Компании и пазари ▶ 11

Новини ▶ 4

Бизнесът ще атакува новия закон
“Литекс” и “Петрол” засега
за ВЕИ пред ЕК
са единствените
Новият закон няма да е добър
санкционирани по проверката и ще ограничава бъдещите проекти
за възобновяеми енергийни източници
на КЗК за пазара на горива
▶ Велизар Киряков, председател на Асоциацията
на производителите на екологична енергия

По-сиво
Понеделник
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USD/BGN: 1.35352

EUR/USD: 1.44500

Българска народна банка

Българска народна банка

-0.34%

+0.34%

Sofix: 442.79

-0.15%

Българска фондова борса

BG40: 130.93

-0.60%

цена 1.50 лева

Българска фондова борса

Скритата икономика в България е нараснала през последната година въпреки мерките
на правителството. Повече фирми декларират, че укриват обороти, данъци и осигуровки. В същото
време обаче скритата икономика сред населението намалява ▶ 6-7
Свят ▶ 8

Раул Кастро
затвърди
пътя на
реформите
в Куба

Компании
и пазари ▶ 10

Купувачът на
“Кремиковци” ще
бъде подложен
на пълна данъчна
проверка

Регионален
бизнес ▶ 18-23

Инвеститорите
не забравиха
Габрово дори
и по време
на кризата
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2 редакционна
Печеливш
Асен Ягодин

Губещ
Стоян Кушлев

▶ Асен Ягодин е новият председател на съвета на директорите и изпълнителен директор на Българската банка
за развитие. Той ще заеме мястото на досегашния шеф
Димитър Димитров. Ягодин беше изпълнителен директор
на Пощенска банка, както и председател на съвета на директорите на БФБ. Освен Ягодин има още четирима нови
членове на УС на банката 
▶ Повече подробности на стр. 9

Премиерът Бойко Борисов обяви, че ще уволни председателя
на Комисията за отнемане на имущество, придобито
от престъпна дейност, Стоян Кушлев. Той обясни, че
единствената причина да не го е направил досега е, че още
не е намерил подходящ човек за поста. Стоян Кушлев е
обвиняем по дело за конфликт на интереси и е назначен
начело на комисията в нарушение на закона.

Мнения
▶ Facebook обедини и
бенефициентите по
европрограми
▶ Чета и се удивлявам на
илюзиите и надеждите
на този човечец за
очакванията му, че
нещата стават по честен
и безпристрастен начин.
Тази програма трябва
да се казва Програма за
СЕЛСКИТЕ РУШВЕТИ. От
преки наблюдения твърдя,
че чиновниците от ДФЗ
конкурират по наглост
и корупция служителите
на КАТ. Също така е
повече от ясно, че те се
ползват със защитата на
управляващите, защото
в противен случай можеха
да бъдат разчистени тези
търтеи за отрицателно
време.
Наблюдател
Компании ▶ 11

Компании ▶ 12-13

“Елтрейд къмпани”
преведе всичките
316 млн. лв. за
“Кремиковци”

Кармен Нягу, регионален
мениджър на GE Energy:

Имате шанс да промените
енергетиката си, и то на
много добра цена

▶ Цветан Банков, синдик на “Кремиковци”

Петък

USD/BGN: 1.35812

+0.64%

EUR/USD: 1.44010

-0.63%

Sofix: 443.45

Край

15 април 2011, брой 73 (5132)

Българска народна банка

Българска народна банка

+0.83%

Българска фондова борса

BG40: 131.83

+0.17%

цена 1.50 лева

Българска фондова борса

на свободния достъп
С гласовете на ГЕРБ и “Атака” парламентът
ограничи достъпа до фирмените досиета
в Търговския регистър. Въведеното
изискване за електронен подпис или цифров
сертификат на практика ще позволи всеки
гражданин да бъде следен каква информация
търси в регистъра ▶ 4

Тема на деня ▶ 8-9

На няколко крачки
от по-гъвкавия
пазар на труда
Фирмите и работниците имат интерес от изясняване на правилата за
почасова работа, но неуточнените
въпроси все още остават

Компании ▶ 15

Weekend ▶ 22-23

“Лошите
банкери”
от Deutsche
Bank

Само три
листенца до
мъдростта
▶ Грег Липман

Чаят не е просто
напитка, а начин
да се откъснете от
ежедневието и проблемите

pari.bg Топ 3
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ЧЕЗ спря ТЕЦВарна. Причината
са големите
загуби, натрупани
от дружеството,
заради регулираната
ниска цена на
електроенергията.

2
3

Холандия
ограничава
наемането на
работници от
България и Румъния.
Световната
банка и МВФ
предупредиха за
нови опасности
пред глобалната
икономика. Зелик
призова за бързи
действия на банката
в подкрепа на
реформите в Близкия
изток.
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Снимка емилия костадинова

Коментар

Бойкот на глупостите
Неуморен дори и в
празничните дни,
министърът на земеделието и
храните Мирослав Найденов
призова този път гражданите
да бойкотират “тези големи
цени” на агнешкото месо
преди Великден. Лоялните
граждани може да се объркат
- само преди две седмици
същият министър ги призова
не да бойкотират, а да
купуват - “да се кооперират
по трима-четирима, за да
им излезе по-евтино”. До
Великден има още няколко
дни и министърът има време
за нов призив - например
гражданите да започнат да
празнуват с месо от кенгуру
вместо с агнешко. Но изобщо
не е необходимо да се стига
чак дотам, за да проличи
абсурдността на ситуацията.
Държавата дотолкова
се бърка в живота на
хората, че нахлуването на
министъра на празничните
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Държавата
дотолкова
се бърка в
живота на хората,
че нахлуването
на министъра
на празничните
трапези вече
наистина идва в
повече
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трапези вече наистина
идва в повече. Вероятно
производителите очакват
точно обратното от него - не
да се изявява като главен
диетолог на републиката, а
да промоцира българските
храни, като най-малкото не
призовава за бойкот. А иначе
гражданите не са статисти в
севернокорейска масовка и
не е необходимо някой да им
вдигне червеното флагче, за
да направят същото.
Независимо от министъра
бойкотът е налице - от
две години потреблението
спада и няма данни скоро
то да възстанови нивата си
от 2008 г. Когато намалява
търсенето, намаляват
и цените. Когато идва
Великден обаче, търсенето
се увеличава и ако
количеството е ограничено,
цените тръгват нагоре.
Това са базовите принципи
на икономиката и те не

се влияят от призивите
на министъра. Когато пък
цените се вдигнат още
повече, тогава някой ще
внесе по-евтино месо и
цените пак ще тръгнат
надолу. Невежите сравнения
между изкупната цена на
суровината и крайната цена
на продукта ни подготвят
за деня, когато министърът
ще твърди, че водата извира
безплатно от земята и няма
причина бутилираната
минерална вода изобщо да
струва нещо.
А призивът за бойкот
може да се окаже и
полезен, ако бъде насочен
не към търговците и
потребителите, а към
хората от властта - поне в
седмицата преди Великден
можете да намалите малко
популистките и антипазарни
изказвания. Да бойкотираме
глупостите! Празници са все
пак.
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Лукс

И дума не може да става за
нахлуване или окупация на Либия.
Ние сме длъжни да се придържаме към
резолюцията на ООН

359

▶ млрд. USD ще похарчат богатите американци за луксозни
стоки през 2011 г., което е с 26.6 млрд. USD, или 8%, повече от
миналата година, показва изследване

Дейвид Камерън, премиерът на Великобритания, пред “Скай нюз”

От Вашингтон

Световната банка
и МВФ: Идват нови
опасности
На пролетната си среща
двете институции
призоваха за бърза
подкрепа за реформите
в Близкия изток
Световната банка и МВФ
предупредиха, че покачващите се цени на храните, продължителната безработица
и особено хаосът в Близкия
изток може да възпрепятстват глобалното икономическо възстановяване и да
доведат до нови проблеми.
“Ние сме на един трус разстояние от нова криза”, заяви
президентът на Световната
банка Робърт Зелик по повод
увеличението на цените на
основни храни в глобален
мащаб.

Двете финансови институции проведоха регулярната си
пролетна среща във Вашингтон. Те са на мнение, че трябва
да се увеличи подкрепата за
арабските държави заради
вълната от антиправителствени протести в Близкия изток.
“Последните събития на места
в Близкия изток и Северна
Африка ще окажат продължителни социални и икономически влияния, които ще бъдат
различни във всяка държава,
но може да имат глобален
ефект”, гласи изявление на
съвместния Комитет по развитието на МВФ и Световната
банка. Според данните на Световната банка революциите в
Тунис и Египет са намалили
прогнозираното ниво на БВП
на страните с около 3%.

От своя страна Робърт
Зелик добави, че не трябва
да си позволяваме да забравим урока от финансовата
криза, а именно, че превенцията е по-добро средство
от лечението. Зелик предупреди, че влошаването на
условията в Близкия изток
може да възпрепятства
глобалния икономически
растеж, и също призова за
бързи действия в подкрепа
на реформите в Близкия
изток и за помощ за социалните промени в страните.
“Чакането на стабилизиране на ситуацията може да
означава изгубени възможности. В революционни
моменти запазването на
статуквото не е печелившо”, заяви той.

▶Президентът на Световната банка Робърт Зелик предупреди, че светът е "на един трус
разстояние от нова криза"
СНИМКА BLOOMBERG

“Труд”: Ливанска компания ще купи “Виваком”
Новият собственик ще
поеме изплащането на
заемите
Компанията “Огер телеком” на богатата ливанска
фамилия Харири до месец
ще поеме управлението на
телекома, съобщи в. “Труд”.
Първоначално новите
собственици ще получат
25-процентен дял плюс
мениджмънта. След година
ще могат да се възползват
от опция за закупуване на

мажоритарен дял.
Условията
за покупката

“Сделката е изключително сложна и ще влезе в
учебниците. Финалът на
продажбата се чака до месец”, коментират източници
на “Труд”. Реално новият
собственик няма да плаща
огромни суми за акциите
на българския телеком, а
просто ще поеме изплащането на заемите към банковите
синдикати. Дълговете са за

над 1.3 милиарда EUR.
Според информацията на
вестника с предстоящата
сделка за БТК е запознат и
премиерът Бойко Борисов
и проблеми на политическо
ниво не се очакват.
За бъдещия
собственик

“Огер телеком” е основана в
Дубай и стартира сериозен
бизнес в Саудитска Арабия,
Йордания и Ливан. По-късно богатата фамилия Харири
плати 6.5 млрд. USD за ма-

жоритарния дял от турския
гигант “Тюрк телеком”. Освен това има мобилен оператор и интернет доставчик и
в Република Южна Африка,
пише вестникът. Покупката
на БТК ще е първата собственост в Европа.
Фамилията Харири е дала
двама премиери на Ливан.
Мохамед Харири пък води
делата в бизнес империята на
семейството. Държи телекоми
в Саудитска Арабия, Йордания, Ливан, Южна Африка
и Турция.

▶Мохамед Харири

ОЧАКВАЙТЕ НА 29.04.2011 г.
СПИСАНИЕ
ТЕМИ В ИЗДАНИЕТО
• ПАЗАРЪТ НА АВТОМОБИЛИ • ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ БИЗНЕС И ЛУКСОЗНИТЕ АВТОМОБИЛИ • НОВИТЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЛИЗИНГА НА
АВТОМОБИЛИ • ОСОБЕНОСТИ В ПРОДАЖБИТЕ НА ГУМИ • ИМА ЛИ РАЗДВИЖВАНЕ НА ПАЗАРА НА КАМИОНИ • ЖЕНИТЕ И АВТОМОБИЛИТЕ 10-ТЕ МИТА ЗА ДАМСКИТЕ АВТОМОБИЛИ. ИМА ЛИ ЖЕНСКИ КОЛИ? • ФРАНКФУРТ 2011 - КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ ОТ НАЙ-ГОЛЯМОТО
АВТОМОБИЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ В АВАНС

Заявете вашата реклама на тел. 02/4395872, 0883 353976, msekulova@pari.bg
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Бизнесът ще атакува
новия закон за ВЕИ в ЕК
Според производители на зелена енергия
по-кратките срокове за
изкупуване на ток от
ВЕИ не са фатални за
проектите
Бизнесът очаква приемането
на новия Закон за възобновяемите енергийни източници
(ЗВЕИ), за да може да бъде
обжалван в Европейската
комисия. Това заяви за в.
“Пари” председателят на
Асоциацията на производителите на екологична енергия
(АПЕЕ) Велизар Киряков
във връзка с предстоящото
второ четене на нормативния
акт в парламента. Според
Киряков е ясно, че новият
закон няма да е добър и ще
ограничава бъдещите проекти за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), но до
края на годината може да се
очаква един добре работещ
нормативен акт. По думите
на председателя на АПЕЕ
това е съвсем реално, ако
ЕК бъде сигнализирана и
впоследствие констатира, че
законът противоречи в цялата си същност на директивата
на ЕС. Ако нормативният акт
бъде върнат за преработване,
има достатъчно време до края
на годината, за да може законодателите да го приведат в
съответствие с Европейската
директива 28/2009.
И кратките
срокове не са зле

Киряков не е против по-кратките срокове за изкупуване
на електрическа енергия от
производителите на възобновяема енергия. Миналата седмица депутатите от
парламентарната комисия
по икономическа политика,
енергетика и туризъм гласуваха договорите за изкупу-

ване на енергия от вятърни
централи да се сключват за
12, а не за 15 години, както
предвиждаше първоначално
текстът. Токът от слънчеви
централи и от мощности на
биомаса пък ще се изкупува
за по-дълъг от първоначално
предвидения срок - от 15 на
20 години. “Дългите срокове не са в интерес както
на обществото, така и на
самите производители”, заяви председателят на АПЕЕ.
По думите му обаче цената, на която ще се изкупува
енергията от ВЕИ проектите,
трябва да бъде съобразена с
по-късите срокове. Според
председателя на държавния
енергиен регулатор Ангел
Семерджиев новите срокове
защитават интересите и на
инвеститорите, и на потребителите. По думите му пократките срокове например
ще доведат до по-голяма добавка към цената за изкупуване на енергия от ВЕИ.

Новият
закон няма да
е добър и ще
ограничава
бъдещите
проекти

СНИМКа ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА

Причината са големите загуби, натрупани
заради регулираната
цена на тока
Всички блокове на ТЕЦВарна са спрени по решение
на собственика - енергийната компания ЧЕЗ, съобщиха
от синдикатите в топлоелектрическата централа. Причината са големите загуби,
натрупани от дружеството
заради регулираната цена
на електроенергията. Няма
опасност от недостиг на ток
в региона заради предприетите мерки.

Регулация на пазарен
принцип

Идеята за намаляване на
сроковете за изкупуване на
екологичната енергия бяха
спорен момент при обсъждането на закона в икономическата комисия в парламента.
При едно от гласуванията
в комисията депутати и
представители на икономическото министерство коментираха, че
се очаква след 2015 г.
броят на проектите да
бъде достатъчно голям. Това според тях
ще доведе до поевтиняване на зелената
енергия, следствие на
голямата конкуренция
между производителите на различните видове
екоенергия.
Елина Пулчева

ЧЕЗ спря ТЕЦ-Варна

В студения резерв

Изпълнителният директор
на ТЕЦ-Варна Камен Бошнаков съобщи, че три блока
на централата са оставени в
режим студен резерв. Още
един може да бъде активиран при нужда. Бошнаков
обясни, че централата има
подадена от НЕК квота от
50 млн. киловатчаса електроенергия месечно и тъй
като квотата е изпълнена за
този месец, до получаването

Велизар Киряков, председател на Асоциацията на производителите
на екологична енергия

на новата квота тя няма смисъл да трупа загуби.
Уверенията

Няма да бъдат съкращавани работници, но цените
за изкупуване на електроенергия са ниски и затова
ТЕЦ-Варна не може да бъде
на печалба. През следващата седмица от ЧЕЗ след
обсъждане ще вземат решение как да бъде развивано дружеството. Ден след
като стана ясно, че тецът
е спрял, регионалният мениджър на ЧЕЗ за България
Петър Докладал обясни, че
не само регулираният пазар,
а и икономическата криза е
попречила на плановете на
компанията за развитието
на централата. “Към настоящия момент сме замразили
проектите си, тъй като всяка
инвестиция е много рискова
предвид абсолютно неясните възможности за нейната
възвръщаемост. Ние обаче
непрекъснато и неуморно
търсим варианти за нейното бъдеще”, каза Петър
Докладал.

Проучването на
газовата връзка със
Сърбия започва с
2.5 млн. EUR от ЕС
В следващите 19
месеца ще бъдат
извършвани анализи
за уточняването на 50километровото трасе
у нас
Предпроектното проучване
за изграждането на междусистемната газова връзка
със Сърбия ще бъде финансирано с 2.5 млн. EUR по
Оперативна програма “Регионално развитие” (ОПРР).
Проучването трябва да стане
в срок от 19 месеца, в който
ще се направят оценка за въздействието върху околната
среда. Дължината на тръбата
от българска страна ще е 50
км, а капацитетът й ще е 1.8
млрд. куб. м годишно.
Диверсификация на
източниците

“С тази връзка България ще
си осигури достъп до пазари
в Унгария, а оттам и до евро-

пейските пазари”, коментира
министърът на регионалното
развитие и благоустройството Росен Плевнелиев.
След газовата криза в началото на 2009 г. правителството реши да развива междусистемните газови връзки
на страната със съседните
ни страни, за да диверсифицира източниците на синьо
гориво, а не да разчита само
на руския гигант “Газпром”.
Освен тази със западната ни
съседка България работи и
по свързването с Гърция и
Румъния. Енергийният министър Трайчо Трайков информира, че изграждането
на газовата връзка с Гърция
също върви по план, като
трябва да започне да работи
през 2014 г. “Това не е просто
присъединяване към Гърция,
но и към газопровода Турция
- Гърция - Италия, по който
тече азербайджански газ”,
допълни Трайков.
Елина Пулчева
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Скритата икономика
мерките на правител
Според населението сенчестата
икономика е намаляла, докато
бизнесът декларира по-често
прилагане на лошите практики
Общият индекс на скритата
икономика в България през
миналата година слабо е
нараснал до 2.5 пункта в
сравнение с 2009 г., когато
беше достигнал най-ниското си ниво от 2.2 пункта.
Това показва годишният
анализ на динамиката на
скритата икономика на
Центъра за изследване на
демокрацията (ЦИД). Основният извод от него е, че
мерките на правителството
за ограничаване на скритата икономика не са дали
резултати.
Противоречия на
статистиката

През 2010 г. се наблюдава
противоположно движение на индекса на скритата
икономика при бизнеса и
при населението. При компаниите той се покачва до
2.5 пункта, докато според
хората намалява и достига
най-ниските си стойности
от 7 години насам - 2.2
пункта. За сравнение през
2009 г. индексът на сивата
икономика според населението е достигал близо 3.5
пункта.
“Контролните действия
на управляващите реално
имат по-голям ефект върху населението, отколкото
върху бизнеса, за който основно бяха предназначени.
Това е така, защото хората
се плашат по-лесно”, обяснява Руслан Стефанов, директор на икономическата
програма на ЦИД. Затова
ЦИД съветва правителството да извършва контрол над
законодателството на база
оценка на риска и съсредоточаване върху най-големите заплахи. Сред тях са
големите играчи на пазара,
които участват в обществени поръчки.
Как се обясняват
различията

“Противоположните тенденции се обясняват чрез
различните ефекти, които
кризата е оказала върху
бизнеса и населението”,
обясни Стефанов. Според
него значителният спад в
приходите на бизнеса по
време на кризата увеличава вероятността фирмите да избягват плащането
на данъци и да намаляват
вноските за социално осигуряване на служителите
си. От друга страна, спадът
на приходите на бизнеса
още през 2009 г. най-вероятно е предизвикал бързи
съкращения на работещи-

те без трудови договори.
Още едно обяснение за
тези разлики е, че голяма
част от анкетираните хора
лъжат за заплащането си
и начина, по който работят - със или без трудов
договор, обясни Тихомир
Безлов, главен експерт в
европейската програма на
ЦИД.
Укриване на данъци и
източване на ДДС

Данните от изследването за
индекса на сивата икономика показват, че се увеличават случаите на укриване на
данъци и източване на ДДС.
Неплащането на данъци
и акцизи вече надхвърля
2 пункта. През миналата
година то се е доближавало по-скоро до 1.5 пункта.
Източването на ДДС през
тази година надхвърля 1
пункт, докато през 2009 г.
нивата му са били близки
до 0.5 пункта.
Резултатите от проучването на Центъра за изследване
на демокрацията сочат още,
че през миналата година
скритите трудови отношения в България са намалели в сравнение с 2009 г.
Наблюдава се също слабо
понижаване на случаите на
недекларирани плащания
през 2010 г.
“По отношение на заетостта едно от нещата, които наблюдаваме, е продължаващо ниско равнище на
наети без договор. Нашите
изчисления показват, че те

Методология

2.5

▶ пункта е достигнала
скритата икономика при
бизнеса през 2010 г.

