Новини ▶ 4

"Лукойл
Нефтохим" е в
нарушение.
И какво от това?

Пазари ▶ 12-13

Малките клиенти движат
куриерския бранш
Куриерските компании разчитат на електронната търговия за повишаване
на пратките, но доходността им от доставките намалява

Четвъртък

14 юли 2011, брой 132 (5192)

USD/BGN: 1.38977

EUR/USD: 1.40710

Sofix: 412.79

BG40: 127.93

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

-0.70%

+0.70%

-0.26%

+0.57%

цена 1.50 лева

Злоупотреби
нависоко

След скандална поръчка ремонтът на хижа “Мусала”
остава за догодина. Антимонополната комисия отмени
решение, според което Любомир Галчев и синът на
бившия шеф на ДАНС Иван Драшков трябваше да
получат 750 хил. лв. ▶ 11
Новини ▶ 6

Несебърски истории

Компании ▶ 14

Европари ▶ 20-21

"Виваком"
отчете
спад
за първото
полугодие

От 30 август онлайн
ще се подават
европроекти и
по програма
"Човешки ресурси"
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Мнения

▶ По темата “Тридесет
милиона лева във
въздуха”
▶ Няма случайни неща. Със сигурност летището ще бъде
дадено на определен човек.
А и човека подозирам кой е.
Злите езици говорят, че там
наблизо Б.Б. има резиденция.
Защо да си няма и летище?

Печеливш
Светлана Ангелова

Губещ
Енда Кени

Светлана Ангелова бе издигната от парламентарната група на ГЕРБ за управител на Националния
осигурителен институт (НОИ). В момента тя е
заместник-председател на социалната комисия
в Народното събрание. Депутатката обяви, че
е готова да поеме поста, на който до 17 май беше
Христина Митрева.

Международната рейтингова агенция Moody’s понижи
рейтинга и на Ирландия до ниво junk. Агенцията понижи
рейтинга с една степен до ниво Ba1. Според Moody’s
Ирландия, която се управлява от Енда Кени, ще се нуждае от
допълнително финансиране, след като настоящата помощ
от Европейския съюз и Международния валутен фонд изтече
през 2013 г.

Коментар

Съсела

▶ Последствията от услугата към КГ, мисля, са пределно
ясни. По-интересно ми се
струва обаче настъпването
на варненската групировка.
Нима е възможно там да се
мине без услуга? Възможен
жокер - предстоящата концесия на летище София.
Алдо
Новини ▶ 8-9

Парите
пред
приоритетите

Сряда

13 юли 2011, брой 131 (5191)

Новини ▶ 4-5

Тридесет милиона лева във въздуха

USD/BGN: 1.39146

EUR/USD: 1.40140

Sofix: 413.86

BG40: 127.20

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

+0.18%

-0.17%

-0.82%

-1.47%

цена 1.50 лева

Снимка Емилия Костадинова

Предизборно

Общината
сменя фасОна
на “женски пазар”

Идеята за обновяването на района на “Женски пазар” в София е отпреди 2 години, но подробният
устройствен план беше обжалван. Първата част от ремонта на стойност 850 хил. лв. е за сметка на
общинското дружество “Пазари Възраждане” ЕАД ▶ 12-13
Новини ▶ 7

Само стотина
фермери са
поискали
обезщетения
заради E. coli

Компании ▶ 11

Компании ▶ 14

“ТоплофикацияСофия” излезе
на печалба
за полугодието
на 2011 г.

“Грамърси”
питат
дали имат
контрол
над БАКБ
▶ Стоян Цветанов,
изпълнителен директор
на “Топлофикация”
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Тридесет милиона лева
във въздуха. Държавата ще направи безпрецедентен “жест”
към бъдещия концесионер на
летището до Балчик, като
първо ще го реновира с държавни пари, а едва след това
ще търси стопанин.

2

Борсата спря да
измерва индексите.
Причината е техническа. “Поради неподаване на информация за
стойностите на индексите на “БФБ-София” АД от
страна на “Дойче Бьорзе”.

3

ГЕРБ ще предложи
Светлана Ангелова
за управител на
НОИ. Постът в
осигурителния институт е
свободен от почти 2 месеца.

Анатомия на едно
“рутинно” убийство
Ако се направи класация за
най-много шумни полицейски
акции, България със сигурност
ще бъде сред лидерите в световен
мащаб. Статистиките показват,
че МВР е най-скъпата държавна
институция, а България е сред
страните с най-много полицаи на
глава от населението.
Тези прости данни предполагат,
че България би трябвало да
бъде едно спокойно място, където
нивото на престъпност е пренебрежимо, а доверието в българската полиция е стабилно.
За съжаление реалността е
коренно различна, а България
е далеч от розовата картинка на
официалните статистики. Поредно доказателство за това получихме в нощта на петък срещу
събота. Тогава по особено жесток
начин е била убита Яна Кръстева,
28-годишно момиче от София. И
всичко около това убийство показва колко порочна е системата в
България.
За престъплението се е разбрало в
неделя, когато случайни минувачи
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Няколко
дни след
убийството на
Яна полицията
мълчи и дори не е
взела показания
от приятелите на
момичето, които са
били с нея часове
преди това. И които
настояват да ги дадат
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са открили трупа. До момента от
пресцентъра на МВР не е съобщено нищо по случая за разлика от
безбройните толкова шумни, но
и също толкова безрезултатни акции. В същото време от група във
Facebook стана ясно, че полицията все още дори не е взела показания от познатите на Яна, които са
били с нея часове преди убийството. И които настояват да дадат
показания. Те твърдят, че момичето е убито от агресивни младежи,
които често се подвизават в парка.
Полицията би трябвало много
добре да знае кои са тези хора и да
стигне до тях за часове, но не го
прави вече няколко дни. Може би
е рано да съдим за действията на
МВР в този конкретен случай, но
досегашният опит показва, че найвероятно нищо няма да се случи
и това ще е поредното неразкрито
престъпление. Или пък ще бъде
изнамерен някой, който е повече
удобен, отколкото виновен. В парка “заподозрени” има всякакви.
За сметка на спящото МВР
обаче някои медии се разбушуваха. Редица информационни
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сайтове и вестници разпространиха един отвратителен образ
на Яна - скитница, пияница и
отрепка. Ако съдим по реакцията
на приятелите й, едва ли написаното е истина. За сметка на това
е грозно, унизително и изключително неморално.
Но пък какво по-удобно за
неработещата полиция от това
обществото да си мисли, че
жертвата е точно каквато я
описаха тези драскачи. Така
случката бива изцяло омаловажена, а след няколко дни ще
бъде вероятно и забравена. Точно като задържаните октоподи,
нагли, медузи и регистратори.
Точно като всички неадекватни изказвания и действия на
политиците.
Между другото два дни след
престъплението полицията
продължаваше да мълчи. Да
мълчи и да охранява най-важния
от въпросните политици. Както
показа проверката на колегата
Росен Босев от в. “Капитал”, на
метри от местопрестъплението
той риташе футбол...
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Число на деня

Ще обжалваме
съдебното решение за
собствеността на панаира в
Пловдив

9.7

Трайчо Трайков, министър на икономиката,
енергетиката и туризма

▶ млн. лв. ще получи здравното министерство за
изграждането на електронна здравна система

Гост-коментатор

Европа трябва
да си изпие
горчивото лекарство
Георги Ангелов,
ikonomika.org

Сегашният
отговор на
кризата не
трябва да бъде
толкова късоглед,
колкото и този
отпреди две години

Да имаш огромен дълг е тежко изпитание. Но да
имаш едновременно огромен дълг и политически
живот, приличащ на сапунен сериал - това вече неминуемо гарантира силни преживявания. Италианският
държавен дълг, съчетан с постоянни скандали между
партиите и министрите в правителството, нямаше как
да не доведе до тревога в пазарите в някакъв момент.
И докато това не е особено учудващо, всъщност
важният въпрос е каква ще е реакцията на правителството.
Ще подейства ли пазарната реакция от последните
дни като един позитивен шок на италианското правителство - задвижвайки мерките за борба с дефицита
и структурните реформи, насърчаващи икономическото развитие? Или, както се случи в Португалия, правителството ще остави нещата да се носят по течението,
разчитайки на вярата в добрия си късмет?
В крайна сметка до това се свежда целият проблем
на еврозоната. Европа има нужда от балансирани
бюджети и увеличаване на икономическия потенциал, за да постигне растеж на икономиката и спад на
държавните дългове. Това е фундаментът, който може
да осигури стабилност и просперитет на ЕС.
За съжаление именно тези важни въпроси остават
недооценени и пренебрегвани заради краткосрочни и
конюнктурни причини. Нещо повече, всъщност сегашните проблеми са създадени от предишна конюнктурна късогледост.

Вместо чешмичките

Хиляди духовни ценности
Правителството
отпусна близо
половин милион
лева за духовни и
културни ценности и
за църкви
С две свои решения кабинетът даде следните пари:
203 097 лв. за “общозначими проекти в областта
на развитието и утвърждаването на духовните
ценности, гражданското
общество, здравеопазването, науката и културата,
на социалната интеграция
и личностната реализация,
на защитата на човешките
права и околната среда”. И
по-нататък в прессъобщението на правителството е
обяснено, че средствата са
отпуснати със заповед на
правосъдния министър и
след решение на комисия
с участието на “заинтересованите ведомства”. Не е
уточнено кои ведомства са
пряко отговорни за гражданското общество, личностната реализация и пр., и
пр. Според данните обаче
с тези пари се финансират
42 проекта, не е споменато
какви, но пък е споменато,

снимка боби тошев

че ще има отчетност в
Министерството на финансите. Дали и министерството ще отчете нещо, не
се казва.
И още: 224 000 лв. за
“довършителни строителни дейности на обекти,
включени в маршрутите
на религиозния туризъм,

и за селища без храмове”. Изброени са няколко села, които явно са по
“маршрута” на религиозния туризъм. Четири от
тях ще бъдат доизградени, а други четири - ремонтирани. В сравнение с
383-те хил. лв., отпуснати
от правителството в края

на миналата година, сумата
дори не изглежда голяма.
Тогава кабинетът също реши да ремонтира храмове.
Обикновено преди избори
правителствата отпускат
подобни средства, които
по времето на НДСВ бяха
определяни като пари за
“чешмички”.

Нова инициатива

През 2008 и 2009 г. модата на бюджетните дефицити
като “решение” на кризата беше толкова силна, че
целият ЕС й се отдаде (с 1-2 изключения като Швеция
и Естония). Тази политика започна да се проваля още
от първия ден. Първо започнаха да фалират източноевропейските страни - Унгария, Латвия, Румъния. После
проблемите се пренесоха и в богати и стари членки,
започвайки с Гърция и разпространявайки се все пошироко.
Късогледостта на 2008-2009 г. е причината за днешните проблеми. Именно затова сегашният отговор на
кризата не трябва да бъде толкова късоглед, колкото и
този отпреди две години. Хората, които насърчаваха
трупането на дефицити, сега, вместо да се извинят и
да замълчат, отново дават съвети какво да се прави.
Отново гледайки само конюнктурно без никаква визия
за бъдещето.
Както дефицитите бяха давани като безболезнено
лекарство, сега ни се обяснява как фалитът на
Гърция и/или излизането й от еврозоната е безболезнено лекарство (вероятно скоро и за Италия ще
се говори така). Истината е, че няма безболезнено
лекарство, както вече установихме по отношение на
бюджетните дефицити. Лекарството ще бъде болезнено, но като всяко добро лекарство ще доведе до излекуване. Лекарството се нарича структурни реформи и
балансиран бюджет.

▶Министърът на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков (вляво) прие Хенк Маркеринк, главен
изпълнителен директор на стадион “Амстердам Арена”. По време на срещата Маркеринк е предложил на Нейков
холандска фирма да се заеме с изграждането на нов национален стадион в София 
снимка марина ангелова

pari.bg Четвъртък 14 юли 2011

4 Новини у нас

“Лукойл Нефтохим” е в
нарушение. И какво от това?
Засега фактът, че рафинерията не се е свързала с Агенция “Митници”, както
изисква наредбата, е само “условие за продължаване на производството”
“Ако е възможно с някакви количества горива да
бъде излъгана държавата,
това може да се случи само в “Лукойл Нефтохим”,
защото единствено там не
са монтирали измервателни уреди на данъчните
складове.” Тази реплика
на директора на Агенция
“Митници” Ваньо Танов
вероятно се е сторила
твърде смела на мнозина.
Още по-смела изглежда
акцията на агенцията,
която в продължение на
три месеца ще установи
постоянно наблюдение на
акцизни складове за горива в страната. Като единствената, пренебрегнала
наредбата на институцията, “Лукойл Нефтохим” е
и първата в списъка, която
ще бъде особено щателно
проверявана.
Акцията определено е
респектираща. Дали обаче
липсата на измервателните уреди ще бъде санкционирана по някакъв начин,
към момента не е ясно.
“За евентуалните санкции
можем да говорим след
края на 90-дневната проверка. За момента липсата
на измервателни уреди в
“Нефтохим” или по-скоро
липсата на подадена информация към агенцията
е условие за продължаване на производството”,
казаха от пресцентъра на
ведомството.
Твърде рано

А к ц и я т а н а А ге н ц и я
“Митници” започна броени дни, след като премиерът съобщи в интервю, че
има съмнения за извършван фиктивен износ на
горива с цел да се избегне
плащането на акцизи и
ДДС. По същото време
и председателят на ЕНП
Мария Капон намекна, че
“Лукойл Нефтохим” може

и да е замесена в схеми с
фиктивен износ и затова
трябва да й бъде отнет лицензът на търговец с горива. Отнемането на лиценз
е и най-тежката мярка,
която се предвижда при
нарушения по наредба номер три, която задължава
всички данъчни складове
до 26 юни т.г. да са монтирали измервателни уреди,
които да подават онлайн
информация към Агенция
“Митници” за всяко движение на гориво.
В случая с “Лукойл Нефтохим” обаче наредбата
не е просто нарушена. Тя
въобще не е изпълнена. А
в агенцията сякаш не са
много сигурни какво означава това и какви последици може да има. “Всичко е възможно, но засега
е единствено в рамките
на хипотетичното. Първо
трябва да приключи проверката и да се установи
има ли конкретни нарушения в рафинерията и какви.
Засега знаем само, че не
получаваме информация
оттам, а защо точно и има
ли нещо нередно, предстои
да стане ясно. Възможно
е да няма нередности”,
казаха от ведомството.
С две лица

Търговците на горива изначално бяха против наредбата, тъй като според
тях тя няма да реши проблемите със сивия сектор при горивата, но за
сметка на това ще коства
на компаниите огромни
инвестиции в самите уреди. Въпреки това всички компании са спазили
наредбата в зададените
срокове, включително и
търговското дружество
“ Лу ко й л - Б ъ л г а р и я ” .
Единствено изключение
е рафинерията на “Лукойл”, а обяснението на

Акцията
Три месеца
строги
проверки
▶ Митническите проверки започнаха преди
два дни първо с рафинерията в Бургас и
четири данъчни склада
на търговското дружество на “Лукойл” “Лукойл-България”. То е

единственият търговски партньор на нефтопреработвателното
предприятие и затова
също ще бъде щателно
проверен, макар и да е
изпълнил изискванията
на наредбата.
▶ Още два други склада
са начело на списъка,
от които единият е
“БМВ-2000” ООД в Благоевград, а другият е
на фирма “Сакса” ООД в

Нови Искър.
▶ Засиленото наблюдение ще продължи 3
месеца, в които ще
започне наблюдение и
на данъчните складове
на други компании.
▶ Митничарите също
така ще спират и цистерни из страната и
ще замерват превозваните в тях количества.
▶ Целта на наредбата

е да се пресече сивият сектор и всички
внесени и произведени акцизни стоки да
бъдат обложени.
▶ В данъчните складове
се съхранява горивото,
преди да бъде разпределено към бензиностанции, индустриални компании и др. и преди да
бъде обложено с акцизи.
Такъв статут имат и
рафинериите.

