Пазари ▶ 12-13

Компании ▶ 11

"Петрол" обвини
Ершов за проблемите
с облигации за 100
млн. EUR

Сряда

ИТ пазарът у нас
ще достигне 940
млн. USD тази
година

USD/BGN: 1.32329

EUR/USD: 1.47801

Sofix: 441.28

BG40: 133.48

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

+0.39%

4 май 2011, брой 84 (5144)

-0.38%

-0.21%

-0.45%

цена 1.50 лева

Кой ми спря
камиона

Новите изисквания за пренос на собствени товари трябваше да бъдат изпълнени експресно,
а някои фирми дори още не знаят за промяната. Така тази услуга за транспортния бранш създаде
проблеми на хиляди компании от други сектори ▶ 8-9
Новини ▶ 6-7

От днес
работим
за себе си

Свят ▶ 10

Убийството
на Бин
Ладен засили
страховете от
тероризъм ▶ 12-13

Интервю ▶ 23

Компаниите, които
преструктурираха
бизнеса си, вече
излизат от кризата
▶ Петър Славов, изпълнителен директор
на ПроКредит Банк (България) АД
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Мнения

Печеливш
Пенчо Попов

Губещ
Апхисит Ветчачива

“Холдинг Български държавни железници” ЕАД, който се представлява от Попов, завършва първото тримесечие на 2011
г. със стабилизирани финансови параметри и увеличение при
превозените товари. От официално разпространена информация от холдинга става ясно, че превозите на товари са се
повишили на годишна база и това е довело до увеличаване на
приходите от превоз на товари с 3.6 млн. лв.

▶ Премиерът на Тайланд предаде указ на краля за преждевременно разпускане на парламента. Опозицията смяташе правителството за нелегитимно, тъй като беше сформирано
не според резултатите от избори, а при парламентарно гласуване. Пълномощията на парламента и кабинета изтичат
през ноември 2011 г., но след масовите протести през есента
на 2010 г. Ветчачива обеща да проведе предсрочни избори.

Коментар

▶ По темата: “Кингс
Табако” има интерес към
“Булгартабак”. Тези мишоци нали се бяха изпокрили в
Дубай?! Явно Боко успя да ги
издои и тях, та пак се показаха и се “реабилитираха”.
Пак са бизнесмени. Този път
обаче трудно ще се получи.
Ясно, че Боко се сдуши с Цветан Василев и се разбраха.
То иначе нямаше да я пуснат
тази приватизация. Лошото е след това за хората,
които работят там.

С хляб и сол

~Бил

▶ Може и да им се иска на
Кинг-овете, ама Бойко
няма да им го даде! Едва
ли има някой, който да не
е разбрал, че холдингът е
обещан на Доган и неговите хора от КТБ... и критериите за закупуване го
доказват напълно!
~Коце
Тема на деня ▶ 4-5

Компании ▶ 14

Светът
след Бин Ладен

„Темпо” отваря
магазин
за безкасово
плащане

Вторник

3 май 2011, брой 83 (5142)

▶ Смъртта на топтерориста ще бъде силен
коз в предизборната кампания на Обама. Тя
обаче не означава нито край на войната срещу тероризма, нито по-стабилна икономика

USD/BGN: 1.31821

EUR/USD: 1.48370

Sofix: 442.21

BG40: 132.88

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

+0.15%

-0.15%

+0.21%

-0.89%

цена 1.50 лева

Новини ▶ 6-7

Близка фирма до

“Винпром пещера”
поиска
“Булгартаак”

Ако всичко
в света е
наред...
...икономиката на България може да нарасне до
2.5% в края на годината

Новини ▶ 8-9

„Лукойл” два
дни пише
отговор за
Трайчо
Трайков
Интервю ▶ 23

Окрупняването
на радиопазара
го направи
стабилен

“Кингс Табако” заяви интерес да участва
в приватизацията на “Булгартабак” и така
стана първият български кандидат за
държавния тютюнев холдинг. Преди три
години компанията приватизира бившата
цигарена фабрика в Пловдив ▶ 12-13

▶ Николай Янчовичин,
генерален мениджър на
Communicorp Group
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Президентът Барак
Обама, вицепрезидентът Джо Байдън,
държавният секретар
Хилари Клинтън наблюдават пълен запис на операцията срещу лидера на “Ал
Кайда” Осама бин Ладен.

2
3

Кои са подводните
камъни при покупка
на нов апартамент?
Контролът е задължителен без значение дали
жилището е готово или не.
“Кингс Табако” има
интерес към “Булгартабак”. Компанията става първото
българско дружество, обявило, че може да участва в
приватизацията.

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

Не предприемайте пътувания
това лято освен в краен случай.
Ако не се вслушате в този съвет,
рискувате да бъдете пометени от
вълната срещу вас. С напредването на строителството на магистралите българските емигранти ще
започнат масово да се връщат в
страната. Прогнозата е на вътрешния министър Цветан Цветанов.
Появиха се заглавия като “Българите се връщат по новите магистрали”.
Това е наивно очакване, което
прилича повече на патриотарски
лозунг. Дори чисто географски не
е вярно - евентуално след година
някой ще може да се върне по
новата магистрала само от София
в Бургас. Или обратното.
Министър Цветанов обаче не е
стигнал сам до тази идея, затова
не заслужава да поеме цялата
отговорност за нея. Преди три
години бившият социален министър Емилия Масларова първа се
подготви да посреща емигранти.
Дори ходи до Испания. Там откри
бюра по труда, които трябваше да
предлагат на емигрантите работа
в България. Бяха похарчени дър-
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жавни пари, дежурни социолози
получиха поръчки и измериха
“силната носталгия по България”. Резултатът е, че три години
по-късно никой не помни за тази
активност на Масларова. Очевидно и Цветанов не помни.

Иван Бедров
ivan.bedrov@pari.bg

Легендата
за емигран
тите, които
някой ден щели
да се върнат
в България и
“да оправят
положението”,
е любима само
на бабите на
емигрантите

Визуален редактор
Албена Пино - 4395845
albena.pino@pari.bg
Държавно управление
Филипа Радионова - 4395866
philippa.radionova@pari.bg
Красимира Янева - 4395876
krasimira.yaneva@pari.bg
Ани Коджаиванова - 4395845
ani.kodzhaivanova@pari.bg
Елена Петкова - 4395857
elena.petkova@pari.bg
Радослава Димитрова - 4395823
radoslava.dimitrova@pari.bg

Легендата за емигрантите, които някой ден щели да се върнат
в България и “да оправят положението”, е любима само на бабите
на емигрантите. И понеже те са
основната част от избирателите
в България, всеки, попаднал във
властта, в един момент решава,
че е открил формулата как да се
хареса ей така, от раз на народа.
Това, разбира се, не се случва, но
понеже никой не се учи от грешките на предишните, вероятно ще
продължим да гледаме любимата
сапунка на бабите на емигрантите
и занапред.
А иначе е достатъчно само да
си компютърно грамотен, за да
прочетеш от какво се вълнуват
българските емигранти, които все
още не са взели решението да
спрат да четат новини от България. Когато пред погледа на без-

действащи полицаи група ненормалници буквално чупят главите
на група хора, които просто не
са православни, повечето медии
тук отразиха “някакъв сблъсък
в Бургас”, а българи от цял свят
коментираха гневно в социалните
мрежи. Затова ли да си дойдат?
Когато Сметната палата съобщи,
че 85% на сто от обществените
поръчки са нагласени, медиите тук също не се впечатлиха
особено. Това означава, че не
най-добрият печели и няма свободна конкуренция. Затова ли да
започнат бизнес в България със
спечелените на Запад пари?
По-добре е управляващите
да се фокусират върху това да
направят средата предвидима и
стабилна, с ясни правила, които
да важат с еднаква строгост за
всички. Попитайте ваш познат
защо е в чужбина - защото се
печели повече и защото животът е
по-подреден. Това е отговорът. Затова подредете държавата и дайте
свобода на хората да печелят
пари. Може и да не върнете емигрантите, но поне ще задържите
все още незаминалите.

Елина Пулчева - 4395877
elina.pulcheva@pari.bg
Филип Буров - 4395857
filip.burov@pari.bg

Пламен Димитров - 4395857
plamen.dimitrov@pari.bg
Теодора Мусева - 4395876
teodora.mousseva@pari.bg

Компании и пазари
Мирослав ИВАНОВ - 4395894
miroslav.ivanov@pari.bg
Николай Вълканов - 4395860
nikolay.valkanov@pari.bg
Иглика Филипова - 4395867
iglika.philipova@pari.bg
Атанас Христов - 4395818
atanas.hristov@pari.bg

Тенденции
Биляна Вачева - 4395866
biliana.vacheva@pari.bg
Мария Веромирова - 4395865
maria.veromirova@pari.bg
Дарина Черкезова- 4395877
darina.cherkezova@pari.bg

фоторедактор
марина ангелова - 4395879
marina.angelova@pari.bg
Реклама - 4395872, 4395891
факс 4395826
абонамент и разпространение

4395835, 43 95 836

Счетоводство - 4395815
Печат: Печатница София ЕООД
ISSN 0861-5608

Сряда 4 май 2011 pari.bg

редакционна 3
Цитат

Число на деня

78%

Направо сме залети от предложения от браншовите организации за
направата на стандарти в различни сфери
- при сладката, мармаладите, лютеницата...

▶ или около 1 млрд. лв., са договорените средства за железопътна инфраструктура по ОП „Транспорт” по данни
на министъра по управлението на средствата от ЕС
Томислав Дончев

Йордан Войнов, директор на Агенцията по храните

Freedom House:

В България има частична свобода на словото
102 журналисти са
убити в света през
2010 г., сочат данни
на Международния
институт за печата

В България има частична
свобода на словото и положението почти не се променя. Това показа докладът на
неправителствената организация Freedom House, публикуван по повод Световния
ден на свободата на словото
- 3 май. Страната заема 77-о
място в класацията заедно с
Намибия, Източен Тимор и
Индия. По-напред са страни
като Сърбия, Тонга и Бенин.
Заедно с тях България попада в категорията „частично
свободни”.
Държавите, в които медиите са свободни, са 65, като
на първо място е Финландия,
следвана от Норвегия и Швеция. На последните места
логично са Туркменистан и
Северна Корея.
Враговете

В същия ден организацията „Репортери без граници”
обяви 38 врагове на свободното слово. За най-опасен е
посочен либийският лидер
Муамар Кадафи. Той се счита за враг номер едно, защото неговите военни сили
подложиха на обстрел група
журналисти и убиха двама от

тях в обсадения град Мисрата. Загиналите в Либия през
април т.г. са британският
журналист и кинорежисьор
Тим Хетерингтън и американският журналист Крис
Хондрос. Сред най-големите врагове на свободното
слово са и президентите на
Сирия и Йемен. Британската
ВВС призова журналистите
да протестират срещу ограничаването на свободата и
възпрепятстването на журналистическата работа в размирните арабски държави.
Поредната черна
статистика

Международният институт
за печата публикува поредната черна статистика, според която през 2010 г. в света
са убити 102 журналисти,
което е с осем души по-малко от 2009 г. Организацията
определи Пакистан като найопасната страна за журналистите през миналата година с
16 убити. Също така институтът класира Азия, където
са загинали 40 журналисти,
като най-опасното място за
медийни служители.
В Латинска Америка смъртта си са намерили 32 репортери, а в Европа загиналите
са 7 души, сред които и България. Става въпрос за убития през януари радиоводещ
Боби Цанков.
Кина Драгнева

▶Активисти на „Репортери без граници” заливат със синя боя стената на сирийското посолство в Париж.
Посланието им е „трябва да се лее мастило, а не кръв”		
Снимка Reuters

Киносаботаж

В броя четете още

Конфликтът между кинодейците и правителството продължава

Компании ▶ 14

Филмовите дейци негодуват срещу краткия срок за изготвяне
на Национална стратегия за филмовото
изкуство
Може ли стратегията за българското кино да се състави
за 12 работни дни? Явно
правителството смята така,
защото именно това е заложено в заповедта за създаване на Национална стратегия
за филмовото изкуство, която трябва да е готова до 15
май 2011 г.
„Когато държавата започне да се защитава от
своите граждани, това
се нарича фашизъм”, каза режисьорът и продуцент Росица Вълканова на
пресконференция в знак
на протест срещу опита
на правителството да провали преговорите с филмовите неправителствени
организации. В отворено
писмо до премиера ки-

▶Борбата за българското кино е борба за българската култура, казват кинодейците
Снимка Емилия Костадинова

нодейците настояват той
да предприеме действия
срещу административната
некомпетентност на служителите си.
Освен недоумението си
от краткия срок за изготвяне на стратегията кинодейците изразиха и недоволство от подмяната на
целия юридически екип в

работната група с представители на Асоциацията на
българските радио- и телевизионни оператори.
Лобистки интереси

По думите на Диана Андреева от Обсерваторията
по икономика на културата
от групата са „изхвърлени”
специалисти като Нели

Огнянова, професор по
медийно право и аудиовизуална политика на ЕС,
както и юристите от дружествата за колективно
управление на авторски
и сродни права. А именно в авторското право са
сериозните алтернативни
финансови източници за
филмовата индустрия.
Според Андреева заповедта обслужва лобистки
интереси на различни играчи: на вносителите на
техника, на телевизионните оператори и на Българската асоциация по информационни технологии.
Висящ въпрос

Филмовите дейци задават
и висящия въпрос: какво
следва сега, когато беше
отменен прословутият Параграф 83, който даваше
възможност да не се предоставят никакви средства
за киното от страна на
държавата. Вече месец по
тази тема има мълчаливо

убягване по заемане на позиция от страна на Министерския съвет, въпреки че
от филмовата индустрия
са заявили искане за изслушване на позицията на
министрите на културата и
финансите.
„Политики за култура за
12 дни не се правят”, каза
председателят на работната група на филмовата
индустрия Биляна Томова. „Докога гражданите
ще вършат работата на
държавната администрация, която получава за това
държавни пари”, пита Диана Андреева.
Филмовите дейци отказват
да изпълнят заповедта и я
определят като абсурд. Те
също се опасяват от подмяна на тяхната стратегия в
последния момент, както са
били подменени членовете
на работните групи и много
точки от споразумението с
правителството от декември
миналата година.
Теодора Мусева

Сделката с
вносителя на
„Пежо” изведе
„Енемона” на
печалба
Технологии ▶ 19

Sony изгуби
още 25 милиона
лични данни
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След прокуратурата и ДАНС проверява
доклада за злоупотреби в АЕЦ „Белене“
СДС поиска докладът на Тенчо Попов да бъде предоставен на депутатите,
на което правителството отговори, че още тече проверка
ДАНС също проверява доклада за злоупотреби в АЕЦ
„Белене“ и „Цанков камък“,
изготвен от бившия главен
секретар на финансовото
министерство Тенчо Попов.
Информацията, свързана
с нарушенията с проекта
АЕЦ „Белене”, е предадена на ДАНС и Върховната
касационна прокуратура
(ВКП), съобщи късно вчера
пресслужбата на правителството. По-рано през деня
депутати от СДС поискаха
от премиера Бойко Борисов
да представи в парламента
доклада, съдържащ информация за сериозни нарушения. Според пресслужбата
докладът е предаден на
компетентните органи „своевременно“, което означава,
че проверката тече повече
от година и половина.
Според Мартин Димитров
депутатите трябва да се запознаят с този документ,
преди да вземат окончателно решение за реализацията на проекта. Наскоро
министър-председателят
заяви, че решението дали
ще се строи втората атомна
централа ще се вземе в парламента, след като консултантът - британската банка
HSBC, приключи работата
си по финансовите анализи,
свързани с „Белене”.
Как стана ясно за
доклада

За доклада с нередностите
се заговори, след като бившият заместник-председател на Българския енергиен
холдинг (БЕХ) Тенчо По-

Ако този
доклад, в
който се говори
за нарушения
за стотици
милиони, бъде
раздаден на
депутатите,
много трудно
някой ще
гласува в
полза на АЕЦ
„Белене”. Дори и
тези, които сега
го подкрепят
Мартин Димитров,
лидер на СДС

▶ Според Мартин Димитров депутатите трябва да се запознаят с този документ, преди да вземат окончателно решение за реализацията на проекта

пов беше арестуван заради
информация, че подготвя
заедно със съдия Петър
Сантиров подкуп на следовател по делото срещу
бившия военен министър
Николай Цонев. В хода на
делото през ноември миналата година беше изнесена
информация от СРС-та, с
които Попов е бил подслушван. По този начин
става ясно, че бившият

зам.-председател на БЕХ
е предал доклада на премиера, в който се казва как
„стотици милиони са нагло
откраднати” от бъдещия ядрен проект. Освен това документите събират и данни
за сериозни нарушения при
реализацията на друг ключов енергиен проект - хидровъзела „Цанков камък”.
От събраната чрез СРС-та
информация става ясно, че

Попов се притеснява да говори за кражбите публично,
защото това ще застраши
живота му. Впоследствие,
след като съществуването
на подобен доклад стана известно, премиерът Борисов
обяви, че го е предоставил
на прокуратурата.
Синята позиция

Сините депутати се обявиха против употребата

на насилие при ареста на
Тенчо Попов. „Ако този
доклад, в който се говори
за нарушения за стотици
милиони, бъде раздаден на
депутатите, много трудно
някой ще гласува в полза
на АЕЦ „Белене”. Дори
и тези, които сега го подкрепят”, коментира вчера
лидерът на СДС Мартин
Димитров. По думите му
не е допустимо истината

за проекта да излезе наяве
след гласуването.
Според Димитров има
индикации, че темата за
втора атомна електроцентрала ще бъде вкарана за
решаване в парламента в
края на май или средата
на юни. Димитров очаква
решението да бъде прокарано с подкрепата на ГЕРБ
и БСП.
Елина Пулчева

КЗК отмени решение за обществена
поръчка на „Мини Марица изток”

▶ Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени обществена поръчка за
избор на доставчик на резервни части и оборудване на "Мини Марица Изток"
Снимка Боби Тошев

КЗК отмени решение за обществена
поръчка на „Мини
Марица изток”

е образувано във връзка с
постъпила жалба от страна
на фирма „Металик” АД,
която е със седалище в Стара
Загора.