са между 5 и 6% от всички
заети”, казва Руслан Стефанов.
С п о р е д п р оу ч в а н е то 11.6% от населението
твърдят, че през миналата
година са получавали възнаграждение, по-високо от
заявеното в договорите им.
Според ЦИД обаче реално
този процент е доста по-висок и се доближава до 20%.
Повишава се също делът
на сключените трудови договори със скрити клаузи
- минимално официално
възнаграждение и допълнително изплащани суми
“на ръка”.
Черно, сиво
и неформално

Изследването разглежда
скритата икономика като
сборно понятие от черна,
сива и неформална икономика. Според проучването
на ЦИД ядрото на скритата
икономика е криминалната,
буферът е сивата, а в периферията остава натуралната
икономика.
Елена Петкова

▶ Методологията, която
Центърът за изследване на демокрацията е
използвал за установяване нивата на сивата икономика, мерят динамиката на явлението.
▶ Тя се показва в скали от
0 до 10 пункта.
▶ Колкото нивата са поблизки до нулата, толкова по-ниска е скритата
икономика, а колкото
повече се доближават до
10, толкова нивата й са
по-високи.
▶ Тези показатели не
може да бъдат приравнявани към процент от
БВП, обясни директорът
на икономическата програма на ЦИД.
▶ Организацията представя индекса на скритата икономика от 2002 г.
насам.
▶ Изследванията им
обхващат размер на
скритата икономика,
скрити трудови отношения, скрити обороти
и скрито преразпределение.

Безследно
изчезнали
380 хил. души
не са нито заети,
нито безработни

▶ Около 380 хил. души са
изчезнали от статистиките на Бюрото по труда
след пика на заетостта
през лятото на 2008 г.
▶ Според експертите на
ЦИД една част от тези
хора са нерегистрирани безработни, други са попаднали в сивата икономика.
▶ Някои от тях са заминали в чужбина, където също
работят в сферата на
скритата икономика.

Според бизнеса скритата икономика расте...
Оценка на размерите на “скритата” икономика
Скрити трудови отношения

Скрити обороти
Преразпределение

Общ индекс на скритата икономика
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расте въпреки
ството

Институциите масово
пренебрегват закона за
достъп до информация
Една трета от
администрацията
въобще не отговаря на
искане за достъп до
информация

Близо 6% от всички
заети работят без договор
При навлизането в кризата сивата икономика
се сви по-бързо, а при
излизането започна да се
разраства. Всички компоненти на сивата икономика,
вклю-

чително скрити обороти,
скрити трудови отношения
и преразпределение, се
увеличават през 2010 г. По
отношение на заетостта
едно от нещата, които
наблюдаваме, е продължаващото ниско равнище на
наети без договор - нашите
изчисления показват, че
това са 5-6% от всички
заети.
Скритата икономика при населението
се увеличава през
2009 г., а през 2010 г.
намалява. При биз▶ Руслан Стефанов,
директор на
икономическата програма
на Центъра за изследване на
демокрацията

неса тенденцията е точно
обратната. Причините за
това са влиянието на кризата на микроравнище. При
навлизане в кризата фирмите най-бързо уволняват
тези, които нямат договори
и които имат скрити клаузи
в договорите. На практика
хората в сивата икономика първи загубиха своята
работа. Сега при излизането от кризата се наблюдава
обратната тенденция - бизнесът започва поетапно да
наема хора и понеже не е
сигурен дали няма да има
колебания в бизнес цикъла,
започва да наема работници на сиво.
Защо при населението обаче динамиката е
различна - причината е, че
когато в началото на кризата бизнесът декларира
намаляване на тази част от
сивата икономика, населението на практика остава в
сивата част. Друга причина
са контролните мерки на правителството,
които
имат
по-голям
ефект върху
населението, тъй
като хората
се плашат
по-лесно от
бизнеса.
Основен
проблем
остава
наемането
на хора на
договори
със скрити
клаузи.

... докато при населението индексът отчита спад
�

Скрити обороти
Неотчетена икономическа дейност
Скрита заетост
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източник: Витоша Рисърч,
Център за изследване на демокрацията
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Информация за бюджетите и
изпълнението им, декларации за имоти и конфликт на
интереси, както и договорите по обществени поръчки
масово липсват в интернет
страниците на българските
институции, въпреки че те са
длъжни да ги публикуват по
силата на Закона за достъп
до обществена информация (ЗДОИ). Това показват
данните от изследване на
Програма “Достъп до информация” (ПДИ) за онлайн
публикуването на информация. Често пренебрегвани
са и отчетите за работата на
институциите и за реда за
достъп до регистрите.
От неправителствената организация са оценили близо
500 уебстраници на всички
институции на централната,
териториалната и местната
власт. 92% от тях приемат
заявленията за достъп до
обществена информация и
по електронен път, показват
данните. Повече от една тре-

▶Гергана Жулева, изп. директор на Програма
“Достъп до информация” 
снимка емилия костадинова

та от тези институции обаче
въобще не са отговорили
на заявленията, изпратени
им от ПДИ, а други 10% са
отговорили със закъснение.
Сред тях са министерства,
агенции, регулатори, като
ДКЕВР, както и десетки
общини.
Резултатите от изследването показват, че повечето
институции (над 50%) са
предоставили на страниците си информация, която се
счита за по-безконфликтна, като административната
структура, нормативната
уредба, списък на услугите
и т. н. Масово обаче липсва
конфликтната информация

- едва 2.4% са публикували
договорите за обществени
поръчки, а тези, които са
предоставили имотните декларации на служителите си,
са под половин процент.
“Препоръките ни са повече контрол и санкции за
неспазване на изискванията
на ЗДОИ за уебсайтовете”, каза изпълнителният
директор на ПДИ Гергана
Жулева. Тя подчерта, че
институциите нямат извинение за пропуските, тъй
като изискванията за достъп
до информация на интернет страниците са въведени
преди три години.
Ани Коджаиванова
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Раул Кастро
затвърди пътя
на реформите
в Куба

Ние, кубинците,
трябва да преодолеем манталитета
на инерцията. Единственото нещо, което
може да застраши
революцията, е собствената ни неспособност да поправяме
грешките си
Раул Кастро,
лидер на Куба

Лидерът планира да въведе
ограничение от два петгодишни
мандата за висшите политици
Кубинският президент Раул
Кастро направи безпрецедентна заявка за политически
промени в страната в своето
изказване при откриването на
първия конгрес на управляващата комунистическа партия
на Куба от 14 години насам.
Той обяви плановете си да
въведе ограничения на мандата на висшите кубински
политици, включително и за
самия него, както и систематично да обновява правителството с млади попълнения.
Освен политическите промени Раул Кастро обещава и
да задълбочи икономическата
либерализация, като разреши
покупко-продажбата на жилища и автомобили и даде на
кубинците право на банкови
кредити. Така 79-годишният
лидер на Куба продължава
курса към стимулиране на

частната инициатива, който
започна още с поемането
на властта от брат си Фидел
Кастро през 2006 г.

събитията в Близкия изток,
а страхът от подобен развой
ги кара да бъдат проактивни
към промените.

Вятърът
на промените

Икономическата промяна продължава

В речта си Раул Кастро заяви,
че границата от две последователни петгодишни мандата
ще се прилага за настоящия
председател на Държавния
съвет - препратка към самия
него - и за неговите министри. 79-годишният президент
се оплака от липсата на млади лидери в управлението.
“Държавата ни плаща цената
на грешките от миналото”,
заяви Кастро пред делегатите и добави, че ще започне
“систематично обновление”
на правителството. Те са на
мнение също така, че властта
в Куба е и “стимулирана” от

Голяма част от изказването
на Раул Кастро засяга плановете му за намаляване ролята
на държавата в икономиката
и насърчаване на частната
инициатива. “Ще отнеме
поне пет години, за да се
актуализира икономическият
модел на Куба”, каза Кастро.
Безплатното образование и
здравеопазване все още ще
бъдат гарантирани, но масово субсидиите за основни
стоки ще бъдат премахнати и
социалните разходи ще бъдат
“рационализирани”.
Подготвя се и закон за покупко-продажбата на жилища

СНИМКИ REUTERS

и автомобили, разработват се
и закони за предоставянето
на банкови кредити на лица
от частния сектор, а също на
населението като цяло, заяви
още президентът. В момента
в Куба е разрешена само обмяна на жилища, а при про-

дажбата на коли съществуват
значителни ограничения.
Почти 300 000 души вече
са регистрирани като самостоятелно заети лица след
промените от октомври миналата година, които удвоиха
броя на кубинците, които

Cuba Libre
Реформите на
“модерния” Раул

работят за себе си.
Въпреки всичко обаче Кастро бе категоричен, че социалистическият характер на
Куба ще бъде “необратим и
натрупването на собственост
няма да бъде допуснато”.
Ани Коджаиванова

▶ Стриктните ограничения върху

новосформираните частни предприятия ще бъдат отчасти вдигнати.

▶ Премахна най-абсурдните забрани
от ежедневния живот на кубинците
като тази да закупуват електроуреди като плейери, компютри и дори
микровълнови печки.

▶ Отпадна таванът за заплатите, като
тенденцията е заетите в държавната
икономика да получават повече пари за
повече свършена работа.

▶ Право за кубинците да говорят
легално по мобилни телефони, както
и да почиват в хотелите и курортите в страната.

▶ Раздаване на нотариални актове за хиляди домове, които кубинците са получили
през изминалите 20 години като служители на държавните фирми и върху които
все още нямат собственост.

▶ Съкращаване на държавната администрация с 1 млн. души, които са
насърчавани да стават предприемачи.

▶ Повече земя за фермерите в Куба срещу
по-голяма продукция и свобода при определяне на културите, които искат да
отглеждат.

Парад
50 години
комунизъм

▶ Хиляди кубинци присъстваха в събота на найголемия военен парад,
който някога се е провеждал в Куба, отбелязващ 50 години от установяването на комунизма и победата над подкрепяната от ЦРУ инвазия в Залива на свинете
през1961 г. Тогава кубински изгнанически групи,
въоръжени и обучени от
ЦРУ, пристигат в залива
на 160 км югоизточно от
Хавана и правят опит
да го превземат. Но
след 72 часа инвазията
е победена, което Куба

чества като “първата
голяма победа над американския империализъм
в Латинска Америка”.
▶ Парадът се проведе
ден преди първия от
14 години насам конг-

рес на комунистическата партия на Куба. С
двете събития също се
отбелязаха и 50 години,
откакто Фидел Кастро
обяви социалистическата революция.
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Проект

“Екопак” събира
отпадъци в парка
“Екопак” започна
шестмесечен проект
в община “Оборище”,
чиято цел е да мотивира
живеещите в района да
се включат активно в
разделното събиране.
Проектът предвижда
всяка първа събота от

месеца да се раздават
безплатни чували на 3
места в района. Заедно
с тях ще се раздава и
специален номер. Веднъж
месечно от предалите
чували ще се изтегля
един печеливш, чиято
такса “битови отпадъци”
за годината ще бъде
заплащана от “Екопак”.
За 2010 г. “Екопак” е
оползотворила 56 023 тона

Асен
Ягодин
поема
ББР
Изненадващо беше
сменен целият
управителен съвет
на държавната банка
Асен Ягодин е новият председател на управителния
съвет и изп. директор на Българска банка за развитие
(ББР). Той ще бъде освободен от поста изп. директор и
член на СД на Юробанк И Еф
Джи. Това стана ясно, след
като надзорният съвет на ББР
изненадващо смени целия
УС на държавния трезор в
края на миналата седмица.
Мотивите за решението не
бяха обявени.
Нови попълнения

Освен Ягодин още един
представител на Юробанк
И Еф Джи се присъединява
към борда на ББР. Това е
Илия Караниколов, който досега е отговарял за външното
финансиране на банката, обслужването на бюджетните
организации и усвояването
на средствата от европейските структурни фондове,
пише на сайта на ББР. Той ще
бъде член на УС и изп. директор на ББР. “Работата на
Илия Караниколов отдавна
е свързана с министерството
на икономиката. Участвал
е в управлението на оперативните програми и е един
от най-добрите експерти в
областта на еврофондовете”,

коментира назначението Ягодин за в. “Пари”.
Други двама от новоназначените членове на борда
идват от Българо-американска кредитна банка. Това са
Владимир Гюлев и Андрей
Генев. Петият нов член на
борда е Христо Карамфилов
от “БенчМарк Финанс”.
Мотиви

От управлението на ББР ще
бъдат освободени председателят на УС и изп. директор
Димитър Димитров, зам.председателят и изп. директор Сашо Чакалски и членът
на УС и изп. директор Ангел
Геков. От пресцентъра на
финансовото министерство,
което представлява държавата в ББР, казаха, че мотивите
за смяната може да ги коментира само министърът.
“Очевидно ББР е с голямо
значение, тъй като това е
единствената държавна банка”, каза Ягодин. По думите
му тя трябва да има по-сериозна роля в подпомагането
на държавната политика в
икономиката и да насърчава
дейността на малките и средните предприятия и експортно ориентираните фирми.
“Вероятно тези задачи са
били изпълнявани и досега,
но винаги има възможност
за надграждане на постигнатото”, коментира промените
Ягодин.
Иглика Филипова

отпадъци.
Компанията отчита,
че от 2005 г. насам е
инвестирала 15.7 млн.
лв., изградила е 12
сепариращи инсталации и
е разположила над 20 хил.
контейнера в 96 общини.
Изпълнителният директор
на фирмата Тодор
Бургуджиев отбеляза, че
тя е реинвестирала цялата
си печалба.

Визитка
Кой е Асен
Ягодин
▶ Асен Ягодин е изп.
директор и член на съвета на директорите на
Юробанк И Еф Джи България.
▶ Председател е на СД
на Българската фондова
борса.
▶ Зам.-председател е на
УС на Асоциацията на
банките в България.

Компании
и пазари
▶ Член е на УС на Българската дилърска асоциация.
▶ Асен Ягодин има магистърски степени по
финанси от УНСС и по
бизнес администрация
от Американския университет в България.
▶ Специализирал е в
Salomon Smith Barney
- Лондон, Австрийския
институт за финансови
деривати, Министерството на финансите на
Люксембург и др.

66.5%
▶ ръст на печалбата до 25.883 млн. лв. отчете
Българската банка за развитие за 2010 г. По този
показател ББР се нарежда на второ място от всички
банки в страната
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Данъчните
започват проверка
на купувача на
“Кремиковци”
ПИБ е финансирала цялата сделка за
комбината чрез мостово финансиране за
компании от групата на “Надин”
Националната агенция
за приходите (НАП) ще
започне пълна данъчна
проверка на купувача на
металургичния комбинат
“Кремиковци”. Активите
на обявения в несъстоятелност комбинат бяха
продадени за 316 млн. лв.
на “Елтрейд къмпани”
ЕООД, което е собственост
на 26-годишния Лъчезар
Варнаджиев.
Данъчни неволи

Проверката е възложена
лично от изпълнителния
директор на НАП Красимир Стефанов. Данъчните
ще изследват произхода на
средствата за закупуването
на предприятието, транз
акциите на дружеството
с други фирми и физически лица от момента на
създаването му и всички
данъчни последици, които
са възникнали от движението на паричните потоци
преди и след сделката за
“Кремиковци”.
Основно обаче проверката ще е насочена към
данъка върху добавената
стойност. Към момента
купувачът на металургичния комбинат няма ДДС
регистрация, въпреки че
дружеството очевидно е

привлякло инвестиции в
значителни размери, твърдят от НАП. Оттам добавят, че според Закона за
ДДС всяко лице, чийто
оборот за последните 12
последователни месеца
надхвърля 50 хил. лв., е
задължено да се регистрира по ДДС.
“Възложих проверката,
защото тук става дума за
много големи парични потоци към едно дружество,
което няма никаква търговска или данъчна история”,
коментира изпълнителният
директор на НАП Красимир Стефанов.
Кредитор под ръка

Междувременно Първа инвестиционна банка АД призна, че е финансирала цялата сделка за “Кремиковци”
АД. Малко след успешния
търг за продажба на обособена част от активите
на фалиралия комбинат
банката обяви, че е отпуснала 59 млн. EUR кредит
на “Елтрейд къмпани”. “За
осъществяване на сделката
бяха важни реализацията и
предварителната препродажба на част от активите,
които придоби “Елтрейд
къмпани”, добавят от банката.

