Новини ▶ 6

И Дания може да се
обяви против влизането
на България в Шенген

Петък

29 април 2011, брой 81 (5140)

Новини ▶ 8-9

Консултанти по европроекти
сезираха КЗК за определяне
на прагове на цените

USD/BGN: 1.32204

EUR/USD: 1.47940

Sofix: 441.18

BG40: 134.27

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

-0.85%

+0.86%

-0.03%

цена 1.50 лева

+1.52%

Как да си създадем

дефицит и опашки

В Русия:
Цистерни чакат да заредят, защото намесата
на държавата на пазара доведе до криза с
горивата. Опитът на Москва може да бъде
поучителен и за българското правителство ▶ 12-13
Свят ▶ 10

В България:
“Лукойл” повиши цените на бензина
на фона на протести и желанието на
правителството да влияе на пазара ▶ 4

Компании и пазари ▶ 13

Безработицата
в Германия
е рекордно
ниска от 19
години насам

PepsiCo
обяви 27%
ръст на
продажбите
за първото
тримесечие
на 2011 г.

Регионален бизнес ▶ 17-23

В Перник
привличат
инвеститори с
30%
по-евтини
имоти
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2 редакционна

Мнения

Печеливш
Стив Балмър

Губещ
Фумио Оцубо

Оглавяваната от Стив Балмър компания Microsoft обяви, че
очаква 18% ръст на печалбата си. Това обаче може да се окаже
недостатъчно, за да повиши цената на акциите на компанията
от техния десетгодишен застой или за да успокои страховете,
че влиянието на персоналните компютри се стопява. Microsoft
са продали рекордните 350 млн. лиценза за операционната си система Windows 7 от пускането й на пазара преди 18 месеца.

Най-големият японски производител на битови
електроуреди Panasonic, чийто президент е Фумио
Оцубо, обяви план за преструктуриране. Той включва
закриването на 35 хил. работни места по цял
свят. В момента за компанията работят 220 хил.
души. Panasonic обяви, че загубата й за последното
тримесечие е нараснала до 499 млн. USD.

Коментар

▶ По темата: „Светла
Петрова напусна bTV.
Предаването „Сеизмограф” бе свалено от
екран.”
▶ Ако причината да
си тръгне от телевизията е тази, че са
й преместили предаването с един час
напред, това говори
много лошо за нея!
Не може това да бъде
сериозен мотив за
напускане. Най-вероятно има предложение за работа от
друга медия с по-добро
заплащане...
Вилиана Иванова
Компании ▶ 12-13

Събирането на дългове игра по правилата
Фирмите за управление на вземанията настояват за
нормативна база и регистър на неизрядните длъжници

Интервю ▶ 9

Държавата харчи
огромни средства
без резултат

▶ Проф. Валери Димитров, председател на Сметната палата

Четвъртък

28 април 2011, брой 80 (5139)

USD/BGN: 1.33340

EUR/USD: 1.46680

Sofix: 441.33

BG40: 132.26

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

-0.35%

+0.35%

+0.21%

цена 1.50 лева

-0.60%

Обществени пОръчки

пО пОръчка

Новини ▶ 4-5

... и мир по
целия свят

За някои странни искания
на днешния протест

Компании ▶ 11

Пазарът на
безалкохолни
забави
спада си

Повече от половината
търгове са нагласени
специално за определени фирми или са манипулирани по време
на изпълнението им.
Стряскащата статистика накара Сметната
палата, Агенцията за
държавна финансова
инспекция и Комисията за защита на конкуренцията да подпишат споразумение за
съвместен контрол на
обществените поръчки

▶6

Най-засегнато от кризата
остава потреблението на
натурални плодови сокове
и нектари и за първите три
месеца на 2011 г. то е с
11% по-ниско

Компании ▶ 15

Johnson&
Johnson купува
производителя
на ортопедично
оборудване
Synthes

СНИМКА SHUTTERSTOCK
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1

Бернанке понижи
прогнозата си за
растежа на американската икономика. Инфлацията в САЩ
се очаква да е по-висока
- между 2.1 и 2.8%.

2

Безработицата
в Германия на
19-годишно историческо дъно.
Броят на останалите
без работа е под 3 млн.
души, което се случва за
пръв път от две десетилетия насам.

3

Над 122 000
работни места е
изгубила Хърватия за последните две години. За спирането на тази тенденция
е необходим годишен
растеж на брутния
вътрешен продукт на
страната от поне два
процента.
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част от Bonnier Business Press

Шест магически милиона
Няма никакви данни какъв
е броят на туристите, посетили България като резултат
от рекламната кампания
във водещите европейски
медии - Eurosport, Euronews,
Discovery Channel и National
geographic Cannel. Не просто
няма, но и Министерството
на икономиката, енергетиката
и туризма не планира изобщо
да си прави труда да пробва
да направи такава. Министерството дори не се опита
да се похвали с някой и друг
скромен туристически ръст
в която и да е дестинация с
рекламната си инициатива,
дори с риск да излъже. Министерството обаче продължи да харчи европейските
пари, получени, за да рекламира страната, като проведе
поредната пресконференция,
на която според предварителното съобщение трябваше да
обяви „резултати” от започ-
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Фокус-мокус.
Вероятно
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Министерството за сметка
на това уведоми, че над 180
млн. души са гледали четирите критикувани клипа,
и представи разбивката им
по възрасти. Нещо, което
всъщност беше съобщено
още преди повече от половин
година. Както още тогава
компаниите от туристическия
бранш се опитаха да обяснят,
че стратегията на правителството е сбъркана, че таргетът би трябвало да е съвсем
различен, каналите за реклама
също, а самите четири клипа
са толкова банални, че човек
по-скоро би си изключил
телевизора, отколкото да се
загледа и впечатли.
Изхарчените пари до момента са 6.6 млн. лв. от общия
бюджет от 7.5 млн. лв. Шест
милиона, дадени без идея, без

доказан резултат и без желание такъв да бъде потърсен. В
предишния си брой в. „Пари”
ви разказа за мнението на
председателя на Сметната палата Валери Димитров, който
най-накрая като представител
на държавна институция артикулира това, което всички знаят. В България централната и
местната власт, както и всички
бюджетни институции хвърлят
пари на вятъра. Огромни пари,
от които после никой не се
интересува до какво са довели.
Все едно да имате 1000 лв.,
да отидете в магазина с идеята за пералня, но след като
ги „подметнете” на продавача,
да не се поинтересувате дали
вече имате пералня или... бонбонки. Фокус-мокус. Вероятно
затова кампанията е наречена
Bulgaria - Magic lives here
(България - магията живее
тук).
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Число на деня

Свиквам всичките шефове
на службите за сигурност в
Пловдив. Защото влезе ли “Дръзки”
в териториалните води на Либия,
ние на практика обявяваме война
Славчо Атанасов, кмет на Пловдив, по повод включването
на фрегатата “Дръзки” в операцията на НАТО в Либия

Гост-коментатор

Децата на
пионерчетата

9.4%

▶ по-ниски са цените на имотите в София през първото
тримесечие на годишна база

Най-после

Иван Стамболов
sulla.bg

Магистралите
и субсидиите
за селските
райони са важни. Но
по-важна е мисълта за
следващото поколение
“Комунистите щурмуват небесата, комсомолците
след тях летят. Пионери, пионери! Славен път ви чака,
звезден път!” - това е част от популярна идеологическа
песен, която в моето детство рисуваше бъдещето на
нашето поколение. Това бъдеще, което сега е настояще.
Великден 2011 година. В Симеоновград група младежи
плющи карти и малко преди полунощ тръгва към църквата да се чука с шарени яйца, защото така се прави.
В това време пеперудата от теорията на хаоса трепва с
крилца в другия край на Симеоновград и там баща дава
автомобила си на своя син, който пък го дава на пияния
си приятел, защото онзи отскоро имал книжка и не си
бил начесал още крастата да шофира.
Улицата е тясна и изкъртена - парите за ремонт са
откраднати. По средата зее шахта - капакът й е откраднат. Тъмно е - този, който се грижи да бъде светлина, е
пиян. Пиян е и младият водач на МПС и надува колкото
душицата на МПС-то дава. Отскача от дупката, препъва
се в шахтата и като сляпо торпедо се сурва по тротоара.
От осмина, тръгнали да се чукат с шарени яйца, убива
шестима. Изтерзаната родина отново е в траур. Търси
се виновник. Бащата? Синът? Пияният шофьор, кметът,
полицията, президентът, правителството? Глобалното
затопляне?...
“Комунистите воюват със войната, комсомолците на
стража бдят.”
Злините най-често се вършат или за пари, или от простотия. Днес нашият хилядолетен народ е скован от невиждана простотия, която е издигнала парите в религия.
Всички тези младежи, които се избиват пияни или дрогирани, които не знаят кой е Кирил Христов или Светослав Минков, които успяват да издържат само половин
час в джаз-клуб и бързо тичат във фолк-дискотеката да
си “оправят вкуса”, всички тези, които мечтаят да бъдат
като семейство футболист и манекенка с малки кученца в ръце, които дават “светско” интервю за пернишка
телевизия - всички те са нашите деца. На нас, пионерите
и комсомолците от предишното поколение.
“Комунистите родината изграждат, комсомолците
след тях строят”
И когато ни се случи нещо лошо, нека не бързаме да
обвиняваме кмета, президента, премиера или глобалното затопляне (макар че последното винаги си заслужава
да бъде обвинявано). Нека си признаем, че настоящето
ни е такова, защото в миналото сме били пионерчета със
светло бъдеще. Възпитавали са ни в безбожие и икони
са ни били Павлик Морозов, Митко Палаузов и ястребинчетата. Учили са ни, че българските интелектуалци
са буржоазни реакционери, предприемчивите и трудолюбивите - изедници, а жилавите и упорити селяни
- кулаци.
Както Св. Константин Философ* се е изпотявал, когато
му се е налагало да спори с простаци, така ние трябва да
се изчервяваме, когато възпитаваме простаци. Магистралите и субсидиите за селските райони са важни. Но поважна е мисълта за следващото поколение. За внучетата
на пионерчетата и комсомолците. За да ни има в бъдещето в що-годе човекоподобен вид, трябва да градим поколенията отсега. Но преди да съградим идните поколения,
Картаген, разбира се, трябва да бъде разрушен.
_____________________
* Св. Константин Философ - един от двамата братя Кирил и Методий,
на чийто празник се преяжда с агнешко.

Авторът е рекламен консултант

▶Привърженици на кралското семейство сложиха маски на британския принц Уилям, неговата
годеница Кейт Мидълтън и неговата баба Кралица Елизабет и запазиха ден по-рано местата си пред
Уестминстърското абатство в Лондон, където днес ще се проведе сватбената церемония 
снимка reuters
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4 тема на деня у нас

На фона на
протеста...
“Лукойл” повиши
цената на бензина

Докато организаторите увеличават исканията
си, протестиращите намаляват
След изтичането на едномесечния мораториум върху цените на
дизела, договорен между финансовия министър Симеон Дянков
и шефа на “Лукойл” Валентин
Златев, вчера от рафинерията
обявиха повишаване на цените
на едро и дребно на другите
горива. Цената на дизела остава
непроменена - 2.46 лв. за литър
на дребно, но цената на бензин
А95 на едро скача от 2.28 на 2.34
лв. за литър, а на дребно достига
2.41 лв.
Вчера се проведе и четвъртият
пореден протест срещу високите цени на горивата в София,
който премина скромно и почти
незабелязано, като не успя да
постигне обявената си цел - да
блокира централните артерии
на града.
Планове и изпълнение

Около 15 ч на “Орлов мост”, където се предвиждаше провеждане
на флаш моб от протестиращите
пешеходци, единствените знаци
за предстоящото събитие бяха
стратегически разположените
групички полицаи и фоторепортери. Разочарована продавачка

на знамена дори подпитваше
дали протестът не е отменен.
Малко география

Колоните от по 20-30 протестиращи автомобила тръгнаха от
четири начални точки - Националния исторически музей, паркингите на магазините МЕТРО
в “Люлин” и на “Цариградско
шосе”, както и този на магазин
“Баумакс”. Автошествието успя
само за кратко да затрудни движението около “Орлов мост”, но
не и да го блокира. Пред хрампаметника “Александър Невски”
се проведе митинг от около 200
души. Организаторите от гражданското сдружение “СИЛА”
бяха разочаровани от малкото
присъстващи. “Изглежда сме
същите хора като миналия път.
Тук трябваше да се напълни чак
до президентството”, коментира
от трибуната един от организаторите. “Горивото не е само наш
проблем, защото всичко е свързано. Ние не протестираме само
против цените на горивата, но
и против монопола като цяло”,
обявиха още организаторите.
“Ние трябва да събудим зас-

палите си приятели, за да им
покажем, че не трябва само
да висят вкъщи или по дискотеките, а да излязат и да си
кажат мнението, защото иначе
нищо няма да се промени в тази
държава. До края на годината
цената на бензина ще бъде 3
лв., ако ние всички заедно не
направим нещо”, призова друг
член на “СИЛА”.
Не може без виновен

Организаторите обясниха провала на начинанието си с това,
че са политически необвързано
гражданско движение. “Зад нас
не стои никоя политическа сила,
ние не раздаваме кебапчета и
нямаме пари да докараме с автобуси хора от цяла България”,
коментираха те. За неуспеха на
вчерашното шествие те обвиниха и кмета на София Йорданка
Фандъкова, която в последния
момент е подписала заповед, с
която е променила часовете и
маршрутите за протеста. “Явно
сутринта госпожа Фандъкова е
станала накриво и е решила, че
й пречим”, обясниха те.
Филип Буров

Гласовете от протеста

Зад нас не стои
никоя политическа сила, ние не раздаваме кебапчета и нямаме пари да докараме с
автобуси хора от цяла
България

С тези цени на
горивата новите
магистрали ще са за
пешеходци

Ако вместо да
протестираме,
Явно сутринта
се откажем от
госпожа Фандъко- горивата, както ни
ва е станала накриво и е приканват някои
решила, че й пречим
хора, утре ще трябва
да се откажем от
хляба и да спрем да
Депутатите се
ядем, а вдругиден от
уплашиха от нас
дрехите и да тръгнем
и затова са излезли във голи по улицата
ваканция

снимки марина ангелова
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Оптимизмът за промишлеността и
услугите слабо подобри бизнес климата
Повишението от 2.4
пункта през април
компенсира едва
наполовина спада от
предходния месец
Бизнес климатът се подобрява с 2.4 пункта, показват
данните за април на НСИ.
Положителната промяна
обаче компенсира едва наполовина спада от предходния месец. Освен това
показателят все още е с 10
пункта под дългосрочната
си средна стойност. Повишението през април се
дължи основно на положителните очаквания за промишлеността и услугите.
В секторите строителство
и търговия бизнес климатът
се влошава, отчитат мениджърите.
Повече поръчки
от чужбина за
промишлеността

Оценката на бизнес климата
в промишлеността нараства
с 4.1 пункта в сравнение с
март и е само с 2.3 пункта
под нивото на дългосрочната си средна стойност, отчитат от НСИ. Осигуреността
на производството с поръч-

ки се задържа на нивото от
последните месеци въпреки известното увеличение
на заявките от чужбина.
Средното натоварване на
мощностите през април
се е намалило с 0.4 пункта в сравнение с януари и
достига 70.1% през април.
Предприятията очакват излишък от мощности през
следващите месеци.
В краткосрочен план мениджърите имат положителни очаквания за дейността
си, като това е съпроводено
и с по-добри очаквания за
износ на продукция. По
отношение на персонала те
коментират, че все още имат
намерения да извършват съкращения през следващите
три месеца.
Песимизъм в
строителния бранш

През април 2011 г. бизнес
климатът в строителството
се понижава с 3.3 пункта. Мениджърите отчитат,
че строителната дейност е
намаляла през последния
месец, като очакванията
им за бъдещето са по-резервирани. Все пак обаче те прогнозират и слабо
увеличение на продажните

цени. Основният проблем
за 75% от предприятията е
несигурната икономическа
среда, а за 63.1% - финансовите затруднения.
Слаба търговия,
по-добри услуги

Как се променят оценките на бизнес климата
по сектори (април/март 2011 г.)