компанията за липсата на
измервателните апарати е
именно в голямата инвестиция и мащабите.
От компанията са обяснили, че “когато се приемала наредбата, не било
отчетено, че “Нефтохим”

е цял индустриален град
с мащабите на Перник” и
че е необходимо време за
оборудването му с уредите. Оттам уточняват още,
че инвестиционната им
програма все пак предвижда това да се случи

до края на годината. Те
са декларирали още, че
мобилните митнически
групи “са добре дошли”
в нефтокомбината. В същото време обаче добавят, че “наблюдението е
просто демонстрация на

контрол”. Изказване, което едва ли подхожда на
някой, който е в нарушение. По-скоро подхожда
на някой, който има самочувствието на привилегирован.

Ако е
възможно
с някакви
количества
горива да
бъде излъгана
държавата, това
може да се случи
само в “Лукойл
Нефтохим”
Ваньо Танов,
директор на Агенция “Митници”

Ани Коджаиванова

Вальо
Златев
много лъже на
карти и с него не
играя
Бойко Борисов,
премиер
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Не ми било
община,
най ми било
махала
След големите планове за
отделянето на Стария Несебър
като самостоятелна община се
оказа, че полуостровът ще бъде
със статут на квартал
Кметът на Несебър Николай Димитров ще предложи на местния общински
съвет доклад за решение
Старият град да придобие
статут на квартал на града. Това е резултатът от
проведената среща между
премиера Бойко Борисов
и министрите Рашидов,
Плевнелиев и Трайков с
кмета и главния архитект
на общината и представители на жителите на Несебър. След посещението
си в Стария град миналата
седмица Борисов поиска
срещата, за да се обсъдят
правните възможности полуостровът да се отдели
като самостоятелна община, тъй като това искали

самите жители.
Пред в. “Пари” обаче
председателят на сдружение “Старинен Несебър”
каза, че подобно твърдение
е пресилено и те не искат
да се отделят като самостоятелна единица, а да имат
законово право да участват в решенията, засягащи
развитието на Стария град,
тъй като в момента гласът и
желанията на жителите не
се взимали под внимание.
В полза на жителите

Участниците в срещата са
решили още при приемането на бюджета на общината
за 2012 г. да бъде предложена и промяна в нейния
устройствен правилник,

▶Старият Несебър вече
ще бъде квартал. Не е
ясно какъв статут е
имал досега
СНИМКи БОБИ ТОШЕВ

където ще бъде предвидено
създаването на специален
отдел, отговарящ за Стария
град. Това беше и едно от
желанията на жителите.
Друга “оптимизация” засяга работата на групата
към Министерството на
културата, която в момента
изготвя План за опазване
и управление на Стария
Несебър. За да се ускори

тя, участниците в нея ще
бъдат командировани в града. Планът трябва да бъде
готов до края на септември,
а не до края на годината,
както беше първоначално
заложено.
Има ПУП, няма ПУП

Впоследствие планът ще
послужи и като задание
за изготвянето на нов

Подробен устройствен
план (ПУП) на общината. В момента липсата
му тревожи жителите на
Стария град, тъй като не
са наясно къде и как могат да строят.
В същото време обаче
кметът Николай Димитров
е представил пред премиера
документи, доказващи, че
всъщност Старият Несебър

има действащ ПУП, както
и проект за обновяването
м у.
Неофициално
представители на общината
казаха наскоро за в. “Пари”,
че проектът вече доста
време е заседнал между
етажите на Министерството
на културата и те не са
наясно защо се бави
одобряването му.
Ани Коджаиванова

Правителството пак увеличи капитала
на “Бургас - Александруполис”
Така капиталът
на проектната
компания за
петролопровода
става 350 хил. лв.
Правителството реши да
увеличи за втори път капитала на “Проектна компания нефтопровод Бургас Александруполис БГ” ЕАД
със 150 хил. лв. чрез емитиране на 150 акции. Това
стана ясно след редовното
заседание на Министерския съвет. Така капиталът
на дружеството вече ще
се равнява на 350 хил. лв.
Новата емисия акции ще
бъдат придобити от държавата чрез бюджета на
Министерството на финансите.
▶Правителството за втори път увеличи капитала на “Проектната компания
нефтопровод “Бургас - Александруполис” със 150 хил. лв.

Ресурсът

Ресурсът ще бъде използван за изпълнението на

оперативната дейност на
дружеството и за неговата
издръжка. През последните
две години то отчита големи загуби от дейността
си. За 2010 г. загубата се
равнява на 726 хил. лв.,
а за 2009 г. - на 971 хил.
лв., показват отчетите на
компанията в Търговския
регистър. Отделно проектната фирма има непокрити
стари задължения на стойност над 3 млн. лв.
Средствата от увеличението на капитала са предвидени и за изпълнение
на ангажиментите на дружеството като акционер в
международната компания
“Транс Балкан Пайплайн
Б.В.”. Тя е изпълнител на
всички дейности по проучване, проектиране и изграждане на нефтопровода
“Бургас - Александруполис”. Българската проектна
компания разполага с дял
от 24.5% в международната

копания изпълнител на проекта “Бургас - Александруполис”. Най-големия дял от
51% в нея държи руската
страна. Гърция притежава
24.5%.
Наливане на пари

При основаването си през
2007 г. проектната компания е разполагала с капитал
от 50 хил. лв. Преди една
година обаче правителството взима решение той
да бъде увеличен със 150
хил. лв., за да се покрият
част от загубите на фирмата. Така той става 200 хил.
лв. Формалните причини
отново бяха издръжка на
компанията и финансиране
на оперативната й дейност.
Последното увеличение на
капитала всъщност е второ поред за последните
две години, а компанията
продължава да работи на
загуба.
Елена Петкова
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Агенция “Пътна инфраструктура” ще изпраща
специалистите си на обучения в Европа
Агенцията
възнамерява да усвои
100% от средствата
по Оперативна
програма “Регионално
развитие”
Амбицията на Агенция
“Пътна инфраструктура”
да усвои 100% от европейското финансиране за
рехабилитация на второкласни и третокласни пътища е реално постижима,
заяви Лазаринка Стоичкова, директор на Дирекция
“Из пълнение на проекти
по Оперативна програма
“Регионално развитие”
(ОПРР). За програмния период 2007-2013 европейските средства по това перо
са около 500 млн. лв., като
ръководството на АПИ очаква за следващия период
да са повече.
Обучение в чужбина

Пътната агенция ще кандидатства с проекти за 6
млн. лв. и по европейската програма “Техническа
помощ”. Средствата ще
бъдат използвани по четири направления, първото от които е изработване
на технически проекти за

следващия програмен период 2014-2020 г., което ще
позволи реалната работа
по него да започне без забавяния.
Ще бъде инвестирано и
в модерни и оптимизирани
системи за управление, а
2.5 млн. ще бъдат инвестирани в електронни броячи
за измерване на трафика
- дейност, която в момента се извършва ръчно. С
европейските средства
ще бъдат финансирани
и постквалификационни
курсове на специалистите
от АПИ в обучителни центрове във Франция, Испания и Италия.
Отчет

От първия етап на финансирането по ОПРР са договорени 123 млн. лв., от
които около 50 млн. вече
са изплатени, заяви Лазар
Лазаров от УС на АПИ.
До края на септември по
проектите на този етап ще
бъдат въведени в експлоатация 227 км рехабилитирани
пътища. В момента тече
подписването на договорите по втория етап, които са
на стойност 264 млн. лв. и
обхващат рехабилитацията
на 311 км пътища.
Третият етап ще се фи-

▶Пътната агенция ще кандидатства с проекти за 6 млн. лв. и по европейската програма “Техническа
помощ” 
Снимка емилия костадинова

нансира със 154 млн. лв.,
спестени от първите два
етапа, като от АПИ са подготвили 45 проекта, с които
да кандидатстват за тези
средства. Част от третия
етап е и ремонтът на част
от Южната дъга на Околовръстния път на София, за
който са заделени 33 млн.
лв., от които вече са изплатени 10 млн.

Здравният министър
може да отстъпи пред
пациентските организации
Според тях той е
склонен да съдейства
за промяна на
решението да се
постави таван на
средствата, които
отпуска фондът за
лечение на деца
Здравният министър д-р Стефан Константинов е склонен
да дебатира с пациентските
организации за варианти за
промяна на решението да се
постави таван на средствата,
които отпуска фондът за лечение на деца. Това каза пред
в. “Пари” председателят на
Българския дарителски форум Красимира Величкова
след вчерашната среща на
Обществения съвет на фонда, пациентски организации
и здравния министър.
Скандално

Само преди седмица Министерският съвет излезе
със скандалното решение,
според което максималният
размер на сумата, която ще
може да отпуска фондът за
лечение на деца и възрастни,
е 180 хил. лв. на година.
Една трансплантация в чужбина струва средно около
270 хил. лв. Пациентските
организации веднага реагираха остро срещу мярката, а
правителството се оправда с
липсата на средства в държавната хазна.

▶Д-р Стефан Константинов

Отмяната на решението
обаче не зависи от здравния
министър. То трябва да бъде съгласувано най-напред
с финансовия министър Симеон Дянков и с останалите
членове на правителството,
подчерта д-р Константинов
по време на срещата. Още
преди седмица, когато беше оповестено решението,
пациентските организации
изпратиха писма с молба за
спешна среща с министър
Дянков. Засега обаче такава
не е насрочена.

“Министерството ще съдейства за по-добра оферта
за лечение на българските
деца в чужбина”, каза тя.
Така сумите за лечението
на децата няма да бъдат
изчислявани като за частни
пациенти от чужда страна,
както се прави в повечето
случаи. Министерството
ще настоява пред някои
болници от Европейския
съюз българските деца да
бъдат лекувани по тарифите на местните здравноосигурителни фондове.

Добрата новина

Реакция
на институциите

По време на вчерашното
съвещание пациентските
организации и здравното
министерство са се споразумели институцията да
сключи договори с болници
в чужбина за отстъпки при
лечение на болни български деца. Това съобщи за
в. “Пари” председателят на
Българския дарителски форум Красимира Величкова.

Фондът за лечение на деца
също се противопостави
на решението за поставяне
на таван за лечение в чужбина. Оттам заявиха, че по
този начин правителството
затруднява гъвкавостта на
работата им. Очаква се от
фонда да излязат със специална декларация по темата.
Елена Петкова

Извън изискванията

Лазаров отбеляза, че останалата част от Южната дъга
вероятно няма да може да
кандидатства по програмата
“Регионално развитие”, тъй
като става въпрос за почти
изцяло ново строителство,
а не за рехабилитация, каквито са изискванията на
Европа. Отсечката няма да
може да кандидатства и за

финансиране по програма
“Транспорт”, тъй като не
е част от транспортен коридор.
“ОПРР е доказателство,
че пари не се дават само
за магистрали”, коментира
Лазаров. Той отбеляза, че
голяма част от регионалната пътна мрежа е изграждана през 60-те, 70-те и 80-те
години и оттогава не е била

ремонтирана. Той съобщи
още, че пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството
е бил поставен въпросът
за релокация на неусвоени
средства от други бенефициенти по ОПРР, тъй като
ресурсът, отреден за АПИ,
ще се изчерпи още през
2012 г.
Филип Буров
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Потъващият гръцки кораб
е на път да повлече и други
Допускането на възможност за “частичен фалит” на Атина постави
под съмнение стабилността на Италия, Испания и Ирландия
Моряците трескаво продължават да изпомпват
водата, въпреки че корабът
потъва все по-бързо. На
всичко отгоре той е на път
да се блъсне в още дватри други малки и големи
плавателни съда и да ги
завлече заедно със себе
си на дъното. По подобен
начин изглежда в момента
Гърция, а опитите на страните членки на еврозоната
да изтеглят публичните й
финанси в по-безопасни
води са на път да разклатят Италия, Ирландия и
Португалия.
Паниката расте

След като в началото на
тази седмица медиите цитираха холандския министър на финансите Ян Кеес
де Ягер, който заяви, че не
е изключена възможността
за “частична неплатежоспособност” на Гърция,
финансовите пазари изпаднаха в лека форма на
амок. Доходността по десетгодишните държавни
ценни книжа на третата
по големина икономика в
еврозоната Италия се изкачи, макар и за кратко, на
14-годишен връх, еврото
загуби позиции спрямо долара, а борсовите индекси
се оцветиха в червено.
Изказването на Ягер
стана след среща на финансовите министри на
еврозоната във вторник,
на която лидерите на 17-те
не са постигнали единодушие за бъдещите стъпки за
справяне с дълговата криза във валутния съюз. То
е в разрез с официалната
позиция на Европейската
централна банка (ЕЦБ) и
гръцкото правителство,
които не приемат никаква форма на фалит. МВФ
също посрещна хладно
нарастващата вероятност
от неплатежоспособност
на Гърция.
Успоредно с това кредитна агенция Moody’s обяви,
че понижава кредитния
рейтинг на Ирландия до
ниво “боклук”, или Ba1
с негативна перспектива,
седмица след като стори
същото с Португалия.
В резултат на всичко
това утре (петък) може
да се проведе извънредна среща на лидерите на
ЕС, на която трябва да
бъдат обсъдени мерки за
справяне с кризата, която
заплашва да повлече към
дъното Италия и Испания, твърдят от агенция
Reuters, цитирайки свои
източници. Официално
потвърждение за такава
среща обаче няма.

Възможности и
спекулации

На срещата във вторник са
били обсъждани варианти
за обратно изкупуване на
гръцки ДЦК на вторичния
пазар, както и германското предложение за замяна
на облигациите с такива с
по-дълъг матуритет.
Финансовите министри
от еврозоната са обсъдили
възможност за обратно
изкупуване на гръцки облигации на 50% от номиналната им стойност, писа
германското издание на
Financial Times, цитирайки източници от ЕК.
Мартин Блесинг, главен изпълнителен директор на втората по големина германска банка
Commerzbank, която държи близо 3 млрд. EUR в
гръцки ДЦК (данни към
март 2011 г.), призова кредиторите на Гърция да
приемат 30% “подстрижка” на вземанията си и
да заменят книжата си с
30-годишни ценни книжа с доходност от 3.5%,
гарантирани от страните от еврозоната. Друго възможно решение е
гръцките облигации да
бъдат заменени с нови
петгодишни безлихвени
ценни книги, които да
бъдат изплатени с парите
от приватизация, които
Атина трябва да събере
(50 млрд. ЕUR).
Друго предложение е
рефинансирането на гръцкия дълг да стане през
Европейския инструмент
за финансова стабилност,
както бяха спасени Ирландия и Португалия.
Всеки един от горните варианти обаче ще се
разглежда от кредитните
агенции като “кредитно
събитие”. С други думи,
като фалит или частична
неплатежоспособност нещо, което ЕЦБ иска да
избегне на всяка цена.
Всеки един от тези варианти неминуемо ще изправи пазарите на нокти и
по отношение платежоспособността на държави
като Италия, Ирландия и
Португалия.
Трише втвърдява
позицията си

Освен че ЕЦБ няма да
участва в нов спасителен
план за Гърция, нейният
председател Жан Клод
Трише заяви, че не трябва да се допуска вариант
за помощ, който ще бъде
възприет от рейтинговите
агенции като фалит. В
противен случай Трише
предупреди, че ЕЦБ ще

спре да приема гръцки
държавни облигации като
обезпечение, срещу което
се отпускат кредити на
търговските банки. Вместо това за справянето с
неминуема банкова криза, която ще настъпи при
фалит, основна роля ще
играе Гръцката централна
банка. Официалната позиция на ЕЦБ е, че гръцката
дългова криза може да бъде преодоляна единствено
чрез по-големи икономии
от страна на Атина.
От информационния хаос и паниката през тази
седмица започна да става
все по-ясно, че лидерите

в Европа не само нямат
единна позиция относно
дълговата криза, но разнобоят между тях влияе
негативно на пазарите и
започва да създава проблеми и на други държави.
Това, което също е ясно,
е, че еврозоната има найголям интерес Гърция, а
и останалите заподозрени
като Италия, Ирландия и
пр. да бъдат поддържани
поне на командно дишане заради значителните
експозиции на френски,
германски, английски, холандски и др. банки към
техния дълг.

