция 1,
49 млн. лв. за позиция 2 и 48 млн. лв. за позиция 3.
Участие

Това стана ясно вчера по време на отварянето на ценовите
оферти в “Железопътна инфраструктура” (НКЖИ). В
конкурса за модернизацията на железопътния участък,
който е разделен на три отсечки, участваха общо 19
компании.
Модернизацията на железопътния участък, който е част
от Трансевропейската железопътна мрежа, се обуславя от
необходимостта за постигане на оперативна съвместимост с железопътните линии от тази жп мрежа, обясниха
от НКЖИ. Основната цел на този проект е постигането на
оперативна съвместимост, както и скорост от 160 км/ч.
Условия на поръчката

Снимка Емилия Костадинова

Обществената поръчка беше разделена на три позиции:
модернизация на железопътната отсечка Септември - Пазарджик, включително гарите Септември и Пазарджик,
модернизация на отсечката Пазарджик - Стамболийски,
включително гарите Огняново и Стамболийски, и обновяване на железопътната отсечка Стамболийски - Пловдив, включително гара Тодор Каблешков. Откритата
процедура за възлагане на обществена поръчка беше
започната на 29 октомври 2010 г., а срокът за закупуване
на документация изтече на 27 януари. Желаещите имаха
възможност да кандидатстват както за цялата поръчка,
така и за всяка от обособените позиции, но само в пълния им обем. Срокът за подаване на оферти за участие
беше удължен до 7 февруари поради многообразието и
комплексността на обхвата на поръчката, различните
специфични дейности, които се изпълняват, и необходимостта от повече от един оглед на мястото за изпълнение,
уточняват от НКЖИ.
Съществуващата двойно електрифицирана железопътна линия Септември - Пловдив е с обща дължина
53 км, а индикативният бюджет на проекта е 359 млн.
лв., от които 76.5% безвъзмездна финансова помощ от
Кохезионния фонд на Европейския съюз и 23.5% от
националния бюджет.
Пламен Димитров
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AIB отчете 336% ръст
на загубата за 2010 г.
Собственикът на
близо 50% от БАКБ
ще съкрати 2000
служители през
следващите две години
Ирландската Allied Irish
Banks (AIB) отчете рязък
скок на загубата през 2010
г. и обяви, че предстоят
значителни съкращения.
Трезорът притежава 49.99%
от Българо-американска
кредитна банка (БАКБ) и
наскоро обяви намерение
да продаде дела си.

преструктурирането, посочи изпълнителният председател Дейвид Ходжкинсън. През следващите две
години банката планира
поетапно да съкрати общо
2000 служители. В момента
в трезора работят около 15
хил. души в Ирландия и
Обединеното кралство.

Тежка година

“Колективна лудост”

Загубата на AIB за миналата
година нараства с 336% до
10.16 млрд. EUR. За 2009
г. банката отбеляза отрицателен финансов резултат в
размер на 2.33 млрд. EUR.
Депозитите са се свили с
30% през миналата година
и са достигнали 52 млрд.
EUR. Близо 34% от отпуснатите кредити в портфейла
на трезора са под наблюдение или необслужвани.
Пикът на лошите заеми
вече е достигнат и AIB
ще стане “силно капитализирана банка”, но 2011
г. ще бъде тежка заради

Десетгодишният бум на пазара на имотите в Ирландия
доведе до “почти колективна
лудост”, като всички се насочиха към него, коментира
Ходжкинсън. Преди спукването на имотния балон
и последвалата финансова
криза AIB беше най-голямата банка в страната. В момента 93% са собственост на
правителството, което наля
7.2 млрд. EUR в нея, за да я
спаси от фалит. Проведените
миналия месец стрес тестове показаха, че трезорът се
нуждае от 13.3 млрд. EUR
допълнителен капитал, за

▶Allied Irish Banks, която преди кризата беше най-големият трезор в Ирландия, в момента е почти изцяло
собственост на държавата 
снимка bloomberg

да абсорбира очакваните
загуби по лоши кредити през
следващите три години. Това
е най-голямата сума от необходимите общо 24 млрд.
EUR за четирите проверени
банки. Освен това AIB ще
трябва да намали кредитния
си портфейл с 19.4 млрд.
EUR до 67.5 млрд. EUR до
края на 2013 г.
Преструктуриране

Като част от преструктури-

рането на банковата система ирландското правителство реши, че в сектора
ще останат две основни
универсални банки - AIB
и Bank of Ireland, като първата ще бъде обединена с
EBS Building Society. Промяната беше едно от условията за отпускането на
спасителен заем в размер
на 85 млрд. EUR от Европейския съюз и Международния валутен фонд. Нас-

коро AIB приключи продажбата на 70-процентния
си дял от полската банка
Bank Zachodni WBK на испанската Banco Santander.
В момента потенциални
купувачи правят финансов
и правен анализ на БАКБ,
след като ирландският трезор обяви, че продава своите 49.99%.
Миналата година AIB
прехвърли 18 млрд. EUR
заеми за търговски имо-

ти на т.нар. лоша банка
NAMA при 54% обезценка.
Допълнително 1.1 млрд.
EUR такива кредити бяха продадени по-рано тази година, а до края на
2011 г. банката предстои
да прехвърли последния
дял от 1.1 млрд. EUR при
60% отстъпка. От пика на
строителството в Ирландия
през 2007 г. досега цените
на имотите са се сринали с
около 60%.

ПРОФОН отбеляза 755 хил. лв.
приходи от музикални права през 2010 г.
От организацията
предвиждат да засилят
лицензирането
за музиката във
фитнес залите и SPA
центровете
Организацият а, която
представлява правата на
музикалните продуценти
и артистите изпълнители - ПРОФОН, отчете
755 хил. лв. приходи от
публично изпълнение на
музика през 2010 г. Сумата е с 61% по-голяма в
сравнение с резултатите
в края на 2009 г. Това е
и най-големият ръст на
приходите от публично
изпълнение на музика
в Европа по данни на
Mеждународната федерация на звукозаписната
индустрия (IFPI), макар
че по обем на събраните
средства страната е в дъното на класацията. От
ПРОФОН очакват ръстът
в постъпленията им у нас
да се запази и през 2011
г., като прогнозата е за
увеличение от 20-25%.

В Европа
Приходите
се увеличават
с 6%

Причините за
положителната
промяна

“Рамковото споразумение,
което подписахме с Българската хотелиерска и
ресторантьорска асоциация, с партньорството на
Министерството на културата и Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма, е една
от основните причини за
положителните резултати”, коментира Арам Берч,
мениджър направление
“Публично изпълнение” в
ПРОФОН.
Една от причините да има
място за оптимизъм и за
резултатите през 2011 г. са
промените в Закона за авторското право и сродните
му права и драстичното нарастване на глобите за нарушителите, които влязоха
в сила от 25 март. Предвидените санкции са от 2000
до 20 хил. лв. и от 3000 до
30 хил. лв. при повторно
нарушение.
Размерът на възнагражденията за правата, сродни на авторското право

▶Средният размер на сумите, които плащат търговските обекти за музикални
права, е около 300 лв. годишно, а глобата при неплащане е от 2 до 30 хил. лв.
снимка емилия костадинова

на музиката, зависят от
вида, категорията и обема
на обекта, но осреднените
стойности на дължимите
суми са около 300 лв. годишно. Това е икономическа предпоставка собствениците на заведения и
търговците да предпочетат
да заплатят лиценза и да
спазят закона, отколкото
да рискуват десетократно
по-висока санкция.

По-строги лицензи
през 2011 г.

През 2011 г. ПРОФОН започна да изгражда мрежа
от регионални сътрудници
в столицата и страната, като
по този начин ще обхване
и лицензира използването
на музика в по-голям брой
заведения, туристически и
търговски обекти и вериги
в цяла България. От организацията имат планове и за

активизиране на лицензирането на фитнес салоните,
SPA центровете и другите
обекти, в които музиката
е тясно свързана с предоставянето на услугата. Сред
приоритетите на ПРОФОН
е и пълното обхващане на
нощните клубове и дискотеките, за което разчитат
и на активното съдействие
от страна на държавните
органи.

▶ Приходите от лицензиране на публичното
изпълнение на музика в
Европа са се увеличили
средно с 6% през 2010 г.
Само в Източна Европа
ръстът е 37%.
▶ От туристическите и
търговските обекти във
Франция са събрани 26
млн. EUR, във Великобритания - над 41 млн. EUR.
По приходи доста пред
България са и страните
от региона - над 2.8 млн.
EUR са възнагражденията, събрани за правата
на продуцентите от
организациите в Сърбия, над 2.3 млн. в Турция,
близо 1.5 млн. EUR в Румъния и 1 млн. EUR в Гърция.
▶ Сред държавите с висок
ръст на приходите са
Украйна - 53%, Словения
- 51%, Словакия - 48%, и
Италия - 41%.
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Инфлацията във Великобритания
изненадващо забави ръста си
Очаква се да отслабне
натискът върху
централната банка
за увеличаване на
лихвата
За първи път от осем месеца насам инфлацията
във Великобритания забави ръста си през март.
Националната статистика
отчете 4% увеличение на
потребителските цени на
годишна база спрямо 4.4%
през февруари. Основната
причина е поевтиняването
на храните и напитките в
резултат на усилията на
търговците да привлекат
клиенти. Най-значителен
ръст пък са отбелязали цените на отоплението заради
поскъпването на електроенергията и газа.
В числа

Въпреки че инфлацията
остава над заложената от
правителството цел от 2%,
забавянето на ръста ще намали натиска върху централната банка за повишаване на лихвата, коментират
анализатори. Очакваше се
Bank of England да увеличи
лихвата още следващия месец, за да овладее инфлацията. Сега обаче тази мярка
по-вероятно ще бъде отложена за лятото. Прогнозите
са лихвата да се покачи от
0.5 на 0.75% през август и
да достигне 2% до края на
2012 г.
На месечна база потребителските цени са нараснали
с 0.3% през март, показват
статистическите данни.
Храните са поевтинели с

1.4%, което е най-големият
спад от юли 2007 г. насам.
Т. нар. същинска инфлация,
която изключва разходите
за енергоносители, алкохол, храни и цигари, също
забави увеличението си до
3.2% спрямо 3.4% за предходния месец. Цените на
дребно пък са нараснали с
5.3% през март на годишна база след отчетеното
увеличение от 5.5% през
февруари. Спрямо предходния месец ръстът през март
е 0.5%.
Запази спокойствие

Миналата седмица Европейската централна банка
(ЕЦБ) взе дългоочакваното
решение да повиши лихвата с 25 базисни пункта до
1.25%. Това стана, след като инфлацията в еврозоната
нарасна до 2.6% през март,
като значително изпревари заложената цел от “до,
но около 2%”. Въпреки че
поскъпването във Великобритания е по-значително,
ръководената от Мървин
Кинг институция не предприе аналогична мярка
заради неубедителните
данни за икономическото
възстановяване в страната.
Ден след като беше отчетен ръст в сектора на
услугите, статистическата
служба обяви, че нарастването на производството е
спряло през февруари. За
март пък беше отчетен рекорден спад на продажбите
на дребно.
“Централната банка запази спокойствие и заслужава
похвала за това”, коментира
министърът на икономиката

▶Ръководената от Мървин Кинг Bank of England отложи повишаването на лихвата заради колебливите
икономически данни в страната 
снимки bloomberg

Винс Кейбъл по Sky News.
По думите му запазването
на ниските лихви е точно
това, от което икономиката
се нуждае.
По-лоши очаквания в
Германия...