+4.1% -3.3% -4.2% +11.1%
промишленост

строителство

търговия на дребно

услуги

Оценката на бизнес климата в търговията на дребно
през април се понижава
с 4.2 пункта на месечна
база. Проучването на НСИ
показва, че мениджърите са
ревизирали очакванията си
за увеличение на продажбите до нивата от януари
2011 г.
В същото време очакванията на мениджърите
за развитието на сектор
услуги са изключително
положителни. В това направление бизнес климатът през април е с ръст от
11.1 пункта. И тук обаче
несигурната икономическа
среда е посочена като основен фактор, затрудняващ
дейността на фирмите, макар че за последния месец
негативното му влияние
отслабва с 11.4 пункта до
57.2%. Вторият по тежест
проблем е конкуренцията,
като тя е откроена от 47.5%
от предприятията. 
Снимка shutterstock
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И Дания може да се обяви против
влизането на България в Шенген
Датски евродепутати настояват правителството да подкрепи Франция
и Германия в позицията им България и Румъния да не влизат в зоната
След Германия и Франция
и Дания е на път да се противопостави на членството на България в Шенген.
Вчера стана ясно, че четирима датски евродепутати са изпратили писмо
до премиера на страната
Ларс Льоке Расмусен, в
което настояват правителството да се обяви против
приемането на България и
Румъния в Шенген. Основният аргумент на датските
представители в Европарламента е, че двете държави не трябва да влизат в
пространството, докато не
разрешат проблемите си с
корупцията и организираната престъпност.
Без обвързване

▶Датски евродепутати настояват премиерът на страната Ларс Льоке Расмусен
да подкрепи Франция и Германия за отлагане на членството ни в Шенген

▶За пръв път ще
бъде въведено
експериментално
гласуване по
интернет, съобщи
Бисер Троянов от
Централната
избирателна комисия,
която проведе
първото си заседание
преди президентските
избори. За неин
председател беше
избрана Красимира
Медарова, съдия
от Софийския
апелативен съд (в
средата), предложена
от ГЕРБ. Вдясно е
зам.-председателят
Мая Андреева (ГЕРБ),
а вляво - Сабрие
Сапунджиева (ДПС)

Снимка БОБИ ТОШЕВ

Според датските евродепутати не трябва да се поема
ангажимент за конкретен
срок, в който България и
Румъния да бъдат приети в Шенген. Те смятат,
че началото на октомври
е твърде ранен срок за
разширяване на Шенген.
Документът, изпратен до
датското правителство, е
подкрепен от Бент Бентсен
от Европейската народна партия (ЕНП), Кристел Шалдмуз от групата
на социалистите, Емили
Тюрюнен от зелените и
Йенс Роде от групата на
либералите. Именно на
ЕНП страната ни разчиташе да окаже влияние
на Германия и Франция
да променят позициите

си срещу приемането на
София. Управляващите
партии във Франция и
Германия са членове на
ЕНП, която вече обяви, че
не приема допълнителни
условия пред членството
на двете страни извън
изпълнението на техническите критерии.
Италия и Франция също
поискаха преразглеждане
на Шенгенското споразумение заради потока
на емигранти от Северна
Африка и създалото се
напрежение между двете
страни. Появиха се обаче
съмнения, че искането за
промени е във връзка с
предстоящото присъединяване именно на България и Румъния. Очаква се
решение за присъединяването на двете балкански
страни да бъде взето на
Европейския съвет през
юни.
Първи сигнали
против

В началото на седмицата
Йенс Роде и още двама
евродепутати от Холандия и Германия внесоха
предложение за поправки
в проектодоклада на Европейския парламент за
българското и румънското членство в Шенген. В
него се казваше, че 2011
г. трябва да отпадне като
срок за новото разширяване на пространството
без граничен контрол.
Мотивът на Роде беше,

че гражданите в Западна Европа все по-често
стават жертва на кражби,
извършени от румънски
престъпници. В тази връзка датският евродепутат
настоя за проверка доколко
двете балкански страни
са готови да бъдат част от
шенгенската зона. “Не е
редно Европейският съюз
да прибързва с разширяването на Шенген, защото
сме изправени пред предизвикателство с корупцията в полицията и по границите”, коментира Роде.
Той постави под съмнение
и готовността на ЕС за
разширяване на пространството за свободно пътуване
в момента. Според датския
евродепутат първо трябва да се изясни въпросът
с реформите на договора
от Шенген и после да се
мисли за приемането на
България и Румъния. Така страната ни и северната ни съседка ще почакат
още неопределен период
от време, преди да влязат
в зоната, въпреки че вече
са изпълнили техническите
критерии за членство.
Вчера румънският президент Траян Бъсеску коментира, че е оптимист,
че страната ще бъде приета в Шенген през 2011
г. Според него промяната
на Шенгенския договор
трябва да стане след присъединяването на Румъния
и България.
Елина Пулчева
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▶Минималните и максимални цени, които са определени от екоминистерството за консултиране по Операснимка марина ангелова
тивна програма околна среда щeли да изкривят конкуренцията

Консултанти
пo европроекти
сезираха КЗК за
прагове в цените

Повечето консултантски компании няма да участват по
различните програми от сектор "Околна среда", защото
екоминистерството е определило прекалено ниски цени за
анализите им
Членовете на Българската
асоциация на консултантите по европейски програми
(БАКЕП) се обявиха против
определянето на минимални
и максимални прагове на анализите по европейските проекти в сектор "Околна среда".
Праговете са определени от
Министерството на околната
среда и водите, а асоциацията е сезирала Комисията за
защита на конкуренцията,
като основната й цел е това да се премахне, защото
по този начин се изкривява
пазарът на консултантските
услуги, определените цени
са прекалено ниски и нивото
на услугите ще падне.
Грешните цени

От асоциацията коментираха, че определените цени са
ниски, защото експресните
анализи, които трябва да се
правят, струват много повече
от максимално допустимата цена, която е определена
от министерството. Според
жалбата, която е изпратена
до КЗК, разликата между минимални и максимални цени
е само 5 хил. лв. "В сектор
"Околна среда" проектите
са много мащабни и цените
в повечето случаи варират

Вместо да се развива конкурентен бизнес, се прави
крачка назад. Няма нито една европейска компания,
която да работи на толкова ниски цени. По този начин
няма да се гарантира качеството на проектите, а ние сме
възпрепятствани да работим по тях
Теодора Павлова, ръководител на работната група "Околна среда" към БАКЕП

между 20 и 100 хил. лв.",
обясни Теодора Павлова, ръководител на работната група
"Околна среда" към БАКЕП.
А определените цени от министерството са в диапазон от
15 до 60 хил. лв. за различните по сложност анализи. По
думите на Теодора Павлова
в другите европейски страни
също има лимитиране на
цените, но там се взимат
под внимание различните
фактори. "Министерството
прилага лимити, но без да
е направен факторен анализ
и да се вземе под внимание
какво оказва влияние при
анализирането на проектите", обясни още Павлова.
От асоциацията посочиха
още, че ако има лимитиране,
то трябва да е не в точни
суми, а в проценти.
Цените като проблем
на целия пазар

Членовете на асоциацията

посочват, че определянето
на цени на консултантските
услуги блокира конкуренцията и са против принципа на
свободната стопанска инициатива. По думите на Теодора
Павлова има голяма опасност
качеството на консултантската работа по различните
проекти рязко да падне, след
като са определени толкова
ниски цени. "Определените
цени са несъпоставими с работата по проектите", обясни
Павлова, като допълни, че
големите фирми ще се откажат от тази услуга. "Има компании, които ще се съгласят
да работят на тези цени, но
нивото на изпълнението ще
бъде много по-ниско", каза
още ръководителят на работната група в сектор "Околна
среда". Тя допълни, че нито
една европейска компания не
работи срещу толкова ниско
заплащане, а това, което сега
се прави, не е в обществен

интерес.
Безрезултатни
опити

Този проблем не се появява
сега. Цените са определени
още миналата година, но от
агенцията са се опитали да
променят нещата чрез разговори с екоминистерството.
Преди да сезират КЗК, от
БАКЕП неколкократно са
провели разговори с представители на Министерството на
околната среда и водите, но
без резултат. Теодора Павлова каза, че дори са изпращали
писмено становище с подробно обяснение на проблема, но
отново никой не е обърнал
внимание. Надеждата им сега
е КЗК да си свърши работата,
така че ограниченията, които
се налагат на консултантите по европроекти, да бъдат
премахнати и да продължи
нормалната работа.

Радослава Димитрова
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Обработката на документи по
"Програмата за развитие на селските
райони" се бави с по 9 месеца
Българската асоциация на консултантите
е пратила 19 предложения до Мирослав
Найденов как да се
подобри работата по
програмата
Документите по проекти
за "Програмата за развитие на селските райони"
се обработват с около 89 месеца забавяне. Това
заяви председателят на
Българската асоциация на
консултантите по европейски програми (БАКЕП)
Красимир Киряков.
Членовете на асоциацията настояват процедурите
по обработване на проектите, които кандидатстват
по "Програмата за развитие на селските райони",
да се ускори. Това е едно
от основните неща, които
ще помогнат за по-доброто усвояване на средствата и за напредък в различните райони, обясниха от
агенцията.

Необходими
промени

Едно от нещата, които
сега пречат на по-доброто
усвояване на европари по
тази програма, е, че се
изискват допълнителни
документи, които не са
посочени в наредбите.
Според членовете на
БАКЕП това води до
корупционни практики.
Според консултантските
компании ще е по-конструктивно, ако отпадне
анкетната карта за земеделските производители,
които са регистрирани в
интегрираната система за
администриране и контрол (ИСАК). А повече
фирми ще може да кандидатстват по програмите,
ако се премахне изискването за 50% приходите да
са земеделска дейност, а
продукцията, която е на
склад, също да се приема
като приходи.
Авансовите плащания
по тази програма са неефективни, тъй като се

изисква земеделските
производители да предоставят гаранция в размер
на 110% от исканата сума. Това изискване също
би трябвало да отпадне,
категорични са консултантите.
Инициатива

Членовете на агенцията
са изготвили списък с 19
предложения, които са
изпратени до министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов, а искането им е да
се подобри работата по
програмата. "Програмата
за развитие на селските райони" 2007-2013 се
развива много по-добре
от другите европейски
програми, оценяват от
БАКЕП. Експертите от
асоциацията обаче са на
мнение, че тя трябва да
се подобри, а целта е да
се подсигури среда за
по-бързо усвояване на
средствата.


Радослава Димитрова

Изпълнено
До края на май
ще може да се
кандидатства
електронно
по част от
европрограмите

европрограмите. Това са
"Конкурентоспособност",
"Административен
капацитет" или
"Развитие на
човешките ресурси",
съобщи министърът
по усвояване на
еврофондовете
Томислав Дончев.
Той уточни, че така
обработката на
документите ще се

ускори с около 30%, ще
се намалят разходите
на фирмите, които
кандидатстват,
и ще има по-добра
отчетност. По
думите на Томислав
Дончев в рамките на
година и половина
ще има възможност
за електронно
кандидатстване по
всички програми.

Недостиг
36 одобрени
проекта по
програма
"Технологична
модернизация"
остават без
финансиране

на процедурата
"Технологична
модернизация в
големи предприятия"
е достатъчен за
финансиране на едва
20 проекта. Това са
последните одобрени
проекти по тази програма.
Това е и причината от
асоциацията да настояват
всички одобрени 56 проекта
да получат финансиране.
▶ Основанията им са,
че фирмите няма да са
конкурентни, ако не се
обновяват технологично,
осигуряват работа на
хиляди работници.
▶ Асоциацията има
конкретни предложения за
решаване на проблема, а те

са:
▶ Ревизия на освободените
средства вследствие на
прекратени договори
по предходната
процедура "Технологична
модернизация в големи
предприятия"
▶ Прегласуване на
бюджета на процедурата
▶ Финансиране на
проекти от резервния
списък по настоящата
процедура за технологична
модернизация в големи
предприятия
▶ Ревизия на всички
неусвоени средства и да се
предложи финансиране на
съответните следващи
предприятия от резервния
списък

▶ До края на май ще може
да се кандидатства
електронно по част от

▶ 36 проекта, които
са одобрени по
програма "Технологична
модернизация", ще
остават без финансиране,
сигнализираха от
Българската асоциация
на консултантите по
европейски проекти. Те
отговарят на всички
критерии, но бюджетът

▶ Праговете на цените
Обхват
на анализите
Финансов анализ за "малки проекти"
Финансов анализ за "малки проекти" (бюджет на проекта)
Анализ разходи ползи за "голям проект" с изготвен Мастер план
Анализ разходи ползи за "голям проект" без изготвен Мастер план

Минимални
цени
в лв. (без ДДС)
15 000
20 000
45 000
55 000

Максимални
цени
в лв. (без ДДС)
20 000
25 000
50 000
60 000

▶„Програмата за развитие на селските райони" е една от най-добре развиващите се европейски програми, обясниха от Българската асоциация на консултанснимка боби тошев
тите по европейски програми
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Безработицата в Германия е
рекордно ниска от 19 години насам
Броят на хората без
работа във федералната република спадна
под 3 млн.
Безработните в Германия
през април т.г. вече са под 3
млн. души за първи път от
почти 19 години. Техният
брой е намалял с 37 000
души до 2.97 млн. по данни
на Федералната агенция по
труда в Нюрнберг, предаде
информационната агенция
Bloomberg. Това е най-ниското ниво на безработица
в Германия от юни 1992 г.
насам, уточняват от агенцията.
Германски фирми наемат
служители, тъй като износът на страната се увеличава и са ноебходими още
хора в производството.
Спадът на безработицата
не може да се възприема
като политически дивидент
за канцлера Ангела Меркел, защото натискът на
опозицията е твърде голям
и застрашава нейния пост,
пише Bloomberg.
“Германският пазар на
труда се подобрява бързо
през последните 18 месеца”
и най-новите данни сочат
за “бурно нарастване на
заетостта и по-нататъшно
понижение на безработицата”, обяснява Алина Шуйлинг, икономист от ABN
Amro в Амстердам.
Нови работни места

Поръчките на германските
фабрики и индустриалното
производство се увеличиха
повече, отколкото прогнозираха повечето от икономистите през февруари.
На 18 април експерти от
Bundesbank заявиха, че тен-

1/3

▶ от средно големите
германски компании
имат намерение да
наемат нови служители
през второто
тримесечие, пише
списание “Импулс”,
позовавайки се на
проучване сред 385 фирми

денцията за ръст на икономиката трябва да продължи
до юни т.г.
Повече от 1/3 от средно
големите германски компании имат намерение да
наемат нови служители през
второто тримесечие, пише
списание “Импулс”, позовавайки се на проучване
сред 385 фирми. В същото
време почти 2/3 от средния
бизнес искат да запазят заплатите без промяна, а едва
4% се опитват да намалят
персонала.
Данни за сравнение

Последните сравнителни
данни на Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие показват,
че безработицата в Германия
е 6.3% през февруари 2011
г., докато средната за 17 от
страните членки на ЕС е
9.9%. Франция, която е втората по-големина икономика
в еврозоната, отчита безработица от 9.6%. В САЩ тя е
8.9%, а в Испания - 20.5%.
Все пак политическата
нестабилност в Близкия
изток и несигурността по
отношение на ядрената

▶ Поръчките на германските фабрики и индустриалното производство се увеличиха повече, отколкото
прогнозираха много от икономистите през февруари 
Снимки bloomberg

криза в Япония понижават
перспективите за растеж
пред глобалната икономика. Това е и причината наемането на работна ръка
в Германия скоро да бъде
поставено под въпрос, пише Bloomberg.
Потребителското
доверие спада

Доверието на германските
потребители ще се понижи
за втори пореден месец през
май, тъй като домакинствата
са притиснати от високите

цени на храните и растящите сметки, показва пазарно
проучване на компания GfK
AG, предава АФП. Негативно влияние за бизнеса
са оказали и цените на петрола, които са достигнали
най-високи стойности от 2
години и половина.
Инфлацията в Германия,
изчислена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, се повишава
до 2.6% през април от 2.3%
през март, сочат данни на
Федералната статистиче-

ска служба във Висбаден,
предаде АФП.
За четвърта поредна седмица в анкета на списание “Щерн” опозицията
на Зелените и на Социалдемократическата партия
продължава да има подкрепа за сформиране на ново
правителство.
Безпокойство

На 7 април Европейската
централна банка повиши
основния лихвен процент
с 0.25 пункта до 1.25% за

първи път от три години.
Пълното отваряне на германския пазар на труда на 1
май за работници от осемте
източноевропейски страни
от ЕС е “страхотен шанс”
за Германия да не остане
без квалифицирана работна
ръка, обяснява в свое изявление министърът на труда Урсула фон дер Лейен.
Агенцията по труда очаква
около 100 000 работници
годишно да се възползват
от новите правила, категорична е тя.

Избор

▶ Испанският министър на финансите Елена Салгадо нарече Марио Драги “отличен”
избор за нов председател на Европейската централна банка. Така на практика Германия остана единствената от четирите големи в еврозоната, която още не се е
произнесла по кандидатурата на италианеца. “Нов гуверньор няма да бъде избран
без подкрепата на Германия”, заяви говорителят на Ангела Меркел. Според правилата за гласуване обаче Германия не би могла сама да наложи вето на избора. Ще са й
необходими още между 1 и 5 държави, за да успее да блокира кандидатурата
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▶ лв. за акция от “Софарма трейдинг” АД получи продавач в
репо сделка за 13 ценни книги

Дяловата собственост на имоти
влиза и на българския пазар
Компанията MOi Klub ще предлага популярния в света, но още
непознат у нас модел на частична собственост във ваканционни имоти
и размяна на почивки
За първи път на българския и руския пазар ще
заработи моделът на частичната или дялова собственост във ваканционни
имоти, познат в света като
fractional ownership. Услугата позволява на потребителите да закупят част от
ваканционен имот, което
им осигурява правото да
почиват определено врeме
с цялото си семейство там,
или някой от хилядите други ваканционни комплекси,
работещи по тази система в
целия свят. В същото време
закупилите дял в имота за
разлика от клиентите на
тайм шеър са пълноценни
собственици - те могат да
продават своя дял, да го подаряват, наследяват и т.н.
От този модел през последните две години са се
възползвали близо 4.3 млн.
души в общо над 76 държави. За първи път обаче
специално създадената за
тази дейност компания MOi
Klub ще предложи имоти и в
България, а дейността й ще
бъде насочена изключително към българския и руския
пазар - едни от малкото, на
които услугата все още не е
развита, а впоследствие и ще
се разшири в региона.
Познато,
но не съвсем

Споделената собственост е

Де юре
Как е уредена
собствеността

близка като модел до сравнително по-познатия у нас
тайм шеър. “Съществената
разлика обаче е, че при тайм
шеър потребителят купува
само време в определен имот,
което може да използва или
да замени за почивка в друг
тайм шеър обект по света.
При дяловата собственост
потребителят закупува не
време, а реална част от имот
и става негов съсобственик”,
обясни главният консултант
и проект мениджър за България Гарет Едуърдс, който
има дългогодишен опит в
областта. “Моделът работи
особено успешно по време
на криза, защото изисква
много по-малка инвестиция
от тази, която е нужна за
закупуването на цял имот”,
добави той.
Къде и колко

Минимумът, който може да
бъде закупен, е 1/16 част
от даден имот. Срещу това собственикът получава
три седмици за почивка
годишно. Той може да ги
ползва в комплекса, но също така може да ги отдаде
под наем с цел генериране
на приходи от инвестицията си или да ги размени за
почивка в други имоти по
целия свят, които са част
от разменна система, обясни и съсобственикът на
МOi Klub Смилена Попова.