Атинският ключ

Гърция успя да набере 1.6
млрд. EUR тази седмица
от финансовите пазари,
емитирайки 6 месечни
ДЦК при доходност от
4.9% - малко по-ниска
от предходния аукцион.
Емитирането на дългосрочен дълг (10 години)
отдавна не е възможно за
правителството в Атина
заради огромните лихви,
които пазарът иска (виж
графиката), а да финансира изцяло финансовите си
нужди чрез краткосрочни
заеми е невъзможно.
Дори правителството да
успее да изпълни амби-

циозния си план за реформи, ефектът от него
не би могъл да се прояви
своевременно. Съществуват опасения, че някои от
правителствените мерки
(свързани основно с повишаването на определени данъци) всъщност са
проциклични, т.е. може
допълнително да понижат стопанската активност. Бюджетният дефицит за полугодието вече
надхвърли прогнозите на
гръцкото министерство
на финансите, достигайки 12.8 млрд. EUR при
целево ниво от 10.4 млрд.
EUR. Гръцката икономика
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Кой държи гръцки дълг
Към края на 2010 г.

в млрд. USD

Франция
Германия
Великобритания
САЩ
Италия
Швейцария
Япония
Испания

56.7
33.9
14.6
7.3
4
2.8
1.6
0.9
Източник: BIS

Бюджетен дефицит
% от БВП
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12.7%

▶ от всички държавни разходи се очаква да достигнат
разходите за лихви по дълга на Гърция през 2011 г.
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Държавен дълг
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продължава свободното
падане, като за първото
тримесечие на 2011 г. се е
свила с 5.5%. Прогнозата
за цялата 2011 г. е БВП да
се понижи с 4.8% и с 1.2%
през 2012 г.
Правителството по е
ангажимент за съкращаването на 150 000 държавни служители до 2015
г., оптимизиране на държавната администрация,
замразяване на пенсиите,
подобряване на данъчната
събираемост. Списъкът
с държавни предприятия
за приватизация е дълъг
и апетитен. В него фигурират водоснабдителното

дружество в Солун, атинското летище, държавната
лотария, държавните железници, части от пристанищата в Солун и Пирея,
магистрали, златни мини
и пр. Раздържавяването на
голяма част от тях трябва
да се случи още през тази
година, но това чисто технически едва ли ще бъде
възможно. Същевременно
без допълнително бързо и
драстично рязане на разходи фискалната позиция
на правителството допълнително ще се затрудни заради растящите разходи за
лихви по държавния дълг.
За 2010 г. тези разходи се

равняват на 11.06% от общите държавни разходи,
като се очаква през 2012
г. да нараснат до 12.72%
по данни на EIU.
Дори да изглежда добре,
правителственият план
за реформи като че ли е
закъснял. Гърция ще се
нуждае от външно финансиране през септември и е
твърде вероятно дотогава
да стане ясно държавата ще бъде ли обявена в
частична неплатежоспособност от рейтинговите
агенции или не. С всички
произтичащи от това последици за еврозоната.
Николай Вълканов
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МВФ притисна Италия
да намали рязко харчовете

392.6
▶ млрд. USD са инвестирали френските
банки в италианския държавен и
частен дълг в края на 2010 г.

45%
▶ от италианския дълг се
държи от френски банки

48

▶ млрд. EUR трябва да се
намалят бюджетните
разходи на Италия

СНИМКА BLOOMBERG

Най-големите
държатели на
италиански дълг са
френските банки
Според доклад на Международния валутен фонд
(МВФ) плановете на Италия за данъчни реформи
се отличават с липса на
детайли и е нужно правителството на страната да
предприеме допълнителни
мерки за съживяване на
икономиката. "Само устойчив ръст ще намали
тежестта на публичния
дълг", се посочва в доклада на фонда. Нарастват
опасенията, че следващата държава, застрашена
от дългова криза, след
Гърция ще бъде Италия.
Правителството на страната започва работа по
бюджет, базиран на строги ограничения. Според
МВФ страната подхожда
твърде оптимистично към
икономическия си растеж.
МВФ предвижда ръст за
икономиката на Италия в

размер на 1% тази година.
За 2010 г. е бил 1.3%.
МВФ ще продължи да
помага за възстановяване
на финансовата стабилност в еврозоната, но от
фонда са категорични, че
европейските лидери трябва да вземат нетрадиционни и смели решения, за
да се справят с дълговата
криза.
Френските банки и
италианският риск

Френските банки, в това
число BNP Paribas и Credit
Agricole, са в най-рисковано положение от дълговата
криза, която се е надвесила
над Италия. Причината е, че те са инвестирали значителни средства
в италиански държавни
облигации. Според данни
на базираната в Швейцария Международна банка
за разплащания (МБР) в
края на 2010 г. френските
банки са вложили 392.6
млрд. USD в италианския
държавен и частен дълг. Те
на практика са най-големите

държатели на италиански
дълг от финансовите институции и освен това държат
два пъти повече от германските кредитори. "Те са на
фронтовата линия", коментират чужди анализатори
пред Bloomberg. Френските
банки като BNP Paribas заеха
изключителни позиции в
Италия, когато пазарът се
отвори за чуждестранни
играчи, и сега се сблъскват
с последствията. Заради
големите си инвестиции в
италиански дълг акциите на
двете банки рязко поевтиняха през последния месец.
Книжата на Credit Agricole
поевтиняха с 14%, а тези
на Societe Generale с 12%.
Според Международната
банка за разплащания около
45% от италианския дълг,
държан от чужди банки, се
се държи именно от френските.
Италиански
придобивки

BNP Paribas придоби базираната в Рим Banca
Nazionale del Lavoro (BNL)

през 2006 г. за 9 млрд. EUR.
Тя има над 900 клона в цялата страна. Credit Agricole
оперира с около 960 клона
в Италия. Централата на
BNP Paribas в Париж има
над 71.2 млрд. EUR заеми
към BNL до края на март
тази година. Според сайта
си BNL имат депозити на
стойност 31.7 млрд. EUR.
Италианската Cariparma,
собственост на Credit
Agricole, има 32 млрд. EUR
заеми и 30 млрд. EUR депозити към края на март. Дирк
Хофман-Бекинг, анализатор
в Sanford C. Bernstein, коментира, че финансовата
политика на Credit Agricole
в Италия е доста по-консервативна в сравнение с
тази на BNP Paribas. "BNP
компенсира разликата, като
канализира финансиране от
корпоративната централа."
Четиригодишният
план

Италия в момента има втория по големина държавен
дълг след Гърция като съотношение с БВП. В момента

той е около 120% спрямо
БВП. Задълженията на Гърция са около 350 млрд. EUR.
Италия пък има облигации
с падеж през следващите
пет години за близо 900
млрд. EUR.
Погасяването на тези дългове засилва натиска върху
икономиката на страната.
Това е сигнал, че правителството може да прибегне до
емитирането на нов дълг,
който да рефинансира текущия.

ляване на бюджетите на
общините, на разходите за
здравни услуги и вдигане
на пенсионната възраст.
Целта на Тремонти е до
2014 г. бюджетът да е балансиран. През последната
седмица нарасна напрежението между премиера
Берлускони и Джулио Тремонти. Четиригодишният
план на Тремонти за съкращаване на бюджетните
разходи беше в основата на
споровете.

Голяма задлъжнялост

Рискове

Предизвикателствата пред
Италия са сходни с тези
пред Гърция - освен голям
дълг страната има и значителен дефицит, който трябва спешно да бъде намален.
За тази година заложеният
дефицит е 3.9%. Предложенията на италианския
финансов министър Джулио Тремонти са разходите
да бъдат намалени с 48
млрд. EUR през следващите три години. Мерките за
свиването на бюджетните
разходи включват нама-

Опасенията, че Италия може да последва Гърция и
също да бъде спасявана,
провокираха разпродажби
на италиански държавни
облигации. Това доведе до
повишаване на доходността на 10-годишните облигации до 5.8% във вторник.
Според анализатори доходността на облигациите
е близка до нива, в които,
ако те се задържат, правителството ще има трудности
да обслужва дълга си.
Ивана Петрова
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Летище Варна

380 196

Компании
и пазари

▶ е броят на пътниците, които са преминали през летище Варна за първите шест
месеца от годината. Резултатът е с 2.3% по-голям в сравнение със същия период на
миналата година

Ремонтът на хижа “Мусала”
остава за догодина

Скандалният конкурс за ремонт беше спечелен от консорциум,
в който участва фирма на сина на бившия зам.-председател на
ДАНС Иван Драшков и отменен от КЗК
Българският туристически съюз ще прекрати обществената поръчка “Доизграждане и ремонт на
високопланински туристически обект хижа Мусала”,
научи в. “Пари”.
Скандалната обществена
поръчка беше спечелена
от консорциум “Мусала
2011”, в който влизат “Галчев инженеринг груп” АД
и “Ай ти ди груп” ЕООД
на Иван Иванов Драшков - син на уволнения
зам.-председател на ДАНС
Иван Драшков. Предложената цена от консорциума
е 749 708 лв. без ДДС и
превишаваше индикативната за поръчката от 700
хил. лв., осигурена целево от министерството на
спорта.
Конкурсът обаче беше
оспорен пред КЗК и антимонополният орган се
произнесе, че при провеждането му е имало редица
нарушения.
Възложителят...

“Ще се съобразим с решението на комисията.
Въпросът е дали някой
от участниците няма да
обжалва”, коментира председателят на Българския
туристически съюз Костадин Паскалев. Интерес от
обжалване на решението
за отмяна на избора на
изпълнител и отмяна на
поръчката има само спечелилият участник.
...и спечелилият

“Не можем да коментираме решението на КЗК и ще
се съобразим с позицията
на възложителя - БТС, за
това какви да бъдат следващите действия по казуса”,
обясни изпълнителният
директор на “Галчев инженеринг груп” АД Любомир Галчев. Така че и
спечелилият участник едва
ли ще обжалва решението
на антомонополния орган.
Иван Драшков-младши коментира така: “Не съм в
България. Мога да коментирам другата седмица,
когато се върна. Инжене-

рите от моята фирма са в
течение какви дейности
беше предвидено да изпълняваме.”
Проблем - късият
строителен сезон

Проблемите обаче не спират дотук. По договор със
спортното министерство
средствата за ремонта на
хижа “Мусала” трябва да
се усвоят до края на ноември тази година. Как
ще стане това, не е ясно.
Хижа “Мусала” обаче е на
2380 м надморска височина. Поради изключително
краткия строителен сезон
на хижата дейностите е
трябвало да започнат найкъсно на 1 юли, за да бъдат
изцяло и успешно завършени. Това вече не може да
се случи. Така че ремонтът
остава в най-добрия случай за догодина.
Изходът от
ситуацията

“Ще обявим нова обществена поръчка. Целта ни
е да подпишем договор и
да платим аванс на избрания изпълнител. След това
ще преговаряме с Министерството на физическото
възпитание и спорта за
удължаване на срока за
усвояване на средствата”,
обясни Костадин Паскалев.
Предисторията

На 11 март 2011 г. БТС
открива процедура за
възлагане на обществена
поръчка с предмет “Доизграждане и ремонт на
високопланински туристически обект хижа “Мусала”. Документи за участие подават “Вием строй”
ООД, консорциум “Мусала”, обединение “Красстрой - Виана”, “Главболгарстрой” АД, консорциум
“Мусала 2011” и “Радми
90” ЕООД. При отварянето
на офертите на 5 май са
отстранени три кандидата
- консорциум “Мусала”,
обединение “Красстрой
- Виана” и “Вием строй”
ООД. На 10 май от кон-

курса отпада и участникът
“Радми 90”. Така в играта
остават само консорциум
“Мусала 2011” и “Главболгарстрой” АД, което
предлага цена 656 369 лв.
без ДДС. На 17 май се
обявява спечелилият и това е консорциумът. Три
участника обжалват. Това
са “Красстрой - Виана”,
“Главболгарстрой” АД и
“Вием строй” ООД. Въпреки това обаче от туристическия съюз искат КЗК да
им разреши предварително
изпълнение на поръчката т. е. независимо от жалбите
да бъде подписан договор
с изпълнителя. КЗК обаче
отказва, защото в искането
не са посочени мотиви, а
само е обяснено, че осигуреното финансиране ще
бъде загубено.

▶ Изп. директор на
“Галчев инженеринг
груп” АД Любомир
Галчев обяви,
че спечелилият
консорциум, в който
участва ръководеното
от него дружество,
ще се съобрази с
решението на БТС

Мотивите на
комисията

На 28 юни КЗК излиза с
решение, с което отменя
избора на изпълнител и
спира поръчката. Според
комисията избраният победител е трябвало да бъде
декласиран, защото е предложил цена, по-висока от
определения финансов ресурс от 700 000 лв. Отстраняването на “Красстрой
- Виана” според КЗК е
формално, защото пликовете с документите и цената били надписани, но не и
номерирани. Според антимонополния орган обществената поръчка трябва да
бъде прекратена, защото
не може да бъде върната за
провеждане от последното
законно действие. Причините са две. Първата е, че
цената на един от участниците е отворена при
първата публична процедура, когато се проверява
само наличието на всички изисквани документи.
Втората е, че членовете на
комисията са подписали
само първата и последната
страница на техническото
предложение, а не всеки
отделен документ, както е
законовото изискване.
Красимира Янева

Снимка боби тошев

Връзки
Иван
Драшковмладши
е строил
жилищен
комплекс
▶ Иван Драшковмладши е собственик
на три дружества,
показва справка в
Търговския регистър.
“Ай ти ди груп” ЕООД е
строително-предприемаческа компания,

изградила затворения
жилищен комплекс “Езерото” в столичния жк
“Дружба” 1. Комплексът
има две сгради със 160
апартамента, 22 магазина, 15 офиса и аптека. Обектът е завършен и има разрешение
за ползване. През 2008
г. Драшков-младши,
който е роден през април 1983 г., обяснява, че
средствата за инвестицията са от “Корпоративна търговска
банка”. Трезорът бил
дал 8.840 млн. EUR в

сметките на сина на
вече бившия зам.-председател на ДАНС. Иван
Драшков-младши имаше интерес да строи
и в “Рибарица”, но в
сайта на дружеството
му няма информация за
реализиран обект там.
▶ Втората фирма на
младия предприемач е
“Вивагруп” ЕООД, която според Търговския
регистър се занимава
с търговска дейност.
Третото негово дружество е “Годечмилк”
ЕООД.
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Малките клиенти движат
куриерския бранш

Компаниите от бранша разчитат на
електронната търговия за повишаване на
пратките, но доходността им намалява
Куриерските компании разчитат на малките клиенти,
за да реализират ръст на
приходите и пренос на повече пратки. От началото на
годината се наблюдава смяна на модела от business to
business към модела business
to customers, а компаниите
инвестират в разширяване
на мрежата, така че да достигнат до крайния потребител. Бъдещето им обаче до
голяма степен ще зависи от
решението за приватизация
на “Български пощи” ЕАД.
“Може да се окаже, че някои
по-малки и недобре развити
компании ще имат сериозни
проблеми, а някои по-големи
ще трябва да пренастройват
бизнеса си отново”, обясни
управителят на “Рапидо”
Радослав Крумов.
Колет по колет за
повече приходи

Последните данни за пощенския пазар на Комисията за
регулиране на съобщенията
показват, че куриерският
бизнес възлиза на 148 млн.
лв., което е ръст от 9% спрямо 2009 г. Пратките, които
са доставили куриерските
компании обаче, са се увеличили с 13%. Така се очертава
ясна тенденция за спад в
доходността на доставките. По думите на Валери
Мектупчиян, изпълнителен
директор на “Спиди” АД,
за първото тримесечие на
годината пратките са се увеличили с 20% в сравнение
със същия период на миналата година. Това обаче не
се отразява съществено на
приходите, защото, за да се
справят с конкуренцията и
по-малкия клиентски интерес по време на кризата,
куриерите намалиха цените

на предлаганите услуги. Това е причината ръстът при
пренесените пратки да е подинамичен, отколкото този
при приходите.
Печалбата от
кликовете

Основните клиенти на куриерските компании сега
са не толкова от големите корпоративни клиенти,
а от бума на електронната
търговия. Още от края на
миналата година повечето
фирми заложиха на това,
а от началото на 2011 г. се
оказа, че точно електронната
търговия е двигателят на
сектора. Данните на КРС за
2010 г. показват, че пратките
в страната са се увеличили
с 4% и формират 76% от
общите приходи на всички
компании. По думите на
изпълнителните директори
на куриерски компании това
се дължи на електронното
пазаруване, където стоките
се доставят чрез куриерски
компании. В същото време приходите от изходящи
пратки за чужбина намаляват от 28% през 2009 г. до
24% за 2010 г. “Причината е
електронната търговия, която вътре в страната се разви
по-бързо, отколкото българските електронни магазини
може да се наложат на международния пазар. Затова
има много фактори, но един
от тях категорично е цената
на вътрешните услуги, която
е много ниска и позволява
търгуване на евтини стоки”,
коментира управителят на
DHL Снежина Казакова. Тя
допълни, че електронната
търговия е основен фактор
за ръст на куриерския бизнес в международен план.