Решението на ЕЦБ да увеличи лихвата обаче се оказа
основната причина за понижаването на инвеститорското доверие в Германия.
Центърът за икономически

проучвания ZEW съобщи,
че индексът на очакванията
на инвеститорите и анализаторите се е понижил
до 7.6 пункта през април
спрямо 14.1 предходния месец. Допълнителен натиск
върху нагласите са оказали
поскъпването на петрола и
дълговата криза в Европа.
Освен това инвеститорите
все още не са убедени колко
време германската икономика може да поддържа

значителния си ръст. За
миналата година страната
отбеляза рекордно увеличение на БВП от 3.6%.
... и неочаквана
инфлация

Междувременно стана ясно, че инфлацията в Германия през март неочаквано
се е увеличила до най-високото си ниво от две години и половина насам.
Хармонизираният индекс

на потребителските цени
е достигнал 2.3% миналия
месец спрямо 2.2% за февруари, показват ревизираните данни на федералното
статистическо бюро. Основната причина за ръста
са цените на енергоносителите, докато храните са
поскъпнали 2.2%. Ако се
изключат горивата от изчисленията, инфлацията
щеше да бъде 1%, казаха от
статистическото бюро.

Glencore очаква до 11 млрд. USD от IPO
Компанията подготвя
първично публично
предлагане на книжа в
Лондон и Хонконг
Швейцарската компания
Glencore планира да набере
между 9 и 11 млрд. USD
чрез първично публично

предлагане на акции на
борсите в Лондон и Хонконг. Ценовият диапазон на
книжата ще бъде обявен на
4 май, когато ще започнат
срещите с потенциалните инвеститори, съобщи
Bloomberg, като цитира запознат източник. Това ще
бъде най-голямото IPO в

света за тази година.
Очаквания

Очаква се още тази седмица компанията да подаде
документи за качване на
борсата в Лондон. Около
25% от емисията ще бъде
пласирана в Хонконг. Според анализатори пазарната

стойност на Glencore може да надвиши 60 млрд.
USD.
Компанията беше преименувана от Marc Rich &
Co. на Glencore през 1994
г., след като мениджърският
екип изкупи дела на щатския финансист Марк Рич.
Качването на акциите на
борсата ще сложи край на
повече от тридесет години
непубличен статут на дружеството.

Инвестиции

Сред най-големите вложения на компанията са
34% в Xstrata и 8.8% в
най-големия производител на алуминий в света
“Русал”. Glencore е собственик също на 74% от
Katanga Mining и на 71%
от австралийския производител на никел Minara
Resources. Държи дялове
в Century Aluminum и найголемия цинков произво-

дител Nyrstar.
Стойността на инвестициите на Glencore спадна
до 31.7 млрд. USD вчера, след като ден по-рано
достигна най-високото си
ниво от година насам от
32.6 млрд. USD. Заради
земетресението в Япония и
последвалите разпродажби
на акции инвестициите на
компанията миналия месец
поевтиняха до 28 млрд.
USD.

Европа отпуска до 3180 евро на хектар за възстановяване на пострадали от пожари горски площи

▶Пазарната оценка на един от най-големите доставчици на суровини в света
Glencore може да надвиши 60 млрд. USD, смятат анализатори

От 4 април до 1 май ще се приемат проекти за възстановяване на горски площи, засегнати от пожари и други природни бедствия по мярка 226
“Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013
г. Кандидати могат да бъдат собственици на гори и земи от горския фонд, без значение дали са физически или юридически лица. Както и общини,
държавни горски стопанства (ДГС), държавни ловни стопанства (ДЛС), дирекции на национални паркове (ДНП) и научноизследователски горски
стопанства, управляващи гори и земи от държавния горския фонд. Инвестиционните предложения се подават в областните дирекции на Държавен
фонд „Земеделие”, в съответствие с Наредба № 20 от 7 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
мярка 226 “Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от ПРСР, подкрепена от Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони. Следващ прием на проекти по тази мярка ще има отново от 5 септември до 6 ноември 2011 г.
Финансовата помощ се предоставя за създаване или подобряване на противопожарна инфраструктура, за закупуване на оборудване за противопожарни депа, за изграждане и подобряване на хеликоптерни площадки и водоизточници, за строителство на наблюдателни пунктове и
оборудване към тях, както и за създаване на горски пътища в гори с висока степен на риск от пожари.
Финансовата помощ е в размер на 100% от общите допустими разходи по проекта. Размерът на допустимите разходи не може да надхвърля
левовата равностойност на 150 евро/ха. За създаване на иглолистни култури се признава инвестиция не по-голяма от левовата равностойност
на 1890 евро/ха. За широколистни култури разходите не трябва да надхвърлят левовата равностойност на 3030 евро/ха.
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консервативен
консервативен
балансиран
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен

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

високодоходен
високодоходен
високодоходен
консервативен

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

11,74
80,00
776,84
199,55
167,20
356,14
204,19
262,26
99,49
205,51
135,16
130,66
126,39

▶ Котировки на взаимните фондове
Тип

Ем. ст/ст

11,68
79,61
773,07
198,60
166,40
354,44
203,22
261,01
99,01
204,53
134,51
130,04
125,78

11,62
79,22
769,29
197,65
165,59
352,75
202,25
259,76
98,54
203,55
133,86
129,42
125,16

11,59
78,84
765,52
196,70
164,79
351,05
201,28
258,51
98,07
202,57
133,21
128,80
124,55

11,45
77,67
754,21
190,05
160,77
339,18
194,47
249,77
94,75
195,72
129,96
124,44
122,71

11,45
77,67
754,21
190,05
160,77
339,18
194,47
249,77
94,75
195,72
129,96
124,44
122,71

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

5.1470
7.8431
10.2139

фонд в акции
Смесен - балансиран

2.4329
2.8399

за поръчки
от 2000 до 20000

5.1727
7.8823
10.3671

за поръчки
под 2000 лв

5.3529
8.1568
10.6225

след края
на 2-та год.

5.1470
7.8431
0.0000

преди края
на 2-та год.

5.0441
7.6862
0.0000

2.4329
2.8399

Фонд на паричен пазар 11.6684
Смесен - балансиран
11.3357
фонд в акции
10.8675

11.6626
11.2793
10.8134

11.6451
11.1665
10.6512

11.6568
11.2229
10.7053

11.6568

11.6626
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

Доходност и Риск
Стандартно
отклонение

За последните
12 мес.

-18.61%
-7.27%
1.37%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

8.70%
8.33%

29.35%
25.88%

-1.15%
-1.50%

-47.82%
-41.31%

12.11.2007
12.11.2007

1.66%
4.52%
7.62%

0.10%
10.89%
13.12%

6.53%
5.02%
6.36%

6.32%
4.96%
3.19%

06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008

9.61%
15.08%
-5.84%
5.07%
6.81%
1.49%

7.01%
12.10%
13.50%
12.52%
12.72%
0.26%

10.50%
9.87%
-26.47%
0.27%
3.74%
7.09%

7.70%
-1.13%
-16.99%
-6.04%
5.02%
7.97%

14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008

0.72%
4.92%
-0.03%

1.15%
1.90%
3.88%

-0.51%
0.14%
-16.52%

-3.80%
-11.11%
-10.05%

83.2912
51.2101
64.5872

фонд в акции
Смесен - балансиран

101.4691
78.3004

99.9583
77.1346

3.27%
-1.25%

3.23%
1.77%

-1.61%
-6.06%

фонд в облигаци
1.34890
Смесен - балансиран
1.15244
фонд в акции
0.83648
Смесен - консервативен 0.77823
Смесен - консервативен 1.06854

1.34620
1.14554
0.82406
0.77357
1.06534

1.81%
4.99%
8.40%
3.06%
1.12%

0.64%
4.06%
8.94%
2.95%
0.33%

Смесен - балансиран
105.1031
Смесен - балансиран
108.6267
фонд в акции
90.8242
Фонд на паричен пазар 127.2226
Смесен - консервативен 95.6718
Смесен - консервативен 109.8924
фонд в акции
102.7008

104.0573
107.5459
89.4720
127.2226
95.2895
109.4533
100.6672

5.25%
4.27%
7.32%
2.02%
0.89%
1.67%
N/A

Стойност

Разлика

For

Rate

Difference

Евро

EUR

1

1,96

0

Австралийски долар

AUD

1

1,41902

-0,00859

Бразилски реал

BRL

10

8,55606

-0,05576

Канадски долар

CAD

1

1,41073

-0,00531

Швейцарски франк

CHF

1

1,50252

0,01282

Китайски ренминби юан

CNY

10

2,06664

-0,00578

Чешка крона

CZK

100

7,99996

-0,00426

Датска крона

DKK

10

2,62232

-0,00035

Британска лира

GBP

1

2,20140

-0,01208

Хонконгски долар

HKD

10

1,73875

-0,00511

Хърватска куна

HRK

10

2,65485

-0,00015

Унгарски форинт

HUF

1000

7,34308

-0,03045

Индонезийска рупия

IDR

10000

1,56213

-0,00382

Израелски шекел 

ILS

10

3,92414

-0,01272

Индийска рупия

INR

100

3,04499

-0,00761

Исландска крона

ISK

Японска йена

JPY

100

1,60485

0,00512

KRW

1000

1,23774

-0,00848

Литовски литаc

LTL

10

5,66448

0,00000

Латвийски лат

LVL

1

2,75741

-0,00078

Южнокорейски вон

0,00000

Мексиканско песо

MXN

10

1,14838

-0,00453

Малайзийски рингит

MYR

10

4,46608

-0,02069

Норвежка крона

NOK

10

2,48296

-0,02050

Новозеландски долар

NZD

1

1,06243

0,00213

Филипинско песо

PHP

100

3,13314

-0,00714

Полска злота

PLN

10

4,92243

0,00520

Нова румънска лея

RON

10

4,75293

-0,00578
-0,01948

Руска рубла

RUB

100

4,80991

Шведска крона

SEK

10

2,15348

-0,01665

Сингапурски долар

SGD

1

1,07558

-0,00273

Тайландски бат

THB

100

4,48451

-0,01869

Нова турска лира

TRY

10

8,91526

-0,03386

Щатски долар

USD

1

1,35164

-0,00338

Южноафрикански ранд

ZAR

10

2,01753

-0,01750

Злато (1 трой унция)

XAU

1

1977,56000

-10,74000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 13.04.2011 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

1,45

1,45

1,45

1,44

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

0,89

0,89

0,89

0,88
120,16

121

121,02

122,41

1,3

1,3

1,31

1,3

20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

7,91

7,91

7,92

7,86

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

9,11

9,11

9,12

9,03

0.17%
-6.65%

04.01.2007
25.06.2007

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1,39

1,39

1,4

1,38

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1,38

1,38

1,39

1,37

5.86%
6.50%
6.48%
6.56%
3.11%

5.72%
2.62%
-3.61%
-7.86%
3.38%

01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

267,05

267,27

267,34

264,62

6.82%
6.09%
9.62%
0.36%
1.95%
0.27%
N/A

0.04%
-2.09%
-2.30%
8.04%
3.73%
5.84%
N/A

0.84%
1.53%
-0.50%
7.22%
-1.41%
5.37%
N/A

07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010

8.38%

8.91%

8.03%***

5.51%

08.07.1999

14.61%

5.88%***

4.36%

01.06.2009

Фонд на паричен пазар 10.0244
Смесен - балансиран
19.0371
фонд в акции
11.9142

0.0000
18.9043
11.7486

N/A
7.94%
10.04%

N/A
N/A
N/A

N/A
3.11%
0.75%

N/A
10.38%
3.37%

01.06.2010
28.09.2004
05.01.2006

фонд в акции
фонд в акции
фонд в акции

1.2081
0.8603
1.0947

7.76%
3.88%
2.32%

11.07%
17.55%
10.48%

-12.23%
3.89%
14.09%

2.05%
-3.27%
2.71%

10.05.2004
04.10.2006
23.11.2007

132.1209
14.6911
0.8158

0.36%
3.62%
8.14%

3.10%
8.06%
14.98%

2.97%
-1.55%
5.44%

5.80%
2.43%
-4.04%

04.05.2006
17.12.2004
04.05.2006

ЯПОНСКА ЙЕНА

ЧЕШКА КРОНА

CZK

24,43

24,44

24,47

24,33

РУСКА РУБЛА

RUB

40,67

40,7

40,79

40,42

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

3,98

3,99

3,99

3,96

Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 12.04.2011 г.