Според антимонополния
орган изискванията, заложени в процедура за доставка на резервни части и
оборудване, ограничават
конкуренцията
Комисията за защита на
конкуренцията (КЗК) отмени
решение на изпълнителния
директор на „Мини Марица
изток” Евгени Стойков за
откриване на процедура за
доставка на резервни части
и оборудване. Според антимонополния орган то е
незаконосъобразно и ограничава конкуренцията, тъй
като е заложено изискване
за определен оборот за всяка
отделна година от посочения период. Производството

Решението
по същество

От КЗК заявяват, че изискането към кандидатите би
трябвало да е деклариране
на оборот за всичките три
години. Според антимонополния орган с оглед на
икономическата реалност
в момента загубата от една
година може да бъде компенсирана през следващата.
„В този смисъл придаването на икономическа тежест
на показателя оборот за
една финансова година е
дискриминационно и поставя в невъзможност да
участват икономически
субекти, които през някоя
от последните години са

имали по-нисък оборот, но
бързо са взели оперативни
мерки и са се развили и покриват финансовите рамки
за период от 3 години”, се
казва в решението на КЗК.
Инвестиции

Евгени Стойков стана изпълнителен директор на
„Мини Марица изток” в
началото на февруари, след
като Българският енергиен
холдинг (БЕХ) освободи
предишния шеф Тодор Тодоров. Дружеството има
инвестиционна програма
за 2011 г. в размер на 88.2
млн. лв. Преди време от
„Мини Марица изток” съобщиха, че приоритет в инвестиционната програма е
изграждането на нов пункт
за претоварване, с което ще
се обезпечат доставките на
въглища към новата ТЕЦ
„AES - Гълъбово”.

pari.bg Сряда 4 май 2011

6 Новини у нас

От днес
работим
за себе си
124 дни ни бяха нужни
тази година, за да
изработим предвидените
26.2 млрд. лв. приходи в
бюджета
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▶ млн. лв. за един календарен ден средно ще изработят
българите през 2011 г. , измерено чрез очаквания брутен
вътрешен продукт (БВП)

* Освободи ме, защо не ме
освобождаваш, освободи ме
от заклинанието си
Текст от песен на Uriah Heep

60
▶ процента от разходите на домакинствата за 2010 г. планира да изземе от населението държавата, за да попълни
бюджета си

Днес е денят, в който гражданите спират да работят за
държавата и започват да работят за себе си, изчислиха
икономистите от Института
за пазарна икономика. Датата показва кога заплануваните приходи в държавния
бюджет ще бъдат изпълнени, ако всичко изработено
от гражданите се изземва
моментално от държавата.
В САЩ и по света датата е
известна като Tax Freedom
Day, а у нас я наричаме ден
на свобода от правителството.
В България от години този
ден традиционно се пада
през май, като от 2000 до
2008 г. нужните дни за запълването на хазната варират между 140 и 150, а датата
се пада към края на месеца.
В последните две-три години обаче тя се измества
към началото му и срокът
се скъсява. 124 дни ни бяха
нужни тази година, за да изработим предвидените 26.2
млрд. лв. приходи в бюджета. Това обаче не означава
автоматично добри новини
за икономиката, казват експертите.
Защо по-рано

По-ранното настъпване на
деня на свобода от правителството през последните
3 години се дължи до голяма
степен на появата на бюджетен дефицит, казват експертите на ИПИ. Или казано по
друг начин, държавата уж
изземва по-малко, но всъщност продължава да харчи
както преди. Разликите са
за сметка на натрупаните
резерви или нови дългове и
реално представляват планирания дефицит за 2011 г.
Данъкоплатците обаче така
или иначе ще трябва да изплатят тази "версия" и да
работят за държавата допълнителни девет дни - или
до 13 май.
В предходните няколко
години пък имаше излишък
в бюджета. Излишъкът означава, че данъкоплатците
са се преработили за държавата, т.е. плащали са данъци, приходите от които
не са били предвидени от
правителството. Още попредходните години са били
със сравнително балансиран
бюджет - нито сме плащали
излишно, нито сме покривали дефицити.

31
▶ дни ще отделим през
2011 г., за да попълним приходите от ДДС

18
▶ дни ще са ни нужни, за да
изработим приходите от
акцизи

27

▶ дни работа ни трябват
за социално и здравно осигуряване

3
▶ пълни дни работа ни
струват широко дискутираните през годината
имуществени данъци

Така излиза, че отношенията ни с държавата за последните десетина години не
са се променили чувствително, т.е. не получаваме повече
свобода от правителството
въпреки изместването на
деня по-рано.
Да работиш
за другите

Фокусът върху приходите в
хазната носи донякъде лъжливо чувство за повече свобода, казват от ИПИ. Освен
появата на бюджетен дефицит покрай кризата сериозно
пострадаха и приходите от
ДДС и акцизи, както и от
корпоративни данъци. Тоест
държавата събира по-малко
приходи, което допълнително измества датата по-рано.
Но основните данъци като
ДДС, корпоративен и подоходен се запазиха, а социалните
осигуровки и минималните
осигурителни прагове се увеличиха. Рязко се покачиха и
акцизите и имуществените
данъци, както и квазиданъчното бреме - таксите. "Всичко
това показва, че добросъвестните данъкоплатци често губят от свободата си за сметка
на другите, които не плащат",
е изводът на ИПИ.
Ани Коджаиванова
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Дните на свобода от правителството в ЕС

Проекти за 14 млрд. лв.
за жп инфраструктура
чакат финансиране

Неправителствени организации от
няколко европейски страни правят
собствени анализи на техния Ден на
свобода от правителството. Поради
различните начини, по които се събират и
категоризират данни относно публичното
финансиране обаче, на практика дните на
свобода от правителството в различните
страни не може да се сравнят.
Все пак през 2010 г. брюкселският
вестник L'Anglophone's публикува
сравнителен списък кога се пада денят
на свободата и каква е данъчната
тежест във всички членки на ЕС.
Вестникът е използвал като база т. нар. "среден Джо"
- типичен работник с типична средна заплата за всяка страна и
неговият дял за данъци, социални осигуровки, ДДС и др.

78% от средствата по
Оперативна програма
"Транспорт" са
договорени, но само
4% са усвоени, каза
Томислав Дончев

държава
Кипър 		

ден/дата
данъчна тежест
72 (13 март)		
19.4% 		

Малта		

99 (9 април)		

26.8%

Ирландия 		

117 (27 април)		

31.9% 		

Великобритания

134 (13 май)		

36.3%

Люксембург 		

135 (15 май)		

36.8%

Испания		

136 (16 май)		

37.0%

БЪЛГАРИЯ		

145 (25 май)		

39.5% 		

Естония 		

150 (30 май)		

40.7%

Португалия 		

150 (30 май)		

40.9%

Полша 		

160 (9 юни)		

43.6%

Латвия		

161 (10 юни)		

43.7%

Гърция 		

164 (13 юни) 		

44.6% 		

Словения 		

164 (13 юни)		

44.7%

Чехия

165 (14 юни)		

44.9% 		

Стойността на всички проекти за рехабилитация и модернизация на железопътната
инфраструктура са за над 14
млрд. лв., но те няма как да
бъдат покрити от европейските средства по Оперативна програма "Транспорт".
Това стана ясно на бизнес
закуска с представители на
Национална компания "Железопътна инфраструктура"
(НКЖИ), Националната
асоциация по железопътна
сигнализация, автоматика
и индустрия (РАСТИА) и
транспортното министерство, на която бяха обсъдени
проблемите на железопътната инфраструктура в страната.

Финландия 		

166 (15 юни)		

45.2%

Бавни процедури

Литва

167 (16 юни)		

45.4% 		

Словакия 		

167 (16 юни)		

45.5%

Дания

168 (17 юни)		

45.7%

Италия 		

169 (18 юни)		

46.0% 		

Румъния 		

178 (27 юни)		

48.6%

Швеция 		
Холандия 		

181 (30 юни)		
184 (3 юли)		

49.4%
50.2%

Австрия		

191 (10 юли)		

52.2% 		

Германия 		

200 (19 юли)		

54.6% 		

Франция 		

207 (26 юли)		

56.4% 		

Белгия 		

215 (3 август)		

58.5% 		

Унгария 		

218 (6 август)		

59.4%

*Данните не са официални. Поради различната методология има разминаване в данните
на в. L'Anglophone's и на институциите, които извършват измерванията

Няма реално разтоварване
на данъкоплатците в
последните години
Изместването на датата
в началото на май, с което срокът за разплащане
с държавата се скъсява, се
дължи на срива в приходите в бюджета от последните няколко години, бюджетния дефицит и други
методологични изменения,
а не на истинско разтоварване на данъкоплатците.
Ето защо ние не го отчитаме като някакъв значителен напредък.
Има и други промени, които изместиха данните за
предходните години. Националният статистически
институт ревизира данните
за БВП, като прибави и сивата икономика, което чисто статистически повиши
БВП за последните петнадесетина години. Това
намали процента на преразпределение и намеса в

Петър Ганев,

Институт за пазарна икономика

Сривът в
приходите в
бюджета от последните няколко
години, бюджетният дефицит и
др. са причината
за изместването
на датата

икономиката и измести Деня на свобода от правителството по-напред с около
5 дни.
Общо взето обаче, за последните 4-5 години няма
чувствително и реално намаление на времето, за което пълним хазната и започваме да работим за себе си.
Що се отнася до сравнение с другите държави в
Европа, наистина е много
трудно, защото се използват различни методологии.
Като цяло обаче тенденциите са по-бавно да се разплащат държави като скандинавските, които имат поголеми данъчни тежести.
Ние сме на сравнително
изгодна позиция в горната
част на класацията, но преди нас има и доста други
страни.

Проектите са подготвени и
са в началните фази за стартиране на строителни дей-

ности, но тепърва предстои
да се реши кои от тях ще
бъдат приоритетните и ще се
строят, каза инж. Красимир
Крачунов, заместник генерален директор на НКЖИ. Той
допълни, че бавното съгласуване между институциите и
процедурите по отчуждаване
на терените са основните
причини за забавянето при
изпълнение на проектите.
Крачунов даде за пример
забавеното изграждане на
интермодалния терминал в
София.
Няма пари

Най-приоритетна за този
програмен период 2007-2013
г. е линията София - Пловдив
- турската граница, чиято
стойност е около 1 млрд. лв.
Модернизацията на линиите
трябва да позволи пътуване
със скорост 160-200 км в час,
което би съкратило пътя от
столицата до Пловдив на час
и 10 минути. За следващия
програмен период 2014-2020
г. е предвидено изграждането
на железопътната линия Видин - София, която ще струва
над 2.6 млрд. лв. Заместникминистърът на транспорта

Ивайло Московски обаче отбеляза, че според неформална
информация от европейските
институции средствата за
следващия програмен период
ще са колкото и за този - около 2 млрд. EUR, поради което
много от проектите няма да
може да бъдат финансирани
по тази линия. Отделно от
това железопътните проекти
ще трябва да се конкурират за
европейските средства с други приоритетни проекти, като
автомагистрала "Хемус".
Министърът по управлението на средствата от ЕС
Томислав Дончев отбеляза,
че са договорени 78%, или
малко под 1 млрд. лв., от
средствата за железопътната инфраструктура по
ОП "Транспорт", което е
своеобразен рекорд. Плащанията обаче са далеч
по-малко - само около 4%.
Единственият приключен
проект по ОП "Транспорт"
засега е внедряването на
географска информационна система (ГИС) за нуждите на НКЖИ. Общата
стойност на проекта е 12
млн. лв.
Елена Петкова
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Кой ми спря
камиона

Новите изисквания за пренос на собствени
товари трябваше да бъдат изпълнени
експресно и създадоха проблеми на хиляди
фирми не само от транспортния сектор
“Няколко седмици преди
26 април научихме, че
до тази дата трябва да
лицензираме камиона си,
с който транспортираме
произвежданите от нас
огради и бетонни гаражи.
Разбрахме, че ако не го
направим, ще трябва или
да платим солидна глоба,
или да не използваме камиона. И в двата случая
губим, и то точно сега, когато в строителния бранш
има много малко работа.”
Това е сигналът, който
получихме от строителна
компания от Пловдивско.
Предприемачите бяха силно притеснени, че едва ли
ще успеят да спазят срока
за лицензиране, защото
необходимите документи
не са малко. Освен това
някой от фирмата трябва
да завърши курс и да положи изпит, за да бъде назначен на задължителната
нова позиция “мениджър
на транспорта”. Един мениджър на единствения
шофьор на камиона, възмущават се от фирмата.
Историята на тази строителна компания вече е
почти към щастливия си
край, защото оттам са успели да се организират,
да се явят на изпит на
извънредно обявена дата в
Пловдив и в момента само
чакат да получат удостоверение. Има фирми обаче,
за които историята може
би завършва по различен
начин.
Какво се промени

От една седмица всеки,
който е собственик на превозно средство с маса над
12 т и извършва превоз на
собствени товари, но не
го е лицензирал или не е
подал документи, за да го
лицензира, вече нарушава
закона. Той може да бъде
глобен с 1500 лв. и да му
бъде отнето правото да
ползва камиона си за срок
от шест месеца при първо
нарушение. При второ нарушение санкцията е 3000
лв. и 12 месеца спиране на
превозното средство. Кой-

то е подал документите си
до 26 април, ще се спаси
от санкции, а който не е
успял, трябва да прекъсне
дейността си и да претърпи финансови загуби. Или
просто да рискува да бъде
“нарушител”.
Повече бюрокрация

Въвеждането на задължителното лицензиране в
Закона за автомобилните
превози беше с цел да се
изсветли транспортният
пазар, да се създадат подобри и по-ясни правила,
както и да се подобрят
контролът и сигурността
в сектора, коментират от
министерството на транспорта. Фирмите, за които
транспортът обаче не е
основна дейност, гледат
на промяната по-скоро
като на допълнителна бюрокрация. А проблемът за
всички изправени пред
задължението да се лицензират беше, че срокът
за подготовка и подаване на документите беше
крайно недостатъчен само два месеца.
Трябва да се набавят
над 16 документа, казват от фирмите. Около
90% от тях са само копия
на различни документи,
но получаването на задължителното удостоверение за професионална
компетентност за новата
длъжност - ръководител
на транспортната дейност
- се очерта като основно предизвикателство.
Фирми коментират, че
са нужни минимум 2.5
месеца, за да се запише
курс, да се проведе, да се
изчака оценката и самото
издаване на документа.
Освен това изпитите се
провеждат на определени
дати само на 3-4 места в
страната.
Борба
със сивия сектор