Заради това ПИБ е предоставила мостово финансиране (bridge financing) до
пълния размер на сделката.
Средствата са били отпуснати на стратегическите
партньори на “Елтрейд
къмпани” - “Надин металс
трейд” ЕООД и “Велпет
консулт” ЕООД, уточняват
от банката.
Мостовото кредитиране е временно, междинно
финансиране, докато не се
намери дългосрочно. Обикновено то е при висока лихва, а някои банки приемат
като залог и акции.
Купувачите на фалиралия комбинат имат предварителни договори с чужди
контрагенти за продажбата
на активи и продукция,
защитават финансирането
от ПИБ. Като обезпечение по кредитите освен
придобитите активи фирмите са предоставили и
вземания по договори с
чужди контрагенти, както и други обезпечения.
Според ПИБ погасяването
на заемите ще бъде от дейностите на фирмите, сред
които са производство на
продукция, жп транспортни услуги, електропренос,
продажба на скрап и недвижими имоти.

Министърът
е доволен

Икономическият министър
Трайчо Трайков заяви, че
е доволен от продажбата
на фалиралия комбинат,
тъй като и министерството е работило по нея през
последните 2 години. “Не
става дума за 26-годишен
младеж. Той е упълномощен от групата. Купувач е
фирмата “Елтрейд”, която
е свързана с “Надин”, а финансирането идва от ПИБ”,
добави Трайчо Трайков.
Той увери, че се е срещнал с купувачите, които са
го уверили, че високотехнологичните мощности ще
продължат да работят. Тези
производства заемат около
20% от територията на някогашната гордост на социалистическата индустрия.
“Реално тези мощности в
следващите три години ще
работят със суровини от
комбината”, твърди Трайков. Според него сред другите положителни страни
на сделката е фактът, че
служителите ще получат
заплатите си, които са около 56 млн. лв. Освен това
държавата ще получи около
80 млн. лв. - пари, които ще
влязат в НАП и бюджета.

Младите
партньори
▶ “Елтрейд къмпани”, както
и единият от стратегическите партньори на
дружеството, са фирми,
регистрирани преди около
месец. “Елтрейд къмпани”
е основана на 8 март 2011
г. и е 100% собственост
на 26-годишния Лъчезар
Варнаджиев. “Надин металс

трейд” ЕООД е основана на
23 февруари тази година,
а едноличен собственик
на капитала й е Симеон
Стоянов. Справка в Търговския регистър показва, че
Симеон Стоянов участва
в управата на още няколко
фирми, сред които “Автоекобул” АД, “Екобулбатери”
АД, “Екобултех” АД. Той е
едноличен собственик и на
капитала на “Давис”, а до

Атанас Христов

“Метро” строи център за презентации Застрахователите с 6
Търговската верига
отчита лек спад
на приходите през
първото тримесечие
“Метро” ще строи специален демонстрационен център за професионалните си
клиенти под името “Хорека
компетенс център”. Това
каза генералният директор
на “Метро” за България
Емилиян Абаджиев. По
думите му в центъра, който
ще бъде до магазина на бул.
“Цариградско шосе”, ще
се правят демонстрации
на продукти, ще има професионална кухня и зали

за презентации. Другите
инвестиции на компанията
са насочени към усъвършенстване на информационната система, която се
ползва и от доставчиците.
Лек спад
на приходите

Абаджиев призна, че в първото тримесечие на годината приходите на “Метро”
са намалели леко спрямо
същия период на 2010 г.,
но очаква още в рамките на
тази година да има повишение на оборотите.
“Картел, споразумения
за цени и за маркетингова
политика няма”, твърди

Абаджиев. Ръководената
от него компания е предоставила 15 папки на КЗК
с информация за цени и
промоции в течение на
последните години. Tърговската верига е поискала
разсекретяване по съдебен ред на информация в
документите, които са им
предоставени от антимонополния орган. До същата мярка са прибегнали
и останалите търговски
вериги, обвинени за участие в картел, защото без
пълната информация по
случая няма как да се защитят адекватно.
Малко преди да излезе

определението на антимонополния орган, производители се оплакаха,
че търговските вериги им
искат високи такси, за да
продават стоките им, и ги
притискат за ниски доставни цени.
Конкуренция

“Ние не искаме такси”, каза
Емилиян Абаджиев. Според
него някои от доставчиците
преди са работели с големи
маржове на печалба, а сега
това вече не е възможно по
две причини - заради голямата конкуренция и заради
кризата.
Красимира Янева

Брутните премии в
сектора се понижават
с 3% до 1.6 млрд. лв.

Загубата от основната дейност на общозастрахователните компании се е повишила близо 6 пъти през
миналата година, показват
окончателните данни на
Комисията за финансов
надзор. Отрицателният тех-

1.63

▶млрд. лв. е брутният
премиен приход за 2010 г.
на застрахователите

нически резултат на дружествата в бранша достига
43.3 млн. лв., а през 2009 г.
беше 7.7 млн. лв. Загубата
на сектора “Общо застраховане” през 2010 г. е 16.4
млн. лв., а година по-рано
компаниите в сегмента бяха
на печалба от 26.7 млн. лв.
Приходи

Брутният премиен приход
за 2010 г. на българските
застрахователи е 1.63 млрд.
лв., което е спад от 3% на
годишна база. Приходите в общото застраховане
намаляват с 5.1% до 1.385
млрд. лв., а премиите на
животозастрахователите са
се повишили с 10.5% до
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“Литекс” и “Петрол” излязоха
губещите от проверката на КЗК
за пазара на горива

Възложих
проверката,
защото тук става дума за много
големи парични
потоци към дружество, което
няма никаква
търговска или
Компаниите
данъчна история получиха санкции “за
Красимир Стефанов,
изпълнителен директор на НАП

Не става
дума за 26годишен младеж,
той е упълномощен от групата, купувачът е
фирма, свързана с “Надин”, а
финансирането
идва от ПИБ
Трайчо Трайков,
министър на икономиката,
енергетиката и туризма

Съвсем скоро ще обсъдим стратегията
около сделката
с “Кремиковци”
и ще излезем с
официално становище пред
медиите
Радослав Босилков,
снимка марина ангелова

10 февруари 2005 г. е бил и в
борда на директорите на
“София Ленд” АД. За “Велпет
консулт” ЕООД няма данни
в информационните масиви
на Търговския регистър и
системата “Дакси”.
▶ Още от самото начало на
сделката се разбра, че купувачът се свързва с един от
най-големите търговци на
скрап у нас - групата фирми
около “Надин”.

акционер в “Надин - Н” АД

▶ За в. “Пари” един от основните акционери в “Надин
- Н” АД Радослав Босилков
каза, че предстои той и
двамата му съдружници,
които са и борд на директорите, да обсъдят стратегията около сделката
с “Кремиковци”. “Съвсем
скоро ние като борд на
директорите ще излезем с
официално становище пред
медиите”, каза Босилков.

пъти ръст на загубата
245.8 млн. лв.
На пазара по общо застраховане най-голям дял
заемат полиците “Автокаско” и “Гражданска отговорност”, които имат дял
съответно 36.1 и 35.2%.
Най-голям принос за приходите в животозастраховането има полицата “Живот
и рента”, като делът й достига 76.9%.
Възникналите претенции
в общото застраховане са
749.4 млн. лв., като през миналата година се повишават
с 1.6%. Животозастрахователите са изплатили 98.6
млн. лв. претенции през
2010 г. Ръстът е 8.2% на
годишна база.

Повече инвестиции

Активите на застрахователите в края на 2010 г. нарастват с 4.9% до 2.9 млрд. лв.
Инвестициите на общозастрахователните дружества
в края на миналата година
са 1.2 млрд. лв., което е с 9%
повече спрямо края на 2009
г. Животозастрахователите
са инвестирали 914.5 млн.
лв. през миналата година,
или с 8.3% повече спрямо
края на 2009 г.
Брутните технически
резерви на компаниите в
общото застраховане се повишават с 8% до 1.4 млрд.
лв., а тези на животозастрахователите нарастват с
13.8% до 574.7 млн. лв.

възпрепятстване на
проучването”, която от
“Петрол” обявиха, че
ще обжалват
“Литекс” и “Петрол” излязоха първите губещи от
започналата проверка на
КЗК за пазара на горива.
Антимонополният орган
обяви в петък, че е наложил
имуществени санкции от
12 343 лв. на “Литекс” АД
и 12 000 лв. на “Петрол”
АД за нарушение на задължение за съдействие към
проверяващите. Във връзка
с извършване на секторен
анализ на конкурентната
среда на пазарите на производство и реализация на
бензин и дизелово гориво
КЗК изиска информация от
двете дружества, като определи срок за представяне на
данните, който изтече на 25
март 2011 г.
КЗК е изпратила на “Литекс” АД напомнително
писмо на 13 април 2011 г.,
с което повторно изиска
информацията и документите, които въпреки това не
бяха представени. “Петрол”
АД е поискал удължаване
на срока, но и в този срок
не предостави изисканите
данни.
Реакция

“Разбира се, че ще обжалва-

▶Разбира се, че ще обжалваме решението, убеден съм, че никой от конкурентите
не е успял да внесе навреме документите, коментира главният търговски директор и зам.-председател на управителния съвет на “Петрол” Иван Костадинов
снимка емилия костадинова

ме решението, убеден съм,
че никой от конкурентите
не е успял да внесе навреме
документите и не знам защо
са избрали да накажат нас
и “Литекс”, коментира за
в. “Пари” казуса главният
търговски директор и зам.председател на управителния съвет на “Петрол” Иван
Костадинов. По думите му,
когато определеният от
КЗК срок е изтичал, всички конкуренти са били на
парламентарна комисия и
в разговорите там е станало

ясно, че никоя компания не
е успяла да покрие срока.
Конкуренти
в действие

От КЗК обаче уточниха за в.
“Пари”, че всички останали
проверявани компании и
организации са предали
нужната документация в
срок. От комисията обясниха, че проверявани са “Ромпетрол”, “Лукойл България”, “Лукойл Нефтохим”,
OMV, Shell, Българската
петролна и газова асоциа-

ция и др.
След като не е получила
поисканата информация от
“Литекс” и “Петрол”, КЗК
счита, че двете дружества
са създали пречки при извършване на проучването
и са възпрепятствали доказването на факти, свързани с
търговското поведение на
дружествата на пазарите
на производство и реализация на бензин и дизелово
гориво.
Мирослав Иванов
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12 компании и пазари

Продажбите на Nestle
надхвърлиха очакванията
Ръстът на компанията
се дължи основно
на търговията в
развиващите се пазари
Най-големият производител на хранителни продукти в света по приходи от
продажби - Nestle SA, обяви ръст в продажбите си
за първото тримесечие на
годината, който надхвърля
очакванията. Компанията
каза също, че печалбите ще
се подобрят допълнително
през втората половина на
2011 г., тъй като ще бъдат
увеличени цените на бутилираната вода и продава
повече храна за домашни
животни във високия сегмент. Органичните приходи
(които изключват придобивания, приходи от продажба на активи и валутни
промени) са се повишили
с 6.4% при очаквания на
анализаторите за 5.9%.
Успех в развиващите
се пазари

Органичните продажби са
се повишили с 12 на сто
в развиващите се пазари,
откъдето компанията получава около една трета
от приходите си. Числото
задмина четири пъти ръста
от 3%, отчетен в развитите
държави. Увеличенията на
цените са добавили 1.5 процентни пункта към ръста на
приходите, които се очаква
да нараснат още до края на
годината, казаха от Nestle.

Компанията заяви, че очаква маржовете на годишна
база да се подобрят при
стабилни валутни курсове,
подкрепени от ръста през
втората половина. Цената на акциите на Nestle се
повиши с 1.6% при търговията в Цюрих и достигна
53.75 швейцарски франка.
Акциите са се променили
незначително в сравнение
с миналата година за разлика от тези на Kraft Foods,
които са нагоре с 6.1%, и
PepsiCo, чиито ценни книжа отбелязват 0.7% ръст.
Скок на цените

Обемът на продадените
стоки се е увеличил с 4.9%
за първото тримесечие, изпреварвайки очакванията
на анализаторите за 3.7%.
Скокът в цените все пак
може да забави ръста на
продажбите, казва Роди
Чайлд-Вилиер, ръководител на връзките с инвеститорите на компанията.
Nestle покачи цената на
бутилираната вода в развиващите се пазари, като
Латинска Америка и Азия,
през първото тримесечие
и вероятно ще увеличи цените и на други продукти,
допълни той. Швейцарският производител притежава
най-продаваната марка бутилирана вода в света - Pure
Life. Общите продажби за
тримесечието са спаднали
с 9.3% до 20.3 млрд. франка
(22.7 млрд. USD), казват от
Nestle. Приходите са нама-

ОБЯВЛЕНИЕ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО /ДАЗД/
гр. София 1051, ул.”Триадица №2
ОБЯВЯВА СЛЕДНИЯ КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
на основание чл.10а, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител, във
връзка с чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за
държавни служители
ЗА 1 БРОЙ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ
в дирекция “Държавна политика за детето” –
отдел “Информация и анализи”
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове
и други изисквания за заемане на длъжността:
минимална степен на завършено образование: висше – професионален
бакалавър;
минимален ранг: V младши и/или професионален опит – не се изисква;
предпочитана специалност – психология, социология, социални и стопански
науки;
умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: добри
компютърни умения; знания в областта на: нормативната уредба по правата
и закрилата на детето и дейността на агенцията; умения за: анализиране на
информация, работа в екип, комуникативност.
Длъжността се заема по служебно правоотношение. За целта кандидатите
следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна
характеристика:
Въвеждане, обработване и анализиране на информацията, свързана със
спазване правата на детето и функциониране на системата за закрила на
детето.
При назначаване основната месечна заплата ще бъде определяна в границите
от размера на минималната основна месечна заплата до размера на средната
основна месечна заплата за длъжността, който е до 466 лв.
2. Конкурсът ще се проведе чрез тест и интервю.
3. Необходими документи: заявление по образец, съгласно Приложение №2
към чл. 17 ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
/НПКДС/; декларация по чл. 17 ал. 2 т. 1 от НПКДС; копия от документи за придобитата образователна степен, за допълнителни квалификации.
4. Документите се подават в деловодството на ДАЗД в срок от 10 календарни
дни от публикуването; лица за контакт: Галя Ризова, тел.(02) 933-90-30.
5. Списъците или съобщенията във връзка с конкурса ще се обявят в интернет страница на ДАЗД – www.sacp.government.bg и на информационното табло
на агенцията на ул.”Триадица” 2, София 1051.
6. Минималният размер на основната заплата: 335 лв.

▶ Швейцарският производител притежава най-продаваната марка бутилирана вода в света - Pure Life

лели поради поскъпването
на франка спрямо валути
като долара и еврото, което
е забавило растежа с 9.8
процентни пункта според
компанията. Продажбите на
кафето Nespresso са се увеличили с около 20%. Швейцарската компания повтори
очакванията си за ръст при

органичните продажби за
2011 г. между 5 и 6%.
Козметична дилема

Nestle обявиха също, че
до април 2014 г. ще решат
какво да правят със своето
30-процентно дялово участие в L’Oreal, най-големия
производител на козметика

в света. Тогава изтича правото за пръв отказ между
швейцарската компания и
Лилиан Бетанкур - най-големия акционер в L’Oreal.
Nestle са се съгласили да
не увеличават дяловото
си участие поне до шест
месеца след смъртта на
Бетанкур. Компанията има

“достатъчно време” да информира инвеститорите си
как ще се развива нейната стратегия, а сегашният
фокус на фирмата е върху
храните и напитките, казва
още Чайлд-Вилиер. Една
от възможностите е компанията да запази дела си,
уточнява той.

Bank of America излезе на печалба
за пръв път от девет месеца
Институцията обяви,
че е постигнала
споразумение с
Assured Guaranty на
стойност 1.6 млрд.
USD
Bank of America, най-голямата банка в САЩ по
активи, обяви печалба за
пръв път от три тримесечия, предаде Bloomberg.
Институцията е успяла
да предоговори повече
проблемни ипотеки благодарение на подобряващата се икономическа
ситуация в страната, която
е позволила на кредитополучателите да обслужват
задълженията си. Bank of
America също така сменя
и финансовия си директор
по “семейни причини”.
На плюс

Печалбата на банката
за първото тримесечие
на годината е 2.05 млрд.
USD, или с 36% по-малко

в сравнение със същия
период на предходната
година.
Директорът на банката
Брайън Мойнихан положи
усилия да убеди инвеститорите, че управляваната
от него институция вече се
възстановява след нетната
загуба от 2.2 млрд. USD за
миналата година.
Банката добави допълнителни 487 млн. USD към
резерва си за проблемни
кредити. Приходите за
първото тримесечие са
надолу с 16 на сто спрямо
година по-рано и достигат
27.1 млрд. USD.
Рокада

От институцията обявиха,
че финансовият директор
Чарлз Носки ще бъде заменен на поста си от Брус
Томсън заради семейни
причини. Банката също
така ще привлече Гари
Линч, бивш директор в
Комисията по ценни книжа и фондови борси, тъй
като ще трябва да бъдат

снимки bloomberg

уреждани проблеми с регулаторните органи.
Bank of America съобщи,
че е постигнала споразумение с Assured Guaranty и
нейни дъщерни компании
за уреждане на искове за

претърпени загуби от ипотечни облигации. Сделката ще струва на Bank of
America 1.6 млрд. USD, в
т.ч. 1.1 млрд. USD в брой
на дъщерната на Assured
Guaranty - Hamilton. 
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Регионални
индекси

Водещият индекс на БФБ се понижи

Sofix: 442.79

-0.83%

Mакедонският бенчмарк отбеляза ръст

MBI10: 2516.28

+0.36%

Сръбският индекс отново се понижи

BELEX15: 751.95

-0.89%

Цифра на деня

Световни
индекси

“Петрол” АД

Германският индекс завърши седмицата с повишение

9 000 000
▶ акции на дистрибутора на горива се прехвърлиха на
извънрегулирания пазар на фондовата борса

DAX: 7178.29

+0.44%

Началото на сесията донесе повишение за индекса на борсата в Ню Йорк

Dow Jones: 12 325.75

+0.33%

Водещият измерител в Токио отчете спад

Nikkei 225: 9591.52

-0.65%

Спад
Commerzbank

Поскъпване
ADIDAS

4.28 2.16
▶ процента се понижиха акциите на водещата германска банка
Commerzbank до 4.41 EUR

▶ процента поскъпнаха
акциите на германския
производител на спортни
стоки до 46.87 EUR

Златото отново скoчи до рекордни
стойности заради страха от инфлация
Експерти смятат, че
инфлацията в Китай
вече е извън контрол
Цената на златото отново се
покачи до рекордни нива на
борсите в Ню Йорк и Лондон, тъй като притеснения
за засилване на инфлацията
и отслабване на долара усилиха търсенето на благородния метал като алтернативно
вложение. Цените на потребителските стоки в Китай,
най-бързо развиващата се
голяма икономика в света,
са се увеличили с 5.4% през
март. Това е най-бързият им
ръст от 2008 г., надхвърляйки заложената от правителството цел за трети пореден
месец. Европейската инфлация също се увеличи повече,
отколкото беше пресмятано
миналия месец.
Постоянен ръст

Златото, което се оскъпява
постоянно през последното
десетилетие, повиши цената си тази година заради
отслабения долар, притеснения около ядрената катастрофа в Япония, бойните
действия в Либия и европейската дългова криза.
Фючърсите на ценния метал за доставка през юни са
се увеличили с 8.10 USD,

снимка bloomberg

или 0.6%, до 1480.50 USD
за унция и са се търгували
за 1477.50 USD в петък на
стоковата борса в Ню Йорк.
Металът за незабавна доставка в Лондон се покачи
с 0.2% до 1476.65 USD за
унция, след като достигна
рекордните 1479.35 USD.
Борба с инфлацията

Китайската централна
банка повиши лихвения
си процент четири пъти
от октомври насам като

противодействие на растящите цени. Инвеститорът
милиардер Джордж Сорос
каза на 10 април, че инфлацията в Китай вече е извън
контрол. Правителството
на народната република се
зарече да накаже виновните за изтичането на икономическите статистики.
Инфлацията в 17-членната
еврозона се увеличи до
2.7% от 2.4% през февруари, показват и данните
на европейската статисти-

ческа служба. Това ниво
превишава първоначалните
очаквания за март от 2.6%
и е най-бързият ръст от
октомври 2008 г. Същевременно кредитният рейтинг
на Ирландия беше намален с две нива от агенция
Moody’s до най-ниското
инвестиционно ниво, докато правителството на страната се опитва да намали
бюджетния дефицит и да
възстанови икономическия
растеж. 