▶ В българските курорти все още има много празни апартаменти, които си
търсят купувачи 
Снимка боби тошев

Компанията осигурява на
клиентите си и достъп до
система, включваща стотици ваканционни комплекси в цял свят, сред които
и големи международни
брандове.
В момента за продажба се

предлагат дялове само в два
комплекса на Северното
Черноморие -”Калиакрия”
и комплекс “Морски рай”
в местността Бялата лагуна. Цените варират от 5 до
8 хил. EUR за дял според
вида на имота - студио,

апартамент и т.н. Собствениците също така заплащат
и между 250 и 275 EUR годишна такса за поддръжка
и мениджмънт на собствеността, която се осъществява от самата компания.

▶ Тъй като в България
няма специално законодателство за дялова
собственост за разлика
от други страни, където моделът е по-разпространен, дейността тук е организирана
според правилата на
търговското право.
Всеки един имот функционира като отделно
ООД, а собствениците
всъщност получават
дял от него и тяхното
право на собственост е
гарантирано и защитенo от българското и
европейското законодателство, увериха
собствениците на
компанията.
▶ Собственикът поема
отговорността и
ползите, произтичащи от имота, а също
така и взема участие
при управлението и
контрола на имота,
пропорционални на неговия дял. Правото на
собственост е реално
и завинаги. Инвеститорът може да ползва,
продава, завещава и
дарява своята част.

Ани Коджаиванова

“Райфайзен Имоти” отчита близо
10% спад в цените на жилищата в София
Купувачите очакват
да получат възможно
най-доброто предложение в рамките на
предварително определен бюджет
Средните пазарни цени, на
които се сключват сделки с
жилища в София, са спаднали през първото тримесечие на 2011 г. с 9.4% спрямо

същия период на 2010 г., сочи индексът на “Райфайзен
Имоти”, който следи динамиката на реалните продажни цени на недвижимите
имоти в страната. Спрямо
четвъртото тримесечие на
2010 г. намалението в столицата е 5.2%.
В Пловдив средните пазарни цени за продажба
на жилищни имоти през
първото тримесечие на 2011

г. са намалели с 8% спрямо
същия период на 2010 г.,
докато във Варна спадът е
70%. На тримесечна база
индексът отчита разнопосочни изменения на средните цени на жилищата в двата
града - намаление с 6.7% в
Пловдив и минимален ръст
от 1.9% във Варна.
От “Райфайзен Имоти”
отчитат, че движението на
средните пазарни цени на

жилищата през последното тримесечие затвърди
тенденцията на качествена
промяна на продаваните
имоти на пазара - купувачите очакват да получат възможно най-доброто
предложение в рамките на
предварително определен
бюджет.
Бавното възстановяване
на пазара на труда и растящата инфлация се очаква да

засегнат потреблението на
домакинствата и най-вече
разходите за придобиване на стоки с дълготрайна
употреба, каквито са жилищата. От друга страна,
инфлацията в страната може да доведе до повишен
интерес към имотите, ако
те бъдат предпочетени като
инструмент за съхранение
на стойността на спестяванията.

KOMEKC PM
ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЧИСТВАНЕ

Във фирма КОМЕКС РМ ЕООД
е разработена и внедрена
Интегрирана Система за
управление на околната
среда и здравословни и
безопасни условия на труд.

963 23 99
office@komekc.com
www.komekc.com
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Как да си създадем дефиц
Намесата на държавата в работата на бизнеса доведе до криза
с горивата в Русия. Опитът на Москва може да бъде
поучителен за българското правителство
Един от най-големите производители на петрол в
света - Русия, е изправен
пред криза с горивата. Вече
близо седмица в различни
райони на страната помалките бензиностанции
не работят, а големите вериги продават ограничени
количества. Причината за
това е увеличеният износ
от страна на петролните
компании, след като премиерът Владимир Путин
настоя да се намалят цените на дребно в страната,
а антимонополните власти
започнаха разследване за
картел. Наблюдателите
свързаха решението с парламентарните избори през
декември и президентския
вот след по-малко от година, когато се очаква Путин
да опита да си върне поста,
на който изкара два мандата, преди да стане министър-председател.

веде до рязко поскъпване
на бензина в засегнатите
райони. Премиерът Путин
нареди на правителството
спешно да изготви мерки
за излизане от ситуацията, а Федералната антимонополна служба започна
наказателно производство
срещу най-голямата петролна компания „Роснефт” и срещу „Газпром
Нефт” по подозрения за
картелно споразумение и
договорка за ограничаване на доставките.

„Литекс комерс” и „Петрол”
за това, че не са подали навреме исканата информация. Според юристи обаче
в България едва ли може да
се говори за картелно споразумение между компаниите.
„Конкуренция изобщо липсва, а до създаване на картели се стига при наличие на
ожесточена конкуренция”,
коментира наскоро в интервю за в. „Пари” специалистът по конкурентно право
Румяна Карлова. Според нея
в случая е по-логично да

Забрана
Русия временно
спира износа на
бензин
▶ Русия планира временна забрана на износа на
бензин, за да се справи
с недостига на горива в
страната. Забраната
ще бъде в сила през следващия месец, каза зам.министърът на енерге-

тиката Сергей Кудряшов.
▶ Трябва да задоволим
вътрешното потребление за сметка на намаляване на износа, посочи
Кудряшов. По думите му
е постигнато споразумение с петролните компании, че ще доставят
цялото си количество
петролни продукти на
местния пазар.
▶ За първите четири
месеца на 2011 г. Русия е
изнесла 3 млн. т петрол-

ни продукти. За сравнение същото количество
е било изнесено за цялата
2010 г.
▶ В България горива се
внасят основно от Гърция и Румъния. Евентуалното прекратяване на
износа на бензин от Русия
не би представлявало
опасност за българския
пазар, коментира председателят на Българската
петролна и газова асоциация Андрей Делчев.

Позната
аналогия

Подобен механизъм за контролиране на поскъпването
в година на избори беше
приложен и от българското
правителство с подписването на меморандум с „Лукойл” в края на миналия
месец.
Задължението бензиностанциите на компанията да
задържат цените си от 24
март непроменени в продължение на един месец,
като в същото време рафинерията си запази правото да увеличава цените
на едро за конкурентните
бензиностанции (както и
направи), беше определен
от специалисти като класическа форма на антипазарно поведение. При това със
съмнителен ефект.
Въпреки това другите
вериги са предпазливи в
оценката си за резултатите
от мярката. Търговският
директор на „Петрол” Иван
Костадинов определи меморандума като „временна мярка” до изготвянето
на по-трайно решение за
намаляване на цените и
облекчаване на бизнеса.
Същото мнение сподели
и търговският директор
на „Ромпетрол” Станимир
Смилков, който обаче призна, че компанията е отчела
загуби и пропуснати ползи
от правителствената инициатива.
Обратно
в Русия

Още в края на миналата
седмица започна да се
усеща недостиг на горива в Алтай, където помалките бензиностанции
спряха работа. Впоследствие кризата се разрасна
към още 20-ина региона,
а сигнали за проблем с
доставките се появиха и
в Москва и Санкт Петербург. Дефицитът пък до-

Цистерните на руските петролни компании се насочиха към чужбина заради ниските цени на горивата в страната												

Картелни
съмнения

Подобни съмнения имат
и българските антитръстови власти. В момента
Комисията за защита на
конкуренцията проверява
дали сред участниците на
българския пазар на горива
няма картел. Ведомството
на Петко Николов дори
обеща да ускори изготвянето на анализа, който
обикновено отнема поне
година.
За момента единственият резултат от проверката е
наложената от КЗК глоба на

се обсъжда поведението на
групата „Лукойл” от гледна
точка на злоупотреба с господстващо положение.
Да се разстрои
пазарът

Опашките за горива в Русия показват само едно
- че държавната намеса е
най-сигурният начин да
се разстрои работата на
пазара. Това е още по-опасно предвид предстояща
жътва, за която нуждата от
дизел със сигурност ще се
увеличи, а след пожарите и
сушата миналата година за

Русия сега е от решаващо
значение да прибере добра
реколта.
Въобще държавните директиви и политическият
популизъм не са работещо
решение и не се връзват с
идеята за пазарна икономика. Вместо да следва
примера на Москва и да
прилага изкуствени ценови тавани, правителството
ще направи по-добре, ако
облекчи вноса на горива. Това със сигурност ще
създаде условия за реална
конкуренция.
Иглика Филипова

„Замразяването” на
В условията на свободен
пазар цените се определят
от много фактори, като
най-динамичният от тях
е промяната на цените на
нефта на международните
борси. От тази промяна
пряко зависят и нашите
цени. Към настоящия
момент международните
котировки са сравнително
спокойни, но прогнози
дори в краткосрочен план
е трудно да се правят. Още
при обявяването на мемо-

Станимир Смилков,
търговски директор на
„Ромпетрол”

Нов
меморандум
би затвърдил
усещането за
изкуствена намеса
в свободните
пазарни
механизми
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цит и опашки
Не очаквам цените
да се покачат
Не очакваме цените на
горивата да се покачат
след изтичането на меморандума между правителството и „Лукойл”. И
досега не сме се съобразявали с него.
Цените в България са
конкурентни и ние определяме нашите според
конкуренцията. Не може
да се каже, че сме имали
някакви загуби или пропуснати ползи от меморандума.

Иван Костадинов,
търговски директор на
„Петрол”

Едва ли ще има подновяване на меморандума.
Това беше временна мярка. Тя трябваше да даде
време за изготвяне на
по-трайно решение, като
осигури по-ниски цени и
облекчи бизнеса.

Цените в
България
са конкурентни
и ние определяме
нашите
според
конкуренцията

												

а цените не е нормално
рандума заявихме, че ще
се съобразим с апела на
правителството към нашия
бранш и ще се постараем
да не надвишаваме нивата
на цените на дребно.
Въпреки че цените на
едро през този период
претърпяха известно
увеличение, ние успяхме
да удържим поетия ангажимент. Задържането
на цените на дребно под
определени „замразени”

нива не е нормално пазарно поведение. Това беше
временна и краткосрочна мярка. Въпреки това
съобразихме пазарното
си поведение през този
един месец със създадените условия. Естествено
това акумулира и загуби,
и пропуснати ползи, тъй
като потреблението и без
това е свито. Загубите се
акумулират от недостатъчния марж между цените на
едро и „замразените” цени

Снимка Reuters

на дребно.

Не очаквам меморандумът да бъде предоговорен. Това не би имало
никакъв ефект, даже
напротив - би затвърдило
усещането за изкуствена
намеса в свободните пазарни механизми, от което
никой няма полза. Мораториумът беше временна
мярка и би трябвало да се
действа в посока на дългосрочни решения.
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PepsiCo обяви 27% ръст
на продажбите за първото
тримесечие на 2011 г.
От началото на
годината акциите
на компанията
поскъпват побързо, отколкото на
съперника Coca- Cola
PepsiCo, втората най-голяма компания за производство на безалкохолни
напитки, обяви 27% ръст
на продажбите за първото
тримесечие на 2011 г.
Продажбите на компанията нарастват до 11.9 млрд.
USD. Като се изключат
разходи по интеграция и
валутни колебания, печалбата достига 74 цента на
акция.
PepsiCo, водена от главния изпълнителен директор Индра Ной, разработи
нови аромати, с които да
излезе на международните
пазари, като разчиташе на
продажбите на чипс зад
океана, които да компенсират по-ниските обеми
на безалкохолни напитки
в Северна Америка. Продажбите на хранителния
бизнес в Латинска Америка
се покачват с 2%.

Двигателите
на растежа

„Азия и Латинска Америка са наистина двигатели
на растежа”, казва Филип
Горам, старши анализатор
в Morningstar Inc, Чикаго.
„Тяхната стратегия (на
PepsiCo) беше да изградят
производствени мощности и дистрибуционни
канали в ключови международни пазари през
последната година и повече.”
Акциите на PepsiCo се
повишиха с 22 цента до
67.93 USD в сряда на Нюйоркската фондова борса.
От началото на годината
до този ден акциите на
PepsiCo са поскъпнали с
4% в сравнение с 1.9% на
Coca-Cola.
От PepsiCo потвърдиха
прогнозата си за 2011 г., че
нетната печалба на акция
ще бъде между 7 и 8%, като
се изключат някои разходи
и ефектите от валутни колебания. Това означава печалба
от 4.46 USD на акция.
Нетнат а печалба на
компанията пада до 1.14
млрд. USD, или 71 цента
на акция, от 1.43 млрд.

USD, или 89 цента, година
по-рано. PepsiCo имаше
счетоводна печалба от 958
млн. USD през съответния
период на предходната година.
Структура
на продажбите

PepsiCo генерира около
две трети от продажбите си от храна и закуски, включително и чипса
Frito-Lay и зърнените закуски Quaker. Продажбите се разпределят почти
поравно между пазарите
в САЩ и останалата част
от света.
Обемът на продажбите на
напитки PepsiCo в Северна
Америка нараства 2%. Миналата година Ной придоби
двата най-големи бутилиращи завода, работещи за
PepsiCo, за да изтръгне поголяма печалба от разпространението.
По същото време базираната в Atlanta Coca-Cola,
най-големият производител
в света на безалкохолни напитки, обяви тази седмица
ръст на печалбата от 18%
до 1.9 млрд. USD, или 82
цента на акция.
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Управляващо дружество “Сентинел Асет Мениджмънт”
АД уведомява притежателите на дялове и инвеститорите, че
на 28.04.2011 г. е представило на КФН тримесечни отчети към
31.03.2011 г. на Договорен фонд „Сентинел – Принсипал” и Договорен
фонд „Сентинел – Рапид”.
Отчетите са на разположение на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 56, ап. 3, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес:
www.sentinel-am.bg.

ИАНМСП организира българско национално участие в IX–ти Mеждународен
строителен форум „SOCHI BUILD 2011”, 19 - 22.10.2011 г., Сочи, Руска федерация
Краен срок за заявка за участие –15 май 2011 г.
За допълнителна информация посетете интернет страницата на ИАНМСП –
www.sme.government.bg.
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*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 „Средна Гора” АД
и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище
на Европейския съюз и Договарящия орган.