Приходите от куриерски и пощенски услуги
в%

Разпределение
на приходите от куриерски и пощенски услуги
между различните видове оператори

Метали
в%
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"Български пощи"
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Блиц Снежина Казакова, управител на DHL

Борбата за клиенти намалява цените на
▶ Госпожо Казакова, мина
половината от годината,
как се развива куриерският бизнес? Доклад на КРС
за 2010 г. показва 13% увеличение на пратките и 9%
ръст на приходите. Как
ще коментирате това?

- Определено кризата промени съотношението пратки/пари и ръстът на пратките
не води до същия ръст на
приходите заради увеличените отстъпки. Редовното
проучване на пазара на експресни куриерски услуги,
което правим в края на всяка
година, показва, че средната
цена на пратка е намаляла
през 2010 г. с 11.8%. Цифрите
на DHL за 2010 г. показват, че
сме спечелили пазарен дял в

международните експресни
услуги, и това се потвърждава от годишния доклад на
комисията.
▶ На какво залагат компаниите сега (в частност
DHL) за по-доброто си
развитие?

- DHL инвестира много в
предлагане на по-гъвкави и
разнообразни решения, както
и в по-ефективна оперативна
дейност, която гарантира повисоки нива на обслужване
и по-висок процент на доставените навреме (според
очакванията на клиентите)
пратки; в осигуряване на
по-голяма грижа за клиента, която се предоставя от
по-мотивирани служители;

във въвеждане на електронни технологични решения,
които дават възможност за
по-бързо обработване на
пратките, по-лесно проследяване и възможности за бързи
справки според нуждите на
клиента.

ред нас това е правилната
стратегия.

▶ Казахте, че цените
са се понижили. Каква е
причината?

- Според нас причината е
електронната търговия, която вътре в страната се разви
по-бързо, отколкото българските електронни магазини
може да се наложат на международния пазар. Затова има
много причини, но една от
тях категорично е цената на
вътрешните услуги, която е
много ниска и позволява търгуване на евтини стоки. От
друга страна, развитието на

- Конкуренцията е силна
и липсата на много нови
клиенти води до непрекъсната борба за привличане
на съществуващите такива.
Това определено намалява
цените на пазара. DHL категорично отказва да влезе
в ценова война, която може
да разруши пазара. Спо-

▶ Докладът на КРС
показва, че пратките
за чужбина намаляват,
а тези в страната се
увеличават. Каква е
причината за това?
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Причини за растеж на
куриерския бизнес:
1. Куриерските услуги
са точно тип комунални
услуги, но не може да има
краен отказ от тях.
2. Увеличено търсене от
средата на миналата
година.Всяка дейност е
свързана с кореспонденция
или транспорт на стоки.
3. Постоянната тенденция
на нарастване на ритейла
- предимно в областта на
on-line търговията.
4. Предлагане на по-гъвкави
и комплексни услуги,
които намаляват
разходите за логистика и
кореспонденция на
клиентите.
5. Намаляване на цената на
услугата.

Блиц Валери Мектупчиян, изпълнителен директор на “Спиди” АД

Пратките са се увеличили от
началото на годината с 20%
Пазарът на куриерски
услуги вътре в
страната все още има
сериозен потенциал за
развитие

▶ Докладът на КРС
показва, че приходите
от пратките за чужбина
намаляват, а от тези в
страната се увеличават.
Каква е причината за
това?

- Според мен пазарът на куриерски услуги вътре в страната все още има сериозен
потенциал за развитие. Тези
услуги получиха възможност
за развитие реално едва през
последните 10 години и все
още имат потенциал да бъдат
припознати от потребителите
и бизнеса като най-доброто
решение при възникване на
необходимост от доставки.
Разбира се, колкото по-добре се интегрираме в Европа,
толкова по-добър потенциал
ще има и за развитие на доставки за и от Европа.

▶ Господин Мектупчиян,
как се развива куриерският бизнес?

- Желанието за намаляване на разходите за транспорт на компаниите им
помага да осъзнаят възможностите за оптимизиране на тези разходи чрез
сътрудничество с утвърдени куриерски и транспортни компании. Предлагаме и
редица решения за оптимизация на процеса на доставки на нашите клиенти.
▶ Има ли корекции на
цените от началото
на годината и в каква
посока?

▶ Приходите увеличават
ли се спрямо предходната
година или напротив?

- Разбира се, има актуализация и тя съвпада по
размер и посока с официалния инфлационен индекс
за последните 12 месеца,
в случая 3%. Това е стандартната ни практика да
актуализираме цените, макар и с по-малки стъпки от
реалното поскъпване на
живота.

- Естествено е с увеличаването на обема на извършваните от нас услуги да
расте и обемът на приходите.
Увеличението на доставките
през първите 6 месеца на
тази година спрямо същия
период на 2010 е с повече
от 20%.
Снимка ЛИЧЕН АРХИВ

Радослава Димитрова

Интервю Радослав Крумов, управител на “Рапидо”
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▶ млн. лв. е
стойността на
куриерския пазар в
България за 2010 г.

Кампаниите се пренасочват
към модела bussiness to customer
Бъдещето на
куриерските компании
зависи и от решението
за приватизация на
“Български пощи” АД

▶ В началото на годината
споменахте, че политиката на куриерските
компании ще се пренасочи
от модела business to
business към модела
business to customers.
Това случи ли се и какви са
ползите?

▶ Господин Крумов, как
се развива браншът от
началото на годината?

а пратките
електронната търговия формира до голяма степен ръста
на услугите в международен
мащаб, но там играчите са
големи, отдавна установени
и е трудно да се пробие.
▶ Как според вас ще
приключи годината за
куриерските компании и
какво е бъдещето на този
бранш?

- Определено бъдещето на
бранша е позитивно. Убедена
съм, че и тази година ще има
ръст на пратките и приходите от куриерски услуги не
само поради разрастването
на електронната търговия,
но и поради ясния ръст на
експорта на страната ни.
Радослава Димитрова

- Насочването към bussiness
to customer се случва в момента и е тенденция. Като
пример нашата компания ще
инвестира значителен ресурс
в развитие на мрежа през
тази година, който може да
достигне 7-цифрена сума, за
да може да достигнем до краен клиент.

- Има стабилизиране на
търсенето и ръст на броя
пратки. Анализът на КРС
показва същото за 2010 г.,
като според мен се запазва
и дори нараства трендът на
увеличение.
▶ Доклад на КРС за 2010
г. показва, че има 13%
увеличение на пратките
и 9% ръст на приходите.
Как се постигат тези
подобрени резултати
на фона на свиващи се
разходи от страна на
компаниите?

- Ефектът от намаляването на разходите се изчерпа
още през 2009 и началото
на 2010 г. След средата
на 2010 г. се наблюдават
постоянно нарастващи разходи на компаниите. Във
въпроса се съдържа и част
от отговора и той е реално
намаляване на цената на
услугата (13% ръст на пратки и 9% ръст на приходи).

Снимка БОБИ ТОШЕВ

▶ На какво залагат
компаниите за успешно
развитие?

- Оптимизирани процеси, гъвкави услуги и цени,
въвеждане на нови IT решения, нови продукти. Ние не
правим изключение и залагаме на успешен според нас
микс от описаните.
▶ Има ли корекции на цените от началото на годината и в каква посока?

- По-скоро да, като те са
свързани с истерията за покачващите се цени на горивата, като компаниите
масово използваха момента
да структурират цените си с
такса гориво, което доведе до
реално увеличение с 2-3%.
▶ Докладът на КРС
показва, че приходите
от пратките за чужбина намаляват, а от
тези в страната се

увеличават. Каква е
причината за това?

- Съмнявам се, че броят
на международните пратки е намалял драстично,
макар че може и да е така.
Ние не сме компания, която е профилирана в тази
ниша. Моето мнение е, че
приходите са по-малко поради намаляла средна цена
на международна пратка
заради безбожните цени в
близкото минало.

▶ Как според вас ще приключи годината за куриерските компании и какво е
бъдещето на този бранш?

- Очаквам умерен растеж
през 2011 г., компаниите от
бранша са оптимисти.
Относно бъдещето - никой
не знае какво ще се случи, ако
Бойко Борисов все пак реши
пощите да се приватизират по
сполучлив начин. Може да се
окаже, че някои по-малки и
недобре развити компании
ще имат сериозни проблеми,
а някои по-големи ще трябва
да пренастройват бизнеса си
отново.
Радослава Димитрова
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"Виваком" отчете спад в продажбите
и печалбата си за полугодието
Телекомуникационната
компания има ръст на
приходите от мобилни
услуги, които достигат
171.4 млн. лв.

СНИМКА БОБИ ТОШЕВ

Отчетът за шестмесечието на "Виваком" отново
показа очертаващия се
тренд пред телекомуникационните компании за
спад в приходите. Според
данните на публичната
компания, публикувани

вчера, консолидираните приходи от услуги на
телекома са спаднали
до 405.775 млн. лв. за
шестмесечието на 2011 г.
спрямо същия период на
миналата година, когато
приходите от услуги на

телекома са били 442.871
млн. лв. Това е понижение
от 8.37%. Общите приходи на телекома за периода
1 януари - 1 юни 2011 г.
са 429.320 млн. лв., което
е спад от 14.61% спрямо
същия период на 2010 г.

Печалбата на телекома
за полугодието на 2011 г.
пък се свива до 19 млн.
лв. спрямо отчетените
преди година 48 млн. лв.
Мобилни приходи

Положителен сигнал все

пак идва от мобилните
услуги. Телекомуникационният оператор отчита
34% ръст на абонатите
на мобилната си услуга за
първата половина на 2011
г. спрямо същия период
на 2010 г. Увеличението във всички сегменти
на мобилния бизнес на
"Виваком" се отразява
на приходите от мобилни
услуги, които поддържат
стабилен ръст от 17% до
171.4 млн. лв. за първите
шест месеца на 2011 г.
спрямо същия период на
миналата година, допълват в прессъобщение от
оператора.
В същото време финансовите резултати на
компанията сочат спад
в приходите от фиксирана телефония с 14% за
същия период. От компанията обясняват, че продължават да поддържат
стабилно финансовото
положение с наличности
по банкови сметки и банкови депозити в размер
на 144.4 млн. лв. Общите
активи на дружеството
спадат до 1.735 млрд.
лв. за разлика от 1.919
млрд. преди дванадесет
месеца. С над 125% са
се увеличили и потребителите на мобилен интернет за първите шест
месеца на годината. "Ви-

ваком" продължава да се
нарежда на второ място
в страната по приходи и
клиенти, казват още от
оператора.
Алтернативни
услуги

Наскоро телекомът обяви старта на новата си
услуга за предоставяне
на високоскоростен оптичен интернет, която
цели да покрие над 100
хил. домакинства в столицата до края на годината. Над 70 хил. вече са
абонатите на цифровата
телевизия на "Виваком",
която стартира в края на
миналата година. Инвестициите на оператора в
развитие на инфраструктурата му през следващите три години ще възлязат на 600 млн. лв. От
"Виваком" допълниха,
че остават единственият
телеком, който премахна
клаузата за автоматично
подновяване на договорите както за новите, така
и за старите си абонати.
От август компанията
въвежда едноседмичен
период, в който потребителите да могат да се
откажат от договора си,
и съкращава наполовина
срока за отговор на жалби
от клиенти.
Пламен Димитров

ЧЕЗ ще инвестира
Завърши изграждането
на соларния парк до Брезник над 26.6 млн. лв.
през 2011 г.

Три пъти повече са
средствата, които
са нужни за всички
ремонти в столицата,
изчисляват от компанията

Мощността на съоръжението е 1.2 MWp,
като плановете са то
да генерира 1.4 млн.
KWh енергия годишно
Една от водещите международни компании, които
проектират, изграждат и
управляват фотоволтаични
паркове - Gehrlicher Solar,
завърши първия си мащабен проект в България. Компанията изгради
парк с мощност 1.2 MWp

в с. Ко ш а р е в о бл и з о
до Бре зник, на 30 км
западно от столицата.
Предстои мощно стите
да бъдат свързани към
електропреносната мрежа. Плановете са съоръжението да произвежда
1.4 млн. KWh енергия
годишно. Предвижда се
през следващите месеци
паркът дори да се разшири, така че да надхвърли мощно ст от 3
MWp, съобщава "Дарик
Финанс".

Накратко за проекта

Gehrlicher Solar ще поеме
техническата експлоатация
на соларния парк, а оператор ще бъде българското
дружество "ГСГ Студена"
ООД. Паркът е разположен на площ от 1.9 ха. В
него са инсталирани общо
4968 соларни модула и 54
инвертора SMA.
Доходоносна
инвестиция

Проектът е бил реализиран само за няколко

седмици, отбелязва техническият директор на
проекта Джералд Кумерле.
"Така избегнахме намалението на компенсациите от
1 юли. В резултат на това
соларният парк ще получава субсидия от 35.75 цента
за киловатчас", коментира
той. От компанията коментират още, че дори и при
по-ниската субсидия от
24.83 цента за киловатчас
инвестицията в соларни
проекти в България все
още е печеливша.

Енергийното дружество ЧЕЗ
планира да инвестира над
26.6 млн. лв. през 2011 г. в
рехабилитация, обновяване
и модернизиране на електроразпределителната мрежа
в София, съобщиха от компанията.
Сред по-големите инвестиционни проекти е
например купуването на
ключов трансформатор за
подстанция "Младост", като за целта са предвидени
1.3 млн. лв. Освен това е
планирано да започне и
първият етап от подмяната
на увредени при посегателство кабели в проходим
колектор към подстанция

3.2

"Хиподрума" на стойност
близо 1 млн. лв. ЧЕЗ ще
вложи други 250 хил. лв.
в изграждането на тръбна мрежа за участък от
софийското метро по бул.
"Ломско шосе" и 3.2 млн.
лв. за подмяна на електромери и часовници.
За реализиране на всички
належащи ремонтни дейности по обектите в столицата са необходими близо
93 млн. лв. само за 2011 г.,
посочват от електроразпределителното дружество.
Сумата е почти три пъти
по-голяма от средствата,
които компанията може
да отдели при настоящата
средногодишна инвестиционна програма, одобрена
от ДКЕВР, посочват оттам.
Преди време от ЧЕЗ настояваха държавният регулатор
да им разреши да направят
по-големи от разрешените
към момента инвестиции.