Не бюрокрацията, а борбата със сивия сектор
е акцентът, казват експертите в транспортния
бранш. Към момента на

12

33

▶хил. транспортни
средства в
строителния
сектор трябва да се
прелицензират

▶ хил. машини,
използвани в селското
стопанство, също
трябва да получат
лиценз

физически лица са регистрирани 14 896 товарни
автомобила и 2080 автобуса, с които се извършва стопанска дейност, а
това не е редно, отчитат
от Министерството на
транспорта. Работещите
в транспортния сектор,
които са инициатори на
законодателните промени,
коментират промените със
същите доводи. В пика на
кризата за бранша през
2009 г. имаше “епидемия”
от превозвачи, които предлагаха превоз на по-ниски
цени, а някои от тях дори
не спазваха изискванията
за безопасност за разлика от лицензираните, коментира Георги Минчев,
председател на Българската асоциация за спедиция,
транспорт и логистика и
управител на “Транс Балкани”. Според него новите
изисквания ще създадат
по-добри правила и сигурност на пазара.
Покрай сухото и
мокрото

Има обаче и редица други
фирми, за които транспортната дейност не е
основна и новото изискване е само поредната бюрократична подробност.
“Промените са добри за
транспортния сектор, в
който се оплакват, че нелицензирани фирми правят и курсове на черно,
но в строителния бранш
ситуацията е по-различна.
Какъв черен курс може да
се направи с бетоновоз?”,
коментира Иван Бойков,
изпълнителен директор на
Камарата на строителите.
В подобна ситуация са
и някои земеделски производители. По данни на
Камарата на строителите
в момента има около 6000
строителни фирми. От тях
големите са около 1000 и
отдавна са лицензирани,
но останалите близо 5000
са малки, имат по 1-2 камиона или други транспортни средства, които
като бройка са над 12 хил.
Според неофициалните
данни лицензионните промени в селскостопанския
бранш засягат над 33 хил.
машини. “Едва ли всички
са успели само за няколко месеца да извършат
всичко необходимо, за
да се лицензират”, казва
Бойков.
Все пак позицията на

повечето е - промените
ни създават допълнителни затруднения, но щом
целта е бизнесът да бъде
на светло, ще спазваме
закона.
Изчакайте
поне още малко

“Надяваме се на малко
толерантност и разбиране
от страна на ДАИ, така
че да не се стига до налагане на глоби поне през
следващия месец, макар
и законодателните промени да са влезли вече
в сила”, коментира Бойков. От министерството
на транспорта казват, че
фирмите, които са подали
документите си и изчакват
одобрение, не трябва да се
притесняват, необходимо
е само да носят входящия
номер на документите.
Но със сигурност има и
такива компании, които
още не са разбрали за промените. И ако държавните
служители решат да правят проверки, сигурно ще
има хиляди фирми, които
ще се наложи да спрат
дейността си.
Дарина Черкезова

Браншовите организации

Добре е за транспортния
сектор, но в строителството
ситуацията е друга
Промените са добри за
транспортния сектор,
в който се оплакват, че
нелицензирани фирми
правят и курсове на черно,
но в строителния бранш
ситуацията е по-различна.
Какъв черен курс може да
се направи с бетоновоз?
Проблемът е основно за
малките фирми, които
имат по 1-2 камиона,
големите така или иначе
вече са се лицензирали.
В момента има около 6
хил. строителни фирми,
от които малките са
близо 5 хил., като с тях
са свързани над 12 хил.
транспортни средства.
Едва ли всички са успели
само за няколко месеца
да извършат всичко
необходимо, за да се
лицензират. Времето за
това бе много кратко, а

Иван Бойков,

изп. директор на Камарата
на строителите

Един месец
толеранс
в името на това
процесът да върви гладко ще
е достатъчен и
фирмите ще може
да приключат с
лицензирането

трябва да се подготвят
немалко документи и да
се завършат специални
курсове за професионална
компетентност, които се
провеждат само на 3-4
места в страната. Самите
държавни служители не
се бяха организирали
достатъчно добре с
лицензирането на толкова
много компании.
Все пак се надяваме на
малко толерантност и
разбиране от страна на
ДАИ, така че да не се
стига до налагане на глоби поне през следващия
месец, макар и промените
вече да са влезли в сила.
Един месец толеранс в
името на това процесът да
върви гладко ще е достатъчен и фирмите ще може
да приключат с лицензирането.
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Какво казва бизнесът
Милчо Миронов,
изпълнителен директор на “Галчев Инженеринг Груп”

Вероятно доброто намерение да
се ограничат злоупотребите ще
изправи пред сериозно предизвикателство малкия бизнес. Предвидени
са солидни глоби и спиране от движение
на автомобили, които не са лицензирани.
Надявам се това да не откаже предприемачите, а всички да се съобразим с изискванията и да работим коректно в условия на
криза.
Част от фирмите в строителния ни холдинг
разполагат с необходимия лиценз и не очакваме пречки това да се случи и за всички
останали фирми в “Галчев Инженеринг” в
предвидените срокове.
Ненко Ненков,
председател на СД на “БГ Агро”

Всички наши автомобили са
лицензирани и за нас
промяната в закона не представлява трудност. Тя обаче би затруднила
по-малките фирми, които имат по 1-2
камиона. Като цяло смятам, че промяната
ще има положителен ефект, тъй като ще
спре нерегламентирания транспорт

Стефан Чайков,
изп. директор на “Пътперфект Груп”

Промяната би трябвало да
касае само фирмите, които извършват превози. В пътностроителния бранш има доста превозни
средства над 12 т, които работят само за
пътните компании, единици са тези, които извършват превози и за други фирми.
За нас промяната означава, че се появява
още един лицензионен режим, който
е свързан с по-голямо бюрократично
натоварване. Вероятно промяната е опит
да се изкарат на светло всички превозни
средства и в този смисъл поне е положителна. Така че, ако това е крайната цел,
ще се съобразим с новите изисквания.

Превозвачите са прави
Докато пазарът на
превози се разширяваше, неравнопоставеността между лицензираните превозвачи и
тези, които извършват
транспортни услуги
само за себе си, не се
забелязваше чак толкова много.
Имаше и елемент на
нелоялна конкуренция, тъй като нерядко
нелицензирани фирми
предлагат транспортни
услуги и на други, а
не само за собствена
сметка и при това на
по-ниски цени или без
да спазват изискванията
за безопасност. Това се
превърна в епидемия
по време на кризата за
транспортния сектор
през 2009 г. Със законодателните промени ще

Георги Минчев,

председател на Българската
асоциация за спедиция,
транспорт и логистика и
управител на “Транс Балкани”

Хиляди
компании
с по едно транспортно средство
ще имат допълнителни разходи
и впоследствие
очаквам да увеличат цените си

се изравнят изискванията в транспортния
сектор и ще се премахне възможността
за скрита конкуренция.
Автопревозвачите
са прави да искат
промяна на законодателството. Лошото е,
че по този начин се
нанася скрит удар и
върху предприятията,
които имат масово
собствен транспорт,
ползват го само за
собствени нужди и
работят по правилата.
Хиляди компании с
по едно транспортно средство ще се
наложи да извършат
допълнителни разходи
и впоследствие очаквам дори да увеличат
цените си.

В документи
и такси

Какво трябва
да направят
фирмите
▶За да лицензират
превозните си средства над 12 т, фирмите трябва да подготвят копия на
10 до 16 документа,
като например съдебно решение за регистрация, документи,
доказващи финансова
стабилност, копие
от свидетелство за
съдимост на лицето,
назначено да ръководи

транспортната дейност, и
т. н.
▶Набавянето
на всички документи е свързано със заплащане на такси
от около 300350 лв., изчисляват фирмите.
▶Задължително е и
предоставянето на
копие на удостоверението за професионална компетентност на лицето,
назначено да ръководи
транспортната дейност. За целта трябва да се посети курс и
изпит пред ДАИ, като
таксата за това е
около 150 лв.
▶15 дни преди датата
на изпита се подават
документите,
а резултатите

се разбират след
месец. Ако изпитът
е минал успешно,
удостоверението
се получава след 3
седмици, обясняват
компании, които
са минавали през
процедурата.
▶В рамките на месец
ДАИ отговаря дали
документите са
изрядни и дали дава
лиценз за обществен
превоз на товари и
пътници.

Колко ви струва да сте информирани
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Опасността от нови терористични
атаки поведе валутите нагоре

Смъртта на Осама бин
Ладен продължава да
разтърсва пазарите, а
военната стратегия на
САЩ е под въпрос
Смъртта на Осама бин Ладен продължава да оказва
силно влияние на международните пазари. Основният риск е притесненията от
предстоящи терористични
атаки. Убийството на Осама бин Ладен ще доведе до
отмъстителни атаки, смятат
водещи икономисти. Именно
страховете от нова вълна на
тероризъм доведоха до пос-

снимки reuters

къпването на щатския долар
и златото, докато петролът
реагира обратно - рязко поевтиня.
Продължение

Заради убийството на терорист номер 1 в света доларът
и йената тръгнаха сериозно
нагоре. Йената се качи до
119.92 за евро, а щатският
долар до 1.4793 за евро още
в ранните часове на европейската търговия.
В същото време петролът
сорт Брент поевтиня с още
1.5% и на борсата в Лондон
се търгуваше за 123.2 USD
за барел. Американският лек

суров петрол пък се понижи
с 1.2% и преди отварянето
на американската сесия се
търгуваше за 112.2 USD за
барел.

износител на петрол в света.
Целта според тях е “Ал Кайда” да удари икономическото
възстановяване на САЩ и
Европа.

Евентуалната
заплаха

Военна стратегия под
въпрос

Пазарите са нервни. Не е
ясно какво ще се случи през
следващите дни. Икономистите напомниха, че елиминирането на Бин Ладен ще окаже само временен ефект върху цените. Те са на мнение, че
най-голямата опасност сега е
удар по нефтените находища
в Саудитска Арабия, която е
най-големият производител и

▶ Заради страховете от терористични атаки имаше засилена полицейска охрана

Убийството на Бин Ладен извади на дневен ред и военната стратегия на Барак Обама
в Афганистан. Според световните издания операцията
е извършена без съдействието и знанието на пакистанските служби за сигурност.
Според анализаторите това
буди съмнение дали опитите
на САЩ да превърне Пакистан в партньор в борбата с
тероризма ще са успешни.
Въпросът как Афганистан да
се превърне в привлекателна
зона за туристите отново остава отворен, а Обама трябва да реши колко от 100-те
хиляди военни да изтегли
и за какъв период. Според
различни анализатори натискът за бързо изтегляне на
военните от Афганистан ще
се увеличи, а ангажиментите
на САЩ няма да се променят
след смъртта на Бин Ладен.
“Присъствието на натовските военни в Афганистан
е все още необходимо, за да
не позволят държавата да се
превърне в убежище на “Ал
Кайда”, твърди Джон Бренан,
главният съветник на Обама
за борбата с тероризма. По
думите му Пакистан ще остане ключов партньор на САЩ
независимо от разногласията
по антитерористичната стратегия. 

Присъствието на натовските
военни в Афганистан все още
е необходимо, за да не позволят държавата да се превърне в убежище на
“Ал Кайда”
Джон Бренан,
главен съветник на Обама за борбата с тероризма

Всеки въпрос трябва да бъде
поставен на масата с оглед на
това какво да се прави
Джон Кери,
сенатор

Визита
Осама бин Ладен
е посещавал два
пъти Балканите
▶ Лидерът на терористичната мрежа “Ал Кайда” е
посещавал два пъти Бал-

Бизнес
Убийството
на Бин Ладен
се превърна в
начин за печалба

▶ Бившият член на американските спецчасти
Хауърд Уасдин очаква да
спечели много от убийството на Бин Ладен. В
края на месеца ще излезе
книгата му Seal Team Six,
която разказва мисии-

каните по време на войната в Босна и Херцеговина,
твърди босненският вестник “Независне новине”.
Изданието твърди, че Бин
Ладен е посетил Сараево
и Тирана. Убитият вече
терорист е бил засечен от
германски журналист.

те на отряда, който уби
лидера на “Ал Кайда”.
▶ Холивудските продуценти също мислят как
да изкарат пари от убийството на лидера на “Ал
Кайда”. Те обмислят как да
направят филм за терорист номер 1. Проблем
обаче е фактът, че всички знаят как ще завърши
филмът. Друг проблем е
как злодеят да бъде представен по такъв начин, че
зрителите да го приемат.
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Сделка
ICAP Group ще
сътрудничи с
Dun&Bradstreet
ICAP Group започва стратегическо сътрудничество със световния лидер
в предоставянето на
услуги за кредитен риск
и бизнес информация
Dun&Bradstreet (D&B).

Чрез влизащото в сила на
10 септември 2011 г. дългогодишно споразумение
ICAP става ексклузивен
доставчик на услугите на
D&B за България, Румъния и Гърция. В рамките на това споразумение
ICAP получава правата
да използва ексклузивно бранда D&B и в трите
страни.
От своя страна D&B ще

предлага на своите клиенти в световен мащаб
актуална информация
за български, румънски и гръцки компании,
предоставена ексклузивно от ICAP. Също така
кредитните доклади на
D&B ще съдържат оценка за кредитния рейтинг на ICAP, признат от
Централната европейска
банка.

Компании
и пазари

“Петрол” обвини Ершов за проблема
с облигации за 100 млн. EUR
Според управителния съвет на компанията той се опитва да
убеждава инвеститори и банки да не финансират дружеството
Дистрибуторът на горива
“Петрол” АД призна, че в
момента няма средства да
изплати падежираща тази
година емисия облигации
за 100 млн. EUR, и обвини
Денис Ершов, че пречи да
бъдат намерени средства за
рефинансиране на дълга.
Това става ясно от покана
за общо събрание на акционерите в дружеството.
На него ще бъде предложено на акционерите
да овластят управителния
съвет и изпълнителния директор на “Петрол” АД да
организират привличането
на нов дълг, за да се покрие
заемът с облигации.
“Петрол”: нямаме
необходимите
средства

Погасяването на емисията
трябва да се извърши в
края на октомври, а към
момента дружеството не
разполага с достатъчен паричен ресурс, за да плати,
обясняват от компанията в
материалите към общото
събрание. Затова се налага
средствата да бъдат набавени чрез други способи,
като според управителния
съвет на “Петрол” найподходящо е да бъде привлечен нов дълг.
От компанията признават, че съществува конфликт между председателя
на надзорния съвет Митко
Събев и члена на надзор-

Дълг
Историята на
облигациите
▶ Дистрибуторът на
горива “Петрол” емитира
през 2006 г. облигации за
100 млн. EUR с годишна
лихва от 8.375%. Постъпленията от дълговата
емисия са предоставени
под формата на заем на
дъщерното дружество
“Нафтекс Петрол” ЕООД,

ния съвет Денис Ершов. “С
действията си г-н Ершов
силно затруднява дейността на “Петрол”, като разпраща писма с клеветнически твърдения срещу висши мениджъри в “Петрол”
до финансови институции,
регулаторни и правоохранителни органи”, твърдят
от дистрибутора на горива. Ефектът от действията
на Ершов според материалите към предстоящото
ОСА “неминуемо водят до
усещане за повишен риск,
що се отнася до “Петрол”.
“Напоследък г-н Ершов
дори директно се опитва
да убеждава инвеститори
и банки да не финансират
“Петрол”, като им предоставя невярна и заблуждаваща информация”, посочват
още от дистрибутора на
горива.

Финансиране
Какви са вариантите
▶ Според УС на “Петрол” вариантите за
набиране на нови средства са чрез заем,
дългови инструменти, мецанин финансиране, продажба и обратно изкупуване
на активи или чрез друг способ, като
общата стойност на финансирането
е до 100 млн. EUR с максимален срок за
погасяване до 7 години.
▶ Лихвеният разход не трябва да е повисок от текущата годишна лихвена
доходност на еврооблигационната
емисия на “Петрол” АД към датата
на общото събрание, завишена с 500
базисни лихвени пункта.