This project is financed by the European fund for regional development through an
Operational programme “Development of the competitiveness
of the Bulgarian economy” 2007 – 2013
Този проект е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007 – 2013
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На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС
от 2007 г.,
„СРЕДНА ГОРА” АД,
със седалище в гр.Стара Загора и адрес на управление: ул.”Калояновско шосе”,
№2, тел.:042/600206, факс: 042/600205, представлявано от Александър Любенов
Палешутски, Изпълнителен директор,
в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ
№ ТМГ-02-9/11.03.2011г. „Диверсификация и модернизация на производствения
процес в Средна гора АД”,
ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ :
вид процедура: открит избор
Обект: „Доставка на производствено оборудване, компютърно оборудване и софтуер по договор за безвъзмездна финансова помощ 2ТМГ-029/11.03.2011 г.” по 2 обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1 : Доставка и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване.
Обособена позиция 2 : Доставка и въвеждане в експлоатация на компютърно оборудване и софтуер.
Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура
могат да се получат на адрес: Стара Загора,ул.”Калояновско шосе”2 всеки работен
ден от 09.00 ч. до 17.00 ч.
Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:
1. www.ibsme.org_- интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2)
2. http://www.eufunds.bg - интернет адреса на Единния информационен портал
за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния
фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните
разпоредби)
Оферти се подават на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Калояновско шосе”2 до 16.00 ч.
на 16.05.2011 г.
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на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg
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Съгласно чл. 191, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни
книжа, Съветът на директорите на УД „БенчМарк Асет Мениджмънт”
АД, уведомява че е представил в Комисия за финансов надзор и „Българска
фондова борса – София” АД Междинни финансови отчети към 31.03.2011 г.
на ДФ „БенчМарк Фонд – 1 Акции и облигации”, ИД „БенчМарк Фонд – 2
Акции” АД, ДФ „БенчМарк Фонд – 3 Сектор недвижими имоти”, ДФ
„БенчМарк Фонд-4 Енергетика”, ДФ „БенчМарк Фонд-5 Централна и
Източна Европа” и ДФ „БенчМарк Фонд-6 Паричен”.
За заинтересованите лица и потенциалните инвеститори съобщаваме,
че отчетите са на разположение в офиса на Управляващото дружество
– гр. София 1407, бул. „Черни връх” №32А всеки работен ден от 08:30 до 17:30,
както и на интернет страница www.benchmark.bg.
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЪР ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съветът на директорите на УД „Елана Фонд Мениджъмт” АД уведомява притежателите на дялове и инвеститорите, че в изпълнение на
чл. 191 от ЗППЦК, е предоставило пред КФН и БФБ Тримесечен финансов
отчет и допълнителна информация към отчета към 31.03.2011 г. на: ДФ
„Елана Балансиран Евро Фонд”, ДФ „Елана Балансиран $ Фонд”, ДФ „Елана
Фонд Паричен Пазар”, ДФ „Елана Долар Фонд”, ДФ „Елана Еврофонд” и ДФ
„Елана Глобален Фонд Акции”. Всеки желаещ да се запознае със съдържанието на отчетите може да направи това всеки работен ден от 8:30
до 16:00 часа, на адреса за кореспонденция - гр. София, бул. България 49,
БЦ „Витоша”, ет.6-7, както и в инвестиционния център на ЕЛАНА на ул.
„Г.С.Раковски” № 96.
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Съветът на директорите на ИД ”ЕЛАНА Високодоходен Фонд” АД на
основание чл. 191 от ЗППЦК, съобщава на всички заинтересовани лица, че е
предоставил пред КФН и БФБ, Тримесечен финансов отчет на Дружеството
и допълнителна информация към отчета към 31.03.2011 г. Всеки желаещ
да се запознае със съдържанието на отчета може да направи това всеки
работен ден от 8:30 до 16:00 часа, на адреса за кореспонденция - гр. София,
бул. България 49, БЦ „Витоша”, ет.6-7, както и в инвестиционния център
на ЕЛАНА на ул. „Г.С.Раковски” № 96.
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Кратко описание на длъжността:
Подпомага началника на отдел „Жилищна политика” или пряко директора
на дирекция „Държавна собственост и жилищна политика” при подготовката на предложения, свързани с провеждането на държавната жилищна
политика в следните области на дейност: строителство, поддържане,
обновяване и управление на жилищния фонд, пазар на жилищните имоти,
социална жилищна политика, стратегически и програмни документи
в областта на жилищната политика, участие в проекти, свързани с
жилищната политика.
Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните
актове за заемане на длъжността:
- образователно-квалификационна степен – бакалавър;
- предпочитана специалност – „Право”, „Архитектура”, „Строител-

РИ

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от
Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед
№ РД-02-14-895/27.04.2011г. на министъра на регионалното развитие и
благоустройството,
ОБЯВЯВА КОНКУРС
За длъжността „Главен експерт” в отдел „Жилищна политика”,
дирекция „Държавна собственост и жилищна политика”
в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

- Декларация по чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител;
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна
степен, допълнителни квалификации;
- Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността
на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна
книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на
дейност в чужбина;
- Други документи: сертификати за проведени обучения;
- Подробна автобиография.
Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от
съответните оправомощени органи в Република България.
Място за подаване на документи:
- Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
- Адрес: в гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19, Център за
административно обслужване ;
Краен срок за подаване на документи – десет дни от датата на
публикуване на обявлението в централен ежедневник и в регистъра
по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията .
Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други
съобщения във връзка с конкурса: сайта на МРРБ: www.mrrb.government.
bg и информационното табло в МРРБ, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва
лично или чрез пълномощник.
Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя
на кандидатите при подаване на документите.

Я

ОБЯВЛЕНИЕ

ство на сгради и съоръжения”, „Урбанизъм”, „Икономика на недвижимата
собственост”, „Финанси”;
- професионален опит – минимум 4 години, придобит в областта на
жилищната политика, градоустройството, финансовото управление,
икономиката на недвижимата собственост, архитектурата, правото
или
минимален ранг за заемане на длъжността – ІІІ младши ранг.
Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на
кандидатите:
- добра компютърна грамотност, ползване на английски език, познаване
на Закона за управление на етажната собственост, Закона за устройство
на територията, Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост и взаимовръзките им с други нормативни актове.
Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния
служител. 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 627 лв.
Начин на провеждане на конкурса:
- решаване на тест и интервю.
Необходими документи за участие в конкурса:
- Заявление за участие в конкурс – Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
- Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от кандидата, че е пълнолетен
български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен
по съответен ред от правото да заема определената длъжност;
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

PROJECT BG161РО003 – 4.2.01-0001, “PROMOTION OF THE INTERNATIONALIZATION
OF THE BULGARIAN ENTERPRISES”
Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001, „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”

PROJECT BG161РО003 – 4.2.01-0001, “PROMOTION OF THE INTERNATIONALIZATION
OF THE BULGARIAN ENTERPRISES”
Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001, „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”

This project is financed by the European fund for regional development through an
Operational programme “Development of the competitiveness
of the Bulgarian economy” 2007 – 2013
Този проект е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007 – 2013

This project is financed by the European fund for regional development through an
Operational programme “Development of the competitiveness
of the Bulgarian economy” 2007 – 2013
Този проект е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007 – 2013

ИАНМСП организира българско национално участие в Международно изложение за интериорен и домашен текстил HEIMTEXTIL 2011
11 – 14.01.2012 г., Франкфурт, Германия
Краен срок за заявка за участие –15 юни 2011 г.
За допълнителна информация посетете интернет страницата на ИАНМСП –
www.sme.government.bg.

ИАНМСП организира българско национално участие в GITEX Technology Week
- международно изложение за ИТ технологии, което ще се проведе
в периода 9 - 13 октомври 2011 г. в Дубай, ОАЕ
Краен срок за заявка за участие – 30 май 2011г.
За допълнителна информация посетете интернет страницата на ИАНМСП –
www.sme.government.bg.

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 Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и при никакви обстоятелства не може
да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския
съюз или Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

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 Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и при никакви обстоятелства не може
да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския
съюз или Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.
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пазари 15
Български
индекси

Водещият индекс на БФБ се понижи

Sofix: 441.18

-0.03%

Mакедонският бенчмарк отбеляза
лек ръст

MBI10: 2545.97

+0.37%

Сръбският индекс отбеляза
минимално покачване

BELEX15: 740.77

+0.30%

Цифра на деня

Световни индекси

Централна кооперативна банка

Японският бенчмарк отчете
силен скок

422 439

Nikkei 225: 9849.74

+1.63%

Началото на сесията в САЩ донесе леко
повишение за водещия индекс

DJIA: 12 697.09

+0.05%

Бенчмаркът в Хонконг
отново потъна

▶ акции на банката се изтъргуваха на регулирания пазар
на Българската фондова борса

Hang Seng: 23 892.84

-0.37%

Китай внася по-малко мед
и увеличава собственото
производство

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейки фонд за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще

РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

Операция: BG161PO003-2.1.06 “Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Проект 2ТММ-02-81/18.02.2011 „Технологично обновление и въвеждане на иновации в „Раломекс”
АД” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Образец на обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител
По т.I (5) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г.

ОБЯВА
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т.1 от Постановление №
55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от
страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ
от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз,
Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество
„Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство,
“Раломекс” АД
със седалище в гр.Завет и адрес на управление: ул. „Освобождение”, №
3, адрес за кореспонденция (ако е различен от адреса на управление): гр.
Завет, ул. Освобождение”, № 3, тел.: 08442/22 41, 08442/21 26, факс: 08442/20
71, интернет адрес : www.ralomex.com, лице за контакт: Рашид Мехмедов
Узунов, на длъжност главен инженер, тел.: 08442/22 41, в качеството си
на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 2ТММ02-81/18.02.2011 обявява процедура за определяне на изпълнител - открит
избор с обект: Доставка на технологично оборудване по обособени
позиции, както следва:
1) Автоматична програмируема комбинирана машина за профилно
рязане, механично пробиване и нарязване на резби (с ЦПУ) и
2) Автоматично програмируемо оборудване за дробометна
обработка - тунелен тип с прахоуловителна система и микропроцесорно управление (NC-управление).
Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: : гр. Завет, п.к. 7330, обл. Разград,
ул. „Освобождение” № 3, „Раломекс” АД всеки работен ден от 8:00 ч.
До17:00 ч.
Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет
адреси:
1. www.ibsme.org - интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2)
2. http://www.eufunds.bg - интернет адреса на Единния информационен
портал за обща информация за управлението на Структурните фондове
и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от
Заключителните разпоредби)
3. www.ralomex.com - (интернет адреса на възложителя в случай, че
има такъв)
Оферти/Заявления се подават на адрес: гр. Завет, п.к. 7330, обл. Разград,
ул. „Освобождение” № 3, „Раломекс” АД до 17:00 ч. на 18.05.2011 г.
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.

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ

СНИМКА BLOOMBERG

Гр. София 1606, ул.“Г. Софийски“ Nо3, (02) 922 59 79;факс (02) 952 33 11,открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Абонаментно извъгаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура за образна диагностика и специализирани медицински
апарати, собственост на ВМА и подчинените структури в страната“ по обособени позиции,съгласно техническа спецификация
(неразделна част от документацията)
Обявлението е публикувано в електронната страница на „Държавен
вестник“ на адрес http://dv.parliament.bg/ под Nо 19 от 21.04.2011г.

▶ Цената на медта достигна най-високите си нива за всички времена през февруари, но спадна през март

Вносът на метала от
чужбина става все
по-неизгоден заради
по-трудното усвояване
на кредити
Вносът на мед за Китай,
най-големия потребител на
метала в световен мащаб,
ще спадне през април за
трети пореден месец, тъй
като цената на вносната
стока е по-висока от тази на местната. Китайски
анализатори твърдят, че
чуждестранната мед е прекалено скъпа и предричат
спад на вноса, без да уточняват колко точно. През
април 2010 г. вносът се е
равнявал на 309 772 тона,
а през миналия месец - на
192 161 тона.
Увеличено
производство

Китай, който представлява
около 40% от глобалното
потребление, от своя страна
е произвел рекордно количество от суровината през
изминалия месец. Въпреки
че фючърсите в Лондон
достигнаха най-високото
си равнище за всички вре-

мена през февруари поради очаквания за глобален
дефицит, цените спаднаха
през март. Същевременно
складовите запаси от мед в
Китай са се увеличили тази
година. Тримесечните фючърси на борсата за метали
в Лондон, които достигнаха
рекордните 10 190 USD за
тон на 15 февруари, спаднаха с 4.6% през март и
почти не са се променили
този месец, като се търгуват за 9398.75 USD за тон
в Сингапур.
Борба с инфлацията

Металът в Лондон се търгува на по-висока цена,
отколкото фючърсите в
Китай, което прави вносът
непечеливш за търговците, които целят да се възползват от ценови дупки.
Никоя фабрика в Китай
не желае да трупа резерви
при цени от над 10 хил.
USD в Лондон, казват също
производители. Китай е
внесъл 595 963 тона обработена мед през първото
тримесечие на годината,
с 21% по-малко от същия
период на миналата година,
сочат данните на митни-

ческата агенция на страната. Металът се използва
за тръби и кабели, включително в електроуреди и
електрически инсталации.
Същевременно правителството на народната република вдигна изискванията
за капиталови резерви на
кредиторите десет пъти от
началото на 2010 г. и увеличи лихвените проценти
четири пъти от октомври
насам като мерки за борба
с инфлацията. Анализатори
очакват вземането на заеми
да стане дори още по-трудно в началото на следващия
месец.
Складови резерви

Производството на мед в
Китай може да се увеличи
с 9.4% до рекордни нива
тази година, тъй като производственият капацитет
се увеличава и търсенето
расте, показват данни на
китайската металургична
асоциация. Производството на обработена мед е
достигнало най-високото
си равнище в историята от 470 600 тона през
март. Складовите запаси
в Китай също растат. Ме-

талът, следен от борсата
за фючърси в Шанхай, е
достигнал 139 076 тона
през изминалата седмица,
5.4% повече, отколкото в
края на миналата година.
Запасите в хранилища,
които държат метал с все
още неплатени митнически такси и не обявяват инвентарите си, се изчисляват на 550 хил. тона през
април в сравнение с 400
хил. в края на 2010 г. Когато цените в Шанхай са
по-ниски от тези в Лондон, вносителите могат
да избегнат загуби, като
реекспортират материали
в складове, притежавани
от лондонската борса. Тази практика е увеличила
китайския износ на обработена мед до рекордни
нива през март. Наличностите в тези складове
в Южна Корея, Сингапур
и Малайзия, най-близките до Китай локации,
са били 176 975 тона в
четвъртък, най-високото
ниво от 1998 г. насам. Общите запаси на лондонската борса са се повишили с 23% тази година
до 463 650 тона. 

Цена (НСА) на недистрибутивна единица клас А за 27.04.2011 г.
Pioneer Funds и
Pioneer P.F.
Pioneer Funds и Pioneer P.F.
USD клас EUR клас
Pioneer Funds - Aмерикански Фонд Пайъниър
6,09
4,16
Pioneer Funds - Акции от Средиземноморския регион
29,31
20,02
и Развиваща се Европа

Pioneer Funds - Японски акции
Pioneer Funds - Акции на развиващи се пазари
Pioneer Funds - Акции Китай
Pioneer Funds - Акции от Азия без Япония
Pioneer Funds - Европейски потенциален
Pioneer Funds - Американски компании със средна капитализация
Pioneer Funds - Водещи Европейски Компании
Pioneer Funds - Глобален екологичен
Pioneer Funds - Облигации на развиващи се пазари
Pioneer Funds - Американски Високодоходен
Pioneer Funds - Стратегически доход
Pioneer Funds - Eвропейски корпоративни облигации
Pioneer Funds - Европейски облигации
Pioneer Funds - Краткосрочен в щатски долари
Pioneer Funds - Краткосрочен в евро
Pioneer Funds - Глобален селективен
Pioneer P.F. - Eвро ликвидност
Pioneer P.F. - Глобален дефанзивен 20
Pioneer P.F. - Глобален балансиран 50
Pioneer P.F. - Глобален промени
Pioneer Funds - Стоков Алфа
Pioneer Funds - Глобални Oблигации Агрегатен
Pioneer Funds - Европейски акции стойност
Pioneer Funds - Американски ръст фундаментален
Pioneer Funds - Глобален гъвкав
Pioneer Funds - Абсолютна доходност мулти стратегия

Общо активи от директни продажби на Pioneer Funds и Pioneer
P.F. в България (без продукт Авангард)

2,49
12,02
13,26
9,64
129,7
8,58
7,62
226,53
13,26
9,92
9,47
10,51
11,06
6,18
8,98
78,83
8,7
71,73
72,55
89,73
119,03
99,39

1,7
8,21
9,06
6,58
88,58
5,86
5,2
154,71
9,05
6,78
6,47
7,18
7,55
4,22
6,13
53,84
51,12
5,94
48,99
52,36
49,55
61,28
73,17
81,29
67,88
54,49

€ 96 108 673

С условията за инвестиране в Pioneer Funds (Фондове “Пaйъниър”) и Pioneer P.F. (Пайъниър
П.Ф.) можете да се запознаете във всички клонове на УниКредит Булбанк АД или на
адрес www.pioneerinvestments.cz/bg, УниКредит Булбанк АД създаде безплатната
телефонна линия 0 800 14 000 (Телефонната линия е на цената на един градски разговор,
независимо откъде се обаждате.). Предишните резултати от дейността на Фонда
нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати от тази дейност. Стойността
на инвестициите и доходът от тях могат да се повишат, но и понижат без гаранция за
печалба и при съществуването на риск за инвеститорите да не си възстановят пълния
размер на вложените от тях средства. Инвестициите във Фонда не са гарантирани от
гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция.
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Пшеница

Никел

USD/т.

Злато

USD/т.
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източник: БФБ

��.��.��

����.�

��.��.��

27.04.2011 г.

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

��.��.��

��.��.��

източник: БФБ

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

11,80
80,21
779,64
199,30
169,45
344,91
201,11
261,96
94,33
201,00
135,19
130,61
126,02

11,74
79,82
775,85
198,35
168,63
343,27
200,15
260,72
93,88
200,04
134,54
129,99
125,41

11,68
79,43
772,07
197,40
167,82
341,63
199,19
259,47
93,43
199,09
133,89
129,37
124,80

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
източник:
източник:
Bloomberg
БФБ
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ
ИНДИЙСКА РУПИЯ
ЯПОНСКА ЙЕНА
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН
ЛИТОВСКИ ЛИТАС
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ
до 15.00 ч. на 26.04.2011 г.
МЕКСИКАНСКО ПЕСО
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ
НОРВЕЖКА КРОНА
11,65
11,51
11,51			
НОВОЗЕЛАНДСКИ
79,04
77,87
77,87			ДОЛАР
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
768,28
756,93
756,93			
ПОЛСКА ЗЛОТА
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ
196,45
189,81
189,81			
РУСКА РУБЛА
167,00
162,93
162,93			
ШВЕДСКА КРОНА
339,99
328,49
328,49			
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР
ТАЙЛАНДСКИ БАТ
198,23
191,53
191,53			
ТУРСКА ЛИРА
258,22
249,49
249,49			
ЩАТСКИ ДОЛАР
92,98
89,84
89,84			
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД
ЕВРО
198,13
191,43
191,43			
133,24
128,74
124,19

129,99
124,39
122,35

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки

���

източник: БФБ

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

���.��

���

����

����

Брент

USD/б

����

�����
��.��.��

����.�

USD/тр. у.

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

129,99			
Валутният курс за митнически цели е курсът
на БНБ определен в предпоследната сряда от
124,39			
месеца и публикуван този или на следващия ден,
122,35			
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.