▶ млн. лв. ще бъдат вложени в подмяната на
електромери и часовници, съобщават от ЧЕЗ
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Mastercard и Visa ще предоставят
на ЕС данни за транзакции
Мярката е част от
плана за разследване
на финансирането
на терористични
дейности в Европа
Компаниите за кредитни
карти като Mastercard и
Visa вероятно ще бъдат
принудени от европейските власти да предоставят
данни за транзакциите, които извършват, съобщава
Reuters. Мярката е част от
плана за разследване на
финансирането на терористични дейности в Европа.
Изпълнителната комисия
на ЕС планира създаването
на механизъм за събиране и
наблюдение на финансова
информация, свързана с
подозренията за тероризма.
Тези мерки са огледални на
усилията на САЩ.
Следени навсякъде

Според плана европейските следователи подобно
на американските си колеги ще могат да разчитат на данни за банковите
трансфери, събирани от
Дружеството за световни
междубанкови финансови
телекомуникации (SWIFT).
Според някои европейски
представители програмата
може да се разшири и да
обхване и други източници
на информация за средства,
използвани от заподозрени
в тероризъм, като компании
за кешови трансфери. Член
на комисията, пожелал анонимност, е потвърдил пред
Reuters, че кредитните компании също е много вероятно да бъдат включени.
Война срещу
тероризма

Американските следовате-

▶Законодателите
в ЕС настояваха
за създаването
на специалната
европейска система
за проследяването на
парите
снимки bloomberg

ли за първи път започват
да проследяват пътя на парите, свързани със заподозрени в тероризъм лица
след атентатите на 11 септември 2001 г. Те твърдят,
че събраните данни са помогнали за разследването
на редица атаки в Европа,
включително бомбеното
нападение в Мадрид през
2004 г. и в Лондон през
2005 г.
Законодателите в ЕС на-

стояваха за създаването на
специалната европейска
система за проследяването на парите, които финансират тероризма. Те се
опасяват от изтичане на
поверителна информация,
когато данните се споделят със следователи извън
Европа.
Съмнения

Тези притеснения спънаха
миналогодишните прего-

вори между ЕС и САЩ
за споделяне на данни за
банковите преводи, предоставяни от SWIFT. Европейският парламент
реши да наложи вето на
сделката, преди Вашингтон се съгласи за повече
гаранции за неприкосновеността на личния живот.
Европейските законодатели изразиха притеснения,
че подаването на голямо
количество лични данни

на граждани на ЕС в “насипно състояние” нарушава правата им.
Като част от сделката,
даваща на Вашингтон достъп до данните на SWIFT,
САЩ се ангажират да помогнат на ЕС да създаде
своя собствена програма
за проследяване на съмнителни пари.
Създаването на европейска програма ще успокои
част от опасенията, но

Toyota обединява две
от подразделенията си
в Япония
Компанията
произвежда 43% от
автомобилите си в
страната
Toyota ще обедини подразделенията си за производство
на коли в Северна Япония,
за да повиши ефективността
си. Най-големите производители и дъщерни дружества на гиганта Toyota Auto
Body и Kanto Auto Works са
се съгласили да се обединят
чрез размяна на акции, се
казва в съобщение на Toyota,
цитирано от Bloomberg.
Очаква се до юли 2012 г.
Тoyota да ги обедини заедно
с други два свои производителя. Toyota е произвела 43%
от автомобилите си в Япония през последната година,
докато Honda Motor и Nissan

Motor произвеждат на острова 30%. Целта на Toyota
e да увеличи печалбата си
на вътрешния пазар.
“Сливането е наложително”, коментира чужд анализатор пред Bloomebrg.
Kanto Auto, Central Motor и
Toyota Motor Tohoku Corp.
ще обсъдят обединието
си с Toyota Motor до юли
2012 г.
Toyota разполага с три
завода в Япония: в Ячи,
където е префектурата
(японска административна
единица), в Кюшу, разположена в южната част на
Япония, както и в Северна
Япония.
Работниците ще
запазят работата си

Няма да има съкращения
на работни места в под-

разделенията, коментира
вицепрезидентът на Toyota
Атсуши Ними. Автопроизводителят обаче ще даде за
скрап някои от остарелитe
си фабрики. Все още не е
ясно кои ще са те и кога ще
бъдат затворени.
Целта на сливането е
Toyota да продължи да
поддържа производство от
3 млн. коли в Япония, каза
Ними, който отговаря за
глобалната продукция на
автопроизводителя. Приходите на компанията от
голяма степен зависят не
само от ефективното производство, но и от йената.
Когато тя поевтинява на
международните пазари,
това прави продукцията
на Toyota по-изгодна и обратно скъпата йена вреди
на износа. Компанията се

процесът е вероятно да
отнеме години. Правителствата на отделните държави членки, както и Европарламентът, ще трябва
да решат как точно ще
бъдат събирани и използвани данните. Европейската комисия ще предложи няколко варианта за
създаването на механизма
с различна степен на участие на страните членки.
Филип Буров

стреми да бъде печеливша
при обменен курс 80 JPY
за 1 USD, но смята 85 JPY
за 1 USD за още по-добро
равнище. Йената вчера се
изкачи до 78.50 JPY за 1
USD, което е най-високият
курс от 17 март.
Предизвикателства

Стискаме зъби, опитвайки
се да предпазим
производствените си мощности в
Япония
Акио Тойода,
президент на Toyota

Производствената ситуация е сложна в Япония,
но аз реших, че трябва да
сторим каквото трябва, за
да подсигурим доброто си
бъдеще”, каза президентът
на Toyota Акио Тойода.
“Стискаме зъби, опитвайки
се да предпазим производствените си мощности в
Япония”, призна той.
Докато Toyota се стреми
да запази работни места,
финансовият директор на
компанията Сатоши Озава
каза, че производителят
трябва да преразгледа баланса между вътрешното
и външното производство.
Продукцията на Тоуота за
2010 г. заедно с производителя на камиони Hino
Motors и производителят
на леки коли Daihatsu Motor
стигна 3.7 млн. единици.
Филип Буров
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Райфайзен-Европлюс-Облигации
Райфайзен-Глобални-Облигации
Райфайзен-Глобален-Балансиран
Райфайзен-Европейски-SmallCap-Kомпании
Райфайзен-Глобален-Акции
Райфайзен-Източноeвропейски-Акции
Райфайзен-Евразия-Aкции
Райфайзен-НововъзникващиПазари в Акции
Райфайзен-Русия-Акции

консервативен
консервативен
балансиран
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен

Райфайзен-Енергийни-Акции
Райфайзен-Инфраструктурни-Акции
Райфайзен-Активни-Стоки
Райфайзен-Защита От Инфлация-Фонд
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високодоходен
високодоходен
консервативен
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УНГАРСКИ ФОРИНТ
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ
източник: БФБ
източник:
източник:
Bloomberg
БФБ
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ
ИНДИЙСКА РУПИЯ
ЯПОНСКА ЙЕНА
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН
ЛИТОВСКИ ЛИТАС
до 15.00 ч. на 12.07.2011 г.
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ
МЕКСИКАНСКО ПЕСО
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ
11,98
11,92
11,87
11,84
11,69
11,69			
НОРВЕЖКА КРОНА
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР
83,75
83,34
82,94
82,53
81,31
81,31			
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
789,37
785,54
781,71
777,88
766,38
766,38			
ПОЛСКА ЗЛОТА
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ
183,17
182,30
181,43
180,56
174,45
174,45			
РУСКА
РУБЛА
171,09
170,27
169,45
168,62
164,51
164,51			
ШВЕДСКА КРОНА
332,48 330,90
329,32
327,73
316,65
316,65			
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР
ТАЙЛАНДСКИ БАТ
194,45
193,52
192,60
191,67
185,19
185,19			
ТУРСКА ЛИРА
251,43
250,24
249,04
247,84
239,46
239,46			
ЩАТСКИ ДОЛАР
93,85
93,40
92,96
92,51
89,38
89,38			
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД
ЕВРО
189,11
188,20
187,30
186,40
180,10
180,10			

EUR
EUR
EUR 130,56
EUR 120,44
EUR 127,19

129,93
119,86
126,58

129,31
119,29
125,96

128,68
118,71
125,34

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки

Петрол

USD/тр. у.

125,54
114,70
123,49

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
1,43949
10 8,56168
1
1,39632
1
1,61519
10
2,10182
100 8,05200
10 2,62232
1
2,18993
10
1,74383
10 2,65233
1000 7,30878
10000 1,58013
10
3,97931
100 3,02596
100 1,69541
1000 1,26477
10 5,66448
1
2,75702
10
1,15275
10 4,49090
10 2,48628
1
1,10875
100 3,13274
10 4,90946
10 4,61596
100 4,85842
10
2,13635
1
1,10244
100 4,45844
10 8,41036
1
1,35850
10 2,00724
1
1,95583

125,54			
Валутният курс за митнически цели е курсът
на БНБ определен в предпоследната сряда от
114,70			
месеца и публикуван този или на следващия ден,
123,49			
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 19.07.2011 г.

▶ Котировки на взаимните фондове
Фонд
Аврора Капитал АД
Аврора кепитъл - балансиран
Аврора кепитъл - global commodity fund
ДФ Аврора Кепитъл Югоизточна Европа
Актива Асет Мениджмънт АД
Дф Актива Високодоходен
ДФ Актива Балансиран
„Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД 1
Алфа Индекс Имоти
Алфа Индекс Топ 20
Алфа Избрани Акции
Алфа Паричен Пазар
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 03.06.2011 до 12.06.2011
Лимитиран период” от 13.06.2011 до 10.09.2011
Сентинел Асет Мениджмънт АД
Договорен фонд Сентинел - Рапид
Договорен фонд Сентинел - Принсипал
Стандарт Асет Мениджмънт АД
ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд
ДФ Стандарт Инв. Високодоходен Фонд
ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд
ДФ Стандарт Инв. Консервативен Фонд
Статус Капитал АД
Статус Нови Акции
Статус Финанси
ДФ Статус Глобал ETFs
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД
ИД Ти Би Ай Евробонд
ДФ Ти Би Ай Комфорт
ДФ Ти Би Ай Хармония
ДФ Ти Би Ай Динамик
ДФ Ти Би Ай Съкровище
ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД
ЦКБ Лидер
ЦКБ Актив
ЦКБ Гарант
Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД
ДФ Юг Маркет Максимум
ДФ Юг Маркет Оптимум

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

Начало на публ.
предлагане

Смесен - балансиран
5.0153
5.0404		5.2159
5.0153
4.9150			
1.24%
10.37%
8.69%
-18.00%
фонд в акции
7.6445
7.6827		7.9503
7.6445
7.4916			
1.12%
10.19%
17.39%
-7.45%
фонд в акции
10.2476
10.4013		10.6575
0.0000
0.0000			
0.65%
0.10%
1.23%
1.36%
													
фонд в акции
2.3425				 2.3425				
4.66%
29.20%
5.99%
-47.16%
Смесен - балансиран
2.6978				 2.6978				
2.91%
25.82%
2.57%
-41.25%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

фонд в акции
0.5994				 0.5934				
-2.91%
13.13%
5.24%
-9.39%
фонд в акции
0.5827				 до 1 месец		над 1 месец		
9.33%
13.13%
13.78%
-10.46%
					 0.5797		 0.5667						
фонд в акции
0.4404				 0.4318				
6.96%
9.10%
22.01%
-20.02%
Фонд на паричен пазар 1097.2823				 до 180 дни		 над 180 дни		
2.63%
13.13%
5.20%
5.00%
					 1095.6364		 1064.3638						

17.04.2006
16.08.2006

Фонд на паричен пазар 11.7237		
11.7178		 11.7002
11.7119
11.7119
11.7178
2.15%
0.73%
5.20%
5.91%
Смесен - балансиран
11.1864		
11.1307		 11.0194
11.0750		
0.0000
3.14%
10.83%
5.08%
3.99%
фонд в акции
10.5010		
10.4488		 10.2921
10.3443		
0.0000
3.99%
12.53%
8.91%
1.62%
													
Смесен - балансиран 14.4858				 14.3424				
5.85%
7.13%
8.84%
6.67%
фонд в акции
8.5621				 8.4773				
6.20%
11.08%
9.82%
-2.55%
фонд в акции
3.7266				 3.6897				
-14.86%
13.83%
-24.80%
-17.87%
фонд в акции
8.1234				 7.8868				
1.05%
11.21%
5.57%
-6.68%
фонд в акции
11.3424				 11.0120				
0.63%
11.49%
7.49%
2.85%
Фонд на паричен пазар 12.6221				 12.6221				
2.88%
0.26%
6.39%
7.77%
					 до 2 г.		
над 2 г.						
Смесен - балансиран 81.8069				 81.5206		
81.8069		
-1.08%
0.83%
2.22%
-3.92%
фонд в акции
49.2492				 49.0030		
49.2492		
0.90%
1.67%
6.57%
-10.94%
фонд в акции
63.9408				 63.6211		
63.9408		
-1.03%
0.95%
1.09%
-9.56%
													
фонд в акции
96.3303				 94.8961				
-1.96%
2.89%
-6.59%
-1.01%
Смесен - балансиран 75.4907				 74.3667				
-4.79%
1.31%
-9.43%
-7.11%
													
фонд в облигаци
1.35974				 1.35702				
2.00%
0.63%
5.08%
5.60%
Смесен - балансиран
1.13403				 1.12725				
3.31%
3.65%
8.12%
2.21%
фонд в акции
0.79935				 0.78748				
3.59%
7.79%
11.84%
-4.26%
Смесен - консервативен 0.77501				 0.77037				
2.63%
2.95%
6.32%
-7.40%
Смесен - консервативен 1.07832				 1.07509				
2.05%
0.32%
3.28%
3.41%
Смесен - балансиран
101.5964				
Смесен - балансиран
103.7324				
фонд в акции
86.5690				
Фонд на паричен пазар 129.1858				
Смесен - консервативен 95.8696				
Смесен - консервативен 111.5151		
111.4037		
фонд в акции
102.7674		
101.7499		

100.5854				
102.7002				
85.2802				
129.1858				
95.4865				
111.0695		
111.4037		
100.7324		
101.4955		

1.74%
-0.43%
2.29%
3.59%
1.10%
3.17%
1.23%

6.02%
5.79%
8.20%
0.31%
1.90%
0.26%
N/A

2.08%
-2.02%
2.73%
7.45%
3.39%
5.81%
N/A

0.19%
0.59%
-1.26%
7.16%
-1.25%
5.45%
2.66%

фонд в акции

5.1453 				 5.1145 				
5.77%
7.92%
16.12%***
5.16%
до 100 000 лв от 100 001 до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.
фонд в акции
1.0336
1.0285 		1.0260
1.0208 				
9.13%
13.64%
17.30%***
1.10%
													
Смесен - консервативен 10.0861				 10.0659				
0.66%
0.28%
0.76%
0.68%
Смесен - балансиран
18.5677 				 18.4381 				
5.27%
7.56%
8.56%
9.57%
фонд в акции
11.4927				 11.3329 				
6.14%
9.05%
8.31%
2.43%
													
фонд в акции
1.1452 				 1.1283 				
0.64%
9.46%
-0.41%
1.01%
фонд в акции
0.8267 				 0.8145				
-1.65%
14.37%
13.13%
-4.21%
фонд в акции
1.0580 				 1.0424				
-2.57%
9.62%
15.35%
1.15%
до 100 000 лв.		
над 100 000 лв.										
фонд в облигаци
133.6217		
133.4220		 133.1557				
1.15%
3.03%
2.64%
5.67%
Смесен - балансиран
14.3165		
14.3165		 14.1748				
-0.03%
7.95%
-5.35%
1.78%
фонд в акции
0.7619		
0.7545		 0.7470				
-0.98%
14.80%
7.99%
-5.46%
													
Смесен - балансиран 865.2309				 858.7578				
5.43%
4.04%
10.36%
-4.53%
фонд в акции
770.8857				 765.1185				
4.70%
4.34%
10.20%
-7.93%
													
фонд в облигаци
11.8873				 11.8873				
2.99%
1.01%
6.36%
3.22%
Смесен - балансиран 133.1371				 133.1371				
6.79%
5.82%
16.00%
3.57%
фонд в акции
8.0352				 8.0352				
11.23%
10.70%
28.28%
-3.93%
фонд в акции
10.9669				 10.9669				
5.40%
3.77%
10.60%
3.84%
											
фонд в акции
7.8919				 0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
за поръчки до 100 000 лв		
за поръчки над 100 000 лв
фонд в акции
0.5582		
0.5554		 0.5526				
-1.31%
9.33%
12.70%
-14.90%
Смесен - балансиран
0.7642		
0.7615		 0.7588				
0.26%
4.48%
4.96%
-7.20%
Смесен - консервативен10338.0000		
1.0323		 1.0308				
2.49%
1.13%
4.68%
0.88%
до 50 000 лв / 40000 USD		
над 50 000 лв / 40000 USD										
Фонд на паричен пазар 1.3218		
1.3198
1.3178				
2.89%
0.12%
5.72%
5.35%
фонд в облигаци
1.3343		
1.3303
1.3263				
2.19%
0.38%
4.63%
5.50%
Смесен - балансиран
0.8758		
0.8723
0.8688				
0.59%
3.70%
2.90%
-2.53%
фонд в акции
0.6221		
0.6190
0.6159				
-2.57%
6.46%
-0.37%
-8.61%
Смесен - балансиран
0.7453		
0.7423
0.7393				
3.33%
5.99%
2.91%
-8.35%
Фонд на паричен пазар												
0.0000		
0.0000
0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
1.0765		
1.0754
1.0216				
2.64%
0.20%
5.25%
5.05%
Фонд на паричен пазар 1.2095			
1.2095				
1.54%
0.16%
3.18%
3.70%
Смесен - балансиран
1.0516			
до 90 дни		
над 90 дни		
0.70%
3.01%
4.18%
0.71%
				