Вариантите
остават за по-късно

Заради тези причини ръководството на компанията
обявява, че не е готово да
представи пред акционерите окончателен вариант
за рефинансиране на еврооблигационната емисия, а
описанието нa сделката е
по-общо.
Като структура сделката ще представлява привличане на дълг чрез заем,
дългови инструменти, продажба с опция за обратно
изкупуване на активи или
като 200 млн. лв. от този
заем вече са преоформени
в регистриран капитал на
“Нафтекс Петрол” съгласно решение от извънредно
общо събрание на акционерите от края на ноември
2010 г. Това общо събрание
и неговите решения обаче
са атакувани от Денис
Ершов.
▶ Затова една от
точките за предстоящо ОСА предвиждаше
акционерите повторно

▶ Според шефовете на “Петрол” в последните дни Денис Ершов разубеждава инвеститори и банки да
финансират “Петрол”, като им предоставя невярна и заблуждаваща информация 
Снимка марина ангелова

репо сделка с ценни книжа, като общата стойност
на финансирането е до 75
млн. EUR. Сумата според
управителния съвет би била
да овластят управителния съвет на “Петрол”
да извърши въпросната сделка за апорт на
вземане в капитала на
“Нафтекс Петрол”. Увеличението на капитала
обаче вече е вписано в
Търговския регистър и
затова мениджмънтът
на “Петрол” ще предложи точката да отпадне
от дневния ред на насроченото за 2 юни 2011 г.
общо събрание.

АБОНИРАЙ СЕ СЕГА ЗА � МЕСЕЦ ЗА
тел. ��/�������

sales@pari.bg

достатъчна за покриване на
задълженията по еврооблигационната емисия.
Чрез рефинансирането на
дълга по облигационната
емисия на “Петрол” ще
се избегне продажбата на
активи или инвестиции на
подценена стойност в резултат от световната криза
и конфликта между акционерите в “Петрол Холдинг”
Ершов и Събев, обясняват
още от “Петрол”.
Конфликтът
в действия

Борбата между Събев и
Ершов за контрола на “Петрол”, която се води вече
една година, постепенно се
изнесе в “Петрол Холдинг”.

ЛЕСНО И БЪРЗО

www.pari.bg

Справка в Търговския регистър показва, че по партидата на дружеството има
засилена активност. Особено отчетлива е тя след 7
април тази година, когато
Софийският апелативен
съд върна на постовете им
изпълнителните директори
на “Петрол Холдинг” и на
компаниите от групата “Петрол” и “Нафтекс Петрол”.
С това решение Темида
отмени определението на
долната инстанция, която
отсъди в полза на Ершов,
обвиняващ в злоупотреби

�� лв.

тримата ръководители и
Митко Събев. Така контролът над “петролната
сапунка” отново се върна
в “Събев и компания”. Ершов обаче неколкократно
обвини шефовете на “Петрол” и дружествата от
групата, че са източили
компанията при сделката
за облигациите. Затова решенията на предстоящото
общо събрание се очертават като ключови за бъдещето на дистрибутора на
горива.
Мирослав Иванов
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ИТ пазарът
у нас ще
достигне
940 млн. USD
тази година

Аутсорсингът на услуги и
повишаването на ефективността
на бизнес процесите ще са двете
основни тенденции на пазара през
2011 г., прогнозират анализатори
Пазарът на информационни технологии в
България ще продължи да се увеличава, но
още дълго време няма да достигне нивата
на двуцифрен ръст отпреди кризата. Това
сочат данните от проучване за размера на
българския ИТ пазар, изготвено по поръчка
на един от най-големите софтуерни дистрибутори в страната BMG. “За 2010 г. този
сектор е бил с размер 900 млн. USD, а за
2011 г. се очаква да постигне увеличение
от 5-6% и да достигне 940 млн. USD”, каза
управителят на BMG Боян Бойчев. Данните
бяха изнесени по време на партньорска среща, организирана от компанията, на която
участваха също представители на Microsoft
България, Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщени-

ята и Министерството на културата.
Подобряване на ситуацията

Според прогнозните цифри, изнесени от
BMG, през 2011 г. най-голям дял на ИТ
пазара отново ще има хардуерът, който ще
е с обем на продажбите от 690 млн. USD.
Следват услугите със 150 млн. USD и софтуерът с 90 млн. USD. Специално за софтуера
очакванията на компанията са той да отбележи ръст от 9% до 2015 г. и да достигне до
120 млн. USD. Този потенциален растеж се
дължи най-вече на спадащите цени на хардуера, навлизането на нови технологии като
таблети и подобряване на проникването на
интернет достъпа. Въпреки подобряването
на ситуацията по данни от проучването ин-
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Има потенциал за
умерен ръст
Боян Бойчев,

Управител, BMG

Пазарът няма
да се завърне
към двуцифрения
ръст отпреди
кризата
Пазарът на информационни
технологии има потенциал
за растеж, но скоро няма да
се завърне към двуцифрения
ръст отпреди кризата. Този
растеж може да дойде с пари,
дадени ни от Европейския
съюз. През 2010 г. у нас в ИТ
са били инвестирани само
16 млн. EUR от европейски
фондове. Друга област, която
придава потенциал за растеж
на ИТ пазара, е напредъкът
на идеята за е-правителство.
Най-добрият пример за това
беше последното преброяване,
когато около 80% от жителите на София и 40% от цялата
страна се преброиха по интернет. Това показва, че българите искат и могат да ползват
електронни услуги.

Интернет достъп
в%
��

При предприятията
Достъп
Широколентов
Уебсайт

��

���� г.
���� г.

��
��
��

��

��
ЕС

тернет достъп в България все още имат само
33% от населението, сравнено със средното
ниво от 70% за Европейския съюз. Сходно е
положението при широколентовия достъп,
който е достояние на 61% от европейците и
само 26% от българите. В България само 2%
от оборота на предприятията се реализират
онлайн за сравнение с 10% средно ниво за
ЕС и 25% в отличничката в това отношение
Ирландия.
Най-силните тенденции

Аутсорсингът на ИТ услуги и повишаването на ефективността на бизнес процесите
ще са двете основни тенденции на ИТ
пазара през следващата година, казват от
BNG. “Все повече фирми откриват какво
значи ERP и CRM и така с по-малко ресурси
правят повече”, заяви Боян Бойчев. Сред
другите тенденции са управлението на все
по-големи масиви от данни, виртуализация,
облачни услуги и интегрирани комуникационни услуги. Бойчев обърна специално внимание на виртуализацията, която позволява
двойно увеличаване на използваемостта
на сървъри. Вече се забелязва и промяна
на бизнес модела при продажбите на софтуер. Компаниите като Apple и Adobe вече
предпочитат да продават директно на потребителите чрез платформи като App Store

България

България

Бизнес климатът

Пламен Димитров

Гледайте на живо live.kabinata.com
С подкрепата на

��
��

��
ЕС

��
��

��

и други, а в областта на малкия и средния
бизнес се забелязва все по-силно навлизане
на фирми от ЕС. Всичко това оказва натиск
върху българските ИТ компании.
От BMG дават добра оценка на бизнес средата в България основно поради високото
проникване на мобилните услуги, добре
развитите мрежи на телекомуникационните
оператори и ниските данъци. Въпреки това
ИТ секторът бива спъван от недостатъчна
защита на корпоративните интереси поради
слаба законова рамка и недостатъчно добре
работеща законодателна система. Също
така според Бойчев липсва държавна ангажираност за развитието на този сектор на
икономиката. “Държавата сякаш още не е
сигурна дали този сектор е приоритетен”,
допълни той. Сериозен е и проблемът със
защитата на интелектуалните права. Пиратският софтуер у нас е 67% за разлика от
ЕС, където той е само 35%. Георги Дамянов,
директор на дирекция “Авторско право”
в Министерството на културата, заяви, че
очаква това ниво да спадне с 3-4% през
тази година, но Бойчев беше по-песимистичен и каза, че според него спадът ще е
само 1-2%.

��

ЕС

България
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Сделката с вносителя на “Пежо”
изведе “Енемона” на печалба
Продажбата на “Агро Инвест Инженеринг” донесе 18.42 млн. лв.
на инженеринговата компания
Сделката по продажбата на
дъщерното дружество “Агро Инвест Инженеринг” изкара инженеринговата компания “Енемона” на печалба за първото тримесечие
на годината. Това показват
данните в обявения пред
Българската фондова борса
неконсолидиран отчет за
периода януари - март 2011
г. на публичната компания.
Нетната печалба на инфраструктурната компания
за тримесечието достигна
8.7 млн. лв. срещу 275 хил.
лв. за същия период на миналата година.
Приходи

Приходите от продажба на
компанията се увеличават
над 2 пъти до близо 30 млн.
лв. Постъпленията от продукция на “Енемона” обаче
се увеличават с 35% на годишна база до 16.3 млн. лв.,
докато графата “Други” се
повишава до малко над 13
млн. лв. спрямо отчетените
през 2010 г. 76 хил. лв.
“Енемона” продаде в
последния ден от третото тримесечие - 31 март,
99.98% от “Агро Инвест
Инженеринг” в сделка за
18.42 млн. лв.
Купувач на агродружеството, което обработва 30
хил. дка собствена земеделска земя и притежава

▶ Продаденото дружество “Агро Инвест Инженеринг” обработва 30 хил. дка собствена земеделска земя и притежава около половината
от капитала на “Ломско пиво” АД

около половината от капитала на “Ломско пиво” АД,
беше “София Франс Ауто”,
която внася “Пежо”.
Стойност

Балансовата стойност на
дела на “Енемона” в “Агро

Инвест Инженеринг” беше
5.5 млн. лв., което означава,
че печалбата от сделката е
12.92 млн. лв.
Без продажбата на дъщерното дружество “Енемона”
щеше да отчете нетна неконсолидирана загуба за първото

тримесечие от 2.92 млн. лв.
Ново попълнение

Липсата на “Агро Инвест
Инженеринг” в структурата
на икономическата група
“Енемона” беше бързо запълнена, поне като бройка,

от ново дъщерно дружество. На 29 април 2011 г.
Централен депозитар е регистрирал “Артанес Майнинг Груп” АД. В средата
на февруари “Енемона” АД
учреди дъщерното дружество с предмет на дейност

добив на кафяви и лигнитни въглища, производство и
търговия с електроенергия
и енергоносители.
“Артанес Майнинг Груп”
АД е проектната компания, с
която ще бъде развиван проектът “Ломски лигнити”.

Saab набра 150 млн. EUR от партньорство в Китай
Hawtai Motor Group
ще придобие 29.9% от
собственика на Saab
Saab и неговият собственик,
холандският производител на автомобили Spyker,
са набрали 150 млн. EUR
чрез стратегическа сделка
за партньорство в Китай,
съобщиха от Spyker вчера,
цитирани от AFP.
Партньорство с Hawtai

Motor Group беше последвано от съобщение в
понеделник, че Saab са
обезпечили краткосрочния заем от 30 млн. EUR,
за да подновят производството в рамките на една
седмица.
Стратегическо
споразумение

“Spyker и Saab подписаха споразумение с Hawtai
Motor Group Limited. Спо-

разумението осигурява финансиране в средносрочен
план под условие”, обявиха
от Spyker в прессъобщението.
Това включва финансиране под формата на вноски,
както и стратегически партньорства за Китай, включително съвместни предприятия в производството,
технологиите и дистрибуцията на обща стойност от
150 млн. ЕUR.
Hawtai ще инвестира 120
млн. EUR в дял от максимум
29.9% от Spyker. “Останалите 30 млн. EUR ще бъдат
под формата на конвертируемо кредитно споразумение
с шестмесечен матуритет,
лихва от 7% годишно и цена
на обратно изкупуване 4.88
EUR на акция,” добавят от
компанията.
Проблемите
на Saab

Saab беше спасен в последния момент от Spyker, който
го купи за 400 млн. USD от
GM през януари 2010 г. и
обеща да запази производството на автомобили.
Но продажбите не достигнаха очакванията, загубите

Снимки bloomberg

растяха и компанията обяви
на 6 април тази година, че
спира производството “до
второ нареждане” заради задължения към доставчици.
Сделката с Hawtai е предмет на одобрение от китайските държавни агенции,
Европейската инвестиционна банка и Шведската
национална служба за дълг,

заявиха от Spyker.
“Партньорството с Hawtai
позволява Saab, от една
страна, да продължи изпълнението на своя бизнес
план, тъй като сме обезпечени с финансиране в
средносрочен план срещу
изпълнението на определени условия”, каза Виктор
Мюлер, главен изпълни-

телен директор на Spyker
и председател на борда
на директорите на Saab
Automobile.
“От друга страна, това
позволява на Saab да влезе
на китайския автомобилен пазар и да установи
партньорство със силен
китайски производител”,
добави той.
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Nasdaq и ICE предлагат 11.1 млрд. USD
в надпреварата за NYSE
Офертата на Deutsche
Boerse е предпочитана
от борда на фондовата
борса в Ню Йорк
Nasdaq OMX Group и
IntercontinentalExchange
Inc отправиха поредната си
обща оферта за закупуване
на Нюйоркската фондова
борса (NYSE) на стойност
11.1 млрд. USD директно
към акционерите й, предава
Reuters.
Nasdaq и ICE предприеха тази стъпка, след като
предишните им две оферти
бяха отхвърлени за сметка на тази на германската
Deutsche Boerse, възлизаща
на 10.3 млрд. USD. Това,
което постигнаха, обаче е
по-скоро да ядосат акционерите на NYSE.
Обречена
контраофанзива

„Тази оферта би трябвало
да убеди борда на NYSE
за сериозността на нашите намерения”, е заявил
главният изпълнителен директор на Nasdaq Робърт
Грейфелд.
Nasdaq и ICE искат да поделят операциите на NYSE
помежду си, изтъквайки, че
офертата им превъзхожда
тази на Deutsche Boerse.
Според борда на NYSE
такъв тип оферта обаче не
е сериозна, защото рискува
да бъде блокирана от антитръстовите регулатори
и е в противоречие със
стратегията на компанията
за международна диверсификация.

▶ Според борда на NYSE такъв тип оферта обаче не е сериозна, защото рискува да бъде блокирана от антитръстовите регулатори и
е в противоречие със стратегията на компанията за международна диверсификация

Единодушно „за”
Deutsche Boerse

Управителният съвет на
NYSE единодушно подкрепи по-ниското предложение,
направено от германската
Deutsche Boerse. Евентуално сделката между NYSE и
Deutsche Boerse ще създаде
най-големия борсов оператор

в света, пише още Reuters.
На 10 април т.г. бордът на
NYSE отхвърли първоначалното предложение на Nasdaq
и ICE на стойност 11.3 млрд.
USD, или 42.50 USD за акция, а по-рано през февруари
Deutsche Boerse представи
оферта за придобиване на
NYSE за около 9.5 млрд.

USD в акции, което бе посрещнато добре от главния
изпълнителен директор на
NYSE Дънкан Нидерауер.
Той определи споразумението като „сливане на равни”.
Политическа
подкрепа

По същото време кметът на

Ню Йорк Майкъл Блумбърг
обясни, че той също подкрепя преговорите за сливането
на Нюйоркската фондова
борса с германската Deutsche
Boerse. Според Блумбърг
споразумението ще помогне
на пазара в Ню Йорк да остане конкурентен в световен
мащаб. „Смятам, че е много

добре за Ню Йорк две от
най-силните борси в света
да се обединят. Това ще ни
даде достъп до Европа, а на
европейците - достъп до Щатите, по начин, който нашите
конкуренти, като Лондон,
няма да имат”, е разяснил
Блумбърг в едно от своите
изявления.