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

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

Начало на публ.
предлагане

Смесен - балансиран
5.1313
5.1570		5.3366
5.1313
5.0287			
3.20%
14.19%
2.99%
-18.47%
фонд в акции
7.8842
7.9236		8.1996
7.8842
7.7265			
4.33%
12.11%
18.06%
-7.03%
фонд в акции
10.2214
10.3747		10.6303
0.0000
0.0000			
0.39%
0.11%
1.21%
1.38%
													
фонд в акции
2.4206				 2.4206				
8.15%
29.35%
0.07%
-47.66%
Смесен - балансиран
2.8339				 2.8339				
8.10%
25.89%
-0.51%
-41.02%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

Фонд на паричен пазар 11.6975		
11.6917		 11.6742
11.6859
11.6859
11.6917
1.92%
0.10%
6.44%
6.31%
Смесен - балансиран
11.3264		
11.2700		 11.1573
11.2137		
0.0000
4.43%
10.91%
4.82%
4.84%
фонд в акции
10.8505		
10.7965		 10.6346
10.6885		
0.0000
7.45%
13.20%
6.22%
3.07%
													
Смесен - балансиран 14.8899				 14.7425				
8.80%
7.09%
10.03%
7.49%
фонд в акции
9.2757				 9.1839				
15.06%
12.19%
9.96%
-1.13%
фонд в акции
3.9797				 3.9403				
-9.08%
13.79%
-27.36%
-17.45%
фонд в акции
8.3658				 8.1221				
4.06%
12.71%
0.91%
-6.24%
фонд в акции
11.6152				 11.2769				
3.05%
12.76%
2.28%
3.79%
Фонд на паричен пазар 12.4790				 12.4790				
1.72%
0.26%
6.98%
7.92%
					 до 2 г.		
над 2 г.						
Смесен - балансиран 83.7405				 83.4474		
83.7405		
1.26%
1.14%
0.65%
-3.67%
фонд в акции
50.8913				 50.6368		
50.8913		
4.26%
1.90%
0.23%
-11.07%
фонд в акции
65.3532				 65.0264		
65.3532		
1.16%
3.19%
-14.01%
-9.71%
													
фонд в акции
101.0221				 99.5181				
2.81%
2.98%
-2.04%
0.06%
Смесен - балансиран 78.0149				 76.8533				
-1.61%
1.45%
-6.40%
-6.66%
													
фонд в облигаци
1.35186				 1.34916				
2.03%
0.64%
5.74%
5.71%
Смесен - балансиран
1.15020				 1.14332				
4.78%
4.08%
6.29%
2.56%
фонд в акции
0.82970				 0.81738				
7.52%
9.00%
6.19%
-3.74%
Смесен - консервативен 0.77671				 0.77207				
2.86%
2.95%
6.48%
-7.81%
Смесен - консервативен 1.07028				 1.06707				
1.29%
0.32%
3.14%
3.39%

06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008

Смесен - балансиран
103.8354				
Смесен - балансиран
107.2026				
фонд в акции
89.9031				
Фонд на паричен пазар 127.5711				
Смесен - консервативен 95.7215				
Смесен - консервативен 110.1717		
110.0616		
фонд в акции
103.1303		
102.1092		
фонд в акции

102.8022				
106.1360				
88.5645				
127.5711				
95.3390				
109.7314		
110.0616		
101.0881		
101.8539		

3.98%
2.91%
6.23%
2.29%
0.94%
1.93%
N/A

6.66%
6.32%
9.28%
0.32%
1.95%
0.25%
N/A

-0.05%
-2.37%
-1.58%
7.97%
3.45%
5.88%
N/A

0.61%
1.26%
-0.67%
7.21%
-1.37%
5.39%
N/A

5.2729 				 5.2413 				
8.39%
8.84%
8.13%***
5.48%
до 100 000 лв от 100 001 до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.
фонд в акции
1.0983
1.0928 		 1.0901
1.0847 				
15.95%
14.67%
7.92%***
4.49%
													
Фонд на паричен пазар 10.0244				 0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
Смесен - балансиран 19.0425 				 18.9097 				
7.97%
8.20%
3.50%
10.32%
фонд в акции
11.9073				 11.7417 				
9.97%
10.28%
1.27%
3.16%
													
фонд в акции
1.2091 				 1.1912 				
6.25%
10.92%
-12.35%
1.83%
фонд в акции
0.8511 				 0.8385				
1.24%
16.99%
-0.11%
-3.78%
фонд в акции
1.0858 				 1.0698				
-0.01%
10.49%
8.95%
1.99%
до 100 000 лв.		
над 100 000 лв.										
фонд в облигаци
132.6049		
132.4067		 132.1424				
0.38%
3.08%
2.88%
5.75%
Смесен - балансиран 14.8057		
14.8057		 14.6591				
3.39%
8.04%
-0.23%
2.38%
фонд в акции
0.8121		
0.8042		 0.7962				
5.54%
14.96%
4.58%
-4.47%
													
Смесен - балансиран 873.6562				 867.1201				
6.46%
4.26%
9.25%
-4.53%
фонд в акции
780.3011				 774.4634				
5.98%
4.60%
7.75%
-8.09%
													
фонд в облигаци
11.7400				 11.7400				
1.72%
1.01%
6.27%
3.11%
Смесен - балансиран 136.0157				 136.0157				
9.10%
6.17%
13.42%
4.05%
фонд в акции
8.4099				 8.4099				
16.42%
11.70%
21.43%
-3.25%
фонд в акции
11.0326				 11.0326				
6.03%
3.44%
9.95%
4.48%
											
фонд в акции
7.8919				 0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
за поръчки до 100 000 лв		
за поръчки над 100 000 лв
фонд в акции
0.5828		
0.5799		 0.5770				
3.04%
10.53%
9.79%
-14.67%
Смесен - балансиран
0.7798		
0.7771		 0.7744				
2.30%
4.70%
4.11%
-7.08%
Смесен - консервативен 1.0340		
1.0325		 1.0310				
2.51%
1.07%
5.47%
0.94%
до 50 000 лв / 40000 USD		
над 50 000 лв / 40000 USD										
Фонд на паричен пазар 1.3078		
1.3058
1.3038				
1.80%
0.11%
5.90%
5.35%
фонд в облигаци
1.3219		
1.3179
1.3139				
1.24%
0.36%
4.98%
5.54%
Смесен - балансиран
0.8884		
0.8849
0.8814				
2.04%
3.67%
2.76%
-2.36%
фонд в акции
0.6560		
0.6527
0.6494				
2.74%
6.52%
-0.55%
-8.00%
Смесен - балансиран
0.7675		
0.7644
0.7613				
6.40%
5.72%
2.32%
-8.03%
Фонд на паричен пазар												
0.0000		
0.0000
0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
1.0661		
1.0650
1.0118				
1.65%
0.20%
5.21%
5.09%

12.11.2007
12.11.2007

14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008
20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007
04.01.2007
25.06.2007
01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009
07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010
08.07.1999
01.06.2009

Валута

Код

За 	Стойност

Currency

Code

For

Евро

EUR

1

1,96

0

Австралийски долар	

AUD

1

1,43959

-0,00244

Бразилски реал	

BRL

10

8,39484

-0,14329

Канадски долар	

CAD

1

1,39057

-0,00965
-0,00796

Rate

Разлика
Difference

Швейцарски франк	

CHF

1

1,50983

Китайски ренминби юан	

CNY

10

2,03391

-0,01391

Чешка крона	

CZK

100

8,10740

0,00403

Датска крона	

DKK

10

2,62267

-0,00056

Британска лира	

GBP

1

2,20053

-0,00596

Хонконгски долар	

HKD

10

1,70131

-0,01442

Хърватска куна	

HRK

10

2,65709

-0,00202

Унгарски форинт	

HUF

1000

7,39500

0,00866

Индонезийска рупия	

IDR

10000

1,54023

-0,00566

Израелски шекел

ILS

10

3,87301

-0,02819

Индийска рупия	

INR

100

2,97555

-0,02488

Исландска крона	

ISK			

0,00000

Японска йена	

JPY

100

1,61679

-0,00415

KRW

1000

1,23086

-0,00218

LTL

10

5,66448

0,00000

Южнокорейски вон	
Литовски литаc	

LVL

1

2,75741

0,00000

Мексиканско песо	

Латвийски лат	

MXN

10

1,14512

-0,00725

Малайзийски рингит	

MYR

10

4,44608

-0,03063

Норвежка крона	

NOK

10

2,50458

-0,00660
-0,01643

Новозеландски долар	

NZD

1

1,05749

Филипинско песо	

PHP

100

3,07540

-0,01121

Полска злота	

PLN

10

4,96492

-0,01251

Нова румънска лея	

RON

10

4,79253

-0,00870

Руска рубла	

RUB

100

4,80135

-0,01004

Шведска крона	

SEK

10

2,19067

0,00206

Сингапурски долар	

SGD

1

1,07516

-0,00660

Тайландски бат	

THB

100

4,41566

-0,03345

Нова турска лира	

TRY

10

8,69760

-0,06155

Щатски долар	

USD

1

1,32204

-0,01136

Южноафрикански ранд	

ZAR

10

1,99509

-0,00992

Злато (1 трой унция)

XAU

1

2017,63000

8,37000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 29.04.2011 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.

УД „Инвест Кепитъл” ЕАД
Нетна
Цена за
Емисионна
стойност на
обратно
активите на
стойност
изкупуване
в лв.
един дял (НСАД)
в лв.
в лв.

Договорен Фонд

към 26.04.2011 г.

ДФ Инвест Кепитъл Високодоходен

9.9754

9.9754

***

Цените са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на горепосочената
дата. Включените в цените разходи са както следва: при емитиране
няма разходи, при обратно изкупуване - 0,5% от НСАД.

01.06.2010
28.09.2004
05.01.2006
10.05.2004
04.10.2006
23.11.2007
04.05.2006
17.12.2004
04.05.2006
09.05.2008
09.05.2008
30.01.2006
30.01.2005
30.01.2006
30.01.2009
25.06.2009
19.11.2007
19.11.2007
19.11.2007

Цена при
Нетна стойност
Емисионна
на активите на
стойност
обратно
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 29/04/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,341965
€ 1,368804
€ 1,335255
ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес
€
0,948248
€
0,967213
€
0,943507
Фонд на фондовете
ОТП - Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции
€
0,881289
€
0,898915
€
0,876883
от развиващи се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 26/04/2011 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 29/04/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,161280 лв.
1,161280 лв.
1,161280 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 29/04/2011 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

16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
11.02.2008
19.01.2010

Фонд на паричен пазар 1.2036			
1.2036				
1.04%
0.17%
3.58%
3.73%
15.11.2005
Смесен - балансиран
1.0655			
до 90 дни		
над 90 дни		
2.03%
3.63%
4.24%
0.98%
12.09.2005
				
1.0496		
1.0602						
							
Смесен - балансиран
8.3974			
8.3974				
8.58%
9.41%
7.11%
-3.33%
01.03.2006
фонд в акции
7.2199			
7.2199				
9.54%
9.59%
7.88%
-6.12%
01.03.2006
фонд в акции
2.9798			
2.9798				
-0.56%
13.10%
0.71%
-25.75%
05.04.2007
Смесен - консервативен 10.2176			
10.2176				
-3.22%
4.68%
-1.77%
0.91%
12.12.2008
клас А за поръчки клас А за поръчки клас А за поръчки
клас В
Клас А Клас В при изпълнена Клас В при прекратена
до 20000 лв
над 20000 до 300000
над 300000				
инв. схема
инв. схема
фонд в акции
0.7793
0.7755
0.7736
0.7678
0.7678
0.7716		 0.7524
1.33%
11.81%
-5.15%
-5.21%
22.05.2006
фонд в акции
0.4327
0.4306
0.7736
0.4263
0.4263
0.4284		 0.4178
2.13%
13.35%
-6.96%
-19.24%
02.05.2007
за поръчки до 250 000 евро		
за поръчки над 250 000 евро
Цена		
					
фонд в акции
110.3853		
109.0292		
108.2156				
-4.92%
N/A
N/A
N/A
03.05.2010
								
фонд в облигаци
317.8730				 316.9208				
1.26%
3.51%
0.15%
6.34%
17.11.2003
13.5626				 13.2954				
2.43%
3.43%
1.68%
5.58%
27.12.2005
Смесен - балансиран 12.4830				 12.1158				
3.61%
6.33%
1.50%
3.86%
27.12.2005
фонд в акции
9.2735				 9.0008				
5.44%
11.64%
5.91%
-1.71%
07.09.2005
Смесен - балансиран
21.8310				 21.8310				
4.68%
5.43%
6.37%
2.49%
08.10.2007
													
фонд в акции
6.8621				 6.8278				
-1.25%
5.93%
4.43%
-9.19%
01.06.2007
Смесен - балансиран
8.2067				 8.1657				
-2.52%
5.86%
3.65%
-4.93%
01.06.2007
фонд в облигаци
12.1680				 12.1377				
2.54%
1.67%
9.45%
5.46%
04.09.2007
													
фонд в акции
1.2690				 1.2436				
3.77%
5.94%
5.64%
5.30%
18.09.2006
Смесен - балансиран
1.1333				 1.1220				
4.10%
5.36%
8.01%
4.44%
10.06.2008
Източник: БАУД (www.baud.bg)

тел. 02/ 980 14 26

Стойност за един дял 28.04.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0655 лв.

Сентинел - Рапид

1,2036 лв.

Цена на обр. изк.
до 90 дни

над 90 дни

1.0496 лв.

1.0602 лв.

1,2036 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
2,03 %

4,24 %

1,04 %

3,58%

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 27 април 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 29.04.2011 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
13.5426
12.4646
9.2599
318.5078
N/A
12.4218
9.2281
Ти Би Ай Комфорт
320.0948
13.4290
N/A
9.1826
Ти Би Ай Хармония
320.0948
13.4290
12.3606
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.

специално приложение

ПЕРНИК

РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС
Компаниите от областта очакват
по-добри приходи през 2011 г.
Високите лихви,
междуфирмената
задлъжнялост и цените
на енергоносителите
създават най-големи
проблеми на бизнеса
в района
Големите структуроопределящи предприятия в
Перник вече започнаха
да се съвземат от кризата. Повечето от тях са
си осигурили поръчки,
които да гарантират работа на наетия персонал,
показа проучване сред
компаниите. Според прогнозите на мениджърите
2011 ще бъде по-добра
от 2010 г. Повечето от
тях казват, че ще успеят
да приключат годината
с положителен финансов резултат. Това обаче
все още не ги окуражава,
защото натрупаните загуби от предходните две
години не може да бъдат
възстановени за една.

Забравени, а не
забавени плащания

Нужда от
свежи средства

Промени в
последния момент

Местният бизнес осъзнава, че въпреки недостига
на средства дори и сега е
нужно да правят инвестиции, за да подобряват
производствената си дейност и оттам да запазят
или подобрят пазарните
си позиции. Все още обаче едно от големите им
притеснения е, че лихвите по банковите кредити
са високи. Другият голям проблем за малките
и средните предприятия
в региона е забавянето
на плащанията от страна на държавата при изпълнението на държавни
поръчки. Това не само
лишава фирмите от оборотни средства, а и дори
заплашва някои от тях с
фалит, ако например са
изтеглили кредит, за да
изпълнят поетите поръчки, а сега по независещи
от тях обстоятелства се
налага да бавят погасяването му.

Междуфирмената задлъжнялост е сериозен проблем
и в Пернишко. По неофициални данни тя се оценява
на милиони левове. Липсата
на работа принуди някои от
фирмите да поемат поръчки
с отложено плащане, което
обаче има опасност да се
превърне не в забавено, а в
забравено плащане. Няма
нормативна база, която да
урежда по категоричен начин финансовите проблеми
между фирмите, коментират
представителите на бизнеса.
Въпреки това фирмите проявяват огромни усилия не
само да си стъпят на крака, а
и да се развиват.

Проблеми, особено пред големите предприятия, създава
и неяснотата около цените
на енергоносителите. Като
се има предвид, че в края на
изминалата и началото на
следващата година се сключват голяма част от договорите, оферирането на крайните
изделия на практика става на
тъмно, защото държавата не
може категорично да отговори на въпроса на каква цена
през годината ще заплащат
фирмите електроенергията
и газа. Това поставя предприятията в некомфортна
ситуация, тъй като те трябва
да актуализират цени по вече
сключени договори. Това е
удар и върху имиджа пред
чуждестранните партньори,
коментират предприемачите. И понеже това отново
е нещо, което не могат да
контролират, остават поне с
надеждата промените през
2011 г. да са по-малки и понарядко.
Мария Василева

▶ Повечето мениджъри на компании от Пернишка област са оптимисти за 2011 г. и очакват да приключат
годината с положителен финансов резултат

Накратко

Област
Перник
в цифри

▶ Територия 2394.2 кв. км.
▶ Най-голяма по площ е
община Трън - 573.5 кв.
км, с 51 села, на второ
място - Радомир
(545 кв. км). Трета по
площ е община Перник
(484.2 кв. км).
▶ Населението й е
133 750 души, което

е 1.8% от общото в
страната.
▶ БВП на областта е
около 749.7 млн. лв.,
или 1.33% от БВП на
страната.
▶ БВП на човек от
населението е 5385 лв.
▶ Секторите, които
са най-развити и наймного допринасят
за БВП на областта,
са аграрният,
индустрията
(промишленост и
строителство) и
услугите.
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В Перник привличат инвеститори
Местната администрация харчи пари само за
най-неотложните дейности в образованието и социалната сфера
Както голяма част от българските общини и Перник
изпитва финансови затруднения - парите от бюджета не
стигат, приходите в условията на криза са непостоянни,

а в края на миналата година
общината пострада от наводнение, щетите на което
се оценяват на 3.6 млн. лв.
Според кмета Росица Янакиева и 2011 г. ще е трудна.