1.0359		
1.0464						
							
Смесен - балансиран
8.2165			
8.2165				
6.24%
8.04%
17.55%
-3.59%
фонд в акции
6.8935			
6.8935				
4.59%
9.23%
12.88%
-6.69%
фонд в акции
2.6817			
2.6817				
-10.51%
10.71%
-4.37%
-26.50%
Смесен - консервативен 9.7691			
9.7691				
-7.47%
5.17%
5.30%
-0.90%
клас А за поръчки клас А за поръчки клас А за поръчки
клас В
Клас А Клас В при изпълнена Клас В при прекратена
до 20000 лв
над 20000 до 300000
над 300000				
инв. схема
инв. схема
фонд в акции
0.7398
0.7362
0.7344
0.7289
0.7289
0.7325		 0.7143
-3.80%
8.97%
1.38%
-5.96%
фонд в акции
0.4006
0.3986
0.7344
0.3947
0.3947
0.3967		 0.3868
-5.44%
10.71%
-1.57%
-19.86%
за поръчки до 250 000 евро		
за поръчки над 250 000 евро
Цена
					
фонд в акции
110.9158		
109.5532		
108.7357		
-4.46%
13.14%
11.56%
7.52%
								
фонд в облигаци
317.7772				 316.8252				
1.23%
3.51%
-0.72%
6.16%
13.6298				 13.3613				
2.93%
3.14%
2.67%
5.46%
Смесен - балансиран
12.3937				 12.0292				
2.87%
5.62%
3.39%
3.58%
фонд в акции
9.0969				 8.8293				
3.43%
9.06%
11.82%
-1.97%
Смесен - балансиран
21.5384				 21.5384				
3.28%
5.09%
5.62%
1.99%
													
фонд в акции
6.8071				 6.7731				
-2.04%
8.52%
5.42%
-8.92%
Смесен - балансиран
8.2073				 8.1663				
-2.51%
8.61%
4.58%
-4.69%
фонд в облигаци
12.4670				 12.4359				
5.06%
7.17%
9.55%
5.82%
													
фонд в акции
1.2482				 1.2232				
2.07%
5.66%
7.65%
4.71%
Смесен - балансиран
1.1400				 1.1286				
4.71%
5.05%
11.61%
4.33%

12.11.2007
12.11.2007

Валута

Код

За

Евро

EUR

1

Стойност
1,96

Разлика
0

Австралийски долар	

AUD

1

1,48304

-0,00045

Бразилски реал	

BRL

10

8,81759

-0,02952

Канадски долар	

CAD

1

1,44587

0,00607

Швейцарски франк	

CHF

1

1,67236

-0,00646

Китайски ренминби юан	

CNY

10

2,14865

-0,01727

Чешка крона	

CZK

100

8,02688

-0,03906

Датска крона	

DKK

10

2,62278

0,00029

Британска лира	

GBP

1

2,21674

0,00088

Хонконгски долар	

HKD

10

1,78398

-0,01174

Хърватска куна	

HRK

10

2,63093

0,00389

Унгарски форинт	

HUF

1000

7,24704

-0,05356

Индонезийска рупия	

IDR

10000

1,62683

-0,00403

Израелски шекел

ILS

10

4,02932

-0,01148

Индийска рупия	

INR

100

3,12184

-0,00804

Исландска крона	

ISK			

0,00000

Японска йена	

JPY

100

-0,00472

KRW

1000

1,31076

0,00097

LTL

10

5,66448

0,00000

Южнокорейски вон	
Литовски литаc	
Латвийски лат	

1,75175

LVL

1

2,75819

0,00078

Мексиканско песо	

MXN

10

1,18276

-0,00118

Малайзийски рингит	

MYR

10

4,59741

-0,01921

Норвежка крона	

NOK

10

2,49611

-0,02040

Новозеландски долар	

NZD

1

1,14772

0,00034

Филипинско песо	

PHP

100

3,23315

-0,00987

Полска злота	

PLN

10

4,83578

-0,01559

Нова румънска лея	

RON

10

4,55321

-0,01350

Руска рубла	

RUB

100

4,92311

-0,01735

Шведска крона	

SEK

10

2,11982

-0,00400

Сингапурски долар	

SGD

1

1,13665

-0,00311

Тайландски бат	

THB

100

4,59579

-0,01549

Нова турска лира	

TRY

10

8,41217

-0,05426

Щатски долар	

USD

1

1,38977

-0,00975

Южноафрикански ранд	

ZAR

10

2,01445

-0,01085

Злато (1 трой унция)

XAU

1

2180,01000

16,12000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 14.07.2011 година.
Тези курсове се основават на чл. 29, ал. 2 от Закона за БНБ и референтните курсове на ЕЦБ
за съответния ден, и се прилагат за целите на статистическата и счетоводната отчетност.

▶ Валути спрямо евро
ВАЛУТА

Код

Купува

Продава

Hай-висока

Hай-ниска

Currency

Code

Buy

Sell

High

Low

10.10.2007
05.08.2009

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1,41

1,41

1,41

1,4

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

0,88

0,88

0,88

0,88

06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008

ЯПОНСКА ЙЕНА

14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008
20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007
04.01.2007
25.06.2007
01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009

JPY

111,83

111,85

111,9

109,63

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1,16

1,17

1,17

1,16

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

7,81

7,81

7,85

7,8

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

9,17

9,17

9,24

9,17

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1,35

1,36

1,36

1,35

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1,31

1,31

1,32

1,31

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

267,65

267,86

270,26

267,74

ЧЕШКА КРОНА

CZK

24,33

24,34

24,43

24,15

РУСКА РУБЛА

RUB

39,71

39,74

39,81

39,55

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

4,01

4,02

4,06

4,02

Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 13.07.2011 г.

07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010
08.07.1999
01.06.2009
01.06.2010
28.09.2004
05.01.2006
10.05.2004
04.10.2006
23.11.2007
04.05.2006
17.12.2004
04.05.2006
09.05.2008
09.05.2008
30.01.2006
30.01.2005
30.01.2006
30.01.2009

Нетна стойност
Емисионна
Цена при
на активите на
стойност
обратно
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 14/07/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,253358
€ 1,278425
€ 1,247091
ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес
€ 0,916445
€ 0,934774
€ 0,911863
Фонд на фондовете
ОТП - Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции
€ 0,852569
€ 0,869620
€ 0,848306
от развиващи се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 11/07/2011 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 изкупуване - 0.50% от НСАД.
Цени за 1 дял за 14/07/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,167837 лв.
1,167837 лв.
1,167837 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 14/07/2011 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

25.06.2009

www.sentinel-am.bg

19.11.2007
19.11.2007
19.11.2007
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
11.02.2008
19.01.2010

15.11.2005
12.09.2005
01.03.2006
01.03.2006
05.04.2007
12.12.2008
22.05.2006
02.05.2007

тел. 02/ 980 14 26

Стойност за един дял 13.07.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0516 лв.

Сентинел - Рапид

1,2095 лв.

01.06.2007
01.06.2007
04.09.2007
18.09.2006
10.06.2008

Източник: БАУД (www.baud.bg)

до 90 дни

над 90 дни

1.0359 лв.

1.0464 лв.

1,2095 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
0,70 %

4,18 %

1,54%

3,18 %

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 12 юли 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 14.07.2011 г.

03.05.2010
17.11.2003
27.12.2005
27.12.2005
07.09.2005
08.10.2007

Цена на обр. изк.

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)

N/A
13.6097
12.3755
9.0835
Ти Би Ай Евробонд
318.4118
N/A
12.3330
9.0523
Ти Би Ай Комфорт
319.9983
13.4955
N/A
9.0077
Ти Би Ай Хармония
319.9983
13.4955
12.2722
N/A
Ти Би Ай Динамик
Цените са в лева и са валидни за поръчки, подадени предишния работен ден. Разходите за емитиране на една акция или
един дял са включени в горепосочените цени.
Цената на обратно изкупуване на една акция/един дял на съответния фонд, от който е прехвърлянето е равна на Нетната стойност на активите на една акция или на един дял на този фонд.
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Регионални
индекси

Бенчмаркът на БФБ се понижи

Sofix: 412.79

-0.26%

Основният македонски индекс отчете
спад

MBI10: 219.91

-0.54%

Основният сръбски индекс се оцвети
в зеле но

BELEX15: 726.40

+0.02%

Число на деня

Европейски индекси Понижение

Повишение

Обем

Германският индекс отбеляза силен
скок

Commerzbank

BMW

▶ се понижиха отново
акциите на германската
банка и се котираха на 2.68
EUR

▶ се повишиха акциите на
германския автомобилен
концерн и достигнаха 70.11
EUR

402 296
▶ акции на “Доверие Обединен холдинг” бяха изтъргувани на
БФБ, като цената на книжата се повиши с 1.70%

DAX: 7269.92

+1.34%

Американският бенчмарк регистрира
повишение

Dow Jones: 12 599.80

+1.23%

Японският измерител се оцвети в
зелено

Nikkei 225: 9963.14

+0.37%

0.74% 4.27%

Златото достигна нов исторически
рекорд заради кризата в Европа
Ирландия стана
третата страна от
еврозоната след
Португалия и Гърция
с понижен кредитен
рейтинг
Повишеното търсене, предизвикано от европейската
дългова криза, покачи цената на златото до рекордни
стойности на борсите в Ню
Йорк и Лондон. Преди дни
Ирландия стана третата
страна от еврозоната след
Португалия и Гърция, чийто кредитен рейтинг беше
намален под инвестиционния праг. Притесненията
от банкрут в еврозоната,
ускоряващата се инфлация
и отслабващият долар допринесоха за това златото
да достигне най-високата
си цена за всички времена,
измервана в евро.
Стойност

Фючърсите на злато за доставка през август скочиха с цели 17.40 USD, или
1.1%, до 1579.70 USD за
унция на борсата Comex
в Ню Йорк. Предишната
рекордна стойност беше

достигната на 2 май. Златото с незабавна доставка
се покачи до 1578.72 USD
за унция, преди да спадне
леко до 1573.25 USD.
Златото е с 11% по-скъпо
тази година, като ценният
метал се е насочил към
единадесета поредна година на ръст, най-дългият непрекъснат период от 1920
г. насам в Лондон. Във
вторник златото поскъпна
до 1123.50 EUR, или 988.33
GBP, след като европейските финансови министри
не успяха да се договорят
за изход от финансовата
зараза, която заплашва да
се прехвърли в Италия от
Гърция, Ирландия и Португалия.
Рейтингите падат

Преди два дни кредитната
агенция Moody’s намали
рейтинга на Ирландия от
Baa3 на Ba1, позовавайки
се на възможността страната да се нуждае от допълнителна финансова помощ.
Цената на осигуряването на
дългове от Италия, Испания
и Португалия се повиши до
рекордно ниво тази седмица. Повече от година, след
като Международният ва-

СНИМКи bloomberg

лутен фонд и Европейският
съюз дадоха на Гърция спасителен пакет на стойност
110 млрд. EUR, те обмислят

Интерес

нови възможности за осигуряване на допълнителна
помощ. МВФ приветства
решението на финансовите

гръцки и европейски партньори, каза управляващият
директор на фонда Кристин
Лагард. 

Петролът поскъпна заради
по-голям спад в запасите
Данните за бърз
растеж на китайската
икономика също
предизвикаха скок в
цените
Фючърсите на суровия петрол поскъпнаха, след като
доклад на американското
правителство показа, че запасите са спаднали повече
от очакванията. Доставките
са спаднали с 3.12 млн.
барела до 355.5 млн. през
завършилата на 8 юли седмица, съобщи енергийното
министерство в седмичния
си доклад.

▶ Китай, който е на второ място по внос на царевица в света, може да удвои
покупките си до рекордни нива. Увеличаване на запасите и овладяване на найбързата от три години насам инфлация са основните причини за това. Очаква се
страната да купи 5 млн. тона през тази година. През 2010 г. Китай е купил 2 млн.
тона. Намаляването на обработваемата земя и недостигът на вода в страната
са част от факторите, обясняващи 6.4-процентната инфлация, отчетена през
юни

министри от еврозоната да
опазят финансовата стабилност на региона и обеща да
работи отблизо със своите

Очаквания

Прогнозите на анализаторите бяха, че спадът на
запасите ще е в размер на
1.5 млн. барела.
Суровият петрол с доставка през август поскъпна с 59 цента, или 0.6%,

до 98.02. USD за барел
на Нюйоркската борса
след оповестяването на
данните от доклада. Фючърсите поскъпнаха и след
като друг доклад показа,
че китайската икономика е нараснала с по-бързи темпове от очакваното
през второто тримесечие,
а Международната енергийна агенция обяви, че
предвижда повишаване на
потреблението.
Брутният вътрешен продукт и индустриалното
производство на Китай
са нараснали с 9.5%, като
прогнозите на анализаторите бяха за растеж от 9.3%.
През първите три месеца на
годината растежът на Китай е 9.7%, но през миналия
месец производството беше
спаднало до най-ниските си
нива от май 2010 г. насам.
Ръстът на търсенето на
петрол в световен мащаб

ще се ускори през 2012 г.,
което вероятно ще окаже
натиск върху Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) да
увеличи производството,
заявяват от Международната енергийна агенция в
месечния си пазарен доклад.
Потребление

Консумацията на суров
петрол през следващата
година ще бъде средно 91
млн. барела на ден, което
е увеличение с 1.5 млн.
барела, или 1.6%, спрямо
2011 г. Тези прогнози се
различават от очакванията
на ОПЕК, че търсенето на
суров петрол ще нараства
с по-бавни темпове през
следващата година, тъй като консумацията намалява в Европа и се забавя в
останалите индустриални
страни. 
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Конкурент на Zynga купува
компания за онлайн игри

1.3

Electronic Arts
Inc придобива
производител на
онлайн игри, за да
повиши дела си в
социалните мрежи
Electronic Arts Inc купува
PopCap Games за 1.3 млрд.
USD, съобщава Reuters.
Това е опит на големия
производител и разпространител на видеоигри да
увеличи портфолиото си
от социални и ежедневни
игри, за да се конкурира
по-успешно със Zynga
Inc. EA обяви, че ще плати
около 650 млн. USD в брой
и 100 млн. USD в обикновени акции предварително
за производителя на популярните игри Bejeweled и
Plants vs. Zombies. Ако до
две години PopCap достигне определено ниво,
Electronic Arts ще платят
още 550 млн. USD.
Преход към
дигиталната епоха

Компанията инвестира все
повече в дигитално съдържание, откакто потребителите купуват по-малко игри
на дискове за своите игрови
конзоли. Компаниите за видеоигри сега предлагат на
потребителите опцията да
играят безплатно или на
много ниски цени чрез мобилните си телефони, персоналните компютри и социалната мрежа Facebook.
Главният финансов директор на EA Ерик Браун
обяви, че сделката ще подпомогне по-добрата конкуренция със Zynga. Zynga
подаде заявка за първично
публично предлагане (IPO)
на 1 юли за 1 млрд. USD.
“Това ще ни осигури по-голямо присъствие в игрите
на социалните мрежи”, коментира Браун сделката.
Акциите на компанията

▶ млрд. USD може да
струва на Electronic Arts
придобиването на PopCap
Games

1

▶ млрд. USD печалба от
дигиталния си бизнес
планира да реализира Electronic Arts

▶Производителят и
разпространител на видеоигри Electronic Arts се
стреми да увеличи портфолиото си от социални
и ежедневни игри, за да
се конкурира по-успешно
със Zynga Inc.
снимка bloomberg

поевтиняха, след като инвеститорите се отдръпнаха от стратегията на EA.
Според анализатора Тод
Мичъл онлайн игрите носят по-малко пари от “опакованите”, като например
“Madden NFL”. През 2009
г. Electronic Arts придоби
и производителя за игри за
социални мрежи Playfish за
400 млн. USD.
Когато Zynga излезе
на борсата

“Изглежда, инвеститори-

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ОБЯВА
Главна Дирекция „Програмиране на регионалното развитие”,
Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013г. (УО на ОПРР)
гр. София, „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19
Във връзка с необходимостта от наемане на външни специалисти, оказващи техническа подкрепа на УО на ОПРР за управление и изпълнение на
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. (ОПРР)
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за външен специалист – 1 брой, за осъществяване на дейност - технически асистент в отдел „Южен централен район” на Главна дирекция
„Програмиране на регионалното развитие” по Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007-2013г. в Министерството на регионалното
развитие и благоустройството /МРРБ/.
Информацията относно минималните изисквания за кандидатстване,
срока, датата и място на подаване на документи, както и провеждането
на интервю с допуснатите кандидати е публикувана на електронната
страница на ОПРР – в секция обяви www.bgregio.eu, и в секция обяви на
Интернет страницата на МРРБ – www.mrrb.government.bg.