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

1.2262
0.8732
1.1111
до 100 000 лв.
фонд в облигаци
132.5833
Смесен - балансиран 14.8380
фонд в акции
0.8321

1.0881

1.0854

над 100 000 лв.
132.3851
14.8380
0.8240

Смесен - балансиран
фонд в акции

866.1520
773.7928

859.6720
768.0038

5.55%
5.10%

4.22%
4.50%

7.96%
6.80%

-4.87%
-8.47%

09.05.2008
09.05.2008

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

11.6779
135.5716
8.3869
11.0508

11.6779
135.5716
8.3869
11.0508

1.18%
8.75%
16.10%
6.20%

1.01%
6.16%
11.65%
3.43%

5.71%
12.77%
20.50%
9.81%

3.03%
4.02%
-3.33%
4.65%

30.01.2006
30.01.2005
30.01.2006
30.01.2009

7.8919
за поръчки до 100 000 лв
фонд в акции
0.5911
Смесен - балансиран
0.7880
Смесен - консервативен 1.0337
до 50 000 лв / 40000 USD
Фонд на паричен пазар 1.3047
фонд в облигаци
1.3196
Смесен - балансиран
0.8918
фонд в акции
0.6645
Смесен - балансиран
0.7662
Фонд на паричен пазар
0.0000
1.0638

за поръчки над 100 000 лв
0.5882
0.7853
1.0322
над 50 000 лв / 40000 USD
1.3027
1.3157
0.8882
0.6612
0.7631
0.0000
1.0627

1.2022
1.0613

Смесен - балансиран
8.4588
фонд в акции
7.3398
фонд в акции
3.0479
Смесен - консервативен 10.2503
клас А за поръчки клас А за поръчки клас А за поръчки
до 20000 лв
над 20000 до 300000
над 300000
фонд в акции
0.7945
0.7906
0.7887
фонд в акции
0.4473
0.4451
0.7887
за поръчки до 250 000 евро
  за поръчки над 250 000 евро
фонд в акции
109.8926
108.5426
фонд в облигаци

За

Code

JPY

15.45%

Фонд на паричен пазар
Смесен - балансиран

Код

Currency

CHF

5.2407

фонд в акции

Валута

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

1.0800

фонд в акции

5.2723
до 100 000 лв
1.0935

Начало на публ.
предлагане

1.03%
17.85%
1.19%

Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции

Смесен - балансиран

От началото
на публ. предл.
(анюализирана)

14.56%
12.19%
0.11%

14.8524
9.1860
4.0804
8.2004
11.6884
12.4514
до 2 г.
82.9997
50.9540
64.2643

109.7826
101.4298

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

3.51%
3.79%
0.31%

15.0009
9.2779
4.1212
8.4464
12.0391
12.4514

над 2 г.
83.2912
51.2101
64.5872

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

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.

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

109.7826
101.6840

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки

Брент

USD/т.

0.0000

N/A

N/A

N/A

N/A

25.06.2009

0.5853
0.7826
1.0307

-4.91%
3.54%
2.49%

10.23%
4.29%
1.08%

12.17%
5.41%
6.74%

-14.40%
-6.84%
0.94%

19.11.2007
19.11.2007
19.11.2007

1.3007
1.3118
0.8846
0.6579
0.7600

1.56%
1.07%
2.42%
4.08%
6.22%

0.11%
0.37%
3.63%
6.49%
5.43%

5.95%
5.10%
2.40%
-0.57%
0.57%

5.35%
5.56%
-2.31%
-7.83%
-8.19%

0.0000
1.0096

N/A
1.43%

N/A
0.21%

N/A
5.27%

N/A
5.09%

16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
11.02.2008
19.01.2010

1.2022
до 90 дни
1.0454

0.92%
1.63%

0.16%
3.56%

3.63%
3.57%

3.74%
0.91%

15.11.2005
12.09.2005

9.38%
11.36%
1.72%
-2.91%

8.90%
9.74%
13.26%
4.60%

5.60%
6.60%
1.13%
-1.10%

-3.22%
-5.86%
-25.58%
1.07%

01.03.2006
01.03.2006
05.04.2007
12.12.2008

8.4588
7.3398
3.0479
10.2503
клас  В
0.7828
0.4407

над 90 дни
1.0560

Клас А         Клас В при изпълнена      Клас В при прекратена
инв. схема
инв. схема
0.7828
0.7867
0.7671
0.4407
0.4429
0.4319
Цена
107.7326

3.31%
5.58%

11.97%
13.46%

-3.36%
-4.03%

-4.88%
-18.74%

22.05.2006
02.05.2007

-5.34%

N/A

N/A

N/A

03.05.2010

Смесен - балансиран
фонд в акции
Смесен - балансиран

317.0135
13.5140
12.4442
9.2683
21.7526

316.0639
13.2477
12.0782
8.9957
21.7526

0.98%
2.06%
3.29%
5.38%
4.30%

3.51%
3.43%
6.29%
11.58%
5.30%

0.07%
1.23%
0.69%
4.31%
5.63%

6.34%
5.56%
3.83%
-1.73%
2.42%

17.11.2003
27.12.2005
27.12.2005
07.09.2005
08.10.2007

фонд в акции
Смесен - балансиран
фонд в облигаци

6.8600
8.2194
12.1401

6.8257
8.1783
12.1098

-1.28%
-2.37%
2.31%

6.15%
6.11%
1.69%

3.00%
2.51%
9.64%

-9.30%
-4.95%
5.46%

01.06.2007
01.06.2007
04.09.2007

фонд в акции
Смесен - балансиран

1.2764
1.1326

1.2508
1.1213

4.37%
4.03%

5.91%
5.37%

4.18%
7.41%

5.49%
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 13/04/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,341036
€ 1,367857
€ 1,334331
ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес
€ 0,944360
€ 0,963247
€ 0,939638
Фонд на фондовете
ОТП - Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции
€ 0,885343
€ 0,903050
€ 0,880916
от развиващи се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 8/04/2011 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 13/04/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,159592 лв.
1,159592 лв.
1,159592 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 13/04/2011 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 12.04.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0613 лв.

Сентинел - Рапид

1,2022 лв.

Цена на обр. изк.
до 90 дни

над 90 дни

1.0454 лв.

1.0560 лв.

1,2022 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
1,63 %

3,57 %

0,92 %

3,63 %

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 11 април 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 13.04.2011 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
13.4940
12.4259
9.2547
317.6466
N/A
12.3832
9.2229
Ти Би Ай Комфорт
319.2293
13.3809
N/A
9.1775
Ти Би Ай Хармония
319.2293
13.3809
12.3222
N/A
Ти Би Ай Динамик
Цените са в лева и са валидни за поръчки, подадени предишния работен ден. Разходите за емитиране на една акция или
един дял са включени в горепосочените цени.
Цената на обратно изкупуване на една акция/един дял на съответния фонд, от който е прехвърлянето е равна на Нетната стойност на активите на една акция или на един дял на този фонд.
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пазари 17
Регионални
индекси

Равнопретегленият индекс на БФБ
беше най-губещ

BGTR30: 355.90

-0.80%

Силен спад отчете бенчмаркът в Унгария

BUX: 23747.19

-2.58%

Минимално понижение на хърватския
пазар

CROBEX: 2201.54

-0.15%

Цифра на деня

Световни
индекси

Оборот

1 670 939
▶лв. беше общият оборот на регулирания пазар на
Българската фондова борса. На ОТС сегмента бяха
изхарчени още 57.5 хил. лв.

Европейските борси се оцветиха в
червено

FTSE100: 5963.90

-1.48%

Широкият индекс в САЩ започна
сесията с понижение

S&P 500: 1312.74

-0.88%

Водещият измерител в Хонконг
отчете спад

Hang Seng: 23976.37

-1.34%

Спад
Infineon

Стока на деня
Злато

4.64 1
▶ процента се понижиха акциите на Infineon
Technologies, което произвежда чипове за Nokia до 7.015
EUR за акция

▶ процент загубиха фючърсите на златото с доставка през юни, а цената
се понижи до 1453.40 USD за
тройунция

Опасения за
ситуацията в
Япония свалиха
цената на петрола
Предварителните
данни на
Международната
енергийна агенция
вече сочат забавяне в
търсенето
Цената на петрола отбеляза
най-големия си двудневен
спад от почти пет месеца
насам, след като Япония
ревизира оценката си за
сериозността на ядрената
криза в страната до най-високото ниво. Цената падна
с 2.7%, след като японската
Агенция за ядрена и индустриална безопасност каза,
че инцидентът в атомната
електроцентрала “Фукушима Даиичи” е също толкова сериозен, колкото и
аварията в Чернобил през
1986 г. Това засили притесненията, че кризата ще свие
търсенето в Япония. Същевременно цените от над
100 USD за барел са риск за
глобалното икономическо
възстановяване. Международната енергийна аген-

Презапасяване

ция (МЕА) предупреди, че
подобни цени на черното
злато заплашват световната
икономика.
Фючърси

Суровият петрол с доставка
през май поевтиня с 2.46
USD (2.2%) до 107.46 USD
за барел на борсата в Ню
Йорк. Цените на стоката
намаляха с 4.7% от 8 април
насам, което е най-големият двудневен спад от 16-17
ноември. Фючърсите се повишиха с 27% през изминалата година и достигнаха
най-високото си ниво от 30
месеца насам - 112.79 USD,
на 8 април. Петролът сорт
Брент с доставка през май
поевтиня с 1.85 USD (1.5%)
до 122.13 USD за барел на
борсата в Лондон.
Забавяне
на ръста

Японските акции спаднаха
до най-ниската си точка
от почти два месеца, след
като Международният валутен фонд (МВФ) намали

прогнозата си за растеж
на страната в понеделник
вследствие на рекордно
силното земетресение и
цунами от 11 март. Двата индекса - Nikkei 225 и
Topix, спаднаха до найниското си ниво от 15 март
насам. МВФ понижи предвижданията си за ръста на
японската икономика до
1.4% от януарската прогноза от 1.6%. Предварителните данни вече сочат
забавяне в търсенето на
петрол, а глобалните запаси
започват да се изчерпват. В
същото време конфликтът в
Либия натоварва производствените възможности на
страните от Организацията
на страните износителки
на петрол (ОПЕК), се казва в месечния доклад за
петролния пазар на МЕА.
Световното потребление на
петрол ще се увеличи с 1.4
млн. барела на ден (1.6%)
тази година, достигайки
до средно равнище от 89.4
млн. барела на ден, казват
още от МЕА.