За разлика от нея областният
управител инж. Иво Петров
е по-оптимистично настроен
(вж. стр. 20). Той обръща
внимание на сравнително
ниската безработица, съживяването на местната индустрия и раздвижването на
големите инфраструктурни
проекти.
Финансови
предизвикателства

▶Росица Янакиева, кмет на Перник

“Тази година се налага много
пестеливо да изразходваме
всеки лев, за да гарантираме
на жителите на общината
поне минималния пакет от
услуги, които трябва да им
предоставим”, казва кметът
на Перник.
Недостатъчните приходи в
общинската хазна са основната причина общината да не
може да осигури необходимото финансиране на кметствата според разчетеното в
бюджета. “Заради недостига
на пари не сме в състояние
да поемаме задължения по
договори, предвидени в поименните списъци и списъци-

рекламно позициониране

те с ремонтни дейности. На
този етап финансираме само
най-неотложните дейности в
образованието и социалната
сфера, осигуряваме заплатите
и плащаме консумативите на
второстепенните разпоредители, за да не се стига дотам
те да прекратят дейността
си”, коментира Янакиева.
Не е маловажен въпросът и с
осигуряването на средства за
съфинансиране по различните европейски програми. Това е важно перо, което също
трябва да се предвиди, за да
не стане така, че общината
да пропусне въможността да
получи значителни суми за
важни обекти, казва Росица
Янакиева.
Положителни
промени

Все пак от началото на
март, когато започнаха да
се плащат местните данъци
и такси, има и малка положителна промяна в приходите на общината. Но този
ресурс е крайно недостатъчен, категоричен е кметът.

Затова и общинският екип
продължава усилията си в
търсене на инвеститори.
Само така общината може
да увеличи собствените си
приходи, за да отговори
на очакванията на хората,
коментират от местната
администрация.
Атракция
за инвеститори

Един от козовете, на които разчитат в общината,
са атрактивните цени на
имотите. За да станат общинските имоти по-привлекателни, цените, които
са им дали от лицензираните оценители, дори са
били намалени с 30%. В
програмата за управление
на общинската собственост
е включен голям пакет с общински обекти. Надеждата
на кмета е, че със съживяването на националната
икономика и местната в
Перник също ще отчете подобри резултати и повече
инвестиции.

Отличие
Перник
получи приз
за социални
услуги
▶ Пернишката администрация получи националния приз “Мениджър
социални услуги”. Номинацията бе във връзка
с разработването на 6
проекта за устойчиво
подобряване на социалните услуги в общината. Сред тях са инициативите за разкриване
на защитено жилище,
за закрила и помощ на
възрастни самотни
хора, както и за децата
с интелектуални проблеми. Призът се присъжда всяка пролет за
шеста поредна година
като израз на признание
и за да се популяризират
инициативи на отделни
личности и организации.

Мария Василева

рекламно позициониране

Хората са най-ценният капитал “Галко” може да задоволи и найвисоките изисквания на клиентите
за “Стомана Индъстри”
“Стомана Индъстри” спечели проект по Оперативна
програма “Развитие на човешките ресурси”. Наименованието му е “Конкурентоспособност и адаптивност в условията на промяна чрез професионално
и личностно развитие на
заетите лица в “Стомана
Индъстри”. В рамките на
този проект ще се обучават
344 работници и специалисти от дружеството в
предвидените 18 вида обучения. Негов ръководител
е Константин Стаменов
- директор “Стратегическо
планиране и инвестиции”
в металургичната фирма.
Това е първият проект по
структурните фондове,
който “Стомана Индъстри”
изпълнява. “От покупката
на завода досега ръководството на фирмата е инвестирало немалко средства в
повишаването на квалификацията и преквалификацията на персонала”, подчерта
Константин Стаменов. Хората, които ще се обучават
в рамките на проекта, ще
придобият квалификации,
правоспособности и професионални умения, които
ще ги направят по-конкурентни на трудовия пазар
и ще им бъдат от полза
през целия им трудов живот. “Човешкият фактор е
бил винаги основна грижа
на мениджърския екип на
“Стомана Индъстри”. За
нас хората са най-ценният капитал. Затова всяка
година фирмата инвести-

В

▶Ръководството е инвестирало немалко средства в
повишаването на квалификацията и преквалификацията на персонала на “Стомана Индъстри”

ра сериозни средства за
обучение и квалификация
на работниците и специалистите, защото сме убедени, че от подготовката
им до голяма степен зависят крайните резултати. За
първи път сега получаваме
финансова подкрепа от Европейския социален фонд
чрез Оперативна програма
“Развитие на човешките
ресурси”. На въпроса предстои ли нова оптимизация
на персонала в “Стомана
Индъстри” Емил Живков
заяви: “Ръководството на
фирмата смята, че е приключило с оптимизацията
на персонала, нещо повече,
наскоро назначихме още
хора, където преценихме,
че е необходимо. Засега
всички работни места са
осигурени с кадри. Вярвам,
че съставът, в който е в
момента дружеството, ще
може без проблем да реа-

лизира поръчките, които
пристигат.”
Според Милена Пешина - мениджър “Човешки
ресурси” в “Стомана Индъстри”, изпълнението на
проекта ще допринесе за
подобряване на условията
за реализацията на хората, ангажирани в него, и
ще им даде възможност
да поемат задълженията
на специалистите, които
вече навлизат в пенсионна
възраст и им предстои да
напуснат фирмата. “Очакваме да бъдат постигнати и
преки резултати, свързани с
обособяването на групи от
наставници в различните
отдели и цехове на фирмата, които по своеобразен
начин ще са ангажирани
да предават придобитите
знания и умения по проекта на по-младите и новопостъпилите работници и
служители.

ъпреки финансовите
трудности, породени
от кризата, с които
трябваше да се справя през
изминалата година, радомирската фирма “Галко”
приключи 2010 г. с положителен финансов резултат.
Сключените досега договори за 2011 г. осигуряват
90 на сто натоварване на
мощностите на предприятието, което в сравнение със
същия период на миналата
означава, че обемът на производството се е увеличил.
Съотношението между произвежданата през тази година продукция за външния и
за вътрешния пазар е 60:40.
“В 2011 г. стартирахме с
нова вана за горещо поцинковане, която заредихме с
нов цинк. Това ни осигурява
не само безаварийна работа
за срок от поне 7 години,
но и ни гарантира високо
качество на поцинкованите
изделия. Това ни кара да сме
сигурни, че можем да задоволим високите изисквания
на нашите клиенти”, заяви
инж. Димитър Димитров
- председател на управителния съвет на “Галко”. Според него поръчките, които
до момента е поело дружеството, осигуряват работа на
персонала до края на годината. В момента в предприятието работят 130 души и
няма никаква опасност от
съкращения. Фирмата непрекъснато разнообразява
асортимента на изделия, които произвежда. В момента
тя изработва конструкцията
за големи фотоволтаични
паркове. Има готовност да

участва в изграждането на
крупни инфраструктурни
обекти. Всичко би било добре, ако не бяха закъсненията
в плащането от страна на
някои партньори на “Галко”, към които държавата
бави плащанията.
От септември дружеството чака да му бъде платена
изработената еластична
ограда за автомагистрала
“Марица”. “Нашите доставчици обаче не се съобразяват с това и за да ни дадат
необходимия метал, искат
да си получат парите веднага. Да не говорим какво
се случва, ако не платим в
срок дължимия ДДС. Ако
държавата се разплаща навреме, ще спаси от фалит
малките и средните пред-

приятия, а с това
ще запази немалко работни места
от закриване”,
заяви инж. Димитров. Въпреки
трудностите през
2010 г. “Галко” и
още една фирма
инвестирали сериозна сума в изграждането на нов
далекопровод от
подстанция “Върба”, тъй като старият е от 1968 г.
и често аварирал. В края на
годината от НЕК
изпратили договор за присъединяване, който
двете дружества
подписали. Оттогава досега обаче енергийната
компания не е предприела
никаква стъпка съгласно
нормативните изисквания.
Няколкото писма, изпратени от двете фирми, остават
глас в пустиня. Очевидно
според държавната компания спазването на закона
е задължение за едни и
пожелание за други.
При всичките тези проблеми или напук на тях
“Галко” инвестира в ново
оборудване, за да бъде конкурентоспособно дружество на пазара. Наред с това
заедно с други радомирски
фирми спонсорира както
юношеския футбол в града,
където тренират 140 деца, така и представителния
футболен отбор “Струмска
слава”.
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с 30% по-евтини имоти

Общината е втора
по получени
евросубсидии
Перник е една от общините,
които се справят сравнително добре с усвояването
на евросубсидиите. Тя е на
второ място по обем на получените средства от европейските програми, показва
справка в Информационната
система за управление и наблюдение на средствата от
ЕС (ИСУН). Според данните общината е подписала 7
договора на стойност близо
43 млн. лв., като от тях реално са усвоени 27.3 млн. лв.
За сравнение община Габрово, която е на първо място, е
получила 32.8 млн. лв.
Актуално

▶Проектът за реставрирането на крепостта "Кракра" ще превърне местността в истинска туристическа
атракция за гостите на Перник
СНИМКА БОБИ ТОШЕВ
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Наскоро от общината са
научили и че са спечелили проект по Оперативна
програма “Регионално развитие” (ОПРР) за корекция
на участък с дължина 1558
м от коритото на р. Струма
в района на кв. “Бела вода”. Реализирането му ще
спомогне за подобряване
на проводимостта на реката в този участък. Това ще
предотврати опасността от
наводнения.

В движение

В момента тече процедура
и за избор на изпълнител на
проект за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура.
В общината работят по
няколко по-малки проекта,
като например за изграждането на детски център в
кв. “Тева” и на европейски
информационен център,
свързан с европейските
програми. В напреднала
фаза е и проектът за деинституционализация на деца
с физически увреждания,
лишени от родителски грижи, и др.
Новите проекти

След няколко корекции вече
е представен и проектът за
реконструкция на крепостта
“Кракра”, за който ще се
търси финансиране също от
ОПРР. Няколко актуализации претърпя и проектът за
регионалното депо за твърди
битови отпадъци. До края
на април ще бъде внесено и
проектопредложение, свързано с втори етап на канализацията на Перник.

рекламно позициониране

“Радомир Метал Индъстрийз” се
изправя на крака от кризата
“Радомир Метал Индъстрийз” беше сред първите
големи структуроопределящи предприятия в страната,
които понесоха тежкия удар
на кризата. Затова съвсем
закономерно е дружеството да е сред онези, които
първи се изправят на крака
от кризата. “До момента
поръчките, които фирмата
е сключила, й осигуряват
такъв обем от работа, който й позволява да покрие
разходите си и да плаща
заплатите. Над 90 на сто от
произведената продукция е
експортно ориентирана. Но
това съвсем не е достатъчно, като се имат предвид
загубите, които дружеството натрупа от предишните
две-три години. Засега все

още не можем да достигнем
такъв обем на производството, който да осигури
на предприятието и печалба”, заяви Пламен Бонев,
председател на надзорния
съвет на “Радомир Метал
Индъстрийз”. Според него
изминалата 2010 г. е била
една от най-трудните за
фирмата, затова съвземането от кризата ще бъде
бавно. При сегашния темп
на поръчките, за да може
да заработи дружеството с
оборотите отпреди кризата,
ще са му необходими около
2-3 години. Ако поръчките
се увеличат, тогава периодът ще се скъси пропорционално. На въпроса ще
се възобнови ли реализирането на започнатите инвес-

тиционни проекти, Пламен
Бонев отговори: “Ние на
практика не сме спирали
да работим по тях. Първо
пуснахме в експлоатация
кръглошлифовалната машина за големогабаритни
ротационни детайли, производство на световноизвестната германска фирма
“Херкулес”. Сега на дневен
ред е пещта за електрошлаково претопяване. Досега
сме закупили близо 90% от
необходимото оборудване.
В момента просто сме намалили темповете, с които
се извършва монтажът, тъй
като не сме в състояние да
отделим много средства.
Ако тенденцията на увеличаване на поръчките се
запази, тогава ще можем да
ускорим финализирането
и на този инвестиционен
проект, защото той ще ни
даде възможност да разнообразим номенклатурата
на производството и ще
направи завода още по-конкурентен на пазара. Реализирането на плановете ни за
излизане от кризата зависи
в известна степен и от поведението на нашата държава.
Ако управляващите решат
да ни изненадат отново с
нови цени на тока и газа,
излизането ни от кризата
ще бъде затруднено, да не
говорим за инвестиране в
ново оборудване. Повишената цена на енергоносителите рефлектира пряко

Изминалата
година
беше една от
най-трудните
за дружеството.
В момента то
е обезпечило
производството
с достатъчно
поръчки
Пламен Бонев, председател на
надзорния съвет на “Радомир Метал
Индъстрийз”

върху себестойността на
произведената продукция.
Ако искаме да се задържим на пазара, не можем
рязко да вдигаме цената
на крайния продукт. Това
означава, че поскъпването
на енергоносителите ще
“изяде” крехката печалба,
която се мъчим да формираме”, поясни Пламен
Бонев. Според него поскъпването на газа през април с
5% и очакваното поскъпване на тока ще доведат до
увеличаване на себестойността на произвежданата
продукция с не по-малко
от 8%. Повишаването на
цените на енергоносителите по средата на годината
поставя в много неизгодно
положение експортно ориентираните предприятия.
В началото на годината те
нямат яснота за това, което

ще се случва с енергоносителите, и оферират при
едни условия, а впоследствие се налага цените да се
коригират. Това не е добър
атестат пред чуждестранните партньори.
На въпроса съвзема ли
се от кризата световната
икономика, председателят
на надзорния съвет на “Радомир Метал Индъстрийз”
сподели: “Да, можем да
кажем, че световната икономика се съвзема от кризата. Доказателство за това е
увеличеният брой поръчки
за миннодобивната промишленост, металургията, автомобилостроенето,
корабостроенето. Традиционните ни партньори
започнаха по-често да ни
търсят и което е важно да
се отбележи, че непрекъснато скъсяват сроковете на

поръчаните детайли. Това означава, че световната
икономика се задвижва.
След почти тригодишна
криза това е естествено.
Досега големите фирми се
въздържаха от извършване на ремонти и сега бързат да ги приключат, за да
обезпечат производствения
процес. Така че световната икономика се съживява
постепенно, но това все
още не значи, че тя вече
набира скорост. Това не се
отнася за нашата страна.
Кризата нанесе тежък удар
върху предприятията от
промишлеността. В резултат те драстично намалиха
производството, а някои дори бяха принудени да спрат.
В България кризата дойде
с малко закъснение, затова
е нормално да продължи
малко по-дълго.”
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Пернишка област разчита на
магистралите "Струма" и "Люлин"
Строителството на пътища, транспортът и
ремонтните дейности
са най-атрактивните
сектори в района
Безработицата в Перник продължава да е по-ниска от
средната за страната, основният икономически двигател
за областта - тежката промишленост, вече отчита ръст
на производството, редица
инфраструктурни проекти
ще бъдат задвижени през
2011 г. Всичко това дава основания на областния управител инж. Иво Петров да
смята, че 2011 г. ще е по-добра и по-стабилна за област
Перник. Местните власти
очакват и повече и по-големи
инвестиции в бъдеще, особено след изграждането на
двете магистрали в района.
Големите инфраструктурни проекти

През тази година предстои
пускането на магистрала
„Люлин”, а това ще улесни движението на стоки

и услуги и ще подпомогне
развитието на Югозападна
България и в частност и
на Перник. Предстои да
стартира и строителството
на лот 1 от автомагистрала
„Струма” в участъка от с.
Долна Диканя до Дупница.
„Изграждането на обекта ще осигури работа на
строителните фирми и ще
създаде възможност за разкриването на нови работни
места, което неминуемо ще
се отрази благоприятно върху икономическия климат в
региона”, коментира Иво
Петров. Това със сигурност
ще направи областта поатрактивна и за чуждите
инвеститори, допълва той.
Държавата
и бизнесът

В момента най-атрактивните сектори в района са
строителството на пътища,
транспортът и ремонтните
дейности. Към момента държавата и бизнесът си сътрудничат относително добре,
отчита Петров. Той казва,
че плащанията от местните

Субсидии

3

▶млн. лв. е отпуснала
държавата за преодоляване на последствията от наводненията в
Пернишко

власти към бизнеса вече са
станали регулярни, с което
се намалява и междуфирмената задлъжнялост поне
на местно ниво. „Публичночастното партньорство също
е добър вариант за взаимодействие. Това е сравнително
нов модел на партньорство
между държавата и бизнеса,
който тепърва ще се утвърждава и развива, включително
и законодателно”, коментира областният управител на
Перник.
Финанси на местно
ниво

Финансовата криза бе много тежка за местните вла-

сти, тъй като бюджетите
им се свиха не само заради
по-малките постъпления на
централно ниво, а и заради
намаляването на собствените им приходи. В Перник
обаче имаха и едно допълнително предизвикателство
- наводненията през декември 2010 г. Добрата новина
е, че с междуведомствена
комисия за възстановяване и подпомагане вече е
съгласувано отпускането
на 3 млн. лв. от резерва
на държавния бюджет за
преодоляване на последствията от наводненията.
Част от парите ще бъдат използвани и за укрепване на
съществуващите критични
обекти на територията на
областта.