Еврото остава скъпо в
очакване на още по-висока лихва
Единната валута остава силна заради очакванията за допълнително
увеличаване на лихвените
проценти на Европейската
централна банка, диверсификацията на резерви и понижението на долара. Нагласите на инвеститорите
са, че до края на годината
ЕЦБ ще покачи основната
лихва до 2%, след като вече
повиши ставката до 1.25%.
Подкрепа на еврото оказаха и макроикономически данни от еврозоната,
които показаха повишение
на инфлацията във Франция и покачване в индекса
на цените на дребно в Германия. Така данните бяха
възприети като пореден
сигнал за засилване на инфлацията през следващите месеци, което от своя
страна допълнително би
увеличило възможността
за повишение на основна-

Красимир Стефанов,
финансова къща “Логос-ТМ”

Геополити
ческата
несигурност
продължава да
бъде основната
причина за
търсене на
убежище в
швейцарската
валута

та ставка в региона. Тези
спекулации бяха подсилени и от думите на един от
членовете на управителния съвет на Европейската
централна банка, че високата инфлация в региона
ще провокира допълнителни мерки от страна на
банката. Но възобновените
опасения около европейската “периферна” дългова
криза, главно поради преструктурирането на гръцкия дълг и спасителната
помощ за Португалия, парираха възхода на еврото.
Според пазарни слухове
Гърция се нуждае от 40 до
50% преструктуриране на
своя дълг, за да се гарантира финансовата стабилност на страната.
Пазарните участници останаха негативно
настроени към долара,
след като валутата беше
подложена на натиск от

„Раломекс” АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по открита
процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок на кандидатстване
BG161РО003-2.1.06”Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.
Наименованието на проекта на фирмата по договор №2ТММ-02-81/18.02.2011 е
„Технологично обновление и въвеждане на иновации в „Раломекс” АД” и се реализира с
финансовата подкрепа на Европейски съюз и Република България, Европейски фонд за
регионално развитие, Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика 2007-2013”, Операция BG161PO003-2.1.06 „Технологична
модернизация в малки и средни предприятия”.
Основните дейности по проекта са:
Дейност 1 – Иницииране и мобилизиране на проекта
Дейност 2 – Подготовка и предоставяне на тръжни документи
Дейност 3 – Оценка на оферти и сключване на договор(и) за доставка
Дейност 4 – Доставка на оборудване и провеждане на първоначално
изпитване
Дейност 5 – Откриване на нови работни места
Дейност 6 - Включване на новото оборудване в производствения процес
Дейност 7 – Разпространение на информация
Дейност 8 – Одит и приключване на проекта
Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:
Повишване на производителността, капацитета и продажбите – производителността на труда на производствения персонал ще се повиши с 13,33%
непосредствено след изпълнението на проекта, а капацитетът и продажбите
ще се увеличат с 19%;
Намаляване на разходите за суровини, материали, труд и ел. енергия – разходите за оперативна дейност и себестойността ще се намалят с 5,17%;
намаляване на средната възраст на технологичното оборудване – средната възраст на технологичното оборудване ще се намали от 18 г. на 11 г.
(с 38%) тъй като средната възраст на машините, които ще отпаднат от
производство е 27 г.;
Създаване на нови работни места – ще бъдат открити 3 нови работни
места за двама мъже и една жена. Ще бъде сформиран изпълнителски екип
от трима настоящи и трима новоназначени работници за работа с новото
оборудване;
Въвеждане на нови технологии и продукти – ще бъдат въведени в серийно
производтво 3 иновативни разработки (Плуг навесен ПН-4-25 ИноКорп, Плуг
прикачен ПП-10-35 ИноКорп и Конзола регулируема за закрепване на плужни
корпуси) и техните модификация както следва: Плуг навесен ПН-4-25 ИноКорп
– 16 модификации и Конзола регулируема за закрепване на плужни корпуси – 40
модификации;
Подобряване на качеството – ще се намали бракът на детайли и възли с
63%, както и ще се намали със 28 бр. (50%) на рекламираните изделия. Ще се
увеличи срокът на стандартната търговска гаранция за новите продукти
от 12 на 24 месеца.
Увеличаване на дела на износа – делът на износът ще се увеличи от 9,4% на
15% от общия обем продажби.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма”Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на документа
се носи от „Раломекс” АД гр.Завет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

смесените до по-слаби
щатски данни. Силният
ръст на седмичните заявки за социални помощи
се възприе като сигнал,
че възстановяването на
трудовия пазар в САЩ
изглежда все още “крехко”
и “колебливо”. Данните за
промишлените цени през
март не дадоха ясен знак
за по-сериозен инфлационен натиск.
Така данните доведоха
до понижение на долара до ново историческо
дъно спрямо швейцарския
франк. Геополитическата
несигурност пък продължава да бъде основната
причина за търсене на
убежище в швейцарската валута от страна на
инвеститорите. Занижените прогнози за ръста на
щатската икономика също
до голяма степен натежаха
над щатската валута.

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

За допълнителна информация и заявки:
тел.02/4395 853, e-mail: reklama@pari.bg
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до 15.00 ч. на 14.04.2011 г.

14.04.2011 г.

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

11,76
80,29
772,23
197,00
165,53
347,70
202,50
259,38
96,08
198,60
134,25
127,95
126,26

▶ Котировки на взаимните фондове
Тип

Ем. ст/ст

11,70
79,90
768,48
196,06
164,73
346,04
201,54
258,15
95,62
197,65
133,61
127,34
125,64

11,64
79,51
764,73
195,12
163,93
344,39
200,57
256,91
95,16
196,71
132,96
126,73
125,03

11,61
79,12
760,99
194,19
163,14
342,73
199,61
255,68
94,70
195,76
132,32
126,13
124,42

11,47
77,95
749,74
187,62
159,16
331,14
192,86
247,03
91,50
189,14
129,09
121,86
122,58

11,47
77,95
749,74
187,62
159,16
331,14
192,86
247,03
91,50
189,14
129,09
121,86
122,58

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

5.0961
7.7958
10.2153

фонд в акции
Смесен - балансиран

2.4165
2.8258

за поръчки
от 2000 до 20000

5.1216
7.8348
10.3685

за поръчки
под 2000 лв

5.2999
8.1076
10.6239

след края
на 2-та год.

5.0961
7.7958
0.0000

преди края
на 2-та год.

4.9942
7.6399
0.0000

2.4165
2.8258

Фонд на паричен пазар 11.6739
Смесен - балансиран
11.3079
фонд в акции
10.8094

11.6681
11.2516
10.7556

11.6506
11.1391
10.5943

11.6623
11.1953
10.6480

11.6623

11.6681
0.0000
0.0000

▶ Kурсове на чуждестранни валути

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

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

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

Валутният курс за митнически цели е курсът
на БНБ определен в предпоследната сряда от
месеца и публикуван този или на следващия ден,
който се използва през следващия календарен
месец, освен ако не бъде заменен от курса
определен по чл. 91 от ППЗМ. Курсовете сa
валидни до 24.00 часа на 30.04.2011 г.

Доходност и Риск
Стандартно
отклонение

За последните
12 мес.

От началото
на публ. предл.
(анюализирана)

Начало на публ.
предлагане

2.49%
3.16%
0.33%

14.45%
12.22%
0.11%

-0.26%
15.32%
1.20%

-18.82%
-7.43%
1.37%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

7.97%
7.79%

29.35%
25.88%

-1.48%
-1.53%

-47.98%
-41.41%

12.11.2007
12.11.2007

1.71%
4.26%
7.04%

0.10%
10.89%
13.12%

6.48%
4.63%
5.57%

6.32%
4.84%
2.96%

06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008

9.48%
14.48%
-6.79%
2.94%
5.34%
1.54%

7.05%
12.17%
13.61%
12.76%
12.86%
0.26%

9.89%
9.10%
-27.00%
-1.98%
1.33%
7.07%

7.67%
-1.23%
-17.14%
-6.63%
4.55%
7.96%

14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008

0.53%
4.87%
-0.31%

1.14%
1.90%
3.64%

-0.64%
-0.16%
-16.24%

-3.84%
-11.10%
-10.08%

20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007

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

14.9828
9.2293
4.0796
8.2754
11.8728
12.4571

Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции

83.1320
51.1895
64.4036

14.8345
9.1379
4.0392
8.0344
11.5270
12.4571
до 2 г.
82.8410
50.9336
64.0816

фонд в акции
Смесен - балансиран

100.4579
77.7186

98.9623
76.5615

2.24%
-1.99%

3.23%
1.77%

-2.59%
-6.75%

-0.07%
-6.83%

04.01.2007
25.06.2007

фонд в облигаци
1.34933
Смесен - балансиран
1.15107
фонд в акции
0.83252
Смесен - консервативен 0.77694
Смесен - консервативен 1.06878

1.34663
1.14419
0.82016
0.77230
1.06558

1.84%
4.86%
7.89%
2.89%
1.15%

0.64%
4.07%
8.97%
2.94%
0.32%

5.77%
6.31%
5.98%
6.32%
3.11%

5.71%
2.59%
-3.69%
-7.87%
3.37%

01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009

Смесен - балансиран
104.8202
Смесен - балансиран
108.2854
фонд в акции
90.5176
Фонд на паричен пазар 127.2885
Смесен - консервативен 95.7104
Смесен - консервативен 109.9452
фонд в акции
102.6603

103.7772
107.2080
89.1700
127.2885
95.3280
109.5059
100.6275

4.97%
3.94%
6.96%
2.07%
0.93%
1.72%
N/A

6.83%
6.10%
9.63%
0.36%
1.95%
0.27%
N/A

-0.77%
-2.72%
-1.94%
7.98%
3.73%
5.83%
N/A

0.79%
1.47%
-0.55%
7.22%
-1.39%
5.38%
N/A

07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010

Смесен - балансиран

109.8354
101.3898

5.2333

8.22%

8.91%

8.00%***

5.49%

08.07.1999

1.0718

14.58%

14.67%

5.17%***

3.91%

01.06.2009

Фонд на паричен пазар 10.0244
Смесен - балансиран
19.0176
фонд в акции
11.9046

0.0000
18.8850
11.7390

N/A
2.95%
0.47%

N/A
8.20%
10.28%

N/A
7.82%
9.95%

N/A
10.34%
3.23%

01.06.2010
28.09.2004
05.01.2006

фонд в акции
фонд в акции
фонд в акции

1.1943
0.8512
1.0869

6.53%
2.78%
1.59%

11.10%
17.08%
10.51%

-12.86%
2.17%
13.16%

1.88%
-3.49%
2.49%

10.05.2004
04.10.2006
23.11.2007

132.1119
14.6550
0.8002

0.35%
3.36%
6.07%

3.09%
8.06%
14.98%

2.91%
-1.81%
2.93%

5.79%
2.39%
-4.40%

04.05.2006
17.12.2004
04.05.2006

фонд в акции

5.2647
до 100 000 лв
1.0852

109.8354
101.6439

над 2 г.
83.1320
51.1895
64.4036

1.0799

1.0772

над 100 000 лв.
132.3761
14.8016
0.8082

Смесен - балансиран
фонд в акции

863.9414
771.2056

857.4780
765.4360

5.28%
4.74%

4.26%
4.59%

7.98%
6.88%

-4.94%
-8.55%

09.05.2008
09.05.2008

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

11.7120
135.3408
8.3353
11.0368

11.7120
135.3408
8.3353
11.0368

1.47%
8.56%
15.39%
6.07%

1.01%
6.18%
11.70%
3.43%

6.12%
12.60%
19.87%
9.85%

3.08%
3.99%
-3.44%
4.57%

30.01.2006
30.01.2005
30.01.2006
30.01.2009

7.8919
за поръчки до 100 000 лв
фонд в акции
0.5842
Смесен - балансиран
0.7841
Смесен - консервативен 1.0333
до 50 000 лв / 40000 USD
Фонд на паричен пазар 1.3053
фонд в облигаци
1.3204
Смесен - балансиран
0.8880
фонд в акции
0.6599
Смесен - балансиран
0.7590
Фонд на паричен пазар
0.0000
1.0642

Фонд на паричен пазар
Смесен - балансиран

Код

За

Стойност

Разлика

Currency

Code

For

Rate

Difference

Евро

EUR

1

1,96

0

Австралийски долар

AUD

1

1,42449

-0,00135

Бразилски реал

BRL

10

8,57895

0,04305

Канадски долар

CAD

1

1,40364

-0,00282

Швейцарски франк

CHF

1

1,51650

-0,00212

Китайски ренминби юан

CNY

10

2,07210

-0,00691
0,01864

Чешка крона

CZK

100

8,07760

Датска крона

DKK

10

2,62242

0,00017

Британска лира

GBP

1

2,21298

-0,00326

Хонконгски долар

HKD

10

1,74096

-0,00533

Хърватска куна

HRK

10

2,65900

0,00263

Унгарски форинт

HUF

1000

7,32027

0,00821

Индонезийска рупия

IDR

10000

1,56213

-0,00087
-0,00401

Израелски шекел 

ILS

10

3,95789

Индийска рупия

INR

100

3,05307

Исландска крона

ISK

Японска йена

0,01101
0,00000

JPY

100

1,62485

-0,00705

KRW

1000

1,24304

-0,00330

Литовски литаc

LTL

10

5,66448

0,00000

Латвийски лат

LVL

1

2,75780

0,00000

Южнокорейски вон

Мексиканско песо

MXN

10

1,15360

0,00265

Малайзийски рингит

MYR

10

4,47692

-0,01130

Норвежка крона

NOK

10

2,50491

0,01594

Новозеландски долар

NZD

1

1,07747

0,00508

Филипинско песо

PHP

100

3,12968

-0,00416

Полска злота

PLN

10

4,95561

0,00740

Нова румънска лея

RON

10

4,77521

0,00931

Руска рубла

RUB

100

4,81139

0,00975

Шведска крона

SEK

10

2,18139

0,01530

Сингапурски долар

SGD

1

1,08778

0,00121

Тайландски бат

THB

100

4,49224

-0,00796

Нова турска лира

TRY

10

8,91770

0,00609

Щатски долар

USD

1

1,35352

-0,00460

Южноафрикански ранд

ZAR

10

1,96764

-0,01217

Злато (1 трой унция)

XAU

1

1992,23000

21,12000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 18.04.2011 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

1,44

1,44

1,45

1,44

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

0,88

0,88

0,89

0,88

JPY

119,94

119,95

121,48

119,69

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

ЯПОНСКА ЙЕНА

CHF

1,29

1,29

1,29

1,29

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

7,77

7,78

7,84

7,77

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

8,94

8,95

9,01

8,93

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1,39

1,39

1,4

1,39

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1,37

1,37

1,38

1,37

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

267

267,15

267,61

266,51

ЧЕШКА КРОНА

CZK

24,24

24,26

24,27

24,14

РУСКА РУБЛА

RUB

40,58

40,61

40,92

40,53

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

3,95

3,96

3,96

3,94

Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 15.04.2011 г.

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

1.2122
0.8640
1.1032
до 100 000 лв.
фонд в облигаци
132.5743
Смесен - балансиран 14.8016
фонд в акции
0.8162

фонд в акции

Валута

за поръчки над 100 000 лв
0.5813
0.7814
1.0318
над 50 000 лв / 40000 USD
1.3033
1.3165
0.8845
0.6566
0.7560
0.0000
1.0631

1.2024
1.0577

0.0000

N/A

N/A

N/A

N/A

25.06.2009

0.5784
0.7787
1.0303

3.29%
2.88%
2.44%

10.40%
4.36%
1.08%

10.43%
4.74%
6.69%

-14.75%
-7.00%
0.93%

19.11.2007
19.11.2007
19.11.2007

1.3013
1.3126
0.8810
0.6533
0.7530

1.61%
1.13%
1.99%
3.35%
5.23%

0.11%
0.37%
3.63%
6.49%
5.43%

6.01%
5.17%
2.05%
-1.37%
-0.22%

5.35%
5.56%
-2.39%
-7.94%
-8.44%

0.0000
1.0099

N/A
1.47%

N/A
0.21%

N/A
5.23%

N/A
5.09%

16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
11.02.2008
19.01.2010

1.2024
до 90 дни
1.0419

0.94%
1.28%

0.16%
3.62%

3.64%
3.21%

3.73%
0.84%

15.11.2005
12.09.2005

9.44%
10.74%
1.21%
-3.11%

8.85%
9.66%
13.23%
4.60%

5.91%
5.70%
0.53%
-1.33%

-3.20%
-5.96%
-25.62%
0.97%

01.03.2006
01.03.2006
05.04.2007
12.12.2008

Смесен - балансиран
8.4635
фонд в акции
7.2985
фонд в акции
3.0328
Смесен - консервативен 10.2290
клас А за поръчки клас А за поръчки клас А за поръчки
до 20000 лв
над 20000 до 300000
над 300000
фонд в акции
0.7874
0.7836
0.7816
фонд в акции
0.4410
0.4388
0.7816
за поръчки до 250 000 евро
  за поръчки над 250 000 евро
фонд в акции
109.0749
107.7349

8.4635
7.2985
3.0328
10.2290
клас  В

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

317.0721
13.5156
12.4282
9.2439
21.7031

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

0.7758
0.4345

над 90 дни
1.0524

Клас А         Клас В при изпълнена      Клас В при прекратена
инв. схема
инв. схема
0.7758
0.7797
0.7603
0.4345
0.4367
0.4258
Цена
106.9309

2.39%
4.10%

11.84%
13.46%

-4.27%
-6.54%

-5.05%
-19.00%

22.05.2006
02.05.2007

-6.05%

N/A

N/A

N/A

03.05.2010

316.1223
13.2493
12.0627
8.9720
21.7031

1.00%
2.07%
3.16%
5.10%
4.07%

3.51%
3.43%
6.33%
11.65%
5.43%

0.06%
1.17%
0.61%
3.60%
5.31%

6.34%
5.55%
3.80%
-1.78%
2.35%

17.11.2003
27.12.2005
27.12.2005
07.09.2005
08.10.2007

6.8494
8.2114
12.1309

6.8152
8.1703
12.1006

-1.44%
-2.46%
2.23%

6.15%
6.11%
1.69%

2.91%
2.43%
9.52%

-9.32%
-4.97%
5.43%

01.06.2007
01.06.2007
04.09.2007

1.2706
1.1330

1.2452
1.1217

3.90%
4.07%

5.94%
5.37%

5.27%
7.77%

5.37%
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 18/04/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,326119
€ 1,352641
€ 1,319488
ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес
€
0,931743
€
0,950378
€
0,927084
Фонд на фондовете
ОТП - Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции
€
0,877313
€
0,894859
€
0,872926
от развиващи се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 13/04/2011 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 18/04/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,160136 лв.
1,160136 лв.
1,160136 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 18/04/2011 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 15.04.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0577 лв.