Metro успя да свие загубите си в началото на 2011-а
Резултатите на компанията се дължат
най-вече на намаляване на разходите и
закриването на губещи магазини
Metro AG, най-голямата
компания в търговията на
дребно в Германия, отбеляза по-малка от очакваната
загуба през първото тримесечие на 2011 г., съобщава
Bloomberg.
Нетните загуби се свиват до 3 млн. EUR, или 1
цент за акция, при 16 млн.
EUR за същия период на
миналата година, или 5 цента на акция. Продажбите
на компанията за първите
три месеца на годината са
се запазили без промяна
на стойност от 15.5 млрд.
EUR.
Планът Shape

Според четиригодишния
стратегически план на
Metro, наречен Shape (форма), компанията се стреми
да увеличи годишната си
печалба до 1.5 млрд. EUR
до 2012 г. чрез намаляване
на разходите. От първото

тримесечие на 2010 г. търговската верига е затворила или продала 26 губещи
супермаркета Real в страната, магазини Kaufhof и
Cash&Carry и се е отказала
от магазините на едро в
Мароко. Съпътстващите
разходи възлизат на 3 млн.
EUR в сравнение с 19 млн.
EUR година по-рано.
„Metro бере плодовете от
положителния ефект на своята програма Shape”, казва
Кристоф Шляйнкамп, анализатор в Bankhaus Lampe,
Дюселдорф.
Обявяването на финансовите резултати на Metro
доведе до понижение с 1.14
EUR, или 2.3% за деня. От
началото на годината акциите на компанията са се
понижили с 10 на сто.
Metro все още изпитва
затруднения на пазарите в
Южна и Източна Европа,
отбелязва Петер Щайнер,
анализатор в BHF Bank във
Франкфурт.
Пазарът
в Германия

Коригираната печалба преди
лихвите и таксите може да
се повиши с 10% през 2011

26
▶ губещи супермаркета от марките Real,
Kaufhof и Cash&Carry,
както и магазини на
едро в Мароко е затворила компанията от
началото на 2010 г.
досега

▶ Metro все още изпитва
затруднения на пазарите в Южна и Източна
Европа
Снимки Bloomberg

г., казват от Metro, потвърждавайки по-ранна прогноза.
Основните продажби трябва
да се повишат с повече от 4%
спрямо средната прогноза за
ръст от над 6%.
Metro обяви, че прогнозите за растеж през тази
година са зависими от възстановяването на глобал-

ната икономика, риска от
дългова криза в Европа,
вълненията в Северна Африка и Близкия изток и
ефектите от земетресението в Япония.
Metro отчита близо 40%
годишни приходи от печалби в Германия, където продажбите на дребно ще се

променят слабо през 2011
г. заради инфлацията.
Печалбата на компанията преди лихви и данъци
на Cash&Carry за първото
тримесечие се повиши със
78% до 27 млн. EUR.
Продажбите през тримесечието са повлияни от великденските празници, които са

изтеглили част от оборота.
Миналата година потребителите са пазарували за празника в края на март.
„Заради късното пазаруване по-важни ще бъдат
резултатите за първите четири месеца и ще са по-съпоставими”, казва Кристоф
Шляйнкамп.
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Мерни единици: 1 bu. соя = 27.216 кг ; 1 bu. царевица
= 25.4016
кг ; 1USd  =
1 U.S. cent
1bu. овес = 15.4224 кг; 1 lb. = 0.4536 кг ; 1 cwt = 50 кг.; 1 gal. = 3.785 л ;  1 MT = 1000 кг

Райфайзен-Глобален-Акции
Райфайзен-Източноeвропейски-Акции
Райфайзен-Евразия-Aкции
Райфайзен-НововъзникващиПазари в Акции
Райфайзен-Русия-Акции
Райфайзен-Енергийни-Акции
Райфайзен-Инфраструктурни-Акции
Райфайзен-Активни-Стоки
Райфайзен-Защита От Инфлация-Фонд

високодоходен
високодоходен
високодоходен
консервативен

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

11,83
80,06
778,09
201,14
168,57
343,36
197,64
259,13
93,09
199,33
134,62
130,47
126,79

▶ Котировки на взаимните фондове
Тип

�.��.��

източник: БФБ

консервативен
консервативен
балансиран
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен

Райфайзен-Европлюс-Облигации
Райфайзен-Глобални-Облигации
Райфайзен-Глобален-Балансиран
Райфайзен-Европейски-SmallCap-Kомпании

�.��.��

Ем. ст/ст

11,77
79,67
774,32
200,18
167,76
341,73
196,70
257,90
92,65
198,38
133,97
129,85
126,18

11,71
79,28
770,54
199,22
166,95
340,09
195,76
256,66
92,21
197,43
133,32
129,23
125,56

11,68
78,90
766,76
198,26
166,14
338,46
194,82
255,43
91,76
196,48
132,68
128,61
124,95

11,54
77,73
755,43
191,56
162,09
327,01
188,23
246,79
88,66
189,84
129,44
124,26
123,10

11,54
77,73
755,43
191,56
162,09
327,01
188,23
246,79
88,66
189,84
129,44
124,26
123,10

ЦОИ

От началото  
на годината
(не се анюализира)

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

за поръчки
над 20000 лв

Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции

5.0909
7.7456
10.2231

фонд в акции
Смесен - балансиран

2.4319
2.8497

за поръчки
от 2000 до 20000

5.1164
7.7843
10.3764

за поръчки
под 2000 лв

5.2945
8.0554
10.6320

след края
на 2-та год.

5.0909
7.7456
0.0000

преди края
на 2-та год.

4.9891
7.5907
0.0000

2.4319
2.8497

Фонд на паричен пазар 11.7068
Смесен - балансиран
11.3611
фонд в акции
10.9052

11.7009
11.3046
10.8509

11.6833
11.1916
10.6881

11.6950
11.2481
10.7424

11.6950

11.7009
0.0000
0.0000

▶ Kурсове на чуждестранни валути

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

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

За Стойност
For
Rate
1
1,3964
10
8,3167
1
1,4081
1
1,5345
10
2,1114
100
8,0101
10
2,6227
1
2,2483
10
1,7750
10
2,6491
1000 7,2546
10000 1,5885
10
3,9078
100
3,0853
100
1,7093
1000 1,2297
10
5,6645
1
2,7594
10
1,1529
10
4,5682
10
2,4786
1
1,0242
100
3,1883
10
4,8400
10
4,7512
100 4,8856
10
2,1899
1
1,0936
100
4,5693
10
8,8813
1
1,3836
10
1,9999
1
1,9558

Валутният курс за митнически цели е курсът
на БНБ определен в предпоследната сряда от
месеца и публикуван този или на следващия ден,
който се използва през следващия календарен
месец, освен ако не бъде заменен от курса
определен по чл. 91 от ППЗМ. Курсовете сa
валидни до 24.00 часа на 31.05.2011 г.

Доходност и Риск
Стандартно
отклонение

За последните
12 мес.

От началото
на публ. предл.
(анюализирана)

2.39%
2.50%
0.40%

14.28%
12.17%
0.10%

0.91%
14.53%
1.20%

-18.59%
-7.50%
1.38%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

8.65%
8.70%

29.35%
25.89%

3.35%
2.23%

-47.40%
-40.71%

12.11.2007
12.11.2007

2.00%
4.75%
7.99%

0.10%
10.91%
13.20%

6.47%
5.38%
7.24%

6.31%
4.94%
3.26%

06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008

9.30%
15.35%
-6.59%
4.83%
3.12%
1.79%

7.09%
12.17%
13.78%
12.71%
12.76%
0.26%

10.73%
10.82%
-25.72%
1.32%
1.85%
6.95%

7.56%
-1.08%
-16.94%
-6.00%
3.80%
7.91%

14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008

1.49%
4.28%
1.34%

1.14%
1.90%
3.19%

1.47%
1.18%
-11.78%

-3.61%
-11.04%
-9.64%

20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007

14.9575
9.2998
4.0886
8.4277
11.6222
12.4884

Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции

83.9261
50.9013
65.4687

14.8094
9.2077
4.0481
8.1822
11.2837
12.4884
до 2 г.
83.6324
50.6468
65.1414

фонд в акции
Смесен - балансиран

100.9708
77.5934

99.4676
76.4382

2.76%
-2.14%

2.89%
1.31%

-2.09%
-6.90%

0.05%
-6.77%

04.01.2007
25.06.2007

фонд в облигаци
1.35244
Смесен - балансиран
1.15270
фонд в акции
0.83382
Смесен - консервативен 0.77863
Смесен - консервативен 1.07088

1.34974
1.14580
0.82143
0.77397
1.06767

2.08%
5.01%
8.05%
3.11%
1.34%

0.64%
4.07%
8.98%
2.94%
0.32%

5.72%
6.71%
7.17%
6.74%
3.15%

5.70%
2.60%
-3.63%
-7.70%
3.39%

01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009

Смесен - балансиран
104.2570
Смесен - балансиран
107.5761
фонд в акции
89.9181
Фонд на паричен пазар 127.6806
Смесен - консервативен 95.7694
Смесен - консервативен 110.2546
фонд в акции
103.3916

103.2196
106.5057
88.5793
127.6806
95.3867
109.8141
101.3442

4.40%
3.26%
6.25%
2.38%
0.99%
2.00%
N/A

6.80%
6.11%
9.59%
0.36%
1.95%
0.26%
N/A

0.42%
-1.98%
-0.99%
7.97%
3.40%
5.91%
N/A

0.68%
1.33%
-0.66%
7.21%
-1.35%
5.39%
N/A

07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010

5.2343

8.25%

8.84%

8.08%***

5.47%

08.07.1999

фонд в акции
фонд в акции

5.2659
до 100 000 лв
1.0987

110.1445
102.3679

110.1445
102.1120

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

1.0851

15.99%

14.67%

9.14%***

4.48%

01.06.2009

Фонд на паричен пазар 10.0244
Смесен - балансиран 19.1096
фонд в акции
11.9651

0.0000
18.9762
11.7987

N/A
8.35%
10.51%

N/A
8.18%
10.28%

N/A
4.86%
3.02%

N/A
10.34%
3.30%

01.06.2010
28.09.2004
05.01.2006

фонд в акции
фонд в акции
фонд в акции

1.1895
0.8351
1.0660

6.10%
0.83%
-0.36%

10.92%
16.97%
10.49%

-12.10%
0.30%
1.87%

1.80%
-3.86%
9.46%

10.05.2004
04.10.2006
23.11.2007

132.2461
14.6823
0.7970

0.46%
3.55%
14.94%

3.08%
8.04%
14.94%

2.89%
-0.07%
5.21%

5.75%
2.40%
-4.44%

04.05.2006
17.12.2004
04.05.2006

1.2073
0.8476
1.0820
до 100 000 лв.
фонд в облигаци
132.7090
Смесен - балансиран
14.8291
фонд в акции
0.8129

1.0932

1.0905

над 100 000 лв.
132.5106
14.8291
0.8050

Смесен - балансиран
фонд в акции

872.7267
780.1030

866.1975
774.2668

6.35%
5.95%

4.24%
4.57%

9.51%
8.97%

-4.54%
-8.06%

09.05.2008
09.05.2008

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

11.7620
136.7224
8.4584
11.0521

11.7620
136.7224
8.4584
11.0521

1.91%
9.67%
17.09%
6.22%

1.00%
6.15%
11.65%
3.42%

6.24%
13.96%
22.48%
10.21%

3.13%
4.12%
-3.13%
4.54%

30.01.2006
30.01.2005
30.01.2006
30.01.2009

фонд в акции

7.8919
за поръчки до 100 000 лв
фонд в акции
0.5833
Смесен - балансиран
0.7820
Смесен - консервативен 1.0364
до 50 000 лв / 40000 USD
Фонд на паричен пазар 1.3087
фонд в облигаци
1.3225
Смесен - балансиран
0.8902
фонд в акции
0.6558
Смесен - балансиран
0.7712
Фонд на паричен пазар
0.0000
1.0668

Фонд на паричен пазар
Смесен - балансиран

за поръчки над 100 000 лв
0.5804
0.7793
1.0348
над 50 000 лв / 40000 USD
1.3067
1.3185
0.8867
0.6525
0.7681
0.0000
1.0657

1.2041
1.0675

0.0000

N/A

N/A

N/A

N/A

25.06.2009

0.5775
0.7766
1.0332

3.14%
2.59%
2.73%

10.53%
4.72%
1.07%

9.65%
4.01%
5.41%

-14.59%
-6.98%
1.00%

19.11.2007
19.11.2007
19.11.2007

1.3047
1.3145
0.8832
0.6492
0.7650

1.87%
1.28%
2.25%
2.71%
6.92%

0.11%
0.36%
3.67%
6.52%
5.72%

5.93%
4.94%
2.89%
-0.32%
2.40%

5.35%
5.54%
-2.32%
-7.98%
-7.86%

16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
11.02.2008
19.01.2010

0.0000
1.0124
1.2041
до 90 дни
1.0516

Смесен - балансиран
8.3640
фонд в акции
7.1664
фонд в акции
2.9640
Смесен - консервативен 10.2440
клас А за поръчки клас А за поръчки клас А за поръчки
до 20000 лв
над 20000 до 300000
над 300000
фонд в акции
0.7802
0.7764
0.7745
фонд в акции
0.4360
0.4339
0.7745
за поръчки до 250 000 евро
  за поръчки над 250 000 евро
фонд в акции
109.2347
107.8928

8.3640
7.1664
2.9640
10.2440
клас  В

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

317.9958
13.5966
12.5308
9.3212
21.9631

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

0.7687
0.4296

над 90 дни
1.0622

Клас А         Клас В при изпълнена      Клас В при прекратена
инв. схема
инв. схема
0.7687
0.7725
0.7533
0.4296
0.4317
0.4210
Цена
107.0876

N/A
1.72%

N/A
0.20%

N/A
5.26%

N/A
5.09%

1.08%
2.22%

0.17%
3.63%

3.56%
4.52%

3.73%
1.01%

8.15%
8.73%
-1.08%
-2.97%

9.41%
9.59%
13.10%
4.68%

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

За
For
1
1
10
1
1
10
100
10
1
10
10
1000
10000
10
100

Стойност
Rate
1,96
1,43769
8,31101
1,38751
1,53038
2,03681
8,09130
2,62288
2,18053
1,70348
2,65003
7,36576
1,54723
3,90370
2,97252

100
1000
10
1
10
10
10
1
100
10
10
100
10
1
100
10
1
10
1

1,63860
1,23491
5,66448
2,75741
1,14316
4,44729
2,50764
1,05904
3,08418
4,95862
4,76103
4,83279
2,18331
1,07724
4,41098
8,63806
1,32329
1,99497
2044,27000

Разлика
Difference
0
-0,00541
-0,06549
-0,00079
0,00904
0,00410
0,00100
0,00021
-0,01901
0,00606
-0,00482
-0,04128
0,00405
-0,00265
-0,00045
0,00000
0,02021
-0,00160
0,00000
-0,00039
-0,00127
-0,00162
-0,00628
-0,00588
-0,00804
-0,01843
-0,01686
0,01785
-0,00768
-0,00035
-0,00369
-0,02794
0,00508
-0,00522
26,64000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 4.05.2011 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.

Начало на публ.
предлагане

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

над 2 г.
83.9261
50.9013
65.4687

Валута
Currency
Евро
Австралийски долар
Бразилски реал
Канадски долар
Швейцарски франк
Китайски ренминби юан
Чешка крона
Датска крона
Британска лира
Хонконгски долар
Хърватска куна
Унгарски форинт
Индонезийска рупия
Израелски шекел 
Индийска рупия
Исландска крона
Японска йена
Южнокорейски вон
Литовски литаc
Латвийски лат
Мексиканско песо
Малайзийски рингит
Норвежка крона
Новозеландски долар
Филипинско песо
Полска злота
Нова румънска лея
Руска рубла
Шведска крона
Сингапурски долар
Тайландски бат
Нова турска лира
Щатски долар
Южноафрикански ранд
Злато (1 трой унция)

15.11.2005
12.09.2005

7.69%
7.90%
0.71%
-1.56%

-3.39%
-6.24%
-25.78%
1.01%

01.03.2006
01.03.2006
05.04.2007
12.12.2008

1.45%
2.92%

11.75%
13.08%

-4.09%
-4.60%

-5.17%
-19.02%

22.05.2006
02.05.2007

-5.91%

N/A

N/A

N/A

03.05.2010

317.0432
13.3287
12.1622
9.0470
21.9631

1.30%
2.68%
4.01%
5.98%
5.31%

3.52%
3.45%
6.37%
11.66%
5.45%

0.14%
1.84%
1.76%
6.07%
6.88%

6.33%
5.62%
3.92%
-1.62%
2.66%

17.11.2003
27.12.2005
27.12.2005
07.09.2005
08.10.2007

6.8717
8.2222
12.1788

6.8373
8.1811
12.1484

-1.12%
-2.34%
2.64%

5.94%
5.86%
1.66%

4.99%
4.22%
9.23%

-9.13%
-4.87%
5.46%

01.06.2007
01.06.2007
04.09.2007

1.2726
1.1377

1.2472
1.1263

4.06%
4.50%

5.95%
5.36%

5.84%
8.39%

5.35%
18.09.2006
4.56%
10.06.2008
Източник: БАУД (www.baud.bg)  

В изпълнение на изискванията на чл. 22, ал. 2 от Наредба 9 на Комисията за финансов надзор от 19.11.2003 г., ПОК
“ДОВЕРИЕ” публикува стойността на един дял валидна за последния работен ден на месец април 2011 г.,
както следва:
УПФ

1.34899

ППФ

1.33278

ДПФ

1.33491

Повече информация на: тел. 0 900 32 100
(0.18 лв./мин. без ДДС за цялата страна),
интернет адрес www.poc-doverie.bg и офисите на Компанията
в цялата страна.