▶ Суровият петрол с доставка през май поевтиня с 2.46 USD (2.2%) до 107.46 USD за
барел на борсата в Ню Йорк 
снимки bloomberg

▶ Търсенето на ориз в Япония може да скочи двойно заради презапасяване след ядрената авария във Фукушима.
Покупките тази година се очаква да достигнат 15 млн.
т спрямо 8 млн. т през 2010 г., прогнозират анализатори, цитирани от Bloomberg. В същото време местните
фермери няма да задоволят повишеното потребление,
тъй като предизвиканите от земетресението вълни
цунами миналия месец са унищожили площ, от която се
произвеждат 18% от общото количество ориз в страната. Допълнителен натиск върху снабдяването ще окаже
и подготвяната от правителството забрана за посев в
зоните, засегнати от радиацията от авариралата АЕЦ
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18 Корпоративни съобщения
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
На основание Заповед № РД-25-642/12.04.2011 г.
на Кмета на Общината
О Б Я В Я В А:
Конкурс за предоставяне на социална услуга „Център за социална
рехабилитация и интеграция на възрастни хора с психични
разстройства” на територията на Община Стара Загора
1. Условия за участие:
1.1. В конкурса могат да участват физически лица регистрирани по Търговския закон и юридически лица, включително юридически лица с нестопанска
цел, създадени по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел,
които имат и развиват подобен предмет на дейност.
1.2. Кандидатите трябва да са вписани в регистъра на Агенцията за
социално подпомагане.
1.3. В конкурса не може да участва кандидат, който:
1.3.1. е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в
несъстоятелност;
1.3.2. се намира в ликвидация;
1.3.3. е лишен от право да упражнява търговска дейност;
1.3.4. има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила
акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове,
освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на
задълженията;
1.3.5. е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран.
2. Изисквания към кандидатите:
2.1. Да притежават опит в сферата на предоставяне на социалната
услуга
2.2. Да притежават кадрови капацитет за управление и предоставяне на
социални услуги в общността.
2.3. Да притежават собствени финансови ресурси.
3. Характеристики и специфика на предоставяната социална
услуга:
3.1. Изпълнителят трябва да организира социалната услуга „Център
за социална рехабилитация и интеграция на възрастни хора с психични
разстройства” в помещения, държавна собственост, находящи се в гр.
Стара Загора, ул. „Поп Минчо Кънчев”, № 70-72.
3.2. Максималният капацитет на социалната услуга е 35 места, при
минимална численост на персонала 10,5 щатни длъжности, съобразно
нормативните изисквания за този вид социална услуга.
3.3. Центърът за социална рехабилитация и интеграция на възрастни
с психични разстройства е комплекс от социални услуги в общността,
свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации,
образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и
осъществяване на индивидуални програми за социално включване. Услугите,
предлагани в ЦСРИ са насочени към задоволяване на ежедневните, здравните и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от
организация на свободното време и личните контакти на потребителите.
Центърът предлага включваща, преодоляваща изолацията и стимулираща
инициативността среда, съобразена със специфичните потребности на
възрастните хора с психични разстройства.
3.4. С предоставянето на тази услуга доставчикът трябва да създаде
условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална
интеграция на хора с хронични психични проблеми и техните семейства.
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
На основание Заповед № РД-25-643/12.04.2011 г.
на Кмета на Общината
О Б Я В Я В А:
Конкурс за предоставяне на социална услуга „Център за социална
рехабилитация и интеграция на деца” на територията на Община
Стара Загора
1 . Условия за участие:
1.1. В конкурса могат да участват физически лица регистрирани по
Търговския закон и юридически лица, включително юридически лица с нестопанска цел, създадени по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска
цел, които имат и развиват подобен предмет на дейност.
1.2. Кандидатите трябва да са вписани в регистъра на Агенцията за
социално подпомагане и да притежават лиценз от Държавната агенция
за закрила на детето.
1.3. В конкурса не може да участва кандидат, който:
1.3.1. е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в
несъстоятелност;
1.3.2. се намира в ликвидация;
1.3.3. е лишен от право да упражнява търговска дейност;
1.3.4. има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила
акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове,
освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване
на задълженията;
1.3.5. е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран.
2. Изисквания към кандидатите:
2.1. Да притежават опит в сферата на предоставяне на социалната
услуга
2.2. Да притежават кадрови капацитет за управление и предоставяне
на социални услуги в общността.
2.3. Да притежават собствени финансови ресурси.
3. Характеристики и специфика на предоставяната социална
услуга:
3.1. Изпълнителят трябва да организира социалната услуга „Център за
социална рехабилитация и интеграция на деца”, предоставящ услуги за
деца с аутизъм и семействата им в помещения, общинска собственост,
находящи се в гр. Стара Загора, ул. „Димитър Наумов”, № 110.
3.2. Максималният капацитет на социалната услуга е 20 места, при
минимална численост на персонала 6 щатни длъжности, съобразно нормативните изисквания за този вид социална услуга.
3.3. Центърът за социална рехабилитация и интеграция на деца с
аутизъм е комплекс от социални услуги в общността, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно
и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване
на индивидуални програми за социално включване. Услугите, предлагани
в ЦСРИ са насочени към задоволяване на ежедневните, здравните и
рехабилитационните потребности на децата и семействата им. Центърът предлага включваща, преодоляваща изолацията и стимулираща
инициативността среда, съобразена със специфичните потребности на
децата с аутизъм.
3.4. С предоставянето на тази услуга доставчикът трябва да създаде
условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална
интеграция на деца с аутизъм и техните семейства.

3.5. Предвидените дейности трябва да водят до постигане на социално
включване и възстановяване на изгубените социални умения и навици на
потребителите.
3.6. Основната цел на предоставяната услуга е осигуряване на пълноценен
и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, с възможности за
подкрепа и изява на ползвателите.
3.7. Услугите предоставяни в „Център за социална рехабилитация
и интеграция на възрастни хора с психични разстройства” трябва да
отговарят на критериите и стандартите, предвидени в ЗСП и ППЗСП и
да са съобразени с Методиката на социалните услуги за хора с умствена
изостаналост, Методиката на социалните услуги за хора с психични разстройства, Методиката за организиране на работата по предоставяне на
социалната услуга в общността ЦСРИ за деца и възрастни, Методиката
за определяне числеността на персонала за делегирани от държавата
дейности за социални услуги и останалите релевантни международни и
национални нормативни документи.
4. Финансиране и начин на предоставяне на средствата:
4.1. Бюджетът на услугата по т. 3.1. се формира, като средствата за
работните заплати и издръжка са според установените в съответната
финансова година единни стандарти за делегирани от държавата дейности.
4.2. Община Стара Загора ще предоставя средствата ежемесечно съобразно републиканския бюджет и в размер на 1/12 от годишната издръжка,
от датата на подписване на договора.
4.3. Непредвиждането на средства в държавния бюджет за издръжка на
„Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни хора с психични разстройства” като делегирана от държавата дейност за следваща
бюджетна година, освобождава Община Стара Загора от ангажименти по
договора и го прекратява.
 4.4. Финансови предложения, които надхвърлят определения бюджет,
ще бъдат отхвърлени.
 4.5. Срокът на предоставяне на социалната услуга от кандидата е 3
години, считано от датата на подписване на договор, като периодът от
една година от сключването му се счита за изпитателен.
5. Необходими документи за участие в конкурса:
5.1. Документи за регистрация на кандидата
а) копие от съдебно решение;
б) копие от удостоверение за актуално състояние – издадено не по-рано
от 1 месец от датата на подаване на документите.
в) копие от регистрация по БУЛСТАТ
г) копие от удостоверение за вписване в регистъра на АСП – нотариално
заверено
5.2. Доказателства по т. 2.1. от заповедта / минимум 2 копия от сключени
договори, референции и др./
5.3. Доказателства по т. 2.2. от заповедта / списък на специалистите,
работещи в организицията-кандидат; копия на документи, удостоверяващи професионалната им квалификация и професионален опит/.
5.4. Копия от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и
разходите на кандидата за предходните две години.
5.5. Удостоверения /оригинал/ от съответните компетентни органи за:
а) наличие/липса на задължения пред НАП
б) наличие/липса на изпълнителни дела
5.6. Удостоверение от съответния съд, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност и не е в производство за обявяване в несъстоятелност
5.7. Свидетелство за съдимост на представляващия юридическото
лице
5.8. Детайлизирана програма за развитие на социалната услуга в съответствие с нормативните изисквания за три годишен период която

включва: цел и задачи на предоставяната услуга, график на дейностите,
управление на услугата, бюджет (прогнозата за бюджет се прави на основание единните стандарти за делегирани от държавата дейности по
решение на МС) и обосновка на заложените разходи, начин на разходване
на средствата, работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите, наличен персонал, досегашен опит в сферата на социалните услуги,
съотносимост към критериите и стандартите за качество на социалните
услуги, финансова устойчивост, описание на партньори и участието им в
програмата /ако има такива/, стратегия за устойчивост на услугите и
преодоляване на рисковете, други.
5.9. Всички документи, за които не е изрично упоменато друго трябва
да се представят в оригинал или копие, заверено от кандидата с подпис
и мокър печат.
6. Краен срок и място за подаване на документите:
6.1. Документите се подават лично, в запечатан, непрозрачен плик в стая
719, ет. 7 в сградата на Община Стара Загора в срок 45 дни от публикуването
на обявата в един местен и един национален ежедневник.
6.2. Върху плика кандидатът посочва наименование, точен адрес за
кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес.
6.3. Всички документи, подготвени от кандидатите трябва да бъдат на
български език. Документи, чиито оригинал е на чужд език, се представят
и в легализиран превод на български език.
7. Дата, час и начин на провеждане на конкурса
7.1. Конкурсът ще се проведе на два етапа
Първи етап: Комисията назначена със заповед на кмета разглежда
представените от кандидатите документи, проверява наличието и
редовността им. Кандидат, който не отговаря на условията за участие
се отстранява.
Втори етап: Комисията разглежда, оценява и класира представените
програми за предоставяне на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни хора с психични разстройства”
7.2. Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното постъпване в Общината.
7.3. При наличие на единствен кандидат, същият може да бъде поканен
писмено за договаряне, проведено от комисията.
7.4. Конкурсът ще се проведе неприсъствено за кандидатите на 30.05.2011г.
от 10.00 часа в сградата на Община Стара Загора от комисия, определена
със заповед на кмета на общината.
8. Критерии за оценяване – комисията извършва оценка на кандидатите по следните критерии:
8.1. Съответствие на кандидата с предварително обявените условия
– 5 точки
8.2. Опит на кандидата в предоставянето на социални услуги – 20
точки
8.3. Работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите – 20
точки
8.4. Финансова стабилност на кандидата – 10 точки
8.5. Представена от кандидата програма в съответствие с изискванията, описани в заповедта – 40 точки.
8.6. Възможност за привличане на допълнителни средства – 5 точки
9. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса
На основание протокол изготвен от комисията по т. 7, Кметът на общината в 3 дневен срок след съставяне на протокола по чл. 38, ал. 5 от ППЗСП
издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат.
Договор може да се сключи и при наличие на единствен кандидат чрез
пряко договаряне часа.
  Допълнителна информация на тел. 042/ 614 872, 042/ 600 484 и
042/ 614 879