Сентинел - Рапид

1,2024 лв.

Цена на обр. изк.
до 90 дни

над 90 дни

1.0419 лв.

1.0524 лв.

1,2024 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
1,28 %

3,21 %

0,94 %

3,64 %

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 14 април 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 18.04.2011 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
13.4957
12.4099
9.2303
317.7053
N/A
12.3673
9.1985
Ти Би Ай Комфорт
319.2883
13.3825
N/A
9.1532
Ти Би Ай Хармония
319.2883
13.3825
12.3063
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.

Общинска банка АД
Неконсолидиран счетоводен баланс на Общинска банка АД за 2010 година
Шифър
1
1.1.1.
1.1.2.
1.1.2.1.
1.1.2.2.
1.1.2.3.
1.1.2.4.

1.1 Активи. Assets.
2
Парични средства и парични салда при централни банки. Cash and cash balances with central banks.
Финансови активи, държани за търгуване. Financial assets held for trading.
Деривати, държани за търгуване. Derivatives held for trading.
Капиталови инструменти. Equity instruments.
Дългови инструменти. Debt instruments.
Кредити и аванси. Loans and advances.
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата. Financial assets designated at fair
value through profit or loss.
Капиталови инструменти. Equity instruments
Дългови инструменти. Debt instruments
Кредити и аванси. Loans and advances
Финансови активи на разположение за продажба. Available-for-sale financial assets.
Капиталови инструменти. Equity instruments.
Дългови инструменти. Debt instruments.
Кредити и аванси. Loans and advances.
Кредити и вземания (включително финансов лизинг). Loans and receivables (including finance leases).
Дългови инструменти. Debt instruments.
Кредити и аванси. Loans and advances.
Инвестиции, държани до падеж. Held-to-maturity investments
Дългови инструменти. Debt instruments.
Кредити и аванси. Loans and advances
Деривати - отчитане на хеджиране. Derivatives – Hedge accounting.
Хеджиране на справедлива стойност. Fair value hedges.
Хеджиране на паричен поток. Cash flow hedges.
Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност. Hedges of a net investment in a foreign operation.
Хеджиране на справедлива стойност при лихвен риск. Fair value hedge of interest rate risk.
Хеджиране на паричен поток при лихвен риск. Cash flow hedge interest rate risk
Промени в справедливата стойност на хеджирани позиции в портфейл, хеджиран за лихвен риск.  Fair value changes of
the hedged items in portfolio hedge of interest rate risk.
Материални активи. Tangible assets.
Имоти, машини и съоръжения. Property, Plant and Equipment.
Инвестиционни имоти. Investment property.
Нематериални активи. Intangible assets.
Репутация. Goodwill.
Други нематериални активи. Other intangible assets.
Инвестиции в асоциирани, дъщерни и съвместни предприятия (отчитани по метода на собствения капитал,
включително репутация).  Investments in associates, subsidiaries and joint ventures (accounted for using the equity method
– including goodwill).
Данъчни активи. Tax assets.
Текущи данъчни активи. Current tax assets.
Отсрочени данъчни активи. Deferred tax assets.
Други активи. Other assets.
Нетекущи активи и групи от активи за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба.  Non-current
assets and disposal groups classified as held for sale.
ОБЩО АКТИВИ. TOTAL ASSETS.

1.1.3.
1.1.3.1.
1.1.3.2.
1.1.3.3.
1.1.4.
1.1.4.1.
1.1.4.2.
1.1.4.3.
1.1.5.
1.1.5.1.
1.1.5.2.
1.1.6.
1.1.6.1.
1.1.6.2.
1.1.7.
1.1.7.1.
1.1.7.2.
1.1.7.3.
1.1.7.4.
1.1.7.5.
1.1.8.
1.1.9.
1.1.9.1.
1.1.9.2.
1.1.10.
1.1.10.1.
1.1.10.2.
1.1.11.
1.1.12.
1.1.12.1.
1.1.12.2.
1.1.13.
1.1.14.
1.1.

Шифър

1.2 Пасиви. Liabilities.

1

2
Депозити от централни банки. Deposits from central banks.
Финансови пасиви, държани за търгуване. Financial liabilities held for trading.
Деривати, държани за търгуване. Derivatives held for trading.
Къси позиции. Short positions.
Депозити на кредитни институции. Deposits from credit institutions.
Депозити, различни от тези на кредитни институции.  Deposits (other than from credit institutions).
Дългови сертификати (включително облигации, поети с намерение да бъдат закупени в близко бъдеще).  Debt certificates
(including bonds intended for repurchase in short term).
Други финансови пасиви.Other financial liabilities.
Финансови пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата. Financial liabilities designated at fair
value through profit or loss.
Депозити на кредитни институции. Deposits from credit institutions.
Депозити, различни от тези на кредитни институции. Deposits (other than from credit institutions).
Дългови сертификати (включително облигации). Debt certificates (including bonds).
Подчинени пасиви. Subordinated liabilities.
Други финансови пасиви.Other financial liabilities.
Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност. Financial liabilities measured at amortised cost.
Депозити на кредитни институции. Deposits from credit institutions.
Депозити, различни от тези на кредитни институции. Deposits (other than from credit institutions).
Дългови сертификати (включително облигации). Debt certificates ( including bonds).
Подчинени пасиви. Subordinated liabilities.
Други финансови пасиви.Other financial liabilities.
Финансови пасиви, свързани с прехвърлени финансови активи. Financial liabilities associated with transferred financial
assets.
Деривати - отчитане на хеджиране. Derivatives – Hedge accounting.
Хеджиране на справедлива стойност. Fair value hedges.
Хеджиране на паричен поток. Cash flow hedges.
Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност. Hedges of a net investment in a foreign operation.
Хеджиране на справедлива стойност при лихвен риск. Fair value hedge of interest rate risk.
Хеджиране на паричен поток при лихвен риск. Cash flow hedge interest rate risk.
Промени в справедливата стойност на хеджирани позиции в портфейл, хеджиран за лихвен риск. Fair value changes of
the hedged items in portfolio hedge of interest rate risk.
Провизии. Provisions.
Преструктурирани. Restructuring.
Висящи спорове и данъчни спорове. Pending legal issues and tax litigation.
Пенсии и други задължения за компенсации след пенсиониране. Pensions and other post retirement benefit obligations.
Кредитни ангажименти и гаранции. Loan commitments and guarantees.
Обременяващи договори. Onerous contracts.
Други провизии. Other provisions.
Данъчни пасиви. Tax liabilities.
Текущи данъчни пасиви. Current tax liabilities.
Отсрочени данъчни пасиви. Deferred tax liabilities.
Други пасиви. Other liabilities.
Дялов капитал, платим при поискване (например кооперативни дялове). Share capital repayable on demand (e.g. cooperative shares).
Пасиви, включени в групи от пасиви за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба.  Liabilities
included in disposal groups classified as held for sale.
ОБЩО ПАСИВИ. TOTAL LIABILITIES.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.2.2.
1.2.2.3.
1.2.2.4.
1.2.2.5.
1.2.2.6.
1.2.3.
1.2.3.1.
1.2.3.2.
1.2.3.3.
1.2.3.4.
1.2.3.5.
1.2.4.
1.2.4.1.
1.2.4.2.
1.2.4.3.
1.2.4.4.
1.2.4.5.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.6.1.
1.2.6.2.
1.2.6.3.
1.2.6.4.
1.2.6.5.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.8.1.
1.2.8.2.
1.2.8.3.
1.2.8.4.
1.2.8.5.
1.2.8.6.
1.2.9.
1.2.9.1.
1.2.9.2.
1.2.10.
1.2.11.
1.2.12.

Шифър

1.3 Капитал. Equity.

1

2
Емитиран капитал. Issued capital.
Внесен капитал. Paid in capital.
Поискан, но невнесен капитал. Unpaid capital which has been called up.
Премиен резерв. Share premium.
Друг капитал. Other Equity.
Капиталов компонент на съставни финансови инструменти. Equity component of compound financial
instruments.
Други капиталови инструменти. Other equity instruments.
Преоценъчни резерви и други оценъчни разлики от: Revaluation reserves and other valuation differences
on:
Материални активи. Tangible assets.
Нематериални активи. Intangible assets.
Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност (ефективна част). Hedge of net investments
in foreign operations (effective portion).
Преизчисляване в чуждестранна валута. Foreign currency translation.
Хеджиране на паричен поток (ефективна част). Cash flow hedges (effective portion).
Финансови активи на разположение за продажба. Available-for-sale financial assets.
Нетекущи активи и групи от активи за изваждане от употреба, държани за продажба.  Non-current
assets or disposal groups held for sale.
Други позиции. Other items.
Резерви (включително неразпределени печалби). Reserves (including retained earnings).
<Изкупени обратно собствени акции>. <Treasury shares>.
Доход от текущата година. Income from current year.
<Междинни дивиденти>. <Interim dividends>.
Малцинствено участие. Minority interest .
Преоценъчни резерви и други оценъчни разлики. Revaluation reserves and other valuation differences.
Други позиции. Other items.
ОБЩО КАПИТАЛ. TOTAL EQUITY.
ОБЩО ПАСИВИ И КАПИТАЛ. TOTAL LIABILITIES.

1.3.1.
1.3.1.1.
1.3.1.2.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.3.1.
1.3.3.2.
1.3.4.
1.3.4.1.
1.3.4.2.
1.3.4.3.
1.3.4.4.
1.3.4.5.
1.3.4.6.
1.3.4.7.
1.3.4.8.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.
1.3.9.
1.3.9.1.
1.3.9.2.
1.3.
1.2.1.3

Балансова
стойност. Carrying
amount.
3
69 370
12 182
0
5 324
6 858
0
297 721
0
297 721
0
4 337
3 796
541
0
504 093
0
504 093
59 790
59 790
0
0
0
0
0
0
0
0
44 635
28 839
15 796
1 823
0
1 823

Шифър
1
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1
2.1.1.2.
2.1.1.3.
2.1.1.4.
2.1.1.5.
2.1.1.6.
2.1.1.7.
2.1.1.8.
2.1.2.
2.1.2.1.
2.1.2.2.
2.1.2.3.
2.1.2.4.
2.1.2.5.
2.1.2.6.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.4.1.

250
446
405
41
2 557
77
997 281
Балансова
стойност. Carrying
amount.
3
0
0
0
0
0
0

2.1.4.2.
2.1.4.3.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.7.1.
2.1.7.2.
2.1.7.3.
2.1.7.4.
2.1.7.5.
2.1.8.

0

2.1.8.1.

0

2.1.8.2.

0

2.1.8.3.

0
0
0
0
0
913 794
161 096
732 396
0
20 302
0

2.1.8.4.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
228
0
228
23 145

2.1.8.5.
2.1.8.6.
2.1.9.
2.1.10.
2.1.11.
2.1.12.
2.1.13.
2.1.14.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.4.
2.5.
2.5.1.
2.5.1.1.
2.5.1.2.

0

2.5.1.3.

0

2.5.1.4.
2.5.2.
2.5.2.1.
2.5.2.2.
2.5.2.3.
2.5.2.4.

937 167

Балансова
стойност. Carrying
amount.
3
34 838
34 838
0
0
0
0

2.5.2.5.
2.5.2.6.
2.6.
2.7.

0
(250)

2.8.

106
0

2.9.

0
0
0
(356)

2.10.
2.11.

0

2.12.

0
23 865
0
1 661
0
0
0
0
60 114
997 281

2.13.
2.14.
2.15.
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ПРОДЪЛЖАВАЩИ (НЕПРЕУСТАНОВЕНИ) ДЕЙНОСТИ. CONTINUING OPERATIONS.
Финансови и оперативни приходи и разходи. Financial & operating income and expenses.
Приходи от лихви. Interest income.
Парични средства и парични салда при централни банки. Cash & cash balances with central banks.
Финансови активи, държани за търгуване (ако са отчитани отделно). Financial assets held for
trading (if accounted for separately).
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата (ако са
отчитани отделно). Financial assets designated at fair value through profit or loss (if accounted for
separately).
Финансови активи на разположение за продажба. Available-for-sale financial assets
Кредити и вземания (включително финансов лизинг). Loans and receivables (including finance
leases).
Инвестиции, държани до падеж. Held-to-maturity investments.
Деривати - отчитане на хеджиране при лихвен риск. Derivatives - Hedge accounting, interest rate
risk.
Други активи. Other assets.
(Разходи за лихви). (Interest expenses).
Депозити на централни банки. Deposits from central banks.
Финансови пасиви, държани за търгуване (ако са отчитани отделно).  Financial liabilities held for
trading (if accounted for separately).
Финансови пасиви,отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата (ако са
отчитани отделно). Financial liabilities designated at fair value through profit or loss (if accounted
for separately).
Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност. Financial liabilities measured at
amortised cost.
Деривати - отчитане на хеджиране при лихвен риск. Derivatives - Hedge accounting, interest rate
risk.
Други пасиви. Other liabilities.
Разходи за дялов капитал, платим при поискване. Expenses on share capital repayable on demand.
Приходи от дивиденти. Dividend income.
Финансови активи, държани за търгуване (ако са отчитани отделно).  Financial assets held for
trading (if accounted for separately).
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата (ако са
отчитани отделно). Financial assets designated at fair value through profit or loss (if accounted for
separately).
Финансови активи на разположение за продажба. Available-for-sale financial assets.
Приходи от такси и комисионни. Fee and commission income.
(Разходи за такси и комисионни). (Fee and commission expenses).
Нетни реализирани печалби (загуби) от финансови активи и пасиви, отчитани не по справедлива стойност в печалбата или загубата. Realised gains (losses) on financial assets & liabilities not
measured at fair value through profit or loss, net.
Финансови активи на разположение за продажба. Available-for-sale financial assets.
Кредити и вземания (включително финансов лизниг). Loans and receivables (including finance
leases).
Инвестиции, държани до падеж. Held-to-maturity investments.
Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност. Financial liabilities measured at
amortised cost
Други. Other.
Нетни печалби (загуби) от финансови активи и пасиви, държани за търгуване. Gains (losses) on
financial assets and liabilities held for trading, net.
Капиталови инструменти и свързани с тях деривати. Equity instruments and related derivatives.
Лихвени инструменти и свързани с тях деривати. Interest rate instruments and related
derivatives.
Валутна търговия. Foreign exchange trading.
Инструменти за кредитен риск и свързани с тях деривати. Credit risk instruments and related
derivatives.
Стоки и свързани с тях деривати. Commodities and related derivatives.
Други (включително хибридни деривати). Other (including hybrid derivatives).
Нетни печалби (загуби) от финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност
в печалбата или загубата. Gains (losses) on financial assets and liabilities designated at fair value
through profit or loss, net.
Нетни печалби (загуби) от отчитане на хеджиране. Gains (losses) from hedge accounting, net .
Нетни валутни разлики. Exchange differences, net.
Нетни печалби (загуби) от отписани активи, различни от тези държани за продажба.  Gains
(losses) on derecognition of assets other than held for sale, net .
Други оперативни приходи. Other operating income.
Други оперативни разходи. Other operating expenses.
Административни разходи. Administration costs.
Разходи за персонала. Staff expenses.
Общи административни разходи. General and administrative expenses.
Амортизация. Depreciation.
Имоти, машини и съоръжения. Property, Plant and Equipment.
Инвестиционни имоти. Investment Properties.
Нематериални активи (различни от репутация). Intangible assets (other than goodwill).
Провизии. Provisions.
Обезценка. Impairment.
Обезценка на финансови активи, отчитани не по справедлива стойност в печалбата или загубата. Impairment on financial assets not measured at fair value through profit or loss.
Финансови активи, отчитани по цена на придобиване (некотирани капиталови финансови
активи). Financial assets measured at cost (unquoted equity).
Финансови активи на разположение за продажба. Available- for- sale financial assets.
Кредити и вземания (включително финансов лизинг). Loans and receivables (including finance
leases).
Инвестиции, държани до падеж. Held to maturity investments.
Обезценка на нефинансови активи. Impairment on non-financial assets.
Имоти, машини и съоръжения. Property, plant and equipment.
Инвестиционни имоти. Investment properties.
Репутация. Goodwill.
Нематериални активи (различни от репутация). Intangible assets (other than goodwill).
Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия, отчитани по метода на собствения
капитал. Investments in associates and joint ventures accounted for using the equity method.
Други. Other.
Отрицателна репутация, призната незабавно в печалбата или загубата. Negative goodwill
immediately recognised in profit or loss.
Дял от печалбата или загубата в асоциирани, дъщерни и съвместни предприятия, отчитани по
метода на собствения капитал.  Share of the profit or loss of associates, subsidiaries and joint ventures
accounted for using the equity method.
Печалба или загуба от нетекущи активи и групи от активи за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба, без да са определени за преустановени дейности. Profit or
loss from non-current assets and disposal groups classified as held for sal
ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ (НЕПРЕУСТАНОВЕНИ) ДЕЙНОСТИ ПРЕДИ ДАНЪЧНИ ОТЧИСЛЕНИЯ. TOTAL PROFIT OR LOSS BEFORE TAX FROM CONTINUING OPERATIONS.
Данъчен разход (приход), свързан с печалбата или загубата от  продължаващи (непреустановени)
дейности. Tax expense (income) related to profit or loss from continuing operations.
ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА ОТ ПРОДЪЛЖАВАЩИ (НЕПРЕУСТАНОВЕНИ) ДЕЙНОСТИ СЛЕД ДАНЪЧНИ
ОТЧИСЛЕНИЯ. TOTAL PROFIT OR LOSS AFTER TAX FROM CONTINUING OPERATIONS.
Печалба или загуба след данъчни отчисления от преустановени дейности. Profit or loss after tax
from discontinued operations    
ОБЩО ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА СЛЕД ДАНЪЧНИ ОТЧИСЛЕНИЯ И ПРЕУСТАНОВЕНИ ДЕЙНОСТИ. TOTAL
PROFIT OR LOSS AFTER TAX AND DISCONTINUED OPERATIONS.
Печалба или загуба, свързана с малцинствено участие.   Profit or loss attributable to minority
interest.
ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА, СВЪРЗАНА С АКЦИОНЕРИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО  МАЙКА. PROFIT OR LOSS
ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS OF THE PARENT.