УД Реал Финанс 
Асет Мениджмънт
Взаимен Фонд

Валута

Цените са валидни за поръчки подадени на 2.05.2011 г.
тел. +359 52 653 830, www.rfasset.eu
Емисионна стойност за 1 дял

Доходност

до 50000

над 50000 до
100000

над
100000

От началото
на годината

ДФ Реал Финанс
Балансиран Фонд

BGN

0,7571

0,7556

0,7533

0,24%

ДФ Реал Финанс
Високодоходен Фонд

BGN

0,7155

0,7140

0,7119

0,72%

Разходите за емитиране са включени в посочените цени и са:
- до 50000 лв. разходите за емитиране са в размер 0.5% от НСА на дял.
- до 100000 лв. разходите за емитиране са в размер 0.3% от НСА на дял.
- над 100000 лв. няма разходи за емитиране.

Нетна стойност
Емисионна
Цена при
на активите на
стойност
обратно
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 4/05/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,341328
€ 1,368155
€ 1,334621
ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес
€ 0,954870
€ 0,973967
€ 0,950096
Фонд на фондовете
ОТП - Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции
€ 0,871332
€ 0,888759
€ 0,866975
от развиващи се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 29/04/2011 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 4/05/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,161744 лв.
1,161744 лв.
1,161744 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 4/05/2011 г. Няма разходи при емитиране и обратно
изкупуване на дялове на фонда. Информация може да се получи от Call Center на “Банка ДСК” ЕАД на
тел. 0700 10 375 на цената на един градски разговор и на интернет страниците www.dskbank.bg и
www.otpbank.hu
Взаимен фонд

www.sentinel-am.bg
тел. 02/ 980 14 26

Стойност за един дял 3.05.2011 г
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0675 лв.

Сентинел - Рапид

1,2041 лв.

Цена на обр. изк.
до 90 дни

над 90 дни

1.0516 лв.

1.0622 лв.

1,2041 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
2.22%

4.52%

1.08%

3.56%

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 2 май 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 4.05.2011 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
13.5765
12.5124
9.3075
318.6308
N/A
12.4694
9.2755
Ти Би Ай Комфорт
320.2184
13.4627
N/A
9.2298
Ти Би Ай Хармония
320.2184
13.4627
12.4080
N/A
Ти Би Ай Динамик
Цените са в лева и са валидни за поръчки, подадени предишния работен ден. Разходите за емитиране на една акция или
един дял са включени в горепосочените цени.
Цената на обратно изкупуване на една акция/един дял на съответния фонд, от който е прехвърлянето е равна на Нетната стойност на активите на една акция или на един дял на този фонд.
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пазари 17
Регионални
индекси
Водещият индекс
на БФБ се понижи

Sofix: 441.28

-0.21%

Mакедонският бенчмарк отбеляза
лек ръст

MBI10: 2539.55

+0.02%

Сръбският индекс отбеляза
минимално покачване

BELEX15: 745.58

+0.65%

Цифра на деня

Световни индекси Понижение

Компенсаторни записи

Германският бенчмарк
отчете спад

137 040

-0.68%

Началото на сесията в САЩ донесе леко
понижение за водещия индекс

-0.05%

Технологичният бенчмарк
отново потъна

▶ компенсаторни записа, издадени по ЗОСОИ, се
изтъргуваха на Българската фондова борса

BMW

DAX: 7476.48

DJIA: 12 800.74

Nasdaq: 2845.36

-0.65%

Ръст на деня
Merck

-2.64 +2.23
▶ процента се понижиха
акциите на германския
автоконцерн до 62.74
EUR за акция

▶ процента ръст
отчетоха акциите на
Merck и достигнаха 73.685
EUR за ценна книга

Цената на кафето удари 14-годишен връх
Поройните дъждове
в Колумбия ще се
отразят на реколтата
на втория по големина
производител в света

рат анализатори. Според тях
проблемът се дължи на това,
че вече в продължение на три
години Колумбия не успява
да отчете добра реколта.

Цената на кафето достигна
14-годишен връх на борсата
в Ню Йорк заради притеснения, че поройните дъждове в
Колумбия може да засегнат
реколтата. Страната е вторият по големина производител
на кафе "Арабика" в света.

Кафето сорт "Арабика" с доставка юли се търгуваше по
6.8135 USD/кг сутринта в
Ню Йорк, което е увеличение от 1.2%. По-рано през
деня цената достигна 6.8190
USD/кг, което е най-високата стойност от май 1997 г.
Сортът "Робуста" с доставка
юли поскъпна с 2.3% до 2613
USD/т в Лондон.

Липса на слънце

Колумбийското министерство на земеделието обяви,
че липсата на слънце ще се
отрази на реколтата през
следващите няколко месеца,
съобщи Bloomberg. Силните дъждове и свлачищата в
страната нанасят щети на кафеените плантации. Според
наблюдатели обаче по-лошото е, че прогнозата за времето
съвсем не е обещаваща, като
се очакват още по-проливни
дъждове.
Силното търсене, рекордно
малките запаси и нарушеният добив в няколко основни
страни производителки са
основните причини за повишаването на цените, коменти-

Пазар

Реколта

Пороите в Колумбия са повредили сериозно пътната
мрежа, като цели градове са
отрязани от останалата част
на света. Производството на
кафе от сегашната реколта
се очаква да бъде 9.2 млн.
чувала. Страната все още не
успява да достигне количествата от 2007-2008 г., когато
добивът беше 12.5 млн. чувала. В същото време износът
от най-големия производител
на кафе в Централна Америка - Гватемала, се увеличи
с 8.7% и достигна 447 265
чувала през април. 

▶ Вече три години Колумбия не успява да отчете добра кафеена реколта



Надолу

3.05.2011 г.

▶ Цената на какаото с доставка юли намаля с 2% на
борсата в Ню Йорк и достигна 3226 USD за тон. В Лондон фючърсите за юли поевтиняха с 0.7% до 1968 GBP
(3243 USD) за тон

3.05.2011 г.
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18 Корпоративни съобщения
ните данни от неправомерен достъп, разпространение и други незаконни
форми на ползване на данните и др.
Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните
актове за заемане на длъжността:
Образователна степен: бакалавър.
Професионална област: социални, стопански, правни или технически
науки.
Професионален опит: 3 години или
минимален ранг за заемане на длъжността: ІV младши ранг.
Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на
кандидатите:
– Познаване на основните нормативни актове, свързани с изпълняваната работа – вътрешно и международно законодателство, свързано с
гражданската регистрация и гражданското състояние на лицата.
– Компютърна грамотност – работа с Windows, MS Office, Internet.
Начин на провеждане на конкурса:
– решаване на тест
– интервю.
Основна месечна заплата: 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 580 лв.
Необходими документи за участие в конкурса:
– Заявление по образец – Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата
за провеждане на конкурсите за държавни служители;
– Декларация 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;

– Копие от документи за придобита образователно-квалификационна
степен – бакалавър;
– 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: за компютърна грамотност и др. допълнителни
квалификации;
– 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: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19, Център за
административно обслужване.
Краен срок за подаване на документи – 10 дни от датата на публикуване
на обявлението за конкурса 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.

ОБЯВА

ОБЯВА

ОБЯВА

Министерството на регионалното развитие и благоустройството
/МРРБ/

Министерството на регионалното развитие и благоустройството
/МРРБ/

Министерството на регионалното развитие и благоустройството
/МРРБ/

Обявява втори търг с тайно наддаване за отдаване под наем
на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Къмпинг „Оазис”, находящ се в община
Царево, област Бургас, подробно описан в Акт за изключителна
държавна собственост № 569/26.11.1999 г., с активна плажна
площ 26 688 кв. м., определена чрез мониторинг

Обявява втори търг с тайно наддаване за отдаване
под наем на обект - изключителна държавна
собственост, представляващ морски плаж „Мечата дупка”,
находящ се в община Царево, област Бургас, подробно описан в
Акт за изключителна държавна собственост
№ 771/25.11.2003 г., с активна плажна площ 3 024 кв. м.

Търгът ще се проведе на 20.05.2011 г. от 13,00 часа в сградата на МРРБ.
Начална годишна наемна цена на обекта – 45 180 лева без ДДС.
Срок на наемното отношение – пет години, който започва да тече,
считано от деня, следващ датата на изтичане на срока на договора,
сключен с кмета на община Царево.
Цена на тръжната документация - 500 (петстотин) лева с включен
ДДС.
Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация,
която може да бъде получена в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ,
всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу
документ за платена цена по сметка на МРРБ- IBAN: BG 86 BNBG 9661 3000
166 301, BIC: BNBGBGSD.
Заявления за участие в търга се приемат в стая № 223, етаж ІІ-ри в
сградата на МРРБ до 16.30 ч. на 19.05.2011 г.
Оглед на обекта – свободен.
Телефони за информация относно търга: 02/94 05 316; 02/94 05 318.

Търгът ще се проведе на 20.05.2011 г. от 15,00 часа в сградата на
МРРБ.
Начална годишна наемна цена на обекта – 2 310 лева без ДДС.
Срок на наемното отношение – пет години, който започва да тече,
считано от деня, следващ датата на изтичане на срока на договора,
сключен с кмета на община Царево.
Цена на тръжната документация - 500 (петстотин) лева с включен
ДДС.
Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация,
която може да бъде получена в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ,
всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу
документ за платена цена по сметка на МРРБ- IBAN: BG 86 BNBG 9661 3000
166 301, BIC: BNBGBGSD.
Заявления за участие в търга се приемат в стая № 223, етаж ІІ-ри в
сградата на МРРБ до 16.30 ч. на 19.05.2011 г.
Оглед на обекта – свободен.
Телефони за информация относно търга: 02/94 05 316; 02/94 05 318.

Обявява втори търг с тайно наддаване за отдаване
под наем на обект - изключителна държавна
собственост, представляващ морски плаж „Обзор - мотела”,
находящ се в община Несебър, област Бургас, подробно описан
в Акт за изключителна държавна собственост
№ 579/12.01.2000 г., с активна плажна площ 73 188 кв. м,
определена чрез мониторинг

Стойности на дяловете на фондовете за допълнително

На основание чл. 22, ал. 2 от Наредба № 9
/19.11.2003г. ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ “Съгласие” АД уведомява осигурените

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие
и благоустройството
ОБЯВЛЕНИЕ
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-02-14-925/02.05.2011 г. на министъра на регионалното развитие и
благоустройството
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „Главен експерт” в ТЗ ГРАО–Хасково,
главна дирекция „Гражданска регистрация и административно
обслужване” /месторабота гр. Хасково/
Кратко описание на длъжността:
• Осъществява експертна методическа помощ във връзка с функционирането на ЕСГРАОН;
• Контролира спазването на изискванията за обработка на документите съгласно технологията за функциониране на ЕСГРАОН;
• Отговаря за актуалното състояние на информационните фондове
на ЕСГРАОН в ТЗ;
• Оказва методическа помощ на общинските администрации по
въпросите за обработка на документите по ЕСГРАОН и поддържането
на ЛБД „Население” в актуално състояние;
• Осъществява организационни и технически мерки за защита на лич-

пенсионно осигуряване, управлявани от ПЕНСИОННО
ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ “ДСК РОДИНА” АД, валидни за 29 април 2011г.
Професионален Пенсионен Фонд: 1.30142 за един дял
Универсален Пенсионен Фонд:

1.34450 за един дял

Доброволен Пенсионен Фонд:

1.35630 за един дял

ДПФ по професионални схеми:

1.11177 за един дял

На основание чл.22, ал.2 на Наредба № 9/19.11.2004 г.,
Съветът на директорите на “Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество” ЕАД обявява стойностите за
дяловете на пенсионните фондове, управлявани от дружеството, валидни за дата 29.04.2011 г., както следва:
“Ай Ен Джи Универсален пенсионен фонд”
1.33936
“Ай Ен Джи Професионален пенсионен фонд” 1.35075
“Ай Ен Джи Доброволен пенсионен фонд”
1.33872

лица, че стойността на един дял в управляваните от Компанията пенсионни фондове,
валидна за 29.04.2011 г., е както следва:
За ДПФ “Съгласие” – 1.28903лв.
За ППФ “Съгласие” – 1.32837лв.
За УПФ “Съгласие” – 1.35651 лв.

Срок за подаване на заявките:
до 11 ч. в деня преди публикация

Пенсионно осигурително дружество
- Бъдеще АД обявява стойност на един
дял за последния ден на месец Април 2011 г.
както следва:
ППФ - 1,27016
УПФ - 1.29736
ДПФ - 0.95177

ǲȖȘȗȖȘȈȚȐȊȕȐșȢȖȉȡȍȕȐȧȐ
ȖȉȧȊȐȕȈȌȢȘȎȈȊȕȐȐȕșȚȐȚțȞȐȐ
На основание чл. 22, ал.2 от Наредба № 9/19.11.2003 на КФН,
“ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД обявява стойностите
на един дял, валидни за последния работен ден на месец АПРИЛ на 2011 г.,
на пенсинонните фондове, управлявани от Дружеството, както
следва:
за ППФ “Пенсионноосигурителен институт” - 1.17117 лв.
за УПФ “Пенсионноосигурителен институт” - 1.19430 лв.
за ДПФ “Пенсионноосигурителен институт” - 1.19692 лв.
София, бул. Черни връх № 51 Д, тел. 80 55 308, факс 80 55 308
е-mail: head@pensionins.com; web site: pensionins.com

Корпоративни съобщения и обяви
на държавни институции

Цена за публикация:
0.66 лв./колон мм/ без ДДС

Търгът ще се проведе на 20.05.2011 г. от 10,00 часа в сградата на МРРБ.
Начална годишна наемна цена на обекта – 137 172 лева без ДДС.
Срок на наемното отношение – пет години.
Цена на тръжната документация - 500 (петстотин) лева с включен
ДДС.
Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация,
която може да бъде получена в стая № 223, етаж ІІ-ри в сградата на МРРБ,
всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу
документ за платена цена по сметка на МРРБ- IBAN: BG 86 BNBG 9661 3000
166 301, BIC: BNBGBGSD.
Заявления за участие в търга се приемат в стая № 223, етаж ІІ-ри в
сградата на МРРБ до 16.30 ч. на 19.05.2011 г.
Оглед на обекта – свободен.
Телефони за информация относно търга: 02/94 05 316; 02/94 05 318.

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

ǲȖȘȗȖȘȈȚȐȊȕȐșȢȖȉȡȍȕȐȧȐ
ȖȉȧȊȐȕȈȌȢȘȎȈȊȕȐȐȕșȚȐȚțȞȐȐ

ǾȍȕȈȏȈȗțȉȓȐȒȈȞȐȧȓȊ

ПОАД „ЦКБ-СИЛА”,
в изпълнение на чл. 22 ал.2 от
ȒȖȓȖȕȔȔȉȍȏǬǬǹ
Наредба 9 на КФН, обявява стойностите на един дял,
ǯǨȇǪǲǰǵǨǺǭǳ
валидни
за последния работен ден на месец Април
2011г. на пенсионните фондове, управлявани от Дружеството, както следва:
ДПФ- 1.27069
УПФ- 1.40689
ППФ- 1.39183
София, ул. Стефан Караджа 2, тел. 02/981 17 74,
клиентски център 0900 32 333 (0.22 лв./мин.-с ДДС)
www.ccb-sila.eu, e-mail:office@ccb-sila.com
Съветът на директорите на УД “Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД,
на основание чл. 191, ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни
книжа, съобщава на всички заинтересовани лица, че на 29.04.2011 г. е
представил в Комисията за финансов надзор и „БФБ – София” АД междинни
финансови отчети към 31.03.2011 г. на: 1. ДФ „Ти Би Ай Динамик”, 2. ДФ „Ти
Би Ай Комфорт”, 3. ДФ „Ти Би Ай Хармония” и 4. ДФ „Ти Би Ай Съкровище”.
Всеки желаещ да се запознае със съдържанието на междинните финансови
отчети може да направи това всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа на
адреса за кореспонденция на УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД – град
София, ул. “Тинтява” № 13Б, вх. А, ет.1, считано от датата на публикуване
на това съобщение.
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Sony изгуби данните на
още 25 млн. души

Засегнатата от хакерска атака японска компания спира втора услуга
Личните данни на още 25
млн. потребители са били
откраднати в резултат на
нова хакерска атака срещу
Sony, съобщиха от компанията. След като беше пробита
мрежата PlayStation Network,
която е неактивна от 20 април
насам, сега офлайн преминава и услугата Sony Online
Entertainment (SOE). Японската корпорация съобщи,
че от остаряла база данни са
били откраднати номера на
кредитни карти и друга лична
информация. Преди седмица
от Sony признаха, че е възможно киберпрестъпници да
са откраднали данните на над
77 млн. души, използващи
гейм конзолата PlayStation 3.
От разкриването на пробива
досега акциите на компанията спаднаха с 4%, а изпълнителният директор Хауърд
Стрингер беше призован неколкократно да подаде оставка поради кризата.