3.5. Предвидените дейности трябва да водят до постигане на социално
включване и развиване на социални умения и навици на потребителите.
3.6. Основната цел на предоставяната услуга е осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, с възможности
за подкрепа и изява на ползвателите.
3.7. Услугите предоставяни в „Център за социална рехабилитация и
интеграция на деца” трябва да отговарят на критериите и стандартите, предвидени в ЗСП и ППЗСП и да са съобразени със Закона за закрила
на детето, Правилника за прилагането на Закона за закрила на детето,
Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца, Методиката за организиране на работата по предоставяне на социалната
услуга в общността ЦСРИ за деца и възрастни, Методиката за определяне числеността на персонала за делегирани от държавата дейности за
социални услуги и останалите релевантни международни и национални
нормативни документи.
4. Финансиране и начин на предоставяне на средствата:
4.1. Бюджетът на услугата по т. 3.1. се формира, като средствата за
работните заплати и издръжка са според установените в съответната финансова година единни стандарти за делегирани от държавата
дейности.
4.2. Община Стара Загора ще предоставя средствата ежемесечно съобразно републиканския бюджет и в размер на 1/12 от годишната издръжка,
от датата на подписване на договора.
4.3. Непредвиждането на средства в държавния бюджет за издръжка на
„Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни хора с психични разстройства” като делегирана от държавата дейност за следваща
бюджетна година, освобождава Община Стара Загора от ангажименти по
договора и го прекратява.
4.4. Финансови предложения, които надхвърлят определения бюджет,
ще бъдат отхвърлени.
4.5. Срокът на предоставяне на социалната услуга от кандидата е 3
години, считано от датата на подписване на договор, като периодът от
една година от сключването му се счита за изпитателен.
5. Необходими документи за участие в конкурса:
5.1. Документи за регистрация на кандидата
а) копие от съдебно решение;
б) копие от удостоверение за актуално състояние – издадено не по-рано
от 1 месец от датата на подаване на документите.
в) копие от регистрация по БУЛСТАТ
г) копие от удостоверение за вписване в регистъра на АСП – нотариално
заверено
д) копие от лицензията, издадена от ДАЗД – нотариално заверено.
5.2. Доказателства по т. 2.1. от заповедта / минимум 2 копия от сключени договори, референции и др./
5.3. Доказателства по т. 2.2. от заповедта / списък на специалистите,
работещи в организицията-кандидат; копия на документи, удостоверяващи професионалната им квалификация и професионален опит/.
5.4. Копия от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и
разходите на кандидата за предходните две години.
5.5. Удостоверения /оригинал/ от съответните компетентни органи за:
а) наличие/липса на задължения пред НАП
б) наличие/липса на изпълнителни дела
5.6. Удостоверение от съответния съд, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност и не е в производство за обявяване в несъстоятелност
5.7. Свидетелство за съдимост на представляващия юридическото
лице
5.8. Детайлизирана програма за развитие на социалната услуга в съответствие с нормативните изисквания за три годишен период която

включва: цел и задачи на предоставяната услуга, график на дейностите,
управление на услугата, бюджет (прогнозата за бюджет се прави на основание единните стандарти за делегирани от държавата дейности по
решение на МС) и обосновка на заложените разходи, начин на разходване
на средствата, работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите, наличен персонал, досегашен опит в сферата на социалните услуги,
съотносимост към критериите и стандартите за качество на социалните
услуги, финансова устойчивост, описание на партньори и участието им
в програмата /ако има такива/, стратегия за устойчивост на услугите и
преодоляване на рисковете, други.
5.9. Всички документи, за които не е изрично упоменато друго трябва
да се представят в оригинал или копие, заверено от кандидата с подпис
и мокър печат.
6. Краен срок и място за подаване на документите:
6.1. Документите се подават лично, в запечатан, непрозрачен плик в
стая 719, ет. 7 в сградата на Община Стара Загора в срок 45 дни от публикуването на обявата в един местен и един национален ежедневник.
6.2. Върху плика кандидатът посочва наименование, точен адрес за
кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес.
6.3. Всички документи, подготвени от кандидатите трябва да бъдат на
български език. Документи, чиито оригинал е на чужд език, се представят
и в легализиран превод на български език.
7. Дата, час и начин на провеждане на конкурса
7.1. Конкурсът ще се проведе на два етапа
Първи етап: Комисията назначена със заповед на кмета разглежда
представените от кандидатите документи, проверява наличието и
редовността им. Кандидат, който не отговаря на условията за участие
се отстранява.
Втори етап: Комисията разглежда, оценява и класира представените
програми за предоставяне на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция на деца”.
7.2. Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на
тяхното постъпване в Общината.
7.3. При наличие на единствен кандидат, същият може да бъде поканен
писмено за договаряне, проведено от комисията.
7.4. Конкурсът ще се проведе неприсъствено за кандидатите на
30.05.2011г. от 14.00 часа в сградата на Община Стара Загора от комисия,
определена със заповед на кмета на общината.
8. Критерии за оценяване – комисията извършва оценка на кандидатите по следните критерии:
8.1. Съответствие на кандидата с предварително обявените условия
– 5 точки
8.2. Опит на кандидата в предоставянето на социални услуги – 20
точки
8.3. Работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите – 20
точки
8.4. Финансова стабилност на кандидата – 10 точки
8.5. Представена от кандидата програма в съответствие с изискванията, описани в заповедта – 40 точки.
8.6. Възможност за привличане на допълнителни средства – 5 точки
9. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса
На основание протокол изготвен от комисията по т. 7, Кметът на
общината в 3 дневен срок след съставяне на протокола по чл. 38, ал. 5 от
ППЗСП издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат.
Договор може да се сключи и при наличие на единствен кандидат чрез
пряко договаряне часа.
  Допълнителна информация на тел. 042/ 614 872, 042/ 600 484 и
042/ 614 879

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

Търгове, конкурси, Корпоративни промени,
Покани за обществени поръчки, Търгови предложения Изменения по наредби,
Процедури по приватизация, Уведомления и други обяви от частната и държавната сфера
За допълнителна информация и заявки: тел.02/4395 853, e-mail: reklama@pari.bg
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Съдебната битка
за Facebook приключи

Съдът отмени иска на двамата братя Тайлър и Камерън Уинкълвос,
че Марк Цукърбърг им откраднал идеята за социална мрежа
Федерален апелативен съд
сложи точка на съдебното
дело, заведено от двама
близнаци от Харвард Тайлър и Камерън Уинкълвос, които обвиняват
Марк Цукърбърг в кражба
на тяхна идея за социална
мрежа. Съдията е заявил,
че двамата трябва да се
придържат към предишно
споразумение, което вече
са направили с Facebook,
тъй като са прекалено
добре информирани, за да
бъдат подведени.
Двамата братя заведоха
дело срещу компанията
на Марк Цукърбърг през
2004 г., твърдейки, че основателят на Facebook е
предложил да помогне на
близнаците за техния проект за социална мрежа, но
в действителност само го
е забавил и е стартирал
собствения си проект.
След проведена медиация двете страни са постигнали споразумение,
според което Уинкълвос
получили 20 млн. USD
и един милион акции на
Facebook за своята компа-

ния ConnectU.
Неизгодно положение

Съдебният спор, който играе ключова роля в хитовия
филм “Социалната мрежа”,
обаче продължи, когато двамата братя заявиха, че от
Facebook са ги заблудили за
стойността на акциите и че
имат право на четири пъти
повече акции. В понеделник
окръжен апелативен съд реши, че братята не са били
излъгани или лошо представени, така че съдебният
театър трябва да приключи.
Според съдията по делото
Алекс Козински двамата
братя - бивши олимпийски състезатели - са били
наясно какво подписват,
когато са сключвали споразумението с Цукърбърг.
Тъй като те са се занимавали с открития, те са имали
достатъчно информация за
своите противници. Освен
това двамата Уинкълвос
са довели половин дузина
адвокати на медиацията,
в която е участвал и техният баща Хауърд Уинкълвос, бивш преподавател

▶Социалната мрежа вече се оценява на 50 млрд. USD

по счетоводство в бизнес
университета в Уортън. По
мнението на съдията двамата са в крайно неизгодно
положение, що се отнася
до отмяната на сключеното
споразумение, тъй като са
били отлично запознати с
детайлите по него.

Край на делата

“С помощта на екип от адвокати и финансови консултанти те са направили
сделка, която изглежда благоприятна при сегашното
състояние на пазара”, пише
Козински, обръщайки внимание, че стойността на

снимки bloomberg

акциите, които близнаците
притежават, продължава да
расте, докато инвеститори продължават да наливат
пари във Facebook. Социалната мрежа вече се оценява
на 50 млрд. USD. Съдията
казва, че поради някаква
причина близнаците Уин-

кълвос са решили, че искат
да се оттеглят от споразумението, но съдът не може
да ги остави да го направят.
“В даден момент процесът трябва да се приключи.
Този момент настъпи”, се
казва в заключението на
Козински.

Nokia се готви за масови съкращения
Компанията постоянно губи пазарен дял
при смартфоните,
но се надява да го
компенсира чрез продажби на обикновени
мобилни телефони
в развиващите се
икономики

▶Nokia ще съкрати над 6000 служители през следващите 12 месеца, обяви
главният изпълнителен директор на компанията Стивън Елоп

Nokia ще се изправи пред
най-голямото съкращение
на работници от 20 години
насам, докато най-големият
производител на мобилни
телефони в света се подготвя за началото на партньорството си с Microsoft. Очаква
се до края на месеца да бъде
обявено намаляването на
развойната дейност, което
ще засегне над 6000 работници, казват източници от
най-големия финландски
профсъюз Pro. Това представлява 38% от работещите в
сферата на разработките във
финландската компания. На
11 февруари новият директор на Nokia и бивш служител на Microsoft Стивън
Елоп обяви, че производителят на мобилни телефони
ще започне да използва за
своите смартфони единствено операционната система
Windows Phone 7, разработена от американската

компания, и ще изостави
своята Symbian.
Орязване на разходи

Това е най-голямата вълна от
уволнения от периода между
1990 и 1993 г., когато компанията намалява работната
си сила с една трета, докато
разпродава всички свои дейности, които не са свързани
с мобилни телефони. Сегашните съкращения също ще
бъдат извършени поетапно
през следващите 12 месеца и
ще продължат поне до 2012 г.
Nokia има около 21 хил. служители във Финландия, около 16% от всички нейни работници, включително тези,
заети в партньорството със
Siemens. Съвместното предприятие Nokia Siemens още
през ноември 2009 г. обяви
плановете си да съкрати 5760
работници, или общо 15%
от всички 60 хил. позиции,
разкрити при създаването
на дружеството през 2007 г.
След приключването на съкращенията Nokia ще трябва
да намали и бюджета си за
изследвания и разработки
с една трета в сравнение с
нивата от 2010 г., или около
1 млрд. EUR.
Завръщане
към основите