Изпълнителен директор: 1)     Александър Личев
                                                        2)     Георги Беловски
Гл.счетоводител: Иванка Бонева  
Дата: 30.03.2011 г.

Обща сума. Total
amount.
3
40 423
49 148
0
235
12 507
60
34 327
2 019
0
0
23 120
0
0
0
23 120
0
0
0
127
2
0
125
10 894
1 243
2 271
2 271
0
0
0
0
761
383
(254)
622
0
10
0
712
0
(113)
(2)
1 118
130
32 095
14 360
17 735
3 407
2 302
257
848
(3)
3 032
3 032
0
0
3 032
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 892
231
1 661
0
1 661
0
1 661
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16 Next Generation

Конкурсът Next Generation
Мениджъри от нов вид

Вестник “Пари” търси
успешни мениджъри
и предприемачи
Някои от тях започват бизнеса си в гараж или с машина под наем, други поемат
семейната фирма, трети
растат в йерархията на големи корпорации. Тестват
мениджърските си умения
в години на икономическа
криза или откриват печеливша ниша по време на
най-свито потребление.
Като част от поколението Y новите мениджъри
в България си приличат
в едно - използват новите
технологии, за да общуват
бързо и различно и да развиват идеите си във всяка
точка на земята.
Кои са младите мениджъри и предприемачи,
какви са идеите им за управление и очакванията
за правене на бизнес в
България? Ще ги съберем
за снимка в конкурса Next
Generation, който в. „Пари”
прави за трета година. Ще
оценяваме постиженията
им до момента, успешни

проекти, иновативни идеи,
финансови резултати и потенциал за развитие.
За първа година победителите ще спечелят пълна
и частнични стипендии за
обучение в Executive MBA
програмата в международния факултет на University
of Sheffield в Солун. Традиционно финалистите
ще бъдат представени в
рубрика “Профил” във в.
“Пари”.
В предишните две издания на конкурса са участвали повече от 120 мениджъри и предприемачи, 42
от тях със собствен бизнес.
В категория Мениджър в
корпоративна среда са се
състезавали представители на ДЗИ, “Орифлейм”,
“Челопеч Майнинг”, “Софарма”, “Девин”, “Брамак”, “Тандем”, “Сименс”,
“Астра Зенека”, “Галчев
Груп”, “Шнайдер Електрик”, “Фикосота Синтез”
и мн.др.
▶ Краен срок за подаване
на документите: 5 май.
Всичко за конкурса четете на www.pari.bg.

Защо да участвам
Милена Добранова,
директор „Операции” в хранителен
холдинг „Белла България”
Next Generation мениджър за 2010 г.
▶Част от EMBA програмата се провежда в сградата на University of Sheffield във Великобритания

Георги Първанов,
Consulteam, консултантска компания в
областта на човешките ресурси
Номиниран в категория „Собствен
бизнес”, Next Generation 2010
За конкурса

За конкурса

Участието в подобен
конкурс дава възможност
на всеки млад мениджър
да провери нивото на мениджърските си умения,
сравнявайки се с други
успели представители на
бизнеса. Конкурсът е предизвикателство, защото е
съревнование на креативните, инициативните и с
модерно мислене млади
хора.
За новите
мениджъри

Новото поколение мениджъри е поставено в
много висококонкурентна
среда. За да се развиват
успешно, младите хора
трябва да са с висока квалификация, да притежават

забележително ниво на
компетенции. Това поколение е много по-креативно
и комуникативно, но често
се сблъсква със стереотипи в бизнеса, които трябва
да преодолява. Успешната
реализация също е голямо
предизвикателство - да
попаднеш на точното
място, където има почва за
процъфтяването на твоите
талант и умения. Адаптирането към динамиката на
бизнес процесите също не
е по силите на всеки. Работохолизмът прерасна от
личен избор в корпоративна култура. Затова според
мен голямо предизвикателство за младите хора
е да намерят разумния
баланс между работа и
личен живот.

Участието ми в конкурса
Next Generation ми донесе
нови клиенти и още поголяма прозрачност по
отношение на сектора на
консултантски услуги в
областта на управление на
човешките ресурси.
За новите мениджъри

Предизвикателства за
новото поколение мениджъри са тежката
икономическа криза,
продължила две години,
от която България не е
излязла изцяло; недостигът на висококвалифицирана и дисциплинирана
работна ръка, съчетан с
продължаващата и дори
засилена имигрантска
вълна; несъвършенствата
на правната и законодателна среда, която не е
изцяло синхронизирана с
тази на остналите държави в Европейския съюз;
продължаващата, макар
и значително намаляла,
корупция.

Дамян Вътев,
управител на биоферма „Биологика”
и месопреработвателна компания
„Тандем”
Участник в Next Generation 2009
За конкурса

Приветствам вестник „Пари” за идеята да поощри
младите хора в бизнеса у
нас, защото те работят с
много хъс и мотивация, но
понякога им липсва признание за усилията, които
полагат - а усилията им за
подобряване на цялостния
икономически микроклимат в България не са
за подценяване. Смятам,
че поколението, на което
принадлежа, е призвано
да промени нещата към
по-добро.
Конкурсът Next Generation
е експериментална лаборатория на бизнеса, защото
истинският конкурс е

самият живот и всички ще
се доказваме в него.
За бизнеса

Фермата за биологично
пасищно месодайно говедовъдство „Биологика”,
която управлявам, е тясно
обвързана с работата на
месопреработвателна компания „Тандем”. Поради
специфичния характер на
този бизнес очаквам резултатите от направените
инвестиции в дългосрочен
план. Кризата е фактор,
който засяга всички браншове и това ни мотивира
да сме още по-добри, прецизни и успешни в това,
което правим.
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започва третото си издание
Наградата
Победителят
печели EMBA
обучение
▶ Магистърската
програма по бизнес
администрация за
мениджъри (Executive
MBA) е висок клас
обучение в международна
среда, създадена така,
че да се съчетава с

Условия за участие
Кандидатите трябва:
▶ да са на възраст не повече от 35 навършени години към
15 април 2011 г. и да работят в България
▶ да заемат мениджърски позиции в компания или да
имат собствен бизнес
▶ да имат минимум 2 години опит на управленска позиция
▶ компанията, в която работят, да оперира от минимум
2 години и да няма задължения към държавата или служителите си
▶ за EMBA програмата - да владеят английски език и да
притежават бакалавърска степен
Участниците изпращат форма за кандидатстване и
биография, а избраните финалисти ще се представят в
интервю с членовете на журито на конкурса.

Кой оценява?

Д-р Лесли Замоси

е академичен директор на Executive
MBA в City College/University of
Sheffield. Той е преподавател по организационно развитие и човешки
ресурси.

на трети секретар в Мисията
на България към ООН в Ню Йорк,
директор в Министерството на
външноикономическите връзки,
координатор на всички финансови
помощи за България от Япония.

Кремена Кралева
Питър Аштън

е директор “Учебна дейност” на Британски съвет България. Има богат
международен опит в управлението
на учебни и изпитни центрове по
света. През последните 20 години е
работил в Испания, Виетнам, Япония, Египет, Бруней, Кения, Полша,
Китай и Бангладеш.

Евгений Иванов

е изпълнителен директор и член
на УС на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в
България. Той е посланик на България
към Европейския съюз в Брюксел в
периода 1993-1997 г. Дипломатическата му кариера включва и позициите

е мениджър „Човешки ресурси” в
“Делойт България” от 2006 г. Преди
това е била мениджър “Обучение и
развитие” в “Петрол” и партньор в
компанията за подбор на персонал
Dr. Pendl & Dr. Piswanger Bulgaria.

Светлозар Петров

е управител на компанията за HR
услуги JobTiger и един от създателите на www.jobtiger.bg. Той е и член
на настоятелството на Американския университет в България, член
на настоятелството на Фондация
на бизнеса за образованието и един
от създателите на Клуба на корпоративния дарител .

професионалното
развитие.
▶ Програмата се
предлага от престижни
университети,
класирани всяка година
според гъвкавост на
курсовете, академичен
състав, придобити нови
умения, приложими на
практика, и постижения
на завършилите след
края на обучението.
Особено са ценени заради
възможността за нови

бизнес контакти.
▶ University of Sheffield
традиционно е класиран
сред 20-те най-добри във
Великобритания. В него се
обучават около 24 хиляди
студенти от 124 страни,
преподавателите са
над 6000. Световната
класация QS World
University Rankings 2010 го
поставя на 69-о място в
света.
▶ Модулите в EMBA
програмата на

Шефилдския университет
се провеждат в
международния факултет
на университета в Солун.
▶ В програмата се
обучават мениджъри
от над 80 институции и
компании от Югоизточна
Европа, сред които
Световната банка, Apple,
“Актавис”, “Водафон”,
“Ксерокс”, “Кока-Кола” и др.
▶ Курсовете се провеждат
през уикендите и
продължават 16 месеца.

специално приложение

велико Търново
Габрово

РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС

Инвеститорите не забравиха
Габрово дори и по време на кризата
В града е трудно да се купи промишлена земя даже и от неработещи предприятия
В Габрово инвестициите не са секнали дори по
време на кризата и с основания от Института за пазарна икономика наскоро
обявиха областта за място
номер 1 за инвестиции в
България. Най-значимите
вложения през последните
години са били основно в
експортно ориентирани
отрасли и технологична
модернизация на предприятията. Само преди няколко месеца италианска
фирма, която произвежда
облекла на световни марки, е разкрила нови 500 работни места. От общината
се хвалят пред медиите и
за това, че вече установени в областта компании
имат нови инвестиционни
планове, като например
италианска шивашка компания и германски производител на ловни пушки.
Любопитно е, че компания за касови апарати е
преместила производството си от Китай именно в
Габрово. А очакванията
на всички са, че това е

несът може да си “купи”
почти двама. Справка средната работна заплата
в Габрово е 6112 лв., а в
София - 9913 лв.
Цената на труда е една от
причините за значителния
ръст на нови предприятия в областта. През 2009
г. там са работили 3708
предприятия, което е с
290 повече от 2008 г. и с
358 повече в сравнение с
2007 г. Новите предприятия са от почти всички
области на икономиката,
характерни за региона преработваща промишленост, хотелиерство и ресторантьорство, търговия
и ремонт.

▶ Ниската цена на труда е една от причините за значителния ръст на нови предприятия в областта
Снимка емилия костадинова

тенденция, която няма да
прекъсне скоро.
Качествени и
евтини кадри

Ако бизнесът си търси

качествени кадри, ще ги
намери в Габрово. Не става дума само за местното
“производство” на инженери и специалисти от други
технически специалности,

но и изобщо за традиции
при работа в индустрията. Нещо повече - на цената на един софийски
специалист с висше образование в Габрово биз-

Три водещи
отрасъла

В габровската икономика
има 3 отрасъла, които са от
най-съществено значение
за местната икономика.
Машиностроенето е водещият, негови представители са компании като
“Цератицит”, “Резбонарезни инструменти”, СИМ,
“Габинвест”, “Импулс”,
“Балканско ехо”, “Подем”.
В Габрово по традиция е
развита химическата индустрия, включително и
производството на козметика. Третото място е за
текстилната и шивашката промишленост, представена от компании като
“Мак”, “Дзали”, “Тегет”,
“Криейшънс”, “Ти фузион”. В Габрово се шият
униформите за германската армия и полиция.
Контрасти в
икономиката

В момента обаче на всеки външен посетител на
индустриалните зони на
Габрово ще направи впечатление резкият контраст
между новите фабрики и
запустелите здания, вероятно от времето на Рачо Ковача. Местният бизнес обаче
гледа прагматично на старите сгради - това е мястото, където през следващите
5 години ще се строи и ще
се разширява производството, казват мениджърите
на проспериращите днес
компании. Може би затова
е изключително трудно да
се купи промишлена земя
в Габрово.
Михаил Ванчев

Област
Габрово

№1 за
инвестиции

▶ Габровска област
е разположена на
територия от 2023
кв. км.
▶ През 2011 г. населението й е близо 121
хил. души.
▶ Областта формира 1.5% от БВП на
страната, или близо
0.9 млрд. лв. Според
класация на Института за пазарна
икономика, направена чрез оценка по 10
показателя, област
Габрово е №1 в България по условията
за бизнес.
▶ Според същата
класация Габрово
е на второ място
в страната (след
София) по най-малък
процент работещи
с основно и по-ниско
образование и на 5-о
по размер на местните данъци.
▶ В същото време
областта получава
негативна оценка по
критериите възприятие на корупцията (24-то място) и
ниво на заетост (13о място).
▶ Габрово стана
известен и като
града с най-много
европейски проекти.
▶ Средствата, които
трябва да бъдат разплатени по европейски програми, само
през 2011 г. са близо
28.5 млн. лв.
▶ Договорите, които
са подписани до 2015
г., са на стойност
близо 148 млн. лв.
▶ Сумата на привлечените европейски
субсидии обаче е 14
пъти повече от собствените приходи на
града.
▶ За 2010 г. бюджетът на Габрово
е малко над 30 млн.
лв., капиталовата
програма е малко над
3 млн. лв., а собственият приход е малко
над 10 млн. лв.
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Великотърновска област търси инвеститори
за инфраструктурни проекти
Летището в Горна
Оряховица е
най-атрактивният
обект

Велико
Търново
Областта
създава 2.4%
от БВП на
страната

Икономиката на Велико Търново може да бъде определена с две думи - туризъм и инфраструктура, казва кметът
на града д-р Румен Рашев.
Областният управител доц.
Пенчо Пенчев разширява
обхвата - водещият отрасъл
е промишлеността и дава
примери с производство на
пиво и захарни изделия, инфраструктурни услуги и др.
И двамата обаче са единни в
това, че сега е времето за инвестиции, особено в сферата
на инфраструктурата.
Летището

"Най-апетитното" инвестиционно парче във Великотърновска област е международното летище в Горна
Оряховица. Доста старо и
западнало, то се нуждае не
само от ремонт на пистата,
а и на всички други съоръжения. През март правителството откри процедура по
предоставяне на 35-годишна
концесия. Целта е да се постигнат по-високи нива на обслужване, за да се привлече и
летищен трафик. За първото
полугодие на годината са

▶Велико Търново е едно от популярните туристически места в България заради
богатата си история. От тази година старопрестолният град вече ще развива
и поклоннически туризъм
Снимка емилия костадинова

регистрирани 975 полета.
Оттам са превозени 176 т
товари, но това е далеч под
възможностите му.
Пристанището

Великотърновска област
има и речно пристанище в
Свищов. Според областния
управител дунавският порт
в Свищов е алтернатива на
Дунав мост и сигурност за
бизнес товарите при зачес-

Ж

ителите и гостите на Велико
Търново ще посрещнат
Възкресение Христово на крепостта
Царевец. В нощта на 23 срещу 24
април на историческия хълм за
първи път след близо 7 века ще
бъде отслужена света литургия.
Богослужението ще извърши
великотърновският митрополит
Григорий пред реставрираната
патриаршеската църква “Св.
Възнесение Господне”. Църковният
ритуал ще започне в 23 ч на 23 април.
Точно в полунощ над историческия
хълм Царевец ще прозвучи камбанен
звън. След това ще започне шествие
до катедралния храм “Рождество
Богородично”, където ще бъде
отслужена света литургия. 2500
червени яйца, 300 козунака, 4000
осветени картички с молитвата
“Символ верую” ще бъдат раздадени
присъстващите на пасхалната служба
на Царевец.
Идеята за великденска служба на
историческия хълм Царевец е на
кмета на Велико Търново д-р Румен
Рашев. Тя се реализира от община
Велико Търново със съдействието
на общинската агенция по туризъм
“Царевград Търнов”. Тъй като
патриаршеската катедрала “Св.
Възнесение Господне” не е осветена
и не отговаря на православните
канони за храм, богослужението ще
бъде отслужено под открито небе.
За сигурността на присъстващите
са взети строги охранителни
мерки. Бели ленти ще маркират
пътя в крепостта Царевец от
главната порта до Патриаршеския
комплекс. 120 факлоносци и
охранители ще ориентират хората,
за да не се допуснат инциденти. За

тилите стачни блокади в Гърция. От ноември 2010 г. пътят
между Велико Търново и
Свищов е отворен за движение, като участъкът между
Полски Тръмбеш и Свищов
е изцяло ремонтиран с нови
настилки. Обновеното трасе
скъсява пътя за Европа чрез
ферибота между Свищов и
Зимнич с около 140 км в
сравнение с преминаването
през Дунав мост.

Съвременните
индустрии

Корейската компания SDN
си избра с. Самоводене за
място на своя нов соларен
парк.
В България тя работи по
два проекта за фотоволтаични централи - в селата Самоводене и Златарица, които
са с планирана инсталирана
мощност от 45 MWp. Те се
реализират чрез финансира-

▶Област Велико Търново
е разположена на площ
от 4462 кв. км (4.2% от
площта на България).
Населението в нея е
255 968 души (3.5% от
населението на страната).
Тези показатели поставят област Велико Търново сред десетте найголеми в страната.
Структуроопределящите отрасли за ико-

не с участието на държавната Коrea South Power.
Поклоннически
туризъм

Туризмът на Велико Търново е основен сектор в
икономиката на града - категоричен е кметът д-р Румен
Рашев (вж. интервюто на
стр. 21). За първи път обаче
градът ще специализира и
в така наречения поклон-

Велико Търново посреща
Възкресение Христово на
крепостта Царевец

Царевград Търнов ЕООД
гр. Велико Търново 5000, ул. “Христо Ботев” №5
тел.: 062 622 148; тел./факс: 062 600 768;
http://www.velikoturnovo.info
e-mail: office@velikoturnovo.info

номиката на областта
са промишлеността и
услугите и в много помалка степен - селското
стопанство.
Областта създава 2.4%
от брутния вътрешен
продукт на страната.
Заетите по ниво на
образованието си са на
второ място в България,
като делът на висшистите е 28.1%.
Средната годишна заплата е под 5765 лв., което е
с 347 лв. под средното за
страната.
Индексът на Института за пазарна икономика
"Местни условия за правене на бизнес" класира
Велико Търново на 22-ро
място.