те купуват много акции
напоследък, като доста от
тях придобиват на високи
цени”, коментира Мичъл.
Поне един от акционерите
е доволен от сделката и
вярва, че след като производителят на игри за
Facebook Zynga излезе на
борсата, акциите на EA
ще повишат цената си и
сделката с PopCap ще се
изплати.
“След като Zynga излезе, придобиването ще
изглежда като сделката на

века”, каза Лари Хавърти,
мениджър в една от компаниите акционери. “EA
ще бъде единствената възможност за инвеститори
да участват в явлението
“ежедневни игри” освен
Zynga”, добави Хавърти.
Плановете на Zynga за
IPO заедно с придобиването на PopCap подсказва
на инвеститорите да се
насочат към други успешни производители на видеоигри, като CrowdStar,
Wooga и Badoo, считат

други анализатори.
Сделка
на цената на...

EA обяви, че сделката
няма да се отрази на приходите на компанията за
тази година, но ще добави
по 10 цента на акция към
дела на компанията до
2013 г.
Главният изпълнителен
директор на Electronic
Arts Джон Ричитело каза
в интервю, че PopCap ще
помогне на компанията

да достигне целите си и
да направи печалба от 1
млрд. USD от дигиталния
си бизнес.
Очаква се сделката да
приключи през август,
обявиха от EA. Сиатълската компания PopCap
е печеливша още от създаването си преди 10 години. Тя има приходи от
100 млн. USD за 2010
г. Компанията създава
лесни игри за Facebook,
RenRen, Android, iPhone
и iPad. 

Carrefour очаква ръст на печалбата
на развиващите се пазари
Френската верига
магазини обаче
прогнозира спад
на приходите си на
местния пазар

Френската верига магазини
Carrefour обяви, че очаква увеличение на печалбата си на развиващите се
пазари, пише Wall Street
Journal. Междувременно
компанията бележи спад на
продажбите във Франция и
очаква спад в приходите.
За второто тримесечие на
годината продажбите й са
се увеличили с 1.6% до
22.4 млрд. EUR спрямо 22.1
млрд. EUR през миналата
година. Carrefour е втората

по големина верига магазини след Wal-Mart Stores.
Компанията очаква оперативна печалба на стойност около 760 млн. EUR
за първото полугодие. През
миналата година оперативната печалба е възлизала на
989 млн. EUR. Причините
за очаквания спад са повисоките цени за доставки,
в частност във Франция и
по-ниският пазарен дял.
На родния пазар

“Бяхме засегнати от повишената конкурентна среда,
която се засили през май и
юни”, обяви главният финансов директор Пиер Бошю. Ефектите вероятно ще
се проявят през годината.

Бошю каза, че Carrefour
е неспособен да изпълни
целите си за повишаване
на продажбите и оперативната печалба. Компанията реализира 44% от продажбите си във Франция.
Продажбите се повишиха
с 1.6% до 9.86 млрд. EUR
заради по-високите цени
на газа, тъй като повечето
от магазините разполагат с
газстанции.
Усилията на веригата да
възроди потъващите супермаркети се оказаха несъвместими с потребителите.
По-ниските продажби на газ
и влиянието на по-късния
Великден доведоха до спад на
продажбите с 3.3% и Carrefour
загуби пазарен дял.

И все пак има проблем

Все пак Carrefour има проблеми и на някои от развиващите се пазари. Продажбите
в Китай, другият основен
развиващ се пазар, на който
залагат търговците, отбелязаха почти нулево ниво.
Веригата магазини обяви,
че причината за спада е въвеждането на нов закон, който забранява намаленията
в цените на нехранителни
продукти - електроуреди,
мебели, облекла. 

760

▶млн. EUR оперативна печалба очаква компанията
за първото полугодие
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Рекламите в Twitter
ще станат по-видими

Рекламни туитове
ще се показват в
хронологията на
потребителите
Нов метод за реклама ще
стартира Twitter в началото
на август. Той се нарича
“Промоционални туитове
към последователи” и позволява на рекламодателите
да покажат съобщенията си
директно на потребителите,
съобщава технологичният
сайт All Things D.
Новите реклами ще се
показват най-отгоре в хронологията на всеки потребител, който влезе в twitter.
com. Рекламните съобщения ще изглеждат и ще се
държат като нормални туитове - с появяването на нови
съобщения рекламните ще
слизат надолу в хронологията и ще се скриват.
Подобряване на
модела

Вече повече от година
Twitter продава реклама в сайта си, но тя не
е достатъчно ефективна.
Съществува възможност
потребител да прекара цял
ден в сайта, без да види
нито един рекламен туит,
тъй като обикновено те се
появяват при търсене.
Проблемът при този модел е, че повечето потребители на Twitter не използват
търсачката на сайта. С но-

вата платформа рекламодателите са сигурни, че рекламата им ще бъде видяна,
тъй като ще е най-отгоре
в хронологията. В същото
време тя ще се показва само
на хора, които вече следват
бранда, което пък осигурява интерес към нея.
С внимание за всеки

За щастие на потребителите Twitter действа внимателно с новия тип реклама. Компанията казва на
рекламодателите, че броят
рекламни туитове, които
виждат потребителите, ще е
ограничен, а и ще се изменя
според реакцията на потребителите. Освен това няма
да има от новите реклами в
официалните Twitter приложения, както и в програми
като Tweetdeck.
All Things D допълва, че
Twitter предлага новите реклами от няколко седмици,
но отказва директен коментар във връзка с плановете
си. Въпреки това се цитира
имейл от компанията, в който се твърди, че предприетите действия са “обмислени
и внимателни”, а фокусът
на новата платформа е да
бъде стойностна и за бизнеса, и за потребителите.

Снимки bloomberg

Историята

Разработките по тази система вървят още от представянето на рекламните туитове
през 2010 г., като Twitter
често твърдеше, че те идват
скоро. Така например през
февруари беше обявено, че
рекламите в хронологията ще стартират до края

на първото тримесечие на
2011 г., което очевидно не
се случи.
Странно е колко време
отне на микроблогинг
платформата да увеличи
видимостта на рекламата
си, като се има предвид
растежът на пазарната
оценка на компанията.

Също толкова странен ход
е и решението реклама
да се показва само на потребители, които следват
съответния бранд.
Все пак хора от ръководството на Twitter казаха,
че ще имат система, която
да таргетира потребителите. Тя ще позволява на

рекламодателите да намерят възприемчива публика, която да бъде цел на
рекламните туитове, дори
потребителите да не търсят или следват определени брандове. Но пък не се
очертава това да се случи
скоро.
Илия Темелков

Мърдок се оттегли от сделката за BskyB
Медийната група
News Corporation
не удържа на
обществения и
политическия натиск

Медийната група на Рупърт
Мърдок News Corporation
не удържа на обществения
и политическия натиск в
сряда и оттегли намеренията си да купи BskyB. И
трите политически партии
бяха на път да гласуват против намеренията на News
Corp., преди Мърдок да
обяви решението си.
Осуетени планове

Това осуетява плановете на
News Corp. да продължи
корпоративното си разрастване. Предложената сделка за 8 млрд. GBP беше в
готовност от година. Това
е един от първите големи
неуспехи на 80-годишния
медиен магнат, дължащ се
на задълбочилия се скандал
със закрития вестник News
of the World.

Неосъществената сделка е
голяма загуба и за Джеймс
Мърдок, който е третият
отговорен в компанията,
както и за бизнеса на News
Corp. във Великобритания.
Случилите се събития найвероятно ще предизвикат
критиката на инвеститори,
като се има предвид как
беше решен проблемът с
подслушването.

38.5 млн. GBP на сателитната телевизия. Логично
акциите BskyB паднаха с
23.5 пункта, или 3.4%, до
669 GBP за брой, веднага след като се разбра, че
сделката се разваля. Повече
от 3 млрд. GBP са загубили
BskyB вследствие скандала
в News of the World.

Неблагоприятен
климат

Решението на News Сorp.
за оттегляне от сделката
е било взето в сряда преди въпросите на министър-председателя, които се
отнасяли за телефонното
подслушване и стандартите на медиите. Вицепремиерът Ник Клег каза, че
оттеглянето от сделката е
било най-достойното и разумно решение. Клег, който
е председател на либералните демократи, беше на
път да разцепи коалицията
в правителството, преди
Дейвид Камерън да обяви,
че и той е против сделката
на гиганта. 

Заместник-председателят
на News Corp. Чейси Кери
каза, че бизнес климатът е
станал твърде неблагоприятен за сделка от такъв ранг.
“Вярвахме, че придобиването на BskyB ще ни донесе
много ползи, но е ясно, че
не можем да просперираме
при такъв климат”, каза
още Кери. Той припомни,
че News Corp. е акционер в
BskyB, както и че се гордее
с постиженията й. Заради
рязката смяна в намеренията на News Corp. компанията ще трябва да заплати

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

Eвропари

От 30 август онлайн ще се подават
проекти и по “Човешки ресурси”
До момента по
електронен път са
изпратени 3 проекта и
всички са подготвени
от Министерския
съвет
От 30 август и бенефициентите на Оперативна програма “Развитие на човешките
ресурси” ще могат да подават
европроектите си онлайн. Тогава започва набирането на
проектопредложения по три
нови процедури (вж. таблицата). От тях две са с институционални бенефициенти, а третата е насочена към висшите
училища. Месец по-късно
стартира и процедурата, която
има по-тясна насоченост към
бизнеса - предоставяне на
квалификационни услуги и
насърчаване на заетостта. На
същата дата ще бъде обявена
и тази за развитие на гъвкав
пазар на труда. До края на годината по електронен път ще
може да се подават проекти
и по Оперативна програма
“Конкурентоспосoбност”, но
към момента оттам не са обявили конкретни планове за
това, казват от Министерския
съвет.
Какво се случи досега

Услугата, свързана с онлайн подаване на европроекти, бе официално представена в средата на юни.
Тогава бе обявено, че първоначално тя ще е достъпна
само за бенефициентите по
Оперативна програма “Техническа помощ”, т.е. държавната администрация.
Тогава демонстрационно
бе изпратен и първият проект. Към момента заедно
с него броят на онлайн
подадените проекти вече е 3, показва справка за
в. “Пари”. И трите са подадени от администрацията
на Министерския съвет.

Как се подават
проекти онлайн

Подаването на европроекти
по електронен път е почти
като изпращането на писмо
по електронната поща. За
целта обаче е нужен и електронен подпис. Изпращането на документите става
чрез специалния модул в
Информационната система
за управление на средствата
от ЕС (ИСУН), който е достъпен през сайта eufunds.
bg. През системата се прикачват и изпращат документите само за минути, след
което се получава и обратно
уведомление, че проектът
е регистриран. Използването на онлайн услугата не
е задължително, уточняват
от администрацията, и ще
продължи приемането на
проекти и на гише.
Всички програми ще
са достъпни

Целта на българската администрация е до края на годината бенефициентите да
могат да изпращат проекти
по всяка една от седемте
оперативни програми. А
за следващия програмен
период 85% от документите да се приемат и подават
онлайн. Изработването и
поддръжката на системата
струва около 147 хил. лв.
По-бързо, по-евтино,
по-сигурно

Предимствата на електронното подаване на проекти
са, че се пестят време и
пари, като освен това се
създава и сигурност за бенефициентите, че проектите им не може да бъдат
изгубени, подправени или
допълнени впоследствие.
Администрацията също ще
пести време за обработването на документите на входа
на системата, както и тонове
хартия.

Проект
Започва
изграждането на
инфоцентрове за
еврофондовете
▶ До края на годината във
всичките 27 областни града
в България ще има регионален информационен център
за средствата от еврофондовете. Първите центрове
трябва да заработят още до
три месеца. Въпреки забавя-

Дарина Черкезова

снимка shutterstock

▶ Процедурите, по които ще може да се кандидатства по електронен път
Процедура

Дата на обявяване

Договарящ орган

“Подобряване планирането и оценката на политиките в Министерството на труда и социалната политика”

30 август

Министерството на труда и социалната политика

„Изграждане и въвеждане в експлоатация на национална система за електронен обмен на данни

30 август

Министерството на труда и социалната политика

30 август

Министерството на образованието, младежта и науката

в областта на социалната сигурност, за целите на Регламенти 883/2004 и 987/09 – EESSI”
“Развитие на дистанционни форми на обучение в системата на висшето образование”
„Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”

30 септември

Агенция по заетостта

„Услуги за развитие на гъвкав пазар на труда”

30 септември

Агенция по заетостта

нето - реалният старт трябваше да бъде през 2008 г., все
още има голяма необходимост
сред бенефициентите и сред
всички български граждани от
скъсяване на разстоянието
между тези, които разпределят средствата, и тези,
които ги ползват, коментира
министърът по управление на
средствата от ЕС Томислав
Дончев.
▶ За изграждането и функционирането на центровете в
продължение на 36 месеца са

предвидени 11.4 млн. лв., които
се осигуряват по Оперативна
програма “Техническа помощ”.
Покрай проекта ще бъдат
открити и 80 работни места.
При успешна реализация
информационните офиси ще
продължат да съществуват
и през следващия програмен
период.
▶ Служителите в областните инфоцентрове ще дават
информация за открити процедури по оперативните програми и възможностите за финан-

сиране на проекти по структурните и Кохезионния фонд
на ЕС. На територията на
всяка една от общините ще се
провеждат минимум 2 информационни събития за предоставяне на актуална информация на гражданите от региона.
Областните информационни
центрове ще предоставят
информационни, комуникационни, логистични и експертни,
но не и консултантски услуги
по разработване и управление
на проектите.

снимка емилия костадинова
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БНТ иска да обучава кадри и да направи
кът за децата на служителите си с европари
В момента
националната
телевизия излъчва
репортажи и
рекламни клипове за
две от оперативните
програми
Няма как да не сте засекли
поне едно рекламно клипче
или платен репортаж по
някоя телевизия, в които да
се разказва за европейските
програми и фондове. През
последните години броят
им постепенно се увеличи,
а и в бъдеще ще продължават да нарастват, тъй като
по всяка от европрограмите
се отпускат средства само
за информационни кампании и популяризиране
на дейностите, които финансират. Качеството им е
друга тема, а вие ще кажете
дали са успели да постигнат целта си - дали са провокирали интереса ви към
еврофондовете, дали са ви
разказали нещо ново, или
просто са ви накарали да
се впечатлите от това, което
е постигнато с европейски
субсидии.
От БНТ се надяват, че
ефектът действително
е реализиран или ако не
- това ще се случи през
следващата една година.
Това е периодът, в който
националната телевизия ще
излъчва рекламни клипове
и репортажи за две програми - “Околна среда” и
“Транспорт”. От телевизията разказват също, че
съвсем скоро може да станат и пряк бенефициент на
европейски субсидии, тъй
като подготвят два собствени проекта, с които да
кандидатстват по програма
“Развитие на човешките
ресурси”. “Искаме да организираме обучения за нашите служители за работа
с новите технологии, както
и да направим кътове за
децата им”, разказва Огнян
Златев, който е член на УС
на БНТ.
Субсидии от
министерствата

В момента редица медии
получават средства от държавните ведомства, за да
популяризират европрограмите - какво може да
финансират по принцип,
какви са актуалните схеми или във връзка с успешното приключване на
конкретен проект. БНТ има
два такива договора към
момента, но от телевизията не съобщават за каква
сума, като се позовават на
клауза за конфиденциалност. Оттам уточняват, че
не са изработили рекламните клипове за информационните кампании на
програмите, но пък репортери на телевизията
ще направят планираните
специални репортажи по
всички правила на журналистиката, а не просто
проформа или с идеята да
се прехвали една или друга
програма или проект.