Бюджетът на Nokia за раз-

работки през 2010 г. е бил 3
млрд. EUR (4.3 млрд. USD)
- два пъти повече, отколкото
целият бюджет на Apple в
същата сфера, който е само
1.78 млрд. USD. Въпреки
огромната разлика компанията няма какво да покаже
за всички тези похарчени
пари - бордът на директорите на Nokia очаква нейният
пазарен дял в областта на
смартфоните да се свие още
повече, казва Йорма Олила, председател на борда и
бивш главен изпълнителен
директор. През 2007 г. делът
на операционната система
Symbian е бил 64% от пазара на смартфони, сочат
данни на Gartner. Появата на
изключително успешните
iPhone и телефоните, базирани на операционната система Android обаче, са свили
дела на Symbian до 38% през
изминалата година, а през
тази се очаква той да спадне
до едва 19%. Въпреки това
компанията се надява да продаде около 150 млн. Symbian
телефони през 2011 г. Nokia
също така ще се опита да
засили бизнеса си с обикновени клетъчни телефони
в развиващите се страни,
където според множество
анализатори има огромни
възможности за растеж.
Пламен Димитров
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Големите транспортни
компании отчитат до 20% ръст
Увеличението на
експорта стимулира международния
транспорт и спедиция,
но цените на горивата
задържат по-бързото
възстановяване и на
двата сектора
Бизнесът с транспорт и спедиция на стоки отбелязва устойчив ръст през последната
една година, като през 2011 г.
резултатите определено ще
са по-добри, категорични са
представителите на водещите компании в бранша. Увеличението на експорта, което
за 2010 г. е близо 60% по
данни на НСИ, е основният
двигател за положителната
промяна. В същото време
по-бързото възстановяване
на транспорта и спедицията се задържа от постоянно
увеличаващите се цени на
горивата и петрола.
Автомобилният
транспорт е най-динамичен

Към момента най-динамично
е развитието на автомобилния транспорт и спедиция,
които по данни на Българската асоциация за транспорт, спедиция и логистика

(БАТСЛ) имат дял 70%. Големите компании отчитат до
20% ръст на обема, обясни
собственикът на "Скорпион
Шипинг" Юрий Шиваров.
В момента конкуренцията в
този сегмент обаче е сериозна, като според прогнозата
на президента на БАТСЛ
Георги Минчев до края на
годината може да отпаднат
до 30% от превозвачите (интервю с него на стр. 21).
Развитието на железопътния
транспорт и спедиция, макар
и 2.5 пъти по-евтини от автомобилния, е възпрепятствано
от липсата на реформи в сектора, добавя Минчев, който
като управител на "Транс
Балкани" е специалист и в
тази област.
Липсват инвестиции
в пристанищата

Липсват инвестиции и във
водния сектор, например за
развитието на контейнерния
превоз, заради което Варна и
Бургас губят конкурентните
си предимства за сметка на
пристанищата в Констанца и
Солун, коментират фирмите,
които предлагат воден транспорт и спедиция. В отделни
държави между 5 и 25% от
превозваните товари годишно се пренасочват към контейнерен транспорт, отчита

Специализация
Кой какво вози
▶С автомобилен транспорт обикновено се пренасят храни и бързооборотни
стоки, с железопътния
- твърди и течни горива,
строителни материали,
тежко оборудване.
▶Водният транспорт е
свързан с контейнерни пре-

собственикът на "Мобиле"
ООД Ангел Сафев. Той добавя, че все пак българските
пристанища са спечелили
през 2010 г. заради стачките в
Солун и поне при обработката на контейнерни товари са
успели да достигнат нивата
от 2007 г.
Нови такси
оскъпяват
авиопревозите

При авиопревозите има потенциал за двойно увеличаване на дела докъм 7-8%,
но все още високите цени
на услугите не позволяват
това да се случи. С въвеждането на нови такси, например т. нар. зелена такса за
емисиите въглероден двуокис, цените на транспорта
и спедицията по въздух ще
се увеличат допълнително,

вози, като обикновено се
използва за превоз на насипни материали като пясък,
рудни концентрати и др.
Той е най-ефективен при
превози на дълги разстояния.
▶Въздушният транспорт
е за скъпоструващи и неголеми по обем стоки, например лекарства, мобилни
апарати, медицински пратки и т.н.

КАК СЕ РАЗПРЕДЕЛЯ СПЕДИЦИЯТА
СПОРЕД ВИДА НА ТРАНСПОРТА
Въздушен �%
Автомобилен ��%
Воден ��%

Железопътен ��%

коментира Александър Николов, мениджър "Въздушен
транспорт" в "Орбит" ООД.
Пред сектора е имало и друго
предизвикателство - присъединяването на България към
Европейския съюз. Това е
довело до отлив на поръчки
и пренасочването им към
автомобилния транспорт,
който, макар и обвързан с
немного евтините горива, е
свързан с по-ниски разходи
в сравнение с въздушния.

Източник: Българската асоциация
по спедиция, транспорт и логистика
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Интервю Георги Минчев, президент на Българската асоциация по спедиция, транспорт и логистика

30% от автомобилните
превозвачи ще отпаднат
до края на годината
Железопътният
транспорт излиза до
2.5 пъти по-евтино,
но за последните
20 години намали
обема си с 90%,
защото секторът не се
реформира
▶Господин Минчев, усеща
ли се вече съживяване на
бизнеса, свързан с транспорт и спедиция, с оглед
на това, че износът се
увеличава?

- Още от есента на миналата година вече се чувства
забележимо съживяване на
транспортния сектор. Има
ясен, постоянен и устойчив
ръст на превозите при различните видове транспорт.
Основната причина за това
действително е увеличението на износа. Влияние
оказват и сезонни фактори.
Сега например, през пролетта, намаляват обемите в
сектори като туризъм, селско стопанство и т.н., което
пряко или косвено влияе и
на нашата дейност. Цветната
металургия се развива добре
и се увеличават обемите.
Разширяват се или се създават нови производства.
Очакваме новите проекти

Визитка
Кой е Георги
Минчев
▶ Георги Минчев е председател на УС на Българската асоциация за спедиция, транспорт и логистика (НСБС) от 2006 г.
▶ Той има близо 20-годишен стаж в транспортния бранш. Управител е
на компанията за транспорт и спедиция “Трансбалкани” ООД.
▶ В периода 2000-2003 г. е
бил председател на контролния съвет на НСБС и
председател на секцията
по железопътен транспорт.
▶ От 2001 г. е заместникпредседател на Българо-руската търговскопромишлена палата и
съпредседател на смесената комисия по въпросите на транспорта и
комуникациите на Българо-руския бизнес форум.
▶ Завършил е Университета за национално и световно стопанство със
специалност социалноикономическа информация, има специализация и
по статистика.

в машиностроенето. Има
обаче и негативни примери
- обемите на транспортираните метали от черната
металургия драстично намаляха заради затварянето
на “Кремиковци” и едва ли
ще бъдат възстановени в
бъдеще. Но като цяло тенденцията е положителна и
устойчива.
▶Кой от видовете
транспорт преобладава в
сферата на спедицията и
логистиката?

Заради голямата
конкуренция повечето
превозвачи по-скоро
предпочитат да намалят
печалбите си, отколкото да
увеличават цените. Дори
и водещите са принудени
да работят много близко до
себестойността, а понякога
дори и на загуба

- На първо място е автомобилният транспорт с дял от
около 70%, следван от водния, който заедно с пристанищните обработки има дял
от около 15%, железопътния
- 12%, и въздушния, който е
около 3%. През последните
20 години делът на автомобилния транспорт взривно
се увеличи за сметка на железопътния и водния. Железопътният загуби 90% от
физическите си обеми от
90-те години към момента.
Въздушният има увеличение
от няколко пъти и сериозна
перспектива в бъдеще. Смятам, че той може да достигне
дори 7-8%.
▶Доколко значителният спад на товарите
превозвани с влакове е
свързан и с бавната и
проблемна реформа на
железопътния сектор?

- Категорично една от сериозните причини за драматичната загуба на пазарен
дял е невъзможността на
българския железопътен
транспорт и на политическото ръководство на държавата да намерят адекватни
инструменти за реформа.
Разломът между отделните
видове транспорт е свързан и с либерализацията на
пазара. Водният транспорт
бе либерализиран почти на
95%, тъй като той винаги е
бил свързан с межуднародни
води, а след приватизацията на морския и речния
флот този процес приключи окончателно. Автомобилният транспорт също
се либерализира успешно и
бързо с раздържавяването на
СОМАТ и регионалните автомобилни предприятия. В
железопътния сектор обаче
това не бе така. Технологично и организационно той е
много по-сложен. Затова и се
подходи по неправилен начин - щом е сложно, да не се
занимаваме с него. Така железниците бързо започнаха
да губят привлекателност, да
изостават от потребностите
на клиентите си. В резултат

СНИМКА БОБИ ТОШЕВ

30-35%

▶е делът на горивата
в себестойността на автомобилния транспорт

на това голяма част от предприятията, които използваха железопътен транспорт,
решиха да си купят камиони. Фактът, че превозът
с железници излиза до 2.5
пъти по-евтино, не можа да
преодолее липсата на пазарна ориентация и гъвкавост.
Железопътният транспорт
е евтин и екологичен, но
невинаги удобен. Той все
още има потенциал, имаме
една от най-добре развитите
железопътни мрежи в Европа, за съжаление в лошо
техническо състояние. Но
към момента, за да работите
с железниците, трябва да сте
поне половин железничар.
▶Какво според вас трябва да се направи, за да се
използва потенциалът
на железопътния транспорт?

- Без сериозен финансов
ресурс никаква реформа не
може да се направи. Така
както се развиват нещата,
до 2-3 години ще останем
без държавни железопътни
превозвачи. С отделянето
на инфраструктурата от

превозите либерализацията
на пазара бе решена частично и инфраструктурата
вече може да се използва
не само от български, а и от
чужди превозвачи. Частните
превозвачи имат около 25%
пазарен дял в превоза на
товарите. Сигурен съм, че
скоро ще има забележима
либерализация и при пътническите превози.
▶Как и доколко цената на
горивата повлия на услугите, свързани с транспорт и спедиция?

- В момента делът на горивата в себестойността на
автомобилния транспорт е
между 30 и 35%. Устойчивата промяна на цените им
директно се отразява и върху
себестойността на услугите
на превозвачите, евентуално
с лаг от 1 до 3 месеца. Друг
е въпросът, че те не могат
да си позволят да отразят
тази промяна в цените за
крайните клиенти. Заради
голямата конкуренция повечето по-скоро предпочитат да намалят печалбите
си. Превозвачите, дори и

водещите, са принудени да
работят много близко до
себестойността, а понякога
дори и на загуба, защото
пазарът не им позволява да
защитят справедлива цена
на услугата.
▶Толкова ли е силна конкуренцията в бранша?

- Конкуренцията е благо, но
когато се изроди в “бой в
калната локва”, никой няма
полза. А сега ситуацията
при нас е точно такава. Има
свръхпредлагане на транспортни услуги и свръхналичие на транспортни единици. Освен това се увеличава
и конкуренцията от чужбина. А няма толкова работа
за всички. Затова прогнозата
ми е, че до края на годината
ще отпаднат около 30% от
автомобилните провозвачи.
Не е нормално автомобилните превози да са достъпни
като дейност за всеки, да
няма достатъчно регламенти
и да действат само общите
пазарни механизми. В един
момент се оказа, че компании, които са инвестирали
в камиони за превоз за своя
сметка, по време на кризата
излязоха на пазара на автопревозите и предложиха
дъмпингови цени. Те не само
не плащат нищо за лицензи и
не отговарят на необходимите услови за безопасност, но

и изядоха вътрешния пазар
на превозите.
▶Кой вид спедиция преобладава - вътрешната или
международната?