нически туризъм. Вече е
одобрен проект на Стопанския факултет на ВТУ "Св.
св. Кирил и Методий" в
партньорство с румънското екологично сдружение
"Нов алианс". Стойността
на проекта е над 600 хил.
EUR, като финансирането
е осигурено от Европейския фонд за регионално
развитие.
Михаил Ванчев

популяризиране на богослужението
са поставени 16 билборда по
основните пътища в страната.
Службата ще бъде предавана пряко и
от БНТ.
Намерението на община Велико
Търново е посрещането на
Възкресение Христово на Царевец да
се превърне в традиция.
Подарък за жителите и гостите на
града за празника ще бъде ритуалът
спектакъл по затваряне на портите на
Царевец “Стражниците на Царевград
Търнов” и аудио-визуалният
спектакъл “Звук и светлина”.
Атракциите ще започват в 20 ч на 23
и 24 април.
“Стражниците на Царевград
Търнов” е новата туристическа
атракция на Велико Търново.
Миниспектакълът по ритуалното
затваряне на портите на крепостта
Царевец е създаден по идея на
общинската агенция по туризъм
“Царевград Търнов”. Стражите на
старопрестолния град тръгват към
крепостта Царевец от Владишкия
мост в кв. “Асенов”. Шествието от
средновековни конници и войни
минава под крепостните стени
под звуците на барабан и рогове.
“Стража! Поверявам ви портата на
богоспасния, богохраним Царевград
Търнов, втори Константинопол, трети
Рим! Нека Бог и вашето оръжие
бъдат свещената защита на нашия
богохраним цар, светия патриарх и
великия български народ!”, звучи над
средновековната твърдина по време
на ритуала при смяна на стражата
на първата порта на Царевец и
символичното затваряне на крепост
та.
15-минутният спектакъл е с
музикален съпровод, завършващ с
камбанен звън. Част от атракцията
е спускането на внушителни
знамена в цветовете на Асеневци
- жълто и червено, и на Велико
Търново - в лилаво, по крепостните
стени, портите на Царевец и на
патриаршията.
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Интервю Николай Сираков, кмет на община Габрово

Общината предлага
33 онлайн услуги

Местният бизнес
се възползва от
възможностите
на кризата
▶Господин Сираков, как се
развива икономиката в
община Габрово?

Визитка
Кой е Николай
Сираков
▶ Николай Сираков
е кмет на Габрово
от малко повече от
година.
▶ Преди това е бил
заместник кмет, а
от 2007 до 2009 г. секретар на Община

Габрово. Сираков има
над десетгодишен
мениджърски опит.
Преди да поеме пътя
в администрацията
е бил изпълнителен
директор на Високотехнологичен бизнес
инкубатор Габрово.
▶ Завършил е немска
езикова гимназия в Русе
и театрален колеж
“Любен Гройс”.

- Според мен бизнесът в
Габрово живее в три измерения - част от фирмите са в
криза, друга част излизат от
криза, а третата част - найважната и най-жизнената - са
фирми, които приемат нашето време като време за нови
възможности. Тази трета част
от бизнеса изобщо не говори
за свити, а за нови пазари.
Ще дам пример с габровската
обувна промишленост. Масово фирмите ползват китайски
подметки. Те са евтини, но
изискването е да се купят
много големи количества.
Изведнъж се появи потребност от подметки и габровски фирми се възползваха
от ситуацията. Този подход

рекламно позициониране

виждаме и при туристически
фирми. Да, има спад в този
сектор, платежоспособният
клиент ограничи пътуванията си в чужбина, но стана
нов клиент за вътрешния
пазар. Дори община Габрово
се възползва от ситуацията.
Подготвяме концесия за една
част от къщите на Боженци.
Ще създадем атрактивни туристически продукти. Казваме на туриста: “Искаш ли да
се пренесеш 2 века назад?” И
го обличаме в старите дрехи,
даваме му да седне на трикракото столче пред синията, да яде с дървена лъжица
от калената паница. Това се
помни, това е преживяване и
ние му продаваме не салата
с ракия, а преживяване. Ако
не беше кризата, нямаше да
измислим това нещо, сигурен съм.
▶Кои са основните сектори, които се развиват в
района?

- На първо място е машиностроенето. Да припомним
само синонимите на Габрово

- “българският Манчестър”,
“градът на Рачо Ковача”. Може през годините броят на
фирмите да е намалял, но
като качество и като обем
произвеждан продукт то се
развива. Шивашката и текстилната промишленост също
са важни за региона. Тук
се шият дрехи за армията
и полицията на Германия.
Химическата индустрия е
на трета позиция. Следват я
хранително-вкусовата промишленост и туризмът. Познатите места са “Етъра” и
“Боженци”. По-малко се знае
за местността “Узана”, в която се намира географският
център на България. Това е
най-високата билна поляна
в България. Вече имаме устройствен план за “Узана”,
който предполага миниигрище за голф, тенис кортове,
плувни басейни, конна езда,
туризъм. Тук има условия за
равнинни ски спортове - ски
бягане и ски ориентиране.
Нашето габровско предимство е, че сме успели да си
съхраним природата, градът

е тих и спокоен.
▶Навсякъде бизнесът
се оплаква от администрацията. Вие какво
правите, за да подобрите
дейностите си?

- Община Габрово даде
пример с оптимизация на
щат и дейности. Екипът ни
беше убеден, че не е необходима криза, за да почне една
администрация да се оптимизира. Това беше времето,
в което се видя смисълът
от въвеждане на системи за
качество, на системи за информационна сигурност, на
ERP - системи за управление
на процеси. Община Габрово
въведе 33 онлайн услуги.
Сега въвеждаме и електронни системи за разплащане
на тези онлайн услуги. Така
пестим на габровци време
и пари. А в Габрово това
традиционно има значение.
Впрочем същото важи и за
администрацията - в нея сега
работят по-малко хора, но за
повече пари.
Михаил Ванчев

рекламно позициониране

Лясковец е доброто
място за бизнес

Екологията - приоритет
на “Захарни заводи”ад

Безработицата
спада до 5.5%
в началото на
2011 г.

“Захарни заводи” АД, гр.
Горна Оряховица е съвременно предприятие с голямо разнообразие от дейности. В структурата му
влизат: Завод за захарни
изделия, Завод за спирт,
Завод за захар, Завод за
опаковки и ТЕЦ. Голямото
разнообразие от продукти,
произвеждани в отделните заводи, ги прави конкурентоспособни, което дава
самочувствие на мениджърския екип за оцеляване
в кризата. “Захарни заводи” АД не спира да работи
в посока на подобряване
екологичната обстановка в
региона. Доказателство за
това са редица нововъведения в отделните производства на дружеството, целящи
подобряване на работните
процеси и опазването на
околната среда, а именно:
въвеждане на нови енергийни мощности, монтирането на електрофилтър
в ТЕЦ, изграждане на нов
модерен завод за етанол,
подмяна на разпалващото
гориво в ТЕЦ от мазут на
газ и др. Дружеството има 3
комплексни разрешителни,
в които са заложени изискванията на екологичното
законодателство.
През 2010 г. проект на
топлоелектрическата централа към “Захарни заводи” АД бе награден от
ЕБВР (Европейска банка
за възстановяване и развитие) в раздел “Енергийна
ефективност” като проект

не беше осъществена нито
една по-значителна сделка
за продажба на общинско
имущество.
От края на миналата
и особено от началото
на тази година се усеща
леко раздвижване. Все почести са срещите, на които
обсъждаме показателите
на разпоредителни сделки
- повишава се интересът
както към общински
сграден фонд, така и към
земеделски територии.

▶Госпожо Гецова, кои са
основните отрасли, в
които бизнесът на Лясковец е силен?

- Икономическият профил на община Лясковец
може да се опише в две
направления. В общинския център са фирмите
от промишления сектор:
от хранително-вкусовата
промишленост, шивашката,
консервната, винопроизводство, търговия и логистика. В селата край Лясковец са развити земеделие и
животновъдство.
Най-значимите за икономиката компании, които са
позиционирани при нас,
са военните заводи “Аркус” АД, фирма “Прити
95” ООД, специализирана
в производство на домашни
камини, камери за вграждане, готварски печки, котлета, “Винпром Лясковец”
ООД, “Евротекс 21” ООД, в
която са заети 120 души и
е специализирана за производство на килими за баня,
ръчен тъфтинг.
Лясковец се приема
и избира като място,
подсигуряващо добри
условия за бизнес,
предпочитано пред съседни
общини. Това е и причината
Л я с ко ве ц д а е с р ед
общините със сравнително

▶ Д-р Ивелина Гецова,
кмет на община
Лясковец

нисък процент безработица
- данните за януари показаха
безработица около 5.5% за
общината. Голяма част от
хората, които бяха излезли
на пазара на труда, ние
успяхме да ги подсигурим
с работа благодарение на
проекти, финансирани от
европейските фондове.
▶Усеща ли се раздвижване на бизнеса в общината през първите месеци
на 2011 г.?

- Като че ли да. Инвестиционната политика на
община Лясковец, свързана с разпореждането на
общински имоти, беше
направо блокирана от кризата. След завършването
на една крупна приватизационна сделка през 2009 г.

▶Успява ли общинската администрация на
Лясковец да привлече
европейски средства за
осъществяването на
градски проекти?

- До началото на 2011
г. в община Лясковец по
проекти са влезли допълнително близо 10 млн. лв.
Сега започваме изпълнението на два проекта по
оперативната програма
“Регионално развитие” за
7 млн. лв. Единият е свързан с благоустрояването на
главната улица на града
и двата парка в Лясковец.
Другият - с подобряване на
енергийната ефективност
в двете начални училища в
града и детската ясла.
За мащабите на община
Лясковец привлечените
средства представляват
приблизително три годишни
бюджета. Досега община
Лясковец е спечелила и
реализирала над 43 проекта
за периода 2007-2011 г.

▶ Заводът за спирт в “Захарни заводи” АД

с най-добри икономически
показатели. Стойността на
проекта е 425 000 EUR и обхваща подмяната на разпалващото гориво на ТЕЦ-а от
мазут на газ. В резултат са
намалени вредните емисии,
изхвърляни в атмосферата,
и са спестени около 9000 т
въглеродни емисии.
В началото на 2009 г. бе
въведен в експлоатация
електростатичен електрофилтър в ТЕЦ, който осигурява 99.826% очистване
на праха от отпадния газов
поток от комина на ТЕЦ.
Инвестицията е на стойност 4 839 000 лв. Въведени
в експлоатация са два енергийни котела на природен
газ в Завода за захарни изделия и два котела в Завода
за спирт.
Заводът за спирт е един от
най-модерните в страната
за производство на спирт
от зърно и меласа. “Захарни заводи” АД реализира

инвестиционен проект за
производство на високотехнологичен фуражен продукт, който се получава от
шлемпа (отпаден продукт
от спиртопроизводството),
с което се финализира третият етап от реконструкцията на Завода за спирт.
В края на 2009 г. Заводът
за опаковки въведе в експлоатация нова осемцветна машина за ротогравюра
Sciavy/Bobst. Чрез нея се
постига качествен печат на
конкурентни цени и продукция, съобразена с европейските стандарти.
С цел предотвратяване
на крупни производствени
аварии с опасни химични
вещества в Завода за захарни изделия са подменени хладилните тунели с
амоняк (3 тона) със стационарни хладилни тунели
с безвреден фреон. Инвестицията е на стойност
440 000 лв.
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Интервю д-р Румен Рашев, кмет на Велико Търново

Велико Търново
е добро място за
живеене и затова
населението му се
увеличава

Градът има
стратегия за
развитие на
основния си
отрасъл туризма, от
2000 г.
▶Господин Рашев, община Велико Търново е една от малкото, която е
увеличила населението
си между двете преброявания. Какво означава
това за вас?

- Аз мисля, че хората
отиват да живеят там, където се чувстват най-добре. Това включва условията на живот, развитието
на икономиката, възможности да се намери работа
и да се изгражда кариера.
Правят се класации кой е

50

най-добрият град за живеене в България, но те
се решават с кликване в
компютъра. А демографският прираст във Велико Търново означава, че
близо 2000 души са избрали реално града като
най-добро място за своя
живот. Търново е един от
петте града, които увеличават населението си.

От 2008 г.
европейските фондове
станаха основният източник за
инвестиционните
ни програми

▶Каква е вашата оценка за състоянието на
бизнеса във Велико
Търново?
- Икономиката на Вели-

дойде да види Търново,
ако градът е тъмен или
мръсен, ако парковете не
се поддържат. Туристът
не ходи само по улица
“Гурко” - старата главна
на града, или по Самоводската чаршия, той не
гледа само Царевец. Туристът ползва услугите
на целия град. Още през
2001 г. осветихме града
по проект с Американската агенция за международно развитие, като
въведохме енергоспестяващо осветление. Това
доведе до пряка икономия на общински средства от електричество, но
и съживи икономиката,
защото се появиха заведения, хотели, магазини, тръгнаха таксита в
районите, в които по-рано
никой не искаше да кара

ко Търново преди всичко е туризъм. От 2000 г.
имаме стратегия за развитието на този отрасъл.
Като местна власт ние
не сме си поставяли за
цел да строим например
хотели или ресторанти
или да създаваме пряк
туристически продукт.
Това е работа на бизнеса
в града. Но никой няма да

▶ млн. лв. е бюджетът на Велико Търново за 2011 г.

Два университета създават
управленски кадри за бизнеса
Вузовете във Велико Търново стимулират студентите към стажове
в български и чуждестранни компании
Велико Търново има два
университета, в които се обучават хиляди студенти. Университетът “Св. св. Кирил и
Методий” е емблематичен
с подготовката си по педагогически специалности,
но все повече и по право и
икономика, а Националният
военен университет “Васил
Левски” обучава не само
военни специалисти, но и
кадри с икономически профил. Вузовете се опитват
все повече да ориентират
образованието си така, че да
отговаря на новите тенденции на пазара на труда.
14 000 студенти
всяка година

Всяка година във Великотърновският университет “Св.
св. Кирил и Методий” се подготвят над 14 хил. студенти.
През последните години

ВТУ провежда политика,
насочена към усъвършенстване на образователната и
професионалната подготовка. За целта университетът се
фокусира върху заздравяването на контактите и сътрудничеството си с бизнеса.
Първата успешна стъпка в
тази посока е изграждането на университетски кол
център съвместно с белгийската компания “Юрокор”
ЕООД. Той е първият по
рода си център в България и
Европа, в който се провеждат
студентски практики в реална бизнес среда. Открити
са над 80 работни места за
студенти, изучаващи чужди
езици. Великотърновският
университет разполага и с
Център за практически обучения и дейности, реализиран съвместно с АИИ “Дейта
Процесинг” ООД. Основна-

та целева група са студентите от Филологическия и
Стопанския факултет, които
имат езикова подготовка на
необходимото ниво и интерес в областите на дейност
на компанията.
Кадри за армията

Националният военен университет “Васил Левски”
също обучава студенти по
икономически специалности.
Всяка година там учат по 50
души в гражданската специалност Стопанска логистика,
както и военни специалисти в същото направление
за нуждите на Българската
армия. Отделно от това университетът обучава магистри
с профил администрация и
управление, като всяка година се записват по около 100
студенти.
Михаил Ванчев

СНИМКА ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА

клиенти, а и туристите ги
избягваха.
▶Кой е основният източник на средства за
развитието на Велико
Търново?

- Допреди две години
бюджетът на Търново беше основният източник на
финансиране на общинските проекти. От 2008
г. европейските фондове
станаха основният източник за градските ни инвестиционни програми. Чисто
номинално, ако сложим
бюджета за 2011 г. на едната страна и от другата
са сключените договори
по различните оперативни програми, имаме съотношение приблизително
едно към едно и половина. Иначе казано, всеки
общински лев е “довел”
със себе си още 1.5 лв. евросубсидии за Търново. И
още по-точно - при 50 млн.
лв. бюджет имаме привлечени 75 млн. лв. Разбира
се, продължителността на
оперативните програми е
средно 2 години. Ние обаче
продължаваме да разработваме проекти и ще привличаме още средства.
▶Търсили ли сте и други
начини за финансиране,
като облигационни за-

Визитка
Кой е
д-р Румен
Рашев
▶ Д-р Румен Рашев е кмет
на Велико Търново за
трети мандат.
▶ Завършил е висшето
си образование в
Медицинска академия София.
▶ До 1997 г. е ординатор

еми или банкови кредити?

- Облигационни заеми
- не. Познавам опита на
няколко общини, които
са с размера на Велико
Търново и не можаха или
не им беше изгодно да
емитират облигационни
заеми. Чистото кредитиране е по-добрият начин
за привличане на средства
и това е мнението както
на икономическия екип
на общината, така и на общинските съвети на Търново. Преди две години
рефинансирахме кредит
на стойност 5 млн. лв. и
той стана 7 млн. лв. Вече
сме изплатили около 2-2.5
млн. лв. Той е за реновиране на градските улици
на Търново. По принцип

в болницата във Велико
Търново.
▶ Кариерата му
в държавната
администрация започва
от позицията заместникобластен управител на
Ловешка област.
▶ За по-малко от година
е областен управител
на Велико Търново и
от октомври 1999 г.
е несменяем кмет на
старата българска
столица.

тегленето на дългосрочни
инвестиционни кредити е
доста сложно както от чисто икономическа и административна гледна точка,
така и защото общинските
съвети са доста ревниви
към тях - преди избори,
след избори, сега не му е
времето... Разбира се, имаме и доста краткосрочни
кредити, които обслужваме редовно. Те са за така
нареченото мостово финансиране по европейски
програми. Сега сме пред
изтегляне на краткосрочен
кредит за 2 млн. лв. Трябва
ни до края на календарната
година, за да можем бързо
и ефективно да финансираме тези европейски
проекти.
Михаил Ванчев
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"Болярка ВТ"
инвестира
500 хил. лв. в
модернизация
Емблематичната за Велико Търново
пивоварна държи 12% от бирения
пазар в България
Всяка девета глътка бира
на българина е "Болярка",
казва управителят на "Болярка ВТ" инж. Мирослав
Динев. Пивоварната компания е една от емблемите
на Велико Търново и според пазарните проучвания
към момента тя има 12%
пазарен дял, което я класира на четвърто място.

Инвестиции
в технологии

След трите слаби години
пазарът на пивото вече
се е върнал на равнищата
от 1991 г., отчитат пивоварите. "Налага се да
инвестираме, защото това
е начинът да си запазваме пазарните позиции",
обяснява инж. Динев.