Сериозен проблем

В изявление към своите
клиенти от Sony казват, че
са разбрали за кражбата на
информация от SOE едва на
1 май. Последната кражба е
станала около две седмици
по-рано, на 16 и 17 април.
По-голямата атака срещу
PlayStation Network се случи
на 20 април, а Sony признаха
сериозността на проблема
на 27 април. Новата атака
не е ограничена само до
притежатели на PlayStation
хардуер, а засяга и геймъри,
използващи компютри и играли във Facebook. Хакерите
са копирали имена, домашни
адреси, електронни пощи,
дати на раждане, телефонни
номера и друга поверителна информация. Освен това
са откраднати детайлите на
дебитните карти на 10 700
потребители в Австрия, Испания, Холандия и Германия, както и информация за

кредитните карти на 12 700
потребители извън САЩ.
Данните да били взети от
база данни от 2007 г. и са
били закодирани.
Корпоративно
извинение

От Sony настояват, че основната им база с номера на
кредитни карти е напълно
сигурна и не е била пробита, но потребителите трябва да внимават с фалшиви
обикновени или електронни
писма, които идват от мними служители на компанията. От японската компания
заявяват, че никога не питат
клиентите си за номера на
кредитни карти по телефон
или по e-mail и препоръчват
на всички хора, използващи
еднакви пароли за различни услуги, да ги сменят
възможно най-бързо. Sony
заявиха, че ще пуснат другата си засегната услуга

▶ Мрежата PlayStation Network спря да работи на 20 април след хакерска атака
снимка Bloomberg

- PlayStation Network - още
тази седмица. Директорът
на PlayStation подразделението на компанията Казуо

Хираи поднесе официалното извинение за атаките. Клиентите на платени
услуги ще получат 30 дни

безплатен абонамент, както
и по един ден за всеки ден,
в който системата не е работела.

1.12176 лв.

Доброволен пенсионен фонд „Топлина”

1.03326 лв.
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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”
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

РИ

ИАНМСП организира българско национално участие в международното мебелно
изложение IMM, 16 - 22 януари 2012 г., Кьолн, Германия
Краен срок за заявка за участие – 15 май 2011 г.
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.
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007-2013
Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни
позиции на българската икономика”
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
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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”
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 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.

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.

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.

ǲȖȘȗȖȘȈȚȐȊȕȐșȢȖȉȡȍȕȐȧȐ
ȖȉȧȊȐȕȈȌȢȘȎȈȊȕȐȐȕșȚȐȚțȞȐȐ

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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Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001, „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА
НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”
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Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007-2013
Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции
на българската икономика”
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Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007-2013
Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни
позиции на българската икономика”
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Професионален пенсионен фонд „Топлина”
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1.11866 лв.
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Универсален пенсионен фонд „Топлина”
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Стойност на
1 дял

КУ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

РИ

Фонд

На основание чл.22, ал. 2 от “Наредба № 9/19.11.2003г. за
начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете
за ДПО и на ПОД, на стойността на нетните активи на фонда,
за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за
изискванията към воденето на индивидуалните партиди”,
Ръководството на Пенсионноосигурително дружество
“АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД съобщава, че стойността на
1 дял, валидна за 29.04.2011 г. е както следва:
за ДПФ “Алианц България” - 1.22605 лв.
за ЗППФ “Алианц България” – 1.19611 лв.
за ЗУПФ “Алианц България” – 1.21868 лв.

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007-2013
Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни
позиции на българската икономика”

Н

Стойности на дяловете на фондовете за допълнително
пенсионно осигуряване, управлявани от ПОД „Топлина” АД
за 29.04.2011 г.

На основание чл.43а , ал.2 от Наредба 2 от 17.09.2003г. за проспектите
при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на
ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества
и другите елементи на ценни книжа във връзка с чл.100т , ал.1 , от ЗППЦК,
съветът на Директорите на “Флорина България” ЕАД обявява, че
междинният финансов отчет за Първо тримесечие 2011 г. – по чл.33 от
Наредба 2 е публично достъпен на www.bse-sofia.bg.

КО

Съветът на директорите на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД, на основание
чл. 191, ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, съобщава на
всички заинтересовани лица, че на 29.04.2011 г. е представил в Комисията
за финансов надзор и „БФБ-София” АД междинен финансов отчет към
31.03.2011 г. на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД. Всеки желаещ да се запознае
със съдържанието на междинния финансов отчет може да направи това
всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа на адреса за кореспонденция на
дружеството – град София, ул. “Тинтява” №13Б, вх. А, ет.1, считано от
датата на публикуване на това съобщение.

Я

Корпоративни съобщения и обяви на държавни институции

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
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.
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20 банки

Спадът на
печалбата
на банките
се забавя

Седем от трезорите в страната
отчитат загуба за първото
тримесечие на годината
Печалбата на банковия
сектор продължава да намалява през първото тримесечие на 2011 г., но спадът се забавя до едноцифрено число. Това показват
последните статистически
данни на БНБ.
Банкова система

За първите три месеца на
годината банките отчитат
общо 157 млн. лв. печалба, което е намаление
със 7% на годишна база.
Също със 7% се свива и
положителният финансов резултат за март, като
достига 70 млн. лв. Това
е вторият пореден месец,
в който трезорите в страната регистрират едноцифрен спад на годишна
база. През март миналата година печалбата на
сектора се понижи с над
37% в сравнение с година
по-рано.
Като цяло от БНБ не
отчитат съществена промяна в динамиката на
индикаторите, които характеризират състоянието на банковата система. Според централната
банка към края на март
трезорите в страната са с
добри финансови показатели, като същевременно
се запазват формираните
резерви.
На червено

Общо седем банки и
клонове на чуждестранни финансово-кредитни
институции приключват
първото тримесечие с отрицателен финансов резултат. Загуба от 7.2 млн.
лв. отчита Българо-американска кредитна банка.
Най-големият акционер в
публичния трезор - Allied
Irish Banks, която държи
49.99% от капитала, в момента търси купувач за

дела си. Това е част от
програмата на групата за
продажба на чуждестранните й участия заради преструктурирането на банковия сектор в Ирландия.
На червено с 1.9 млн. лв.
е и Инвестбанк. Емпорики банк, чиято гръцка
компания майка е собственост на френската Credit
Agricole, е с негативен
резултат в размер на 1.1
млн. лв. Българският клон
на гръцката Алфа Банка
пък отчита загуба от 12.6
млн. лв. С отрицателен
резултат за тримесечието
е и българският клон на
латвийската Регионална
инвестиционна банка, която отбелязва загуба от
121 хил. лв. Турската ТеДже Зираат Банкасъ е на
червено с 66 хил. лв., а
загубата на НЛБ Банка София, която наскоро беше
продадена на базираната в
Холандия финансова компания Kardan, е в размер
на 21 хил. лв.
Трицифрен ръст

Въпреки това някои финансово-кредитни институции
отбелязват впечатляващо
увеличение на печалбата. С
трицифрен ръст на резултатите за първото тримесечие
например е Сосиете Женерал Експресбанк, която
отчита близо 250% скок на
печалбата до 12.3 млн. лв.
Увеличение от над 155%
регистрира и Райфайзенбанк, чийто положителен
финансов резултат достига
33.6 млн. лв. От банката отказаха да коментират
причините за ръста, преди
да бъдат публикувани резултатите на групата, която
се търгува на борсата във
Виена, на 26 май. От десетте най-големи трезора
по активи по-добри резултати от миналата година

Банки на загуба
▶ Българо-американска кредитна банка
▶ Инвестбанк				
▶ Емпорики Банк - България 			
▶ Алфа Банка - клон България 		
▶ Регионална инвестиционна банка клон България
▶ Те-Дже Зираат Банкасъ - клон София
▶ НЛБ Банка София 			

7.2 млн. лв.
1.9 млн. лв.
1.1 млн. лв.
12.6 млн. лв.
121 хил. лв.
66 хил. лв.
21 хил. лв.

отбелязват и Банка Пиреос
(увеличение от 35.4% до
14.5 млн. лв.), и Първа инвестиционна банка (14.7%
до 9.2 млн. лв.).
Лоши кредити

Проблемните кредити
продължават да се повишават, въпреки че се
забелязва забавяне на ръста. Към края на март експозициите с просрочие
над 90 дни представляват 12.93% от брутните
кредити и достигат 6.995
млрд. лв., показват данните на БНБ. За сравнение
година по-рано техният дял беше малко под
8%, а към края на 2010 г.
необслужваните кредити имаха дял от 11%. За
тримесечието обаче те
са нараснали с 83.4% на
годишна база, докато за
същия период на миналата година беше отчетено увеличение от 138%.
“През март се потвърждава наблюдаваното от края
на предходната година забавяне на растежа на класифицираните активи те нарастват с два пъти
по-нисък темп от този за
последните три месеца
на 2010 г.”, посочват от
БНБ. Според статистиката на централната банка
увеличението към края на
март е 9.13% в сравнение
с ръст от 18.75% към края
на декември.
Стабилни
показатели

Като цяло банковият сектор се радва на стабилни
финансови показатели и
делът на необслужваните
кредити не прадставлява
риск за системата. Натрупаният капиталов излишък
е в размер на 2.9 млрд. лв.
Общата капиталова адекватност е 17.66%, а съотношението на капитала от
първи ред и рисково претеглените активи достига
15.36% в резултат на увеличението на собствените средства. Активите на
банковия сектор нарастват
с близо 4% на годишна
база и към края на март
достигат рекордната сума
от 74.2 млрд. лв.
Иглика Филипова

Печалба на ���те най�големи банки по активи
печалба за първото тримесечие на ���� г.
в млн. лв. и промяна на годишна база в процент
��.���

Райфайзенбанк

��.���

УниКредит
Булбанк

-12.56%

��.���

Банка ДСК

Спад

Пощенска
банка

ОББ

155.24%

-24.77%
-72.28%

Ръст

�.���

�.���

-88.95%
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▶ млн. лв. е печалбата на банковата система за първото
тримесечие на годината, което осигурява 0.85% възвръщаемост на активите

17.66
0.4

▶ процента е общата капиталова адекватност на банковия сектор към края на март

▶ процента нараства размерът на брутните кредити
(без тези за кредитните институции) за първото тримесечие на годината, като обемът им достига 54.1 млрд. лв.

0.6

▶ процента (360 млн. лв.) е увеличението на привлечените
средства в банковата система за първото тримесечие,
като само за март ръстът е 319 млн. лв.

Снимка shutterstock

��.���

Сосиете Женерал
Експресбанк

�.���
ПИБ

14.71%

��.���

Банка Пиреос

35.44%

�.���

��.���

Централна
кооперативна
банка

Корпоративна
банка

-28.79%

249.43%

-16.32%

Източник: БНБ

Прогноза
Лошите кредити
ще стигнат пик
до края на 2011 г.
▶ Влошаването на качеството на кредитите още
не е приключило, но вече
има индикации за преобръщане на тази негативна
тенденция към края на
годината. Това посочи наскоро в свой анализ икономическият екип на УниКредит Булбанк.
▶ Според експертите
несъбираемите кредити
ще достигнат най-високата си точка от порядъка
на 14-15% от общо кредитите или в края на 2011 г.,
или в началото на 2012 г.
▶ Потребителските кредити ще бъдат първите,
при които ще се усети
тази промяна, като делът
на лошите и преструктурирани заеми се очаква да
започне да намалява още в
средата на тази година.
▶ Към края на годината
същото обръщане на тенденцията ще се усети и
при ипотечните кредити.
▶ Най-късно - в края на
тази или началото на
следващата година,
ще започне да намалява
делът на необслужваните корпоративни кредити. Към края на март
те представляват около
5 млрд. лв. от общите
просрочия.
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Вълна от консолидация
на банките в Полша
Една от причините
е нетипичната
структура на полския
банков пазар,
който е много
по-фрагментиран
Предстои вълна от консолидация на банковата система
в Полша, пише Financial
Times. Според изданието
последните новина е, че
полската Bank Gospodarki
Zywnosciowej (BGZ) ще листне част от капитала си на
Варшавската борса по-късно през годината. Сделката
ще позволи на държавата
да продаде 37% от банката,
които са нейна собственост.
Очаква се от продажбата на
този дял в хазната да постъпят около 1 млрд. злоти (336
млн. USD). Тези приходи
са част от намеренията на
правителството да продаде
и други държавни дялове и
така да си осигури 15 млрд.
злоти.
Засега още е неясно дали холандската Rabobank,
която е собственик на останалата част от 11-ата по
големина банка в страната,
ще се възползва от възможността, за да продаде някои
от своите акции.
В очакване на нови
собственици

Очаква се в Полша да има
вълна от продажби на помалки банки, тъй като банките майки имат финансови
проблеми и са принудени
да продават своите полски

Първо място
Полша е
лидер при
сливанията и
придобиванията

клонове, за да подкрепят
балансите си. Именно такъв
е примерът с продажбата
на продажбата на петата
по големина полска банка
Bank Zachodni WBK. Тя
беше продадена от ирландската Allied Irish Banks за 4
млрд. EUR на испанската
Santander. Други сделки са
покупката на Polbank от
австрийската Raiffeisen за
490 млн. EUR, както и придобиването на Allianz Bank
Polska от Getin Noble Bank,
която е 10-ата по големина
банка в страната. Пазарните наблюдатели очакват и
други банки да сменят собствениците си през следващите месеци. “Неизбежно
ще има още консолидации,”
коментира Алън Джармън,
изпълнителен директор на
HSBC Polska.
Отличителна черта

Една от причините за вълната от продажби е нетипичната структура на полския
банков пазар. За разлика от
повечето европейски страни, които са доминирани от
две или три големи банки,
в Полша банковият сектор
е много по-фрагментиран.
Двете най-големи банки,
държавната PKO BP и Pekao
SA, подразделение на ита-

снимка shutterstock

лианския UniCredit, заедно
контролират по-малко от
половината от пазара. След
тях се нареждат останалите
15 банки, като всяка от тях
има по-малко от 5% дял и
се бори усилено за повече.
Това създава възможности
за агресивни играчи като

Лешек Царнечки, собственик на Getin Noble. Той
очаква да сделката с Allianz
да бъде последвана от други
през следващата година, тъй
като западните банкови групи продължават да ближат
раните си в резултат на глобалната криза. Той също та-

ка очаква полските филиали
да бъдат по-плахи въпреки
стабилните перспективи за
растеж на Полша.
“Апетътът за риск на много от тези банки е намалял”
казва Царнечки. “Те предпочитат да се придържат
към това, с което разполагат сега”, което според
него създава възможност
за много бърз растеж на
банки като Getin Noble.
Той очаква полският банков
пазар да нарасне с повече
от 8 на сто годишно - един
от най-големите проценти
в Европа.