- Браншът е ориентиран
преди всичко към международния транспорт и спедиция, към външнотърговския
оборот на страната. Поради
малката площ на страната стопанските субекти си
организират вътрешните
превози сами. По-малките предприятия си купуват
микробусчета. А големите,
например тези, които строят
магистралите, си имат собствен автопарк.
▶Как ще се отрази на
транспорта и спедицията влизането на България
в Шенген?

- Не смятам, че ще има някакво отражение нито на
вътрешнообщностните, нито на извънобщностините
доставки. Възможно е и със
сигурност ще се отрази на
туризма, на туристическия
поток, който идва от страни
извън Шенгенското пространство. За тези туристи
ще има по-трудни и може
би по-скъпи визови процедури, което може да намали
притока на туристи оттам за
известен период от време.

Дарина Черкезова
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►Продължение от стр. 20

По-високи цени, помалко печалби

Горивата, инфлацията,
по-високите разходи за
труд - всичко това води и
до увеличаване на цените
на услугите в сферата на
транспорта и спедицията,
коментират мениджърите
на всички компании. Според оценката на Шиваров
при автомобилните превози
увеличението е около 1215% на годишна база. В същото време обаче повечето
от компаниите се опитват да
задържат цените си за сметка на по-ниската печалба,
тъй като и конкуренцията в
сектора е голяма и никой не
може да си позволи да губи
трудно извоювани позиции.
В автомобилния бранш това
е особено остър проблем,
тъй като има и немалко
компании, които предлагат
оферти с дъмпингови цени, работят нелегално или
просто търсят вариант да
извършат превоза самостоятелно.
До Европа и на изток

Транспортът и спедицията са свързани основно с

международни поръчки.
Вътрешният пазар е сравнително слабо развит, тъй
като и разстоянията не са
много големи. Вносът на
стоки също преобладава
над износа, като съотношението им е около 85
към 15, отчитат от "Скорпион Шипинг". Пазарите,
с които се работи при различните видове транспорт
и спедиция, са основно
от Европа и по-малко от
Близкия или Далечния изток. Според превозвачите
влизането на България в
Шенген не би трябвало
да повлияе на дейността
им. Единственото, което
ги "плаши", са по-високи
цени на горивата и липса
на държавна воля за инвестиции в инфраструктура - сухопътна, водна и
въздушна. България има
изключително добро географско местоположение,
което е много важно за
транспорта и спедицията,
само трябва да го използваме максимално, казват
мениджърите на фирмите
от сектора.

Вие избирате,
те доставят
Посредниците за пазаруване от
чужбина се борят за оцеляване

Димо Гочев,

управител на Delivery Shop

Бум и затишие

"Сайтовете за посредничество никнат като гъби", твърди
Димо Гочев. Според него
проблемът е, че потребителите, които използват подобен тип услуги, са малко.
Напоследък интересът към
услугата е доста спаднал,
допълват и от edepot-bg.com.
"Въпреки че имат опции и
избор да си поръчат стоки
онлайн, хората просто нямат
възможност. Фирмите се опитват да се задържат на пазара", казват оттам. И въпреки
това според тях конкуренцията се отразява добре, защото
се популяризира онлайн търговията като цяло.
Потребителите се ориентират все повече към пазаруването онлайн, но от
Delivery Shop казват, че въпреки големия интерес не
всяко запитване се реализира
в поръчка. Гочев е на мнение,
че у нас има място за подобни фирми, но те все още не
са достатъчно утвърдени и
популярни сред хората.

Дарина Черкезова

Коментари
По суша
Юрий Шиваров,

собственик на "Скорпион Шипинг"

Автомобилният транспорт и
свързаната с него спедиция
отбелязаха устойчив ръст за
последната една година. Големите транспортни компании
говорят за ръст на превозите
с 20%. В същото време цените на транспортните услуги нараснаха с 12-15% заради
промените в цените на горивата. Заплащането на труда и инфлацията са допълнителни
фактори, действащи в посока увеличение
цените на услугите

Вода
Ангел Сафев,

собственик на "Мобиле" ООД

Между 5 и 25% от превозваните товари годишно се
пренасочват към контейнерен транспорт и това е една
от основните тенденции в
момента. Причините са, че
има по-голяма прогнозируемост, по-ниски
разходи и може да се превозват и по-малки
количества. България обаче не е достатъчно
подготвена за тази нова тенденция. Това е и
причината големите контейнерни товари да
бъдат насочвани например към Констанца
и едва след като се направи претоварване
на по-малък плавателен съд, те да стигат
и до България. А това оскъпява услугата и
самите стоки

Въздух
Александър Николов,

мениджър "Въздушен транспорт" в "Орбит" ООД

Има леко подобряване на пазара.
Заради повишаването на цената на петрола обаче цените за
въздушни превози се увеличаваха
постоянно, което задържа по-голямото им развитие. Компаниите
се опитват да не променят цените за сметка на
печалбата си, но това невинаги е възможно. От
около 50 фирми, които работят на софийското
летище, вече 2-3 дори затвориха. С въвеждането
на нови такси, например т. нар. зелена такса за
емисиите въглероден двуокис, цените на транспорта и спедицията по въздух ще се увеличат
допълнително.

Трябва да
изминат
поне 2-3 години,
за да се промени
съществено
онлайн пазарът

Сигурно ви се е случвало да
си харесате нещо в eBay или
Amazon, но да няма как да
си го набавите в България.
Или пък да си харесате нещо в България, което е пет
пъти по-скъпо, отколкото в
Германия или САЩ. Разбира
се, когато на пазара се появи
ниша, тя винаги се запълва.
Така се появяват посредническите фирми, които срещу
определена такса извършват
поръчката вместо вас, получават доставката на свой
адрес в чужбина и я транспортират до вас.
Таксата на повечето посредници се определя по
следния начин: заплаща се
цената на стоката в съответния сайт, цената на транспорта от сайта до складовата
база на посредника, както и
транспортът до България с
определена такса на килограм от поръчаната стока.
В повечето случаи това е
единственият вариант да си
купиш нещо от разстояние,
така че надценката е разумният компромис на потребителите.
На пазар в Англия,
Германия и САЩ

"Проблемът е, че повечето
европейски уебсайтове не
доставят директно до България. Също така има стоки,
които отсъстват на евро-

Акценти

▶Дрехите са стоката,
която българите поръчват
най-често от чуждестранни
сайтове
▶Най-често клиентите
пазаруват индивидуално,
но все по-често поръчват
заедно или правят заявка за
стоки от няколко магазина,
за да намалят разходите си
▶Напоследък цените от
Европа спаднаха и вече се
поръчва основно от Европа,
коментират посредници за
онлайн пазаруване

пейския пазар, а в САЩ ги
има - определени модели от
спортните стоки например",
споделят от сайта edepotbg.com. При тях се поръчва
основно от Англия, САЩ
и Германия. "Напоследък
цените в Европейския съюз
спаднаха и се поръчва основно от Европа", допълват
от посредническата фирма.
Най-популярните сайтове
при тях са sportsdirect.com
и eBay.
"През последната година най-много се купува от
Англия", казва Димо Гочев,
управител на Delivery Shop.
Друг голям пазар е германският. Според Гочев
конкуренцията там е голяма и в портали като eBay
може да се намери всичко

на много добра цена. От
Delivery Shop разказват,
че получават най-често
поръчки за дрехи, по-рядко за техника, а козметика
и други продукти се поръчват много рядко. Като
цяло това е характерно и за
поръчките, които минават
през други посреднически
компании.
Онлайн пазарно
поведение

Най-често клиентите пазаруват индивидуално, но
има практика хората да
поръчват и заедно или от
няколко магазина в една
заявка, за да си спестят разходи. Напоследък обаче все
по-рядко се случва дадена
стока от САЩ да излезе с
по-ниска цена от България.
"Пазарът се сви и цените се
понижиха много. Ако дадена
стока е струвала 800 лв., сега
струва 650 лв.", коментира Гочев. Той пояснява, че
хората купуват от чужбина
по-скоро заради нагласата, че
там е по-качествено.
Дори и цената в САЩ
да е по-ниска, при внос
у нас се заплаща ДДС и
мито и цената става същата като в Европа. Найголяма разлика в цената
обикновено се търси при
електрониката, отчитат
посредниците.

Да очакваме ли
промяна

Търговците не очакват скоро
големите магазини да започнат да доставят до нас. Самият магазин не може да решава
еднолично дали да доставя
конкретна стока, често самият производител отбелязва
в специално споразумение,
че изключва доставката на
стоките си до определени
държави. "Има много производители, които си поддържат около пет страни за
доставка и не искат да чуят
за други дестинации", казва
Гочев. Дори и клиентите да
се свържат с магазина със заявка за доставка до България,
обикновено няма полза.
"Трябва да изминат поне
2-3 години, за да се промени
съществено онлайн пазарът. След по-голям натиск
от страна на потребителите
ще дойде промяна", твърди Димо Гочев, като според
него това няма да се случи в краткосрочен план. А
причините за по-бавното
узряване на онлайн пазара
са много: някои хора нямат
възможност да пазаруват онлайн по финансови причини
или поради липса на карти
за международни плащания, други не смеят заради
подаването на поверителна
информация, а трети въобще
и не подозират, че има такава
възможност.
Теодора Мусева
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Електронната
търговия е двигател на
куриерския бизнес
След двуцифрените
спадове се очаква
през 2011 г. да има
поне 3-4% ръст на
поръчките в бранша
Куриерските компании вече
не разчитат на традиционните куриерски услуги, а на
електронната търговия и на
поръчките за пренос на поголеми пратки. Това показа
проучване сред представителите на водещи компании
от сектора.
“Вече не се пренасят стандартни пратки, а такива над
20 кг”, коментира Людмил
Йосифов, председател на
Асоциацията на българските куриерски оператори и
изпълнителен директор на
“Полипост поща и логистика” ЕАД. Той и всички негови колеги са категорични,
че засилването на онлайн
продажбите е помогнало
на куриерите, които са се
ориентирали навреме за
новите тенденции.