▶2011 г. ще е по-добра и
по-стабилна за област
Перник, смята областният й управител инж. Иво
Петров
снимка боби тошев

рекламно позициониране

“Просто работим качествено и
сме коректни към клиентите си”

С

ъс старта на производството си в новата сграда в Перник
преди година “Силкотех
България” започна работа
със 7 човека и 2 шприцмашини. След една година
фирмата вече работи с 6
машини, на три смени, а
численият състав на персонала е вече 35 човека.

ге, управител на фирмата.
“Силкотех” непрекъснато
разнообразява номенклатурата на произвежданите изделия. Фирмата сама
изработва инструментите
за всяко ново изделие по
чертеж и поръчка на клиента. Разбира се, процесът
на изработването на самата
матрица не е кратък. Когато

▶ Около 85% от изделията, които произвежда “Силкотех”, са предназначени за експорт, а останалите са
за вътрешния пазар

Средната възраст е около
30-35 години. “Обемът на
производството се увеличи
за този период неколкократно. Около 85% от изделията, които произвеждаме, са
предназначени за експорт,
а останалите са за вътрешния пазар. Износът всъщност ни помогна не само
да не усетим сътресенията
от кризата, които изпитаха
много фирми, но и да продължим да се развиваме и
инвестираме в ново оборудване”, заяви Елизабет Лан-

те преценят, че резултатите
от тях отговарят на всички
изисквания, се пристъпва
към изработването на самото изделие. Изработеният
инструмент остава собственост на клиента и без негово изрично разрешение не
може да се ползва от друг
клиент. На въпроса има ли
рецепта за оцеляване и развитие в условия на криза
Елизабет Ланге отговори:
“Просто работим качествено, коректни сме към клиентите, спазваме стриктно

сроковете. Благодарение на
това, че внедряваме нови
изделия, нашите поръчки
са дългосрочни. Фирмите
в Западна Европа дори и
в криза не орязаха бюджетите си за иновации. Ние
работим само по поръчка на
клиента. Свойствата, които
притежава течният силикон,
с който работим, му дават
възможност за много широко приложение. Особено
подходящ е там, където има
високи амплитуди в температурите - например от минус 50 градуса до плюс 250
градуса. Издържа на влиянието на ултравиолетови
лъчи и пара. Имаме клиенти
от областта на автомобилостроенето, производството
на санитарна техника и домакински уреди, електрониката, хуманната медицина
и др. Това ни позволява да
диверсифицираме производството си, така че, когато
един клиент преустанови
временно поръчките си, да
имаме достатъчно поръчки. Традиционно изнасяме
за фирми от Германия и
Швейцария, но работим и за
други страни от Евросъюза.
На въпроса съвзема ли се от
кризата Евросъюзът, Елизабет Ланге отговори: “От
темповете, с които се увеличават поръчките, може
да се каже, че по-големите
европейски страни наистина излизат от кризата. Нещо
повече, имам усещането като че ли фирмите се стремят
да наваксат застоя по време
на кризата.”

тел.: 076/60 47 34; 60 39 99; 0889 894 734, факс: 076/60 39 09

Месните храни на “Прим”
се ползват с доверието
на потребителите
“Прим” ООД е сред
утвърдилите се на пазара
на месните продукти
не само в Пернишка
област, но и в цяла
Югозападна България.
Тя предлага всички
видове сурови месни
продукти: разфасовки и
полуфабрикати от млени
меса; малотрайни и
трайни варено-пушени
колбаси и деликатеси;
сурово сушени
деликатеси от раздробени
и нераздробени меса;
готови храни - печени на
скара вкуснотии.
На въпроса как оцелява
фирмата в условия
на криза и намалено
потребление, Емил
Манов - управител
на “Прим”, шеговито
отговори: “Това е
фирмено ноу-хау. В
условия на криза, когато

разходите в семейния
бюджет се гледат
под лупа, а времето
за домашно сготвена
храна не стига, “Прим”
предлага решение приготвена по специална
рецепта скара. Нужни са
само няколко минути за
подгряване и любимата
пържола, кюфтета
или кебапчета са на
трапезата.” Има и още
нещо много важно - не
правим компромиси с
качеството.
Клиентите на “Прим”
са сигурни във вкусовите
качества на предлаганите
меса, защото във фирмата
прецизно се подбират
суровините, прилагат се
съвременни технологии
на производство и
стриктно се спазват
всички здравословни и

санитарни изисквания,
което изключва всякакви
компромиси със здравето
на хората. Тези изисквания
определят начина на
работа и поведението
на работещите над 70
висококвалифицирани
специалисти.
От 2008 г. “Прим”
ООД е в I група
на предприятията,
притежаващи лиценз за
търговия със страни от
ЕС. Това е доказателство,
че фирмата не само
има европейски вид,
но и отговаря на
високите европейски
стандарти. Това се
оценява по достойнство
от клиентите затова
месните храни на “Прим”
се радват на доверието
на потребителите и са
предпочитани на пазара.
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безработицата в региона е
под средната за страната
Безработицата в шестте общини варира от близо 7 до над 30%
трираните заемат безработните, които са освободени
от сектор услуги - 61%. На
второ място са тези от сектор
индустрия - 29.5%, като наймалко са освободените от
аграрния сектор - 0.9%.

Пазарът на труда в област
Перник почувства осезателно негативния ефект от
кризата, показват данните на
местното бюро по труда за
изминалата година. В края на
2010 г. равнището на безработицата е 8.57%, или с 0.11
пункта по-високо на годишна база. Въпреки това нивото
на безработицата в областта
продължава да се задържа
под средното за страната, и
то с 0.7 пункта.

Новите работни
места

През 2010 г. в Бюрото по
труда в Перник са заявени
общо 2913 работни места,
включително и по програми за заетост. Те са с 617

Големи различия

Нивото на безработицата в
шестте общини на областта
варира от 6.95% за Перник
до 30.31% за Трън. В две от
общините - Перник и Земен
- равнището на безработицата е по-ниско от средното за
областта. И през миналата
година най-висок ръст на
безработицата се наблюдава
в община Трън. Тя запазва
дългогодишната тенденция

▶ Трън е общината с най-високо ниво на безработицата в Пернишка област

на най-високо ниво на безработица, което е не само
значително над средното за
областта, но и за страната.
Най-много уволнения
в сектор услуги

Характерното за региона

през годината са значителният брой регистрирани безработни и намалелият брой
на устроените на работа.
Според специалистите в
областта на пазара на труда преобладаващата част от
регистрираните са освободе-

ни без процедура за масови
уволнения, и то предимно от
малки и средни предприятия.
Причината са свити пазари,
намален обем на работа и
оптимизиране на разходите.
Анализът показва, че найголям дял сред новорегис-

Последни данни
20 души се
борят за едно
място
▶ Равнището на безработицата в Пернишка
област през март е 8.59%,
показват данните на мес-

по-малко в сравнение с
2009 г.
Характерното за пазара
на труда в областта е търсенето на неквалифициран
труд. Обявените свободни
работни места без изисквания за квалификация са с
най-голям относителен дял
- 74.6%. Новите работни
места за специалисти през
2010 г. са 286 и представляват 9.6% от всички обявени
места.
Мария Василева

тното бюро по труда.
През март безработните
са били 5830 души, или със
166 по-малко в сравнение с
февруари.
▶ Заявените свободни
работни места в края на
месеца са 298. Това означава, че близо 20 души са се
конкурирали за 1 позиция.

рекламно позициониране

“Топлофикация Перник” ще заработи
по-ефективно след смяната на собствеността й
В началото на април Върховният касационен съд
излезе с решение по жалбата на “Топлофикация
Перник” срещу приетия от
Пернишкия окръжен съд
оздравителен план. ВКС
остави без разглеждане
жалбата на топлофикационното дружество, прекрати производството по
делото и го върна на Пернишкия окръжен съд. Така
се сложи край на съдебната сага около оздравителния план и сега предстои
неговото изпълнение. Изготвената от синдика оздравителна програма беше
приета от събранието на
кредиторите на 30.11.2009 г.
Общият размер на приетите вземания на кредиторите в нея възлиза на
119 878 420.06 лв. В приложената по делото пазарна
оценка на активите, собственост на дружеството,
става ясно, че оценката му
възлиза на 79 995 877 лв.
Това означава, че дълговете на “Топлофикация Перник” надвишават пазарната
оценка на имуществото,
сиреч че дружеството е
декапитализирано. Предложеният оздравителен план
предвижда превръщане на
вземанията на двама от кредиторите в част от капитала
на дружеството. Общият
размер на техните вземания
възлиза на 99 650 809 лв.
Тези кредитори са заявили

съгласието си да запишат
акции от капитала на длъжника съразмерно на вземанията им. В решението на
съда се посочва още, че се
прекратява производството по несъстоятелност на
“Топлофикация Перник”.
Назначава се надзорен орган, който е предложен с
плана за оздравяване. За такъв е назначен Чавдар Пейчев, който е изпълнителен
директор на “Мини открит
въгледобив” в Перник.
Перспективите

Като при всяка смяна на
собствеността работещите
в приватизираното дру-

жество са притеснени от
това, което предстои. Според зам. изпълнителния
директор на “Мини открит
въгледобив” инж. Огнян
Зарев предприятието отива в добри ръце и ще има
бъдеще. “Както повечето
държавни
предприятия,
които бяха доведени до финансов колапс, след приватизирането им бяха възстановени и работят добре. За
пример ще дам “Мини открит въгледобив”, където
изкарват хляба си над 900
души, пък и не само това
дружество. Благодарение
на работещите мини някои от раздържавените те-

цове в страната използват
само български въглища,
а не вносни. Това, от една
страна, осигурява немалко
работни места, а от друга
- прави топлоцентралите
независими по отношение
на доставката на гориво.
“Топлофикация Перник”
става част от една голяма
икономическа структура и
аз съм напълно сигурен, че
дружеството ще заработи
по-ефективно. Ако то беше
продължило да съществува
в сегашния си вид, до следващата зима щеше да бъде
напълно
ликвидирано.
Мините са коректни при
доставката на въглища, но
“Топлофикация Перник” не
се издължава напълно към
доставчиците си и с всеки
изминал ден влошава и без
това тежкото си финансово
състояние. Въз основа на
решението на съда вече има
финансов надзорник, който
ще контролира процесите
в топлофикационното дружество до провеждането на
общото събрание на кредиторите. На него ще бъде избрано ново ръководство и
ще се пристъпи към изпълняването на утвърдената от
съда оздравителна програма. Убеден съм, че предприятието постепенно ще
се стабилизира финансово
и ще заработи нормално,
за да гарантира отоплението на над 19 000 абонати
в града”, заяви инж. Зарев.

Абонати

Що се отнася до задълженията на абонатите, които
не са никак малко, според
него трябва да се помисли
как да бъдат мотивирани
абонатите да се издължат,
защото събираемостта в
момента е много ниска. По
отношение на плъзналите
из града слухове, че дълговете на абонатите към
“Топлофикация Перник”
ще се дават на фирми, които ще ги събират едва ли не
принудително, Огнян Зарев
заяви: “Такава мярка не е
ползвана в никоя от топлофикациите, които управлява Христо Ковачки. Вярно
е, че трябва да се постараем
да убедим хората, че щом
искат да ползват някаква
услуга, трябва да я заплащат, така както си плащат в
магазина, когато си купуват
сирене. Ще мислим как да
ги мотивираме да се разплатят по най-безболезнен
начин за бюджета им. Стремежът ни ще бъде да увеличим броя на абонатите.
За целта ще направим така,
че централното отопление
да бъде предпочетено пред
останалите варианти - газ
и ток.”
На въпроса предстоят ли
съкращения в “Топлофикация Перник” инж. Зарев
отговори: “За нормалната
работа на предприятието
са необходими хора. Повече
от ясно е, че работата на

дружеството трябва да се
оптимизира, за да стане то
рентабилно и конкурентно
на пазара. Иначе няма как
да оцелее, а да не говорим
за по-нататъшно развитие.
Квалифицираните работници и специалисти нямат
повод за притеснения. С изясняването на собствеността на “Топлофикация Перник” и мините ще заработят
по-добре и по-спокойно и
ще се гарантира бъдещето
на централата. Перничани
може да са сигурни, че ще
имат централно отопление.”
Инвестици

По отношение на инвестициите в централата Огнян
Зарев поясни: “Притесняват ни състоянието на пети парогенератор, както и
това, че централата няма
резервна мощност, която
при авария на пети котел да
осигурява нормално топлоподаване.
Трети котел няма достатъчна мощност, той може
да се ползва само колкото
да се поддържа някаква
температура по топломагистралите, за да не замръзнат. Имаме готовност
да инвестираме средства в
ТЕЦ “Република”, за да се
гарантира не само безаварийната й работа, но и тя да
отговаря на изискванията,
заложени в комплексното
разрешително.”
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Перник

Пазарът на
недвижимите имоти
все още e в летаргия
Цените са завишени
и купувачите
предпочитат да
изчакат да паднат
още, коментират
експертите
Сигналите, че икономиката на България излиза от
кризата, все още не са повлияли положително търговията с недвижими имоти
в Пернишка област. “Засега
предлагането има превес
над търсенето. Хората се
надяват, че цените ще паднат още и ще могат да се
сдобият с евтино и хубаво
жилище и затова изчакват”,
обобщава ситуацията на
пазара в региона Йордан
Петров, председател на
регионалното сдружение
“Недвижими имоти”.
Оферти

В момента в Перник може
да се купи тристаен апартамент за 30 хил. EUR.
Старото строителство се
търгува по около 400 EUR/

кв. м, а новото в центъра
на града достига 500-520
EUR/кв. м без ДДС. Търсене обаче липсва. “Цените
на жилищата в Перник са
завишени в сравнение с
други региони в страната,
та дори и със столицата и
това блокира търговията”,
коментира Петров. Сделки
се сключват само за имоти
с атрактивна цена. Апартамент от 65 кв. м е продаден
наскоро за 40 хил. лв. Панелните гарсониери в кв.
“Изток”, които бяха хит
допреди година-две, сега
се продават за не повече
от 30 хил. лв., и то в добро
състояние.
Спад има и в цените
на земите в курортните
села Рударци, Кладница,
Драгичево. В момента се
предлагат парцели от 30
до 50 EUR/кв. м, но сделки
за повече от 40 EUR/кв.
м не са сключени. В тези
райони може да се намери
стара къща, която е за ремонт, на цена между 50-60
хил. EUR. При селските
имоти цените са много

атрактивни и въпреки това сделки няма, тъй като купувачите се опитват
да свалят още от цената,
което не удовлетворява
продавачите.
Кредитирането

Причината за застоя в търговията с недвижими имоти в областта е липсата
на пари в брой. Строгите
критерии на банките към
кредитоискателите и разминаването между банковата и пазарната оценка
на имота лишават малкото
купувачи от възможност
за финансиране на сделката. Въпреки непрекъснато
рекламираните кредитни
пакети реално кредитирането е все още слабо. Отпускат се заеми за между
50-70% от стойността на
имота.
Оценките

Според председателя на регионалното сдружение “Недвижими имоти” в Перник
сериозен проблем, който се
отразява неблагоприятно

▶Панелните гарсониери в кв. “Изток”, които бяха хит допреди година-две, сега
се продават за не повече от 30 хил. лв., и то в добро състояние 
снимка боби тошев

върху търговията с имоти,
е обстоятелството, че в момента данъчните оценки
са завишени спрямо пазарните. “В повечето случаи
реалната продажна цена
на жилищата в идеалния
център - както старо, така

и ново строителство, се
приближава до данъчната
оценка”, поясни Йордан
Петров. Според него едва ли може да се намерят
сериозни аргументи за оптимизъм за пазара на недвижими имоти в района.

Двата фактора, които ще
повлияят положително в
бъдеще, са по-либералната кредитна политика на
банките и по-стабилното
възстановяване на икономиката в района.
Мария Василева

рекламно позициониране

“Главболгарстрой” финализира най-големия
проект в Перник по ОП “Околна среда”
Н
а територията на
Перник се финализира най-големият проект по Оперативна
програма “Околна среда”,
изпълняван досега, който е
на стойност над 33 млн. лв.,
от които 23 млн. лв. са строително-монтажни работи.
Проектът има 2 строителни
разрешения. Едното е за изграждане на канализацията
на кварталите “Калкас” и
“Васил Левски”, а другото
е за изграждането на Главен
колектор 1. Негов възложител е община Перник, а
изпълнител е фирма “Главболгарстрой” АД.
Основното предназначение на изграждането на
битовата канализационна
мрежа на кварталите “Калкас” и “Васил Левски” е
да обезпечи нормалното
отвеждане на отпадните
води до съществуващата
канализация на Перник. “С
оглед на това и съобразявайки се с одобрените застроително-регулационни
планове на кварталите и
естествената конфигурация
на терена мрежата е решена и изпълнена съобразно
съвременните изисквания.
Имаме вече Акт 15 и 16
и разрешение за ползване
на канализацията на двата
квартала. На територията
на двата квартала са положени около 23 км тръби, изградени са 671 ревизионни
шахти, направените сградни отклонения са с обща

дължина 4336 м, изградена
е и вертикалната планировка”, поясни инж. Димитър
Митев - ръководител на
обекта в Перник.
Втората част на проекта,
която е свързана с изграждането на Главния колектор,
е също от изключително
важно значение за Перник. Той трябва да осигури нормалното отвеждане
на отпадните битови води
от кварталите “Ладовица”,
“Изток” и “Мошино” и да
осигури връзка между бъдещата канализация от селата

Драгичево, Рударци и Кладница със съществуващата
на Перник. Част от трасето
- до ревизионна шахта №49,
е изградена от фирма “Хидрострой”, която извърши
строително-монтажни работи за 2.6 млн. лв. Трасето
от шахта №49 до щ№1 е
изградено от “Главболгарстрой”. Съобразявайки се с
одобрените застроителнорегулационни планове на
кварталите и естествената
конфигурация на терена,
мрежата е решена и изпълнена по най-добрия начин.