От началото на годината
от "Болярка ВТ" вече са
инвестирали около 500
хил. лв. за реконструкция и модернизация на
малцовото стопанство.
Това са собствени средства на компанията, а не
заеми, отбелязват оттам.
"Следващата по-голяма
инвестиция, с която ще

рекламно позициониране

Музей на индустрията ще е
най-новата атракция в Габрово
В него ще можете да избирате дори пола и цвета на
косата на виртуалния си екскурзовод

А

тракция от съвсем
нов вид замисля
общинската
администрация в Габрово.
Експозицията атракцион
“Индустриално Габрово”
ще е първият виртуален
музей не само в страната
ни, но и в цяла Европа. Той
ще разказва за фабриките
и традиционните
производства в града,
прочул се като българския
Манчестър. Средствата
за осъществяването
му общината очаква от
проект, финансиран по
оперативна програма
“Регионално развитие” 20072013.
Идеята
Музеят ще се помещава
в старата сграда на
Регионалния исторически
музей и ще предлага
информация чрез

високотехнологични
интерактивни инсталации.
Екскурзоводът ще е
виртуален и посетителите
ще могат сами да изберат
външния му вид. Моделът
“дядо, който води внучето
си в музей” е обърнат - тук
внучетата са водещият
фактор, който ще се
справя с управлението на
модерните визуализации и

анимации.
През нощта
Експозицията ще бъде
отворена и вечер, което
ще предразположи младите
хора към нови знания
и откривателство. В
допълнение към нея са
предвидени и ефектни 10минутни вечерни прожекции
върху фасадата.

▶В момента българският потребител предпочита "по-леките" и по-малко
горчивите бири, казва управителят на "Болярка ВТ" инж. Мирослав Динев
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▶ кооперации във Великотърновска област
отглеждат ечемик почти
изцяло за нуждите на
пивоварната

▶ души са пряко заети
в "Болярка ВТ"

се обнови мелницата за
малц, може би ще бъде
възможна още през 2011
г., но пак ще анализираме
точно своите възможности и тогава ще решим
кога да я направим", категоричен е инж. Мирослав
Динев.
От "Болярка ВТ" залагат на вложенията в
най-новите технологии
за производство на пиво. Само преди 6 години
например компанията
купува инсталация за
тънкослойно варене на
пивната мъст. Тя е единствена в България и на
Балканите, а на този етап
е била петата в света. Като резултат от внедрява-

нето й компанията свива
разходите си за енергия
с 30%. От пивоварната
казват, че за тях са важни
не само машините, но и
хората, затова в бъдеще
ще инвестират не само в
нови технологии, но и в
подобряване на условията на труд.
Конкуренция с
качество,
а не с цена

Ценовата конкуренция е
напълно естествена и на
пазара на бира, но според Динев в момента тя
не е възможна, тъй като
всички компании работят при еднакви условия
и имат почти еднакви

производствени разходи.
При всички бири над 50%
от цената се формира от
ечемика, съответно малца, а останалата част е
свързана с разходите за
хмела, водата, бирената
мая, енергията, заплащането на труда и амортизациите. "При тази почти
задължителна структура
на себестойността найпечелившият начин да се
преборят конкурентите
е с качество", коментира
инж. Динев.
Стратегията на "Болярка
ВТ" включва и това да
позиционира свои продукти във всеки от седемте
пазарни сегмента - от икономичния до луксозния. В
сегмента бяла бира (пшенична вайс бира) вече сме
лидери, казва инж. Динев.
Според него за последните
20 години вкусът на българския потребител се е
променил и в момента найхаресвани са "по-леките" и
по-малко горчивите бири.
Михаил Ванчев

Габровски патенти носят
50% рентабилност
“Мехатроника” увеличава поръчките си три пъти през 2011 г.
Четири патента годишно и 10 млн. EUR оборот отчита габровският
производител на инвестиционно оборудване
“Мехатроника” АД. “За
2011 г. вече имаме 3 пъти
повече поръчки”, казва
генералният мениджър
на компанията Мирослав
Хинков. По думите му
компанията отчита от 30
до 50% рентабилност.
Колко са важни
служителите

“Мехатроникa” реинвестира печалбите си не само в нови технологии и
оборудване, но и в обучение на служителите. Според Хинков вложенията
в екипа на компанията
дори са по-значими. В

момента за “Мехатроника” работят 72 души, като
фирмата създава работа
на още около 100 души
в компании външни изпълнители. Заради разрастването на дейността
на компанията тя има
нужда от поне 4-5 нови работници и специалисти. “Практиката е да
се поканят повече хора,
защото една част от тях
просто не стават за тази
работа, други предпочитат да отидат в по-непретенциозни производства”, коментира Хинков.
За да се справят с нарастващото търсене, от
компанията възлагат на
част от производството и
контрола на детайлите и
на подизпълнители.

Пазар
по целия свят

Пазарът на “Мехатроника” е целият свят и затова
не сме имали проблеми
с кризата, казва Хинков.
“Икономическият цикъл
на различните континенти не съвпада и ако в
Европа и САЩ продажбите паднат, в Азия и
Южна Америка търсенето е много голямо”,
коментира мениджърът
на компанията.
Цената на една
м а ш и н а , п р о и з в ед е н а
от габровската фирма,
започва от 350-400 хил.
и достига до 1 млн. EUR.
До сега “Мехатроника”
не е продавала патентите
си.
Михаил Ванчев
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На 8 км от Габрово времето
е спряло още преди два века
64 занаятчии
съживяват
българските
традиции в “Етъра” единствения в
България музей
на открито
Кажи на едно дете, че нещо
е задължително, и то ще го
намрази. С “Етъра” обаче
това не е така. Единственият
български музей на открито,
който се намира на 8 км от
Габрово, може и да е “задължителен” за всяка ученическа екскурзия през Балкана,
но питайте учителите колко
е трудно после да накарат децата да се качат отново в автобуса. Всъщност в “Етъра”
и възрастните се вдетиняват
и гледат като омагьосани
как бързеят върти водното
колело и камъка, а ножарят
точи нож върху него, как
тепавичарят мята чергите в
“пералнята” и ги вади върху
тревата да съхнат. Искат да
им се обясни за какво служи “переят” на воденицата...
Може би магията на “Етъра” е точно в това, че всичко в
него се случва пред очите ви,
на живо. Всяко съоръжение
работи и истински майстори
произвеждат неща от бита на
българите “от едно време”.
Има и какво да се опита габровски симид, сливов пестил, кафе на пясък в медното джезве...
Всичко е автентично

В момента в архитектурно-етнографския комплекс
“Етъра” работят 64 души и
при това истински майстори занаятчии. Мутафчията в
“Етъра” показва как се правят от козина въжета, чували, пътеки, дисаги. Двама
майстори гайтанджии работят на оригинални машини,
които се задвижват с вода.
Доскоро на щат в комплекса

▶Магията на “Етъра” е, че всичко е на живо и пред очите на туристите се произвеждат важните неща за
бита на българите от едно време
Снимки ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА

е бил и майстор хлопкаджия
(бел. авт. - хлопката е евтин
кован звънец за овцете).
Мисията на музея на открито е да съхрани поне част от
занаятите, които може и да са
атрактивни, но продукцията
им вече не се търси. За тези
занаяти от “Етъра” си наемат
майстори, а за останалите,
за които все още може да
се намери пазар за произвежданите стоки, се отдава
площ под наем. “Около 80%
от работилниците са дадени
под наем”, казва директорът
на “Етъра” Ангел Гоев. Основното изискване обаче е
това, което се представя пред
туристите, да е автентично. Всичко да се прави така,
както се е правело преди два
века.

Ангел Гоев, директор на “Етъра”

Април
▶ 21 април, Велики
четвъртък - боядисване на яйца с растителни бои
▶ 21 април - изложба
“Звуци от Балкана традиционни музикални инструменти”
Май
▶ 6 май, Гергьовден фолклорна програ-

▶ Архитектурно-етнографският комплекс
“Етъра” е първият по
рода си музей в България.
Той е открит на 7 септември 1964 г. - т. е. вече
е почти на 50 г. Намира се
на 8 км южно от Габрово.
▶ В музея има 50 обекта технически съоръжения
на вода, къщи и занаятчийски работилници,
обекти от обществено
значение.
▶ Целта на експозицията
е да представи архитектурата, бита и стопанското минало на Габрово
и Габровския край през
Възраждането - втората половина на XVIII в. и
XIX в.

Цени
8 лв. за цялото
семейство

Нашият
силен туристически сезон
започва с великденските празници и стига чак до
Димитровден
Програмата
на “Етъра”

Визитка
“Етъра” е на
близо 50 години

ма, възстановка
на гергьовденски
обичаи, изложба
“Пътят на хляба”
▶ Гергьовден - Димитровден - представяне на бита и фолклора на различни
селища и индивидуални изпълнители
▶ 6-13 май - детски
конкурс за изработване на плашила
▶ 11-13 май - пленер на
детската рисунка
▶ 22 май - фолклорна
програма с хумористични народни песни
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▶ процента от работилниците са отдадени под
наем

Българските
традиции

Екипът на “Етъра” има и
още една мисия - да открива, запазва и показва българските обреди. Първоначално музейните работници
са малко изненадани, но
е факт, че туристическият поток рязко нараства
именно при възстановки
на традиционни обичаи.

Оказва се, че и самите туристи проявявали желание
да участват в писането на
яйца, свиването на венци,
лазаруването, прескачането
на огъня на Благовещение.
“Нашият силен туристически сезон започва с великденските празници и стига чак
до Димитровден”, обяснява
Ангел Гоев. На 16 април тази
година в “Етъра” отваря и
училище за народни обичаи.
Първият “випуск” е от 16 лазарки - моми от 14 до 20 години, които са научили песните
и танците при лазаруване.
“Те ще водят празника, а пък
ние ще им дадем свидетелство, защото обичаят казва:
“Не може мома да мине под
було, ако не е била лазарка”,
обяснява Гоев.

На сметка

“Няма габровец, който да не
може да си направи сметката,
а и ние сме си чисти габровци”, коментира директорът
на “Етъра”. Архитектурноетнографският
комплекс
има четири източника на
приходи: от билети, наеми,
продажба на сувенири и хотелиерство. През 2010 г. приходите са били около 1 млн.
лв. Посетителите са били
около 200 хил., предимно
българи. Заради кризата ли
или по някаква друга причина през миналата година българските туристи малко са намалели, но за сметка на това
чуждестранните посетители
са се увеличили и затова от
“Етъра” не са усетили спад.

▶ Цената на един билет
за “Етъра” е 4 лв. за възрастни и 2 лв. за ученици
и пенсионери.
▶ За 8 лв. в “Етъра” пускат
и семейства, независимо колко са големи децата им.
▶ Обмисля се и идея за
въвеждането на оферта
за абонаментни карти за
най-атрактивните изложения и възстановки на
празници.

Инфо за туриста
А после накъде
▶ От “Етъра” може да се
направят екскурзии и
до Соколския манастир
(3 км), Архитектурноисторическия резерват
“Боженци” (8 км), връх
Шипка и храм-паметника
в гр. Шипка, местността Узана (www.uzanatourism.com), природен
парк “Българка” (www.
ppbulgarka.nug.bg), Трявна (20 км), Велико Търново (50 км).

Михаил Ванчев

“Мехатроника” АД
стартира дейността си
през 1961 г. До 2000
г. компанията произвежда съоръжения за
индукционно нагряване с приложение
за топене на черни и
цветни метали, съоръжения за обемно
нагряване на метали
при пластично горещо
обработване, уредби
за диелектрично заваряване на пластмаси,
както и ултразвукови
съоръжения за почистване на детайли. След
2000 г. дружеството
изцяло преориентира
дейността. Стартира производството на машини, предназначени за козметичната, фармацевтичната и хранителновкусовата промишленост, изцяло произвеждани на база
собствени разработки на екипа на “Мехатроника” АД.

Производството на
“Мехатроника” АД
е организирано изцяло на база собствени
разработки на инженерния екип на компанията с използване на собствени
патентовани решения, като произвежданите машини и съоръжения отговарят на европейските изисквания за безопасност при работа и експлоатация на оборудването.

Днес “Мехатроника” АД е единственият български производител на уникално технологично оборудване с висока
степен на иновативност, което включва няколко основни

Днес “Мехатроника” АД е модерно оборудвано предприятие с възможности да решава различни проблеми в областта
на индустрията за опаковки.

продуктови групи:
• Линии за производство на ламинатни
туби.
• А в т о м ат и з и р а н и
линии за производство и едновременно
пълнене на ламинатни туби.
• А в т о м ат и з и р а н и
линии за производство и едновременно
пълнене на гъвкави
опаковки.

Габрово, ул. “Райко Даскалов” № 7; 5300, тел.: +359 (66) 817 514, факс: +359 (66) 817 501
e-mail: mechatronica@stsbg.com, www.kombis.net

pari.bg Понеделник 18 април 2011

24 Свободно време

Кейдж в клетка

Актьорът Никълъс Кейдж беше
арестуван на улицата в “доста
пияно” състояние
Никълъс Кейдж беше арестуван за домашно насилие и
нарушаване на обществения
ред в пияно състояние в
петък срещу събота. Всичко започнало във френския
квартал в Ню Орлиънс, в
който се редуват барове с
нощни клубове. Кейдж и жена му Алис Ким стоели пред
къща на улицата и спорели
дали това е къщата, която са
наели. Жена му повтаряла,
че двамата не живеят там,
а актьорът започнал да я
дърпа към къщата.
Къде живеех

Когато Алис се откъснала,
той започнал да крещи и да
удря колите наоколо.
Неприятностите започнали, когато таксиметров
шофьор видял как актьорът
крещи на жена си. Шофьорът
твърди, че видял как двамата
си викат и Кейдж блъска
Алис. Тогава се обадил в
полицията.
Защо просто
не ме арестувате

Когато полицията се опитала да разтърве съпрузите
и да накара двойката да се
прибере у дома, Кейдж се
качил в такси. Полицаите
го извадили от колата, а той
започнал да се отбранява и
дори попитал: “Защо просто
не ме арестувате?”, твърди
сайтът TMZ. След няколко

подобни подкани актьорът
бил отведен в управлението.
Доста пиян

Полицаят написал в доклада
си, че Кейдж спорил със
служителите на реда и нарушавал обществения ред.
В доклада също пише, че
веднага се забелязало, че
актьорът е “доста пиян” и че
по жена му не личали “явни
следи от насилие”.
Кейдж е обвинен в домашно насилие и публично
пиянство.
Няколко часа преди ареста
Кейдж е забелязан на снимачната площадка на последния си филм Medallion в
Ню Орлиънс, в който играе
бивш крадец, който търси
отвлечената си дъщеря.
Шерифът на Ню Орлиънс
споделя, че полицейското
управление е било засипано
с медийни запитвания за информация по случая. Кейдж
прекарва над осем часа в
полицейското управление в
Ню Орлиънс.
Можем да измъкнем
всекиго от затвора

Спасението му? Компанията за плащане на гаранции
Blair’s Bail Bonds плаща 11
хил. USD за освобождаването на Кейдж, по думите
на сайта Radaronline. Гаранцията е написана от най-из-

вестния в Америка ловец на
глави Дог “Дуейн” Чапмън.
Бет, жената на Чапман,
дори използва Twitter, за
да се похвали за ролята на
компанията в инцидента и
вероятно за да помогне на
бизнеса си.
“Моят човек току-що излезе от затвора проклет Ню
Орлиънс 8 часа боже това
е много време, за да обработиш един човек”, туитва
Бет и продължава с реклама:
“Да, ние пишем гаранции за
цялата страна и можем да измъкнем всекиго от затвора,
без да мръднем от Хавай.”
Богат, богат,
колко да си богат

Въпреки че е един от найвисокоплатените актьори
на Холивуд, Кейдж премина през серия от проблеми
- финансови и правосъдни.
През 2009 данъчната служба на САЩ (IRS) обвини
актьора, че е укрил 6.2 млн.
USD данъци за една от къщите си.
В отговор на тези проблеми Кейдж заведе иск за 20
млн. USD срещу бизнес мениджъра си Самюел Левин,
обвинявайки го в нехайство.
Ала Левин подаде ответна
жалба, в която заяви, че
актьорът се разпростира
над чергата си и трябва да
харчи по-малко.
Теодора Мусева

▶Полицейската снимка на Никълъс Кейдж, публикувана след ареста му от
снимки bloomberg
управлението в Ню Орлиънс

Горчиво
Три за късмет
▶ Преди да встъпи в брак с 20годишната суши сервитьорка Алис
Ким, Кейдж е женен за Патриша Аркет
от 1995 до 2001 г. След развода им

▶Щастливи
времена:
на червения килим
двойката Никълъс
Кеийдж и Алис Ким
изглежда напълно
безгрижна

актьорът се жени за дъщерята на
Елвис Пресли - Лиса Мари Пресли, през
2002 г. Развеждат се две години покъсно.
▶ Кейдж се запознава с Алис Ким в
ресторант в Лос Анджелис и се жени за
нея през 2004 г. Това е първият й брак.
Имат син, Кал-Ел, роден през 2005 г.
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▶ млн. USD е спечелил
Кейдж през 2009 г.
според списание
Forbes

▶ Топ 5 на холивудските арести

5

Мел Гибсън - арестуван през през 2006 г. за каране
в пияно състояние и антисемитско изказване
(“...евреите са виновни за всички войни на света”, New
York Times). В колата му са намерени наркотици и
оръжия.

4

Матю Маконъхи - арестуван в Остин, Тексас, през
октомври 1999 г. за притежание на марихуана.
Случаят нямаше да е толкова забележителен, ако не
бяха обстоятелствата, при които се е състоял: съседът
на Матю се обажда в полицията заради музиката, която
гърми от къщата му. Служителите на реда намират
Маконахи гол, танцуващ и свирещ на бонго барабани.

3

Хю Грант - вечният романтичен герой е
арестуван през юни 1995 г. от полицията в
Холивуд, която го хваща, докато получава фелацио от
Дивайн Браун, за която този акт е професия. Някои
биха казали, че да си плащаш за секс не трябва да
е престъпление. Но да си плащаш за секс, когато
излизаш с Елизабет Хърли, винаги трябва да е
престъпление.

2

Уинона Райдър - арестувана за кражби в размер
на 5560 USD от магазин на Saks на Пето авеню
в Ню Йорк през 2001 г. Покрай случая се вдигна
достатъчно врява, за да отприщи вълна от тениски с
надпис “Освободете Уинона!”.

1

Роман Полански - режисьорът на “Китайски
квартал” и “Бебето на Роузмари” беше
арестуван по 6 обвинения: изнасилване
на непълнолетна, изнасилване чрез употреба на
наркотици, извършване на развратен акт върху човек
под 14 години, орално сношение, содомия, снабдяване
с наркотици на непълнолетна. Полански избяга в
Европа, за да не лежи в затвора, и все още е там.