3-4% спрямо 2010 г. Причината за съживяването на
бранша ще е точно интернет търговията, смятат мениджърите.
Отражението на
кризата

“До 2009 г. фирмите имаха
бурен ръст на продажбите,
като на годишна база се отчитаха скокове от над 25%.
Компаниите отчитаха единствено растеж на приходите
и повечето се оказаха неподготвени за резкия спад
от над 10% през 2009 г.”,
обяснява Крумов. Той казва
още, че профилът на изпращаните пратки вече рязко
се е променил. Така например силно са намалели
тези с най-висока добавена
стойност (например експресните услуги) за сметка
на увеличено търсене на
планирани и по-бавни,

т. е. икономични услуги.
За по-малко пари

По време на кризата всяка
компания реагира по свой
начин, но най-масовата и
първосигнална реакция
беше рязкото сваляне на
цените или предоставяне на
значителни отстъпки. Това
доведе до още по-голямо
намаляване на приходите
и впоследствие до изчезването на някои малки и
средни играчи на пазара,
казва Крумов.
Цените на петрола обаче оказват влияние и в
куриерския бизнес
и затова след миналогодишното
свиване на цените от начало-

то на 2011 г. те вече тръгнаха нагоре. Увеличението е
предимно при куриерските
пратки. За хибридната поща
няма увеличение, тъй като в
този случай относителният
дял на горивата е малък и
има масово пренасяне на
пратки, обяснява Людмил
Йосифов.
В бъдеще куриерските
фирми ще продължават да
инвестират в разнообразяване на услугите си, в повече IT и технологични решения и тъй като не
всичко зависи
от тях, ще се
надяват цената
на петрола да
се укроти.
Радослава
Димитрова

Ново начало

Още в края на миналата
година компаниите от куриерския бизнес се насочиха
предимно към пратки, свързани с електронната търговия, която се развиваше и
доста добре в сравнение с
изпращането на “стандартни” пратки. Именно в това
направление куриерските
фирми видяха спасение и
начин да излязат от кризата.
“Основният двигател на
възстановяването на пазара
ще е ръстът при доставката на пратки, свързани
с продажби по интернет”,
обясни Радослав Крумов,
управител на “Рапидо”. Той
допълни, че ако сега бизнесът се развива по модела
business to business (B2B),
сега ще има преориентация - business to customers
(B2C).
Представителите на водещите компании в сектора
коментираха, че ако за 2010
г. поръчките са се свили с
15-20% на годишна база,
в края на 2011 г. вече може
да се очаква увеличение от

Блиц
Радослав Крумов, управител на “Рапидо”

Интернет
продажбите ще
доведат до ръст в
куриерския бизнес

снимка боби тошев

Оборотите в нашия
сектор ще са поголеми не само заради
възстановяването
на икономиката,
но и заради
преструктурирането
на бизнеса
▶Господин Крумов, как
се развива куриерският
бизнес сега?

Предложение
Куриерите искат да
разпространяват директна
реклама
▶ Доставката на директна адресирана
реклама от куриерски компании е забранена. Ако това се разреши, поръчките
в сектора ще се увеличат и затова от
сектора настояват за законодателни

промени.
▶ “В Европа директната реклама е легализирана. Продават се т. нар. пощенски
адреси и куриерските оператори може
да разнасят директна реклама”, коментира Людмил Йосифов, председател на
Асоциацията на българските куриерски
оператори.
▶ В другите европейски държави тази
реклама и хибридната поща в пъти
надминават стандартните куриерски
пратки.

- Фирмите са по-скоро
умерени оптимисти за очак
вания ръст. Основните компании на пазара планират
слаб растеж през 2011 г.
Основанието за това е растежът при чуждите компании. От последните месеци
на 2010 г. се усеща и слабо
раздвижване на вътрешното търсене. Освен това
някои използваха кризата,
за да оптимизират своята
структура и да предложат
на пазара услуги, които
дават повече добавена стойност на клиентите, при това
на добра цена.
Основният двигател на
възстановяването на пазара ще е ръстът при доставката на пратки, свързани с
продажби по интернет, или
иначе казано, ще има преориентиране на пратки от
business to business (B2B)
към business to customer
(B2C).
▶Каква е прогнозата ви
за развитието през тази

година?

- Основният макрофактор ще са икономическият
ръст и подобряването на
бизнес климата. Оборотите
в нашия бизнес ще са по-големи не само заради възстановяването на икономиката,
но и заради преструктурирането на бизнеса.
▶Кои са “стълбовете” на
бизнеса, на какво залагате най-много?

- За да преодолеем предизвикателствата на кризата и за да извлечем полза
от създалата се ситуация,
ние заложихме на няколко
мерки, които може би са
използвани и от колегите ни. Това са например
наличие на пари в брой
като буфер при несигурни
парични потоци, оптимизиране на процесите вътре
в компанията, водещо до
намаляване на разходите
и по-добро обслужване,
инвестиции в нови IT решения и др. В категорията
на новите ни предложения
може да влязат и тези за
компании с голям документооборот, продукти с
висока добавена стойност,
като same day delivery до
всяка точка на България за
6 часа, експресни градски
услуги в рамките на 1, 2
и 3 часа от заявката и др.
Основното е да се отговаря
на индивидуалните нужди
на всеки клиент.
Радослава Димитрова

Големите компании разчитат и на франчайзинга Оптимисти сме за
Сайтовете
Пазарът се преструкват да работят с Европа.
резултатите през 2011 г.
турира и възложителиИма и друга тенденция
Людмил Йосифов,

те, свързани с каталожната търговия и пратките с наложен платеж,
са основно сайтовете за
електронна търговия.
Универсалните услуги
все повече и повече
намаляват, като основните възложители там са
държавните институции.
Големите компании
възлагат дейността си
на франчайзинг и все
повече оператори започ-

председател на Асоциацията на
българските куриерски оператори и изп. директор на “Полипост
- поща и логистика” ЕАД

за
електронни
услуги и
държавните
институции
са основните
възложители

- операторите обработват пратки, които нямат
характер на куриерски
услуги. Те са големогабаритни пратки, които
излизат от куриерската
форма. Компаниите
навлизат в логистичния
бизнес.

Това е тенденция,
която се наблюдава от
миналата година. Не се
пренасят вече стандартни пратки, а над 20 кг.

Нашият сектор е индикатор за състоянието на
бизнеса и може да кажем,
че прогнозите на DHL
за развитие на пазара
до края на годината са
оптимистични. Позитивен сценарий говори за
достигането на нивата
от 2008 г. Компанията
разчита на положителните прогнози за развитието
на бизнеса и на усилията
си за привличане на нови
клиенти.

Снежина Казакова,

управител на DHL Bulgaria
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Героите от банкнотите

Кои са лицата върху българските пари, може да видите на изложбата
“Парите разказват”, която се открива днес в Софийската централна баня
Преди синът ми да разбере
какво представляват парите,
му показах една банкнота
от 10 лв. и го попитах какво
е това. “Чичо”, отвърна ми
той. Имаше предвид образа
на Петър Берон. В този момент осъзнах, че повечето от
нас въобще не подозират, че
носят, мачкат, стискат, раздават, спестяват, боготворят и
се разплащат с ликовете на
седмина българи, без дори
да знаят за съществуването
им в джоба си.
Познай кой те гледа

Следващия път, като си купувате баничка или телефон за
1000 лв., се загледайте в банкнотите. Замислете се каква
голяма част от българската
история тече между ръцете
ни всеки ден. Вгледайте се в
образите, със сигурност ще
разпознаете познати места:
Народния театър и Народната библиотека, Орлов мост и
Лъвов мост, Народното събрание, Рилския манастир.
Посланията

Ако се вгледате още по-внимателно, ще забележите, че
си купувате баничка със стра-

ници от историята и литературата ни: на банкнотите има
части от Зографския препис
на “История славянобългарска”, титулната страница на “Буквар с различни
поучения” от Петър Берон,
стихотворението на Стамболов “На моите другаре” и
строфи от “Сън за щастие”
и “Кървава песен” на Пенчо
Славейков.
А ако наистина ви интересува кои са тези седем души,
посетете изложбата “Парите
разказват”, която се открива
днес в Софийската централна
баня. Главните виновници за
изложбата са преподавателят
Юрий Вълковски, кураторът
Весела Ножарова и писателят Георги Господинов.
Експозицията е намерила
интригуващ начин да разкрие
малко известни детайли от
живота на “великолепната
седморка”.
С много лица

Героите от парите не са идентични с общопризнатите
национални герои - Ботев,
Левски, Борис I. Те са многостранно развити хора, които имат много лица (точно

“Бил мълчалив... Нея вечер не можах
да се вредя да кажа дума... Невизитни дрехи, невизитни обръщения,
думи понякога на ръба на приличието,
а понякога и през ръба. Едната му
обувка отдолу протъркана и ръката
му все вие и опъва брадата, кой знае
откога не виждала ножица...”
Спомен на Мара Белчева за Пенчо Славейков,
част от изложбата

като парите между другото).
Знаете ли например, че Алеко Константинов е вмествал писането в дейността си
на съдия и прокурор? Или
че Петър Берон всъщност
е започнал кариерата си като помощник-абаджия във
Варна, а после е станал гинеколог? Стамболов пък е
нежна душа и поет, завършил
Духовната семинария. Знаете
ли, че Пенчо Славейков и
Мара Белчева са били една
от най-екстравагантните и
интересни двойки в София в
началото на века?
Детайлите на фокус

Дизайнът на изложбата е минималистичен, вестникарски.

Детайлите са интригуващи,
доста лични, което създава
много различна историческа
картина. Това не е прашният,
учебникарски подход към
историята - тук тя оживява.
Разбираш, че тези хора са
били като всички нас - имали
са проблеми, не са им стигали парите, влюбвали са се,
погребвали са близките си.
И въпреки това са направили
много за България.
Това е историята, която искам синът ми да чете. Това е
историята, която ще говори
на младите и ще върне интереса им към миналото ни модерна, интерактивна и
много човешка.
Теодора Мусева

Блиц Весела Ножарова, автор на изложбата

Искаме да направим
историята жива и
непосредствена
▶Как ви дойде идеята за
изложбата?

- Изложбата е по идея на
Юрий Вълковски, един от
тримата автори в екипа.
Преди година той пътувал в
чужбина и една вечер сред
чуждоезична компания извадил българските банкноти
и започнал да разказва кои
са тези хора, какво са правили, започнал да разказва
за България, за нас, за себе
си. Образите, които носим
постоянно със себе си, историите, които са в джобовете
ни. После идеята престоя
известно време и малко
преди Нова година имахме
късмет да бъде забелязана
от рекламната агенция DDB,
които я предложиха на своя
клиент Алфа Банк за тяхната 15-годишнина.
▶Колко струва изложбата?

- Не мога да кажа точно,
но като замисъл и реализация беше доста скъпо начинание.
▶Към кого е насочена
изложбата?

Снимки Боби тошев

- Това е изложба, в която
публиката участва активно.
Такива изложби май у нас
досега не са се правили.
Искали сме тя да говори
на младите хора, да разказва различни истории на
различни нива. Има аудиофайлове, които правят историите и персонажите от
банкнотите по-осезаеми.
Има видеа, които допълват
историите. Има оригинални
предмети, взети от музеи,
собственост на Пенчо Славейков, на Алеко Константинов, работи на Иван Милев. Дори има стъкленици
с различни миризми, които
допълват разказа. Например
при Алеко има стъкленица
със силен мирис на розово
масло.

▶Кои от историите ви се
сториха най-изненадващи?

- Персонажите от банкнотите са толкова известни
исторически личности, че
някак са се превърнали в клишета, за които знаем твърде
малко. Не знаех, че Петър
Берон е бил удушен. Истински се развълнувах, когато
видях трите малки снимки
пейзажи, заснети от самия
Алеко. Сега е лесно да се
снима с фотоапарат, но в края
на XIX в. да снимаш пейзажи
е нещо изключително.
▶Мислите ли, че тези
хора биха реагирали, ако
знаеха, че ликовете им ще
бъдат сложени на банкноти?

- Различно. Със сигурност
свети Иван Рилски нямаше
да бъде съгласен. Все пак той
е светец безсребреник. За някои от тях това дори би било
комично, защото повечето са
живели скромно, дори бедно.
Май единствен богат е бил
Берон.
▶Как избрахте дизайна?

- Трябваше да бъде съвременно, модерно, да бъде
близко до сетивата на младия човек. Интерактивността
дойде от желанието да направим допира с историята пожив и по-непосредствен.