Главен колектор 1 започва
от ул. “Владайско въстание”
в кв. “Църква”, продължава
по ул. “П. Пенчев”, пресича
пътя София - Кюстендил и
жп линията София - Кулата
чрез хоризонтално сондиране и навлиза в кв. “Изток”.
След това продължава по
десния бряг на река Струма,
ул. “Благой Гебрев” и се
зауства в съществуващата
част на Главния колектор
на гр. Перник в ревизионна шахта №57. Общата
дължина на положените
канализационни колекто-

ри и профили е 2533 м.
Направени са общо 57 ревизионни шахти. Изпълнените сградни отклонения
са с обща дължина 53 м. За
правилното функциониране
на колектора са изградени
всички необходими съоръжения, предвидени по проект и вписани в заповедната
книга. Канализационните
тръби са защитени от бетонов кожух и защитен дънен
праг при пресичането на реки Рударщица и Бучащица.
Направена е и вертикалната
планировка. Възстановена

е съществуващата пътна
настилка. Върху обратния
насип е оформено пътно
легло от 45 см валиран трошен камък, върху който са
положени два пласта по 4
см неплътен и плътен асфалтобетон. За улицата с по
високи натоварвания “Благой Гебрев” - от ревизионна
шахта №43 до ревизионна
шахта №41 освен тези два
пласта е изпълнена и основа
от битумизирана баластра
5 см. Вече има подписан
Акт 15 на обекта и се очак
ва държавна приемателна
комисия. Строителният
надзор на обекта е поверен
на държавната фирма “Агроводинвест” ЕАД-София.
Според главния инженер на
фирмата и ръководител на
екипа Герман Ралев извършените строително-монтажни дейности са с много
добро качество.
Мнението на община
Перник в лицето на кмета
Росица Янакиева за извършеното от страна на “Главболгарстрой” е категорично: “Лесно е да се работи
с коректен партньор, който
разполага както с необходимата техника, така и с
достатъчно подготвени кадри. Изпълнението на този
проект в срок и качествено
е от важно значение за община Перник, тъй като сме
разработили друг подобен
на него, който също е от
жизненоважно значение за
града.”
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Жителите на Голямо Бучино искат
обезщетения от “Мапа Дженгиз”
Те заплашват да
блокират магистрала
“Люлин”, ако компанията не възстанови
засегнатите пътни
участъци по време
на строителството на
аутобана
След като в началото на
април жителите на с. Голямо Бучино организираха
протестен митинг срещу
турската фирма “Мапа
Дженгиз”, която изгражда
автомагистрала “Люлин”,
сега те заплашват и че ще
блокират магистрала “Люлин”. И преди, и сега исканията им са компанията да
възстанови разрушените
по време на строителните
дейности странични пътни
участъци, както и да изплати обезщетения на хората,
чиито парцели са засегнати
от строителството на автомагистралата. Според представителите на държавната
администрация протестиращите имат право и строителната фирма трябва да
изпълни задълженията си.

Местната
администрация
подкрепя
протестиращите

“Според Закона за устройство на територията
фирмата строител трябва
да възстанови пътя след
приключването на обекта.
Строителството на магистралата е към края. При
разговорите, които водихме с “Мапа Дженгиз”,
не можахме да стигнем
до някаква договорка. Ръководството на Агенция
“Пътна инфраструктура”
(АПИ) категорично стои
на позицията, че пътят от
кв. “Мошино” до Мало
Бучино трябва да се възстанови. Затова община
Перник подкрепя напълно
справедливите искания на
жителите на Голямо Бучино”, коментира кметът на
Перник Росица Янакиева. “Не стига, че не беше
проектирана и изградена
отбивката от магистралата
за селото, както през цялото време на строителството
настоявахме, но и общинският път, който през 2008
г. успяхме да ремонтираме

и беше в добро състояние,
сега е унищожен. Надявам
се да успеем да се договорим с “Мапа Дженгиз”, за
да не се стига до съдебни
дела”, допълва тя.
Директорът на Областно
пътно управление инж. Румен Сачански също е категоричен, че възстановяването
на пътната настилка е задължение на “Мапа Дженгиз”.
Ако обаче фирмата не изпълни ангажимента си, тогава АПИ ще бъде принудена
да финансира ремонта на
пътя със средствата от гаранцията, която компанията
е внесла. Според председателя на инициативния комитет в Голямо Бучино до
момента “Мапа Дженгиз”
е изплатила обезщетенията
за земите на 4-5 души максимум, които са поставили
въпроса сериозно, но останалите все още чакат.
Неспазени обещания

Въпреки поетия ангажимент от изпълнителния директор на фирмата - Тургут
Аксакал, че тази седмица
ще бъде готов списъкът с
имотите, които подлежат на

рекламно позициониране

Според изпълнителния
ack/White

директор на дружеството
Серджо Пантано компанията ще инвестира 30 млн.
EUR в проектирането и
изграждането на 213 км
газоразпределителна мрежа в гр. Перник. По план
строителните дейности ще
се извършат на 5 етапа.
До момента “Рила газ” е
изградила 23 км мрежа.
През следващите четири
етапа ще бъдат изградени
останалите 190 км, като
срокът за приключване на
газификацията е 2015 г.
В Радомир “Рила газ” ще
инвестира 7.05 млн. EUR,
за да изгради 56.5 км газо
разпределителна мрежа.
Строителните дейности ще
бъдат извършени на два
етапа. В рамките на първия
- до края на 2011 г., дружеството ще изгради 20.5 км
мрежа и отклонения, съсредоточени в централната
градска част. Вторият етап
предвижда строителството
на 36 км мрежа до края на

2012 г. До края на март в
Перник са изградени 23 км
газоразпределителна мрежа и 574 отклонения към
бъдещите битови, административни и индустриални
потребители на “Рила газ”.
В Радомир е прокарана
мрежа с дължина 7.2 км и
130 отклонения. В момента се изгражда мрежата в
централната градска част
на Радомир, където компанията е готова с необходимата строителна документация. Успоредно с това
приключва процедурата
по издаване на разрешение
за строеж на захранващия
газопровод.
От компанията поясниха,
че успоредно със строителството на газоразпределителната мрежа се правят
и отклоненията към потребителите - битови, административни и стопански.
Тъй като изграждането на
мрежата и отклоненията
е свързано с разкопаване
на улиците и възстановяване на уличното платно,
от “Рила газ” увериха, че
практиката на компанията е
да възстановява пътната настилка на участъците, които
са изградени през изтеклия
месец. През зимния период

обезщетение, той все още
не е представен на кмета
на Голямо Бучино. Не се
изпълняват и набелязаните
задачи в подписаното на

10 април тази година споразумение между турската
фирма и населението на
селото. Хората се опасяват,
че турската фирма бави

умишлено плащането на
обезщетенията, за да пусне
магистралата на 15 май и
после да забрави да плати.
Мария Василева

рекламно позициониране

Над 37 млн. EUR ще инвестира
“Рила газ” в Перник и Радомир

Мащабна инвестиционна програма реализира фирма “Рила газ”
ЕАД на територията
на Перник и Радомир

▶Към момента “Мапа Дженгиз” е изплатила обезщетенията за земите само на
4-5 души, казват жители на село Голямо Бучино 
снимка марина ангелова

заради лошите метеорологични условия асфалтирането на разкопаните улици
е било преустановено. За
да компенсира забавянето,
в края на март “Рила газ”
започна усилено да възстановява пътните настилки по
улиците. В Перник вече са
асфалтирани почти всички
участъци, по които е работено, а в Радомир предстои
възстановяването на настилката по последните 5
км изградена мрежа.
От “Рила газ” уверяват,
че първите абонати в Перник ще имат възможност да
ползват газ още през юни
2011 г. На въпроса дали
използването на газ ще бъде
по джоба на обикновените
хора, от компанията отговарят, че домакинствата
ще заплащат консумирания от тях газ месец за
месец. Средното годишно
потребление на жилище от
75 кв. м е приблизително
1100 куб. м. Т.е. разходът на
едно домакинство за една
календарна година възлиза
общо на 807.35 лв. при цена
на природния газ от 733.95
лв. за 1000 куб. м, валидна
към 1.04.2011 г.
По груби изчисления това
прави по около 100 лв. месечно през зимните месеци
и по около 30 лв. през летните. Уредите, които “Рила
газ” ще монтира в дома на
всеки потребител, ще му
позволяват сам да следи
колко газ е изразходвал,
като ограничава или увеличава потреблението си.

Ще направим Трън
по-привлекателно място
за живеене
Община Трън и тази година ще работи в условията
на финансов дефицит. Бюджетът за 2011 г. е същият
като миналогодишния и е в
размер на 2.5 млн. лв. При
предвидени за миналата
година 640 000 лв. заложените в бюджета за 2011
г. са 360 000 лв. От тях
220 000 лв. са предвидени
за изкърпване на пътища и
само 147 000 лв. остават за
капитални разходи. “Това
са парите, с които трябва да поддържаме не само
града, а и 51 села, които са
на територията на общината”, поясни кметът на
Трън Станислав Николов.
Затова общинската управа
е насочила усилията си към
разработването на проекти
по европейските програми,
с които да решава важни социални проблеми. За малка
община като Трън обаче
закъснението в разплащането на проектите се оказва
сериозен проблем, защото
парите за съфинансирането
се осигуряват чрез кредити.
“Закъснение имаме с разплащането на проекта за реконструкцията на централната градска част, който е
на стойност 1.8 млн. лв., по
който сме икономисали около 800 000 лв. Реализирали
сме и проекта за техническа помощ за изграждането
на водопроводна мрежа,
канализация и пречиства-

▶ “Въпреки трудностите продължаваме да
разработваме проекти, защото само чрез тях
можем да си решим проблемите”, поясни кметът на
Трън Станислав Николов

телна станция на града на
стойност 291 000 лв. От
тях сме получили 150 000
лв. и ни се дължат още
140 000 лв. Имаме готовност, щом се отвори мярката по ОП “Околна среда”, да
представим готовия проект,
който ще даде възможност
общината най-после да има
канализация и пречиствателна станция. Общината е
спечелила проект за ремонт
на свлачището при село
Банкя на стойност 780 000
лв. Трън ще получи безлихвен заем за закупуването на
400 контейнера за сметосъбиране. Станислав Николов
допълни, че община Трън
има няколко спечелени со-

циални проекта, реализирането на които осигурява
разкриването на много нови
работни места. Разработен
е и проект за изграждане на
център за работа с деца до
7 години, който включва и
ремонта на гимназията в
Трън. “Надявам се някои
от проектите да стартираме
още второто полугодие на
тази година. Благодарение
на тези проекти намалихме
безработицата в общината.
Целта, която сме си поставили с реализирането на
проектите, е да направим
Трън и общината по-привлекателно място за живеене”, заяви Станислав
Николов.
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Santo Subito*

Избързва ли се с канонизирането
на Йоан-Павел II

Снимки reuters

Докато католическият свят
се готви за издигането на
папа Йоан-Павел II стъпка
по-близо до светостта, в неделя Рим очаква по-големи
тълпи и от тези на погребението му през 2005 г. Негови плакати са разлепени по
автобуси и лампи из целия
град, съобщава Reuters.
Милионите, които се стекоха за погребението му,
стреснаха дори Ватиканът.
Поклонници от цял свят
прекосиха морета и континенти и чакаха търпеливо
с часове, за да уважат и
изпратят “Папата на хората” - полския духовник със
светско име Карол Войтила.
Непосредствено след смъртта му започнаха и първите
призиви за незабавното му
канонизиране.
Santo Subito!, викаха тълпите по време на погребението му на площада на
свети Петър в Рим. За католиците той беше светец
още приживе. В родната си
Полша Йоан-Павел дори

бе канонизиран още преди
смъртта си.
Първи стъпки по
беатификация

И въпреки че процедурата
по беатификация (първата
стъпка към светостта) се започва едва пет години след
смъртта на духовното лице
по църковно право, папа
Бенедикт беше принуден да
ускори процеса. Малко след
погребението през април
2005 г. Йоан-Павел II беше
предложен за светец.
Трескавата подготовка в
Рим съвпадна със сватбената еуфория в Лондон и
заглуши гласовете на малка
част от католиците, които
питат: “Закъде бързаме?”.
Що е то святост

Отговорът зависи от определението за святост.
“Официалната преценка на църквата се води по
спонтанната преценка на
духовните служители”, казва американският теолог и

папски биограф Джордж
Вайгел пред Reuters. Според него случващото се е
признание на един християнски живот, воден с достойнство и предизвикващ
вдъхновение у всички.
Чудото, което стана причина полският папа да бъде
обявен за блажен, е необяснимото изцеление на френска монахиня. “На 2 юни
2005 г. страдащата от болестта на Паркинсон сестра
Мари казва на своята висшестояща, че възнамерява
да се оттегли от всичките си
служебни задължения. Последната обаче я призовава
да отправи молитва и молба
за изцеление пред папата
и да се надява на неговото
застъпничество пред Бога”,
разказва кардинал Анджело
Амато, префект на конгрегацията за светците, пред
Радио Ватикана.
Сестра Мари прекарала
една спокойна нощ, а на
следващата сутрин нямала
никакви болки в ставите
и се почувствала напълно
здрава.
След известни съмнения
показанията на монахинята бяха потвърдени от
медицинската комисия на
Ватикана и конгрегацията
по беатификацията призна
официално информацията
за чудотворното изцеление.
Ватиканът влезе в
рекордите на Гинес

И действително Ватиканът
постави рекорд за бързо
обявяване на духовник за

блажен - само шест години
и един месец след смъртта
на Йоан-Павел в началото на април 2005 г. Това
забавяне първоначално е
замислено да предотврати
решения, повлияни от силни емоции след смъртта на
духовното лице.
В миналото процесът по
канонизиране на светци е
отнемал десетилетия, ако
не и векове. Йоан-Павел II
ускорява процедурата, но
оставя някои критици да се
чудят дали това не е станало
твърде лесно. При Майка
Тереза, обявена за блажена
през 2003 г., покойният папа
решава да отмени обичайния период от 5 години, който трябва да измине, преди
процесът да започне.
Ускорението на процеса
на канонизация е една от
заслугите, с които се характеризира папството на
Йоан-Павел II. Той се аргументира с твърдението, че
е по-лесно за католиците да
се идентифицират с живота
на хора от собственото си
време, а не с отдалечени
светци от минали векове.
Така светците стават поблизки до съвременните
хора.
Йоан-Павел II не само
канонизира рекорден брой
светци, но и често извършва
церемониите по време на
свои посещения в чужбина. След беатификацията
още едно чудо трябва да
бъде приписано на полския
папа, за да може той да
бъде канонизиран в светец.
Мнозина смятат, че това

е само въпрос на време.
“Искрено уважавам човека
- героичната му младост,
искреността му, куража му
да се противопостави на
комунистическия режим
в Полша. Той е почитан с
право за всичко това”, казва
Джеймс Керъл, американски автор и бивш свещеник,
пред Reuters.
“Но светостта е нещо друго. Вярвам, че той причини
огромни щети на църквата
по редица начини. Също
мисля, че Ватиканът е воден
от собствените си интереси
в ускоряването на процеса
на канонизация. Това е опит
да подкрепят собствения си
неподплатен авторитет”, заявява Керъл пред Reuters.
Някои изразяват съмнение
в чудотворното изцеление
на френската монахиня от
Паркинсон - заболяването,
което изтощи и папата през
последните 12 години от
живота му.
“Представете си щетите
върху доверието в църквата,
ако симптомите при тази
монахиня в крайна сметка
се върнат”, пише консервативният католически вестник The Remnant.
Ватиканският продавач на
сувенири Реймондо Зафрати пък не застава на ничия
страна. “Продавам 90% сувенири с Йоан-Павел и само
10% с Бенедикт”, казва той
пред Reuters. Ако парите
говорят, то хората вече са
взели решение.
Теодора Мусева
* Светец незабавно

Атентатът
Българската
следа
▶ На 13 май 1981 г. на площад “Св. Петър” във
Ватикана папа ЙоанПавел II е прострелян от
турския гражданин Мехмет Али Агджа. Папата
е уцелен четири пъти и
претърпява тежка кръвозагуба. Агджа е арестуван веднага и осъден на
доживотен затвор. По
молба на папата Агджа
е помилван от италианския президент Карло
Чампи през юни 2000 г.
▶ В покушението са заподозрени и няколко български граждани: Сергей
Антонов, ръководител
на бюрото на Българска
гражданска авиация (БГА)
“Балкан” в Рим, Желю
Василев и Тодор Айвазов,
служители на посолството на България в Италия.
Антонов е съден и освободен поради липса на
доказателства, а Василев и Айвазов успяват да
се завърнат в България,
преди да бъдат заловени. Посещението на папа
Йоан-Павел II в България
през 2002 г. окончателно разсейва съмненията
за “българската следа” в
атентата. При срещата
си с президента Георги
Първанов той заявява, че
никога не е вярвал, че България е замесена в атентата.