▶ Икономическото възстановяване набира
скорост в Централна и Източна Европа,
а с него и печелившият бизнес на сливания и придобивания
(M&A). Според доклад на
Deutsche Bank корпоративната активност,
която започна да набира скорост миналата
година, ще продължи
растежа си и през 2011
г. От банката са създали система от показатели за най-добрите
корпоративни цели и
купувачи по сделки през
тази година. Начело в
списъка е Полша.
▶ Миналата година
беше добра за сливанията и придобиванията в Полша. Бяха осъществени сделки за 19
млрд. USD при само 4.6
млрд. USD през 2009 г.
Най-големите сделки
бяха именно в банковия сектор, където
затруднените банки
майки продават полските си клонове.
▶ Според прогнозата
на Deutsche Bank през
2011 г. ще бъдат осъществени още сделки в банковия сектор,
както и в потребителския, строителството и недвижимите
имоти. От Deutsche
Bank са съставили списък на най-привлекателните цели за купувачи в тези сектори.

Кой се продава

Кой ще купува

▶ Polimex
(строителство)
▶ CEDC (търговия)
▶ Kredyt Bank (банки)
▶ Bank Millenium (банки
▶ Emperia (търговия)
▶ OTP (банки)
▶ LW Bogdanka (метали и
минно дело)
▶ PBG (строителство)
▶ AmRest (търговия)
▶ LPP (търговия)

▶ Budimex (строителство)
▶ Eurocash (търговия)
▶ Handlowly (банки)
▶ Getin Holding (банки)
▶ KGHM (метали и минна
дейност)
▶ Cyfrowy Polsat (медии)
▶ BZ WBK (банки)
▶ NWR (метали и минна
дейност)
▶ Kernel (земеделие)
▶ Pekao (банки)
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Интервю Петър Славов, изпълнителен директор на ПроКредит Банк (България) АД

Компаниите, които преструктурираха
бизнеса си, вече излизат от кризата
Ние, банките, бяхме
страната, която
подсказваше
на фирмите, че
трябва да търсят
преструктуриране на задълженията си

Слабата съдебна
система пречи повече
на банките, отколкото
влошеният кредитен
портфейл
▶Господин Славов, като
ръководител на банка,
която е фокусирана върху
малкия бизнес, можете
ли да коментирате как се
отрази кризата на този
сегмент?

- Ако говорим за сегмента
много малки и малки предприятия, където всъщност
сме се концентрирали, малко
или повече всяка компания,
която е оперирала на този
пазар по време на кризата,
е пострадала. Това е неизбежно, след като дотогава
икономиката се е развивала
с много ускорени темпове
(от порядъка на 5-6% ръст
на БВП) и този ръст до голяма степен се е дължал
не на структурното развитие на икономиката, а на
по-високото потребление и
инвестициите в сектора на
недвижимите имоти, до голяма степен “подпомагани”
от банките. Въпросът е за
онези фирми, които са били
повлияни от кризата в поголяма степен от останалите.
Това са фирмите, които са
работили основно на вътрешния пазар, не са имали
диверсификация на бизнеса
чрез износ. Важно е доколко
са успели да реагират на променената бизнес среда, дали
са успели да си преструктурират бизнеса.
Ние, банките, още в началото бяхме много активни
при преструктурирането на
кредитите. Ние бяхме страната, която подсказваше на
фирмите, че трябва да търсят преструктуриране на задълженията си. Компаниите
нямаха опита да реагират в
такава икономическа криза.
Смятаха, че ще се справят,
без да си преструктурират
задълженията, бяха убедени, че кризата няма да бъде
толкова тежка, колкото се
получи. И там беше работата
на банките да стимулират
този процес по преструктуриране на задълженията. Вече банките сме много
по-неблагосклонни да преструктурираме. Периодът на
преструктуриране на задължения до голяма степен се
дава и на самата компания да
си преструктурира начина на
работа. Тези компании, които по време на кризата преструктурираха задълженията
си към банки и партньори и
използваха този период да
преструктурират и начина
си на работа - да си намалят
разходите, да си оптимизират процесите съгласно новата икономическа обстановка,
тези компании вече започват
да издърпват напред. Но онези компании, които просто
чакаха кризата да свърши,
малко по малко отиват в
посоката на фалит.
Много е важна тази нагласа и разбирането за пре-

Не са високи лихвите
по кредитите и
няма тенденция
за увеличаване
нито за намаляване. Просто
това е пазарът в
момента

снимка боби тошев

ПроКредит Банк (България) АД от самото й
основаване през 2001 г., а
от юли 2008 г. е председател на управителния
съвет на банката.
▶ Завършва магистърска

степен по макроикономика в УНСС.
▶ От декември 2006
г. оглавява надзорния
съвет на лизинговото
дружество на банката
ПроЛийз (България) ЕАД.

▶ Член е на надзорния
съвет на Регионалната
академия за обучение на
персонала на ПроКредит
банките във Велес, Македония и на одит комитета на
ПроКредит Банк Румъния.

настройване на процесите.
За разлика от онези страни,
където пазарната икономика е съществувала години
наред без никакви паузи,
това е много по-разбираемо.
Защото в бизнес обществото
опитът е трупан поколение
след поколение. На българския пазар нещата са много
по-различни. Защо Германия толкова бързо излезе от
кризата? Защото бизнесът
има традиции, традицията
да работиш в пазарна икономика, традицията да се
приспособяваш в зависимост от променената среда.
В България няма този опит,
няма тази бизнес зрялост.

опит в други държави, имаме
опит в други кризи. И много
преди фирмите бяхме наясно
за предстоящата криза. Точно заради тази си позиция
на “по-знаещи” за този конкретен проблем ние бяхме
активната страна. Даването
на кредит, осъществяването
на транзакции е до голяма
степен партньорство. И нормално ние бяхме активната
страна в това преструктуриране. Но в крайна сметка само за тези, които осъзнаваха
какво означава кризата.

▶А вие защо се ориентирахте към това да предлагате на компаниите да си
преструктурират кредитите? Защото усетихте,
че забавят плащанията,
или заради самата криза?

- Проблемните кредити
не са страшни тогава, когато са много. Проблемните
кредити са опасни тогава,
когато “катеричката не си е
подготвила запаси”. Това,
което банките правехме в годините на бум, и това, което
продължаваме да правим, е
да събираме “жълъди”, да
се подготвяме и да трупаме
капиталови резерви, за да
можем да посрещаме тези
влошени портфейли. Влошеният портфейл при нас
е в пъти по-малък от този в
цялата банкова система. Ако
големите кредити с просрочия над 90 дни в банковата
система са достигнали почти
13%, при нас кредитите, които са просрочени 90 дни, са
3.5%. Ако вземете преструк-

турираните кредити в банковата система плюс тези, които са влошени, и ги сравните
с нашите, съотношението
ще бъде 1:2.5. Като трябва
да имате предвид, че делът
на т.нар. bullet repayment
кредити (при които клиентът
обслужва само лихвените
плащания, а главницата се
изплаща еднократно накрая
на периода) в банковата
система е много по-голям,
отколкото при нас. Когато
анализираме състоянието на
една банкова институция, не
говорим толкова за проблемните кредити, колкото за динамиката на тези проблемни
кредити. За съжаление моите очаквания, които преди
месец коментирах, че поне
до средата на тази година
ние ще продължаваме да
наблюдаваме влошаване на
тези кредити на банковата
система, се оправдават. Тази
динамика е важна за нас. Защото тази динамика при едни стресови сценарии може
да покаже кога ще свършат
“жълъдите”. Другото, което
е важно за нас, е какви капиталови резерви имаме.
Това, което ни пречи на
нас, банките, не е толкова
влошеният портфейл, колкото слабата и неефективна
съдебна система. Ако имаме
влошен кредит, където клиентът добросъвестно носи
отговорност за задълженията си, спокойно мога да кажа,
че нямаме никакъв проблем.

Ще намерим нормален начин да решим проблема,
дори и чрез крайни мерки,
със съгласието и подкрепата на клиента, ликвидиране на компанията. Ние сме
достатъчно търпеливи да
намерим и за нас, и за клиента правилното решение.
Проблемите ни идват тогава, когато имаме клиенти,
които не желаят да носят
отговорност за дълга. Ние
трябва да решим въпроса в
съда. Заради бавната работа
на съдебната система това
може да отнеме три години.
Освен това не означава, че
накрая ще си тръгнем с успех заради неефективността
на съдебната система.

Визитка
Кой е Петър
Славов
▶ Петър Славов е изпълнителен директор на

- Ние, банките, за разлика от компаниите, виждаме
нещата от различен ъгъл.
Затова много често се казва,
че никога един добър банкер не може да бъде добър
предприемач. И обратното.
Това са две различни неща.
По различен начин гледаме
на икономиката. За разлика
от фирмите ние имаме много повече натрупан опит. За
разлика от фирмите виждаме
икономиката от много повече различни ъгли, познаваме
различните сектори, имаме

▶Как се отрази кризата на
самата банка? Имаше ли
увеличаване на проблемните кредити?

▶Последната статистика
на БНБ за първото тримесечие показва увеличаване
на лихвите по малките
кредити. Това тенденция
ли е или временно повишение?

- Аз винаги съм казвал, че
когато говорим за увеличаване и намаляване на лихвите, трябва да говорим със
статистика, която обхваща
достатъчно дълги периоди.
Другото нещо, което бих
коментирал, е, че в България
продължава да битува едно
такова недоразумение, че
лихвите са високи. Лихвите
в България не са високи.
Ако имаме на пазара депозити, лихвата по които е
от порядъка на 5-6%, като

Това, което банките
правехме в годините на бум, и
продължаваме да
правим, е да се
подготвяме и да
трупаме капиталови резерви
натрупаме всички разходи
за задължителни резерви в
БНБ, вноските за Фонда за
гарантиране на депозитите,
които са по 0.5% на година, като натрупаме някаква
рискова премия и административните разходи, като
натрупаме все пак и някаква
норма на печалба, лихвата по
кредита няма как да бъде 7%.
За мен кредитите не са скъпи, въпреки че това, което се
наблюдава като тенденция
на международните финансови пазари, т.нар. лихвени
криви на основните валути
и ясно изразената тенденция
за увеличаване, означава,
че банките ще имаме натиск отвън за увеличаване на
лихвите по кредитите. Вече
въпросът е дали този натиск
ще го поемем за себе си,
като си преструктурираме
по някакъв начин дейността,
или ще го прехвърлим върху
пазара. Не са високи лихвите
по кредитите и няма тенденция за увеличаване. Нито
има тенденция за намаляване. Просто това е пазарът в
момента. Да, в бъдеще, и то
в съвсем близко бъдеще, ще
има натиск отвън за увеличаване на т.нар. базови лихви
(EURIBOR, LIBOR). Въпрос
на пазар и на политика е как
този натиск ще бъде “обран”. Ако се поеме от нас,
това при всички положения
ще се отрази на цената на
депозитите.
Иглика Филипова
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Година на женското
включване
В дискусия на в. "Пари"
Вивиан Рединг призовава за баланс
във фирмените бордове

„Всички европейски компании да подпишат до март
2012 г. обещание за по-засилено участие на жените
в управлението.” Това призовава еврокомисарят по
правосъдие, човешки права
и гражданство Вивиан Рединг в свое ексклузивно
видеообръщение за в. „Пари”. Цялото послание на
Рединг ще бъде излъчено
утре по време на дискусията „Квотите за жени
на управленски позиции”,
организирана от вестника. (дискусията може да
бъде гледана на живо на
live.kabinata.com от 10 ч)
Гостите и участниците
във форума ще се опитат да
дадат отговори на няколко
особено важни въпроса:
Може ли да има обща европейска позиция за квотите
за жени на високи управленски нива? Има ли бизнесът в България нужда от
повече жени? Служебна победа ли са квотите? В дебата ще защитят мнението си
Саша Безуханова, директор
на направление „Публична
администрация” в „ХюлетПакард”, кметът на София
Йорданка Фандъкова, първият български комисар
Меглена Кунева, членът
на борда на директорите
на Нова телевизия Силва
Зурлева, изпълнителният
директор на на Пенсионно-осигурителна компания
„Доверие” Даниела Петкова, председателят на СЕМ
Георги Лозанов, проф. Ва-

лери Стефанов, бившият
министър на образованието
Даниел Вълчев и други.
Гост на дискусията ще бъде
и посланичката на Норвегия в България Тове Скарстейн, която в специална
презентация ще опише опита на страната си в процеса
на овластяване на жените
(women empowerment).
„Изследване върху найголемите европейски компании показва, че най-добрите от тях по отношение
на работна среда, иновации
и печалби са тези, в които
има повече жени в бордовете”, казва във видеообръщението си към участниците
във форума комисар Рединг.
Тя цитира и данни от последни изследвания, според
които компании с баланс
между половете могат да
постигнат оперативна печалба с 56% по-висока от
тези, в които има само мъже. Как да се стигне обаче
до този баланс? Позицията
на Вивиан Рединг е, че найнапред трябва „да се даде
още един шанс на саморегулацията на компаниите”,
преди правителствата от
Европейския съюз да определят квоти за жените във
висшия мениджмънт.
В последните години редица държави, като Норвегия, Ирландия, Испания,
а наскоро и Франция, въведоха законодателство,
което разпорежда квоти за
жените на ръководни позиции. Комисар Рединг обаче

лансира тезата за доброволното включване на жените.
Това ще бъде и една от
приоритетните цели на Европа през следващите девет
години. Идеята е участието
на жените в бордовете да се
увеличи до 30% през 2015 и
до 40% през 2020 г.
„Жените продължават да
бъдат слабо представени
при взимането на решения
в цяла Европа. Това се случва въпреки факта, че повече
жени, отколкото мъже имат
висше образование. 60% от
дипломиралите се в Европа
и в България са жени”, казва още еврокомисарят по
човешките права. Наблюденията обаче сочат, че техните академични успехи не
се отразяват върху постиженията им - независимо
дали в политиката или на
пазара на труда. Конкретно за политиката, Рединг
е на мнение, че жените в
европейските парламенти
са малцинство и колкото е
възможно по-скоро броят
им трябва да се увеличи.
„В политиката участието
на равен брой мъже и жени
е предпоставка за ефективна демокрация”, казва
тя. И допълва: „Данните
на Комисията за жените и
мъжете на позиции за взимане на решения показват,
че в България жените са
само 22% от членовете на
парламента.” И призовава
българското правителство
да промени този факт.

Аз съм „за”
квотите
за жени в
управлението.
Смятам, че
у нас жените
на ръководни
постове - в
управлението,
в бизнеса, са
силно подценени
и все ще се гледа
консервативно
към
възможностите
им

Квотите
може да
ускорят процеса
по увеличаване
процента
на жените в
управлението.
Те може да бъдат
много ефективен
метод, но сами
по себе си не
са достатъчни.
Трябва да се
прилагат заедно
с други мерки

Елена Петкова

Мнения

Жените продължават да бъдат слабо
представени при взимането на решения
в цяла Европа. Това се случва въпреки факта,
че повече жени, отколкото мъже имат висше
образование
Вивиан Рединг,
еврокомисар по правосъдие, човешки права и гражданство

Проучване
Само 17%
са жените в
управлението на
компании у нас

▶ Големите компании в
България, които се занимават с покупко-продажба на недвижими имоти
и земеделска земя, вярват най-много в жените.
Над 67% от членовете на
управителните съвети
на тези корпорации са
жени, показва проучва-

не на сдружение „Дамски
форум” и Българската
фондова борса. В изследването са били разгледани 151 публични компании.
▶ Веднага след компаниите за недвижими имоти в
класацията за най-много
жени в управителните
съвети на българските
фирми се нареждат корпорациите, които се
занимават с туризъм,
транспорт и козметика.
Най-малко жени присъстват във висшия мениджмънт на фирми, чийто

бизнес е ориентиран към
тежката промишленост,
енергетиката и инфраструктура, сочат още
резултатите от проучването. В някои от тези
корпорации, листвани
на Българската фондова борса, процентът на
жените на ръководна
позиция е 0.
▶ Проучването показва
още, че от общо 670 членове на управителните
съвети на всички 151 компании, които участват в
изследването, едва 116 са
жени, или това прави 17%.

Позитивната
дискриминация
и определянето
на квоти за жени
на управленски
позиции ще
увеличи броя
на образовани,
ерудирани и
успели жени
в публичното
пространство,
което ще
повлияе
благоприятно
и на младото
поколение

Жюстин Томс,
Ана Динкова,
блогър, партньор в Trinitix

преподавател в НБУ, експерт онлайн медии, онлайн
маркетинг и PR

Станимира
Хаджимитова,

президент на Българския
фонд за жените