▶В сутрешния блок на телевизията ще се излъчват репортажи за програмите “Транспорт” и “Околна среда”

“Зеленото
костюмче”

Рекламата, която започва с
репликата “Много ти е хубаво това зелено костюмче”, е
една от трите, които БНТ ще
излъчва до края на годината
по Оперативна програма
“Околна среда”. Освен това
в сутрешния блок на телевизията ще има и 26 репортажа за дейностите по програмата. Също толкова ще
се излъчат и по сателитния
канал на БНТ. “Целта е да
информираме обществото
за програмата, да разкажем
за вече изпълнени проекти,
но и да събудим екосъзнанието на хората”, разказва
Йоана Левиева, която е редактор в новините и е пряко
ангажирана с изпълнението
на проекта. Тя допълва, че
телевизията с желание и
ентусиазъм се включва в
изпълнението на този договор, тъй като по принцип има отношение към
екологията и нееднократно
по собствена инициатива е
излъчвала подобни материали или е била инициатор
на кампании за повишаване
на екологичното съзнание
на хората.
Пари за транспорт

От следващата седмица по
БНТ ще тръгнат и репортажи, свързани с проекти
по Оперативна програма
“Транспорт”. Първият ще
е за изграждането на жп
инфраструктурата от Свиленград до турската граница. В момента там се подменят релсите, траверсите
и цялата настилка, разказват

редакторите, които са участвали в подготовката на материала. И допълват, че пътят
се изгражда по специален
начин, така че максимално
да се затруднят набезите
на ромите. В репортажа ще
покажат и изграждането на
новия мост на р. Марица,
който също е част от проекта. А той е впечатляващ
не просто с дължината си
от 433 м, а най-вече, защото
подобна конструкция не е
изграждана от 70-те години
на миналия век, обясняват
експертите.
Този и други подобни репортажи ще се излъчват в
сутрешния блок на БНТ,
както и след късната икономическа емисия. От септември по телевизията ще има
материали и за това как се
е променил животът на хората от районите, където се
изграждат пътищата. Поне
едно предаване “Референдум” ще бъде посветено и
на темата как се усвояват
европарите в транспортния
сектор.
Историята започва
още преди 2007 г.

Всъщност БНТ излъчват
подобни репортажи и специализирани предавания,
свързани с еврофондовете
и Европейския съюз, още
преди присъединяването
на България, припомнят
от телевизията. Тогава те
са били финансирани със
средства от Комуникационната стратегия за подготовката на членството на
България за ЕС. Едно от
най-успешните предавания

на БНТ е точно от този
предприсъединителен период. Може би си спомняте
рубриката “100 въпроса за
ЕС”? В нея репортерите от
телевизията търсеха отговор на актуални въпроси,
които са им изпратени от
зрителите. Предаването се
излъчваше 2 пъти седмично
за около 3 години, спомня
си Левиева. В продължение
на няколко месеца то е и
най-гледаното публицистично предаване на телевизията, разказва тя.
Подобен проект е и рубриката “Евробългари”,
в която се представят успешни практики на хора и
компании, които са усвоили
евросубсидии. Телевизията
излъчва и 6 филма “Еврообщини”, в които разказва
за успешните практики на
месните власти в страната и чужбина, с идеята да
вдъхнови и други кметове
да помислят какво могат
да направят за района, за
който отговарят. От БНТ
разказват, че са имали и
рубрика, свързана с новата
Конституция на ЕС - “Да
прочетем договора”, в която
известни личности представят по разбираем начин
отделни текстове от нея.
“Ние научихме останалите телевизии и радиа как

Поправка

да подготвят информационните си предавания за ЕС и
европейските субсидии”,
коментира Левиева. А нищо
чудно скоро телевизията да
покаже на колегите си и как

се усвояват средства, ако
успее да получи одобрение
на проектите си за обучение
и подобряване на работната
среда.
Дарина Черкезова

▶Работен момент от нюзрума на БНТ

▶ В материала “Дунапак-Родина” ще
постигне 30% пазарен дял благодарение на
субсидии от ЕС” в приложението “Европари” от бр. 127 на 7 юли е допусната техническа грешка. Като изпълнителен дирек-

тор на компанията е цитиран Светослав
Разпопов. Уточняваме, че името на изпълнителния директор на “Дунапак-Родина”
АД е Станислав Разпопов. Редакцията се
извинява за допуснатата грешка.
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СРОЧНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ
Договор за сезонна работа
1. Налага ни се да назначим общи работници за бране на
плодове в рамките на не повече от 2 месеца. Работното
им време ще надвишава 8 часа и ще се работи през
почивните дни. Какви са възможните варианти да се
назначат?
2. В едно от звената ни се налага да се въведе
удължено работно време до 10 часа на ден. Какво трябва да
представлява дневникът за удължено работно време? Какви
са условията при работа на две смени?
По нашето
трудово
законодателство
работната
седмица е 5дневна и не
можете да сключите
договор за работа "през
почивните дни".
Трудовите договори
се сключват, като се
спазват изискванията на
чл. 66, ал. 1 от Кодекса
на труда и за всички
работното време е

до 8 часа на ден и до
40 часа на седмица.
При допускане да се
полага извънреден труд
следва да се съобразите
с изискванията,
установени в раздел II от
глава VII на Кодекса на
труда (КТ) и раздел III
от глава I на Наредбата
за работното време,
почивките и отпуските.
Тъй като от запитването
е ясно, че става въпрос за
сезонна работа, според

чл. 144, т. 6 извънредният
труд е допустим при
изключение, но се
допуска само при
спазване на всички
изисквания, свързани с
полагането на извънреден
труд.
Съдържанието на
дневника за удължаване
на работното време е
установено в чл. 8, ал. 3 от
Наредбата за работното
време, почивките и
отпуските.

Назначаване на работа на непълнолетни
1. Възможно
ли е лица
между 15 и
18 години
да бъдат
назначени на
работа? Работата
е в нощен бар
между 23.30
и 24.00 часа
- да танцуват
всяка вечер,
като заетостта е
между 10 и 15
мин на вечер.

Следва
да имате
предвид, че
съгласно чл.
140, ал. 2 от
КТ нощен е
трудът, който се полага
от 22.00 до 6.00 ч, а за
непълнолетни от 20.00
до 6.00 ч. Нощният
труд е забранен
за работници и
служители, които не са
навършили 18-годишна
възраст - ал. 4, т. 1 на
чл. 140 от КТ.
В общия случай
съгласно чл. 301 от
Кодекса на труда

минималната възраст
за приемане на работа
е 16 години. Забранява
се приемането на
работа на лица,
ненавършили 16

години. По изключение
може да се приемат на
работа лица от 15 до 16
години за извършване
на работи, които са
леки и не са опасни

и вредни за здравето
и за правилното им
физическо, умствено
и нравствено развитие
и чието изпълнение
не би попречило за
редовно посещение
на училище или за
участие в програми
за професионално
ориентиране или
обучение.
В чл. 302 от КТ е
предвидено, че лицата,
ненавършили 16
години, се приемат
на работа след
обстоен медицински
преглед и медицинско
заключение, че са
годни да извършват
съответната работа
и тя няма да увреди
здравето и да попречи
на правилното им
физическо и умствено
развитие. Лицата,
ненавършили 16
години, се приемат на
работа с разрешение
на Инспекцията по
труда за всеки отделен
случай. Според чл.
303 от КТ се забранява
приемането на лица
от 16 до 18 години
на работи, които са
тежки, опасни или
вредни за здравето
и за правилното им
физическо, умствено и
нравствено развитие.
В ал. 3 на чл. 303 е
предвидено, че лица
от 16 до 18 години се
приемат на работа след
обстоен предварителен
медицински преглед

и медицинско
заключение, което
установява годността
им да извършват
съответната работа.
Лицата от 16 до 18
години се приемат на
работа с разрешение
на Инспекцията по
труда за всеки отделен
случай. Условията
и редът за даване
на разрешение за
работа по ал. 3, на
разрешение за работа
на лица, ненавършили
16 години, както
и задълженията
на работодателя
за осигуряване на
здравословни и
безопасни условия
на труд за лицата,
ненавършили 18
години, се уреждат с
наредба на министъра
на труда и социалната
политика и министъра
на здравеопазването
- Наредба №6 от
24.07.2006 г. за
условията и реда за
даване на разрешения
за работа на лица,
ненавършили 18
години. В чл. 16
от наредбата е
предвидено, че за всяко
лице, ненавършило 18
години, работодателят
подава в областната
дирекция "Инспекция
по труда" молба
за получаване на
разрешение за
постъпване на работа,
като прилага следните
документи:

1. Oписание на вида
работа, която ще
извършва лицето,
ненавършило 18
години
2. Резултатите
от оценката на
риска, на който
може да бъде
изложено лицето,
ненавършило 18
години

3. Осигурените
мерки за защита
здравето и
безопасността
на лицето,
ненавършило 18
години

4. Медицинско
заключение по
чл. 12, ал. 2
5. Разпределението
на работното време
за лица от 15 до 16
години
Инспекцията по
труда се произнася по
молбата в 15-дневен
срок.
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Срочни трудови договори за една и съща работа
Вече трета година съм на срочен трудов договор за по
една година на една и съща длъжност. Сега ми предстои
отново подновяване на трудовия договор. Има ли
право работодателят да не го преподпише? Той вече не е ли
автоматично безсрочен? Какви права имам в такъв случай?

От две години съм назначена на срочен трудов договор
по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ за по една година. Сега ми го
продължават по чл. 68, ал. 1, т. 2. Въпросът ми е имат
ли право, не е ли вече той безсрочен?

От
изложеното в
запитването
ви
предполагаме,
че трудовият ви
договор е сключен на
основание чл. 68, ал.
1, т. 1 от Кодекса на
труда (КТ), съгласно
който срочен трудов
договор се сключва за
определен срок, който
не може да бъде подълъг от 3 години,
доколкото в закон или
в акт на Министерския
съвет не е предвидено
друго. Разпоредбата
на чл. 68, ал. 3 от КТ
предвижда, че срочен
трудов договор по
ал. 1, т. 1 се сключва
за изпълнение на
временни, сезонни или
краткотрайни работи
и дейности, както и
с новопостъпващи
работници и
служители в обявени
в несъстоятелност
или в ликвидация
предприятия. Съгласно
чл. 68, ал. 4 от КТ по
изключение срочен
трудов договор по ал. 1,
т. 1 за срок най-малко
една година може да
се сключва за работи и
дейности, които нямат
временен, сезонен или

Разпоредбата
на чл. 68,
ал. 1, т. 1 от
Кодекса на
труда (КТ)
предвижда,
че срочен трудов
договор се сключва за
определен срок, който
не може да бъде подълъг от 3 години,
доколкото в закон или
в акт на Министерския
съвет не е предвидено
друго. Разпоредбата
на чл. 68, ал. 3 от КТ
предвижда, че срочен
трудов договор по
ал. 1, т. 1 се сключва
за изпълнение на
временни, сезонни или
краткотрайни работи
и дейности, както и
с новопостъпващи
работници и
служители в обявени
в несъстоятелност
или в ликвидация
предприятия. Съгласно
чл. 68, ал. 4 от КТ по
изключение срочен
трудов договор по ал. 1,
т. 1 за срок най-малко
една година може да
се сключва за работи и
дейности, които нямат
временен, сезонен или
краткотраен характер.
Такъв трудов договор
може да се сключи
и за по-кратък срок

краткотраен характер.
Такъв трудов договор
може да се сключи
и за по-кратък срок
по писмено искане
на работника или
служителя.
В тези случаи срочният
трудов договор по
ал. 1, т. 1 със същия
работник или служител
за същата работа
може да се сключва
повторно само веднъж
за срок най-малко
една година. В ал. 5 на
чл. 68 е предвидено,
че трудов договор по
ал. 1, т. 1, сключен в
нарушение на ал. 3 и
4, се смята за сключен
за неопределено време.
"Изключение" по
смисъла на чл. 68, ал. 4
е налице при конкретни
икономически,
технологически,
финансови, пазарни
и други обективни
причини от подобен
характер, съществуващи
към момента на
сключване на трудовия
договор, посочени в
него и обуславящи
срочността му - т. 8 на
§ 1 от допълнителните
разпоредби на КТ.
Трудовият договор
ще се счита като
договор, сключен за

неопределено време, ако
не са налице посочените
по-горе изключения към
момента на сключването
му. В случай че са
налице посочените
по-горе изключения,
сключеният срочен
трудов договор може да
се поднови само един
път. Следващият срочен
трудов договор ще се
смята за сключен за
неопределено време по
силата на цитираната
по-горе разпоредба.
Следва да имате
предвид, че горните
изключения се прилагат
само спрямо срочните
трудови договори по чл.
68, ал. 1, т. 1 от КТ и не
намират приложение
при останалите срочни
трудови договори.
В съдържанието на
договора работодателят
трябва да посочи
конкретните причини,
които налагат договорът
да бъде срочен. Ако
те не са посочени в
неговото съдържание
още в момента на
сключването му, счита
се, че трудовият договор
е за неопределен срок и
не може да се прекратява
по чл. 325, т. 3 от КТ - с
изтичане на уговорения
срок.

по писмено искане
на работника или
служителя. В тези
случаи срочният
трудов договор по
ал. 1, т. 1 със същия
работник или служител
за същата работа
може да се сключва
повторно само веднъж
за срок най-малко
една година. В ал. 5 на
чл. 68 е предвидено,
че трудов договор по
ал. 1, т. 1, сключен в
нарушение на ал. 3 и
4, се смята за сключен
за неопределено време.
"Изключение" по
смисъла на чл. 68, ал. 4
е налице при конкретни
икономически,
технологически,
финансови, пазарни
и други обективни
причини от
подобен характер,
съществуващи
към момента на
сключване на трудовия
договор, посочени в
него и обуславящи
срочността му - т. 8 на
§ 1 от допълнителните
разпоредби на КТ.
Трудовият договор
ще се счита като
договор, сключен
за неопределено
време, ако не са
налице посочените

по-горе изключения
към момента на
сключването му. В
случай че са налице
посочените погоре изключения,
сключеният срочен
трудов договор може да
се поднови само един
път. Следващият срочен
трудов договор ще се
смята за сключен за
неопределено време по
силата на цитираната
по-горе разпоредба.
Горните изключения се
прилагат само спрямо
срочните трудови
договори по чл. 68,
ал. 1, т. 1 от КТ и не
намират приложение
при останалите срочни
трудови договори.
В съдържанието на
договора работодателят
трябва да посочи
конкретните причини,
които налагат
договорът да бъде
срочен. Ако те
не са посочени в
неговото съдържание
още в момента
на сключването
му, счита се, че
трудовият договор е за
неопределен срок и не
може да се прекратява
по чл. 325, т. 3 от КТ - с
изтичане на уговорения
срок.

Изпитателен срок след майчинство
След изтичане на изпитателния ми срок защитена
ли съм от съкращение до навършване на 3-годишна
възраст на детето ми? А ако работодателят прецени,
че не се справям с тази длъжност, задължен ли
е да ме върне на старата ми, понеже аз си прекратих
майчинството и се върнах на работа, но на нова длъжност
на изпитателен срок?
В чл. 333, ал.
1, т. 1 от КТ е
предвидено,
че в случаите
по чл. 328,
ал. 1, точки 2,
3, 5 и 11 и чл. 330, ал.
2, т. 6 работодателят
може да уволни само
с предварително
разрешение на
Инспекцията по труда
за всеки отделен
случай работничка
или служителка, която

е майка на дете до 3годишна възраст. В
случай че разрешение
не е било поискано или
не е било дадено, съдът
отменя заповедта само
на това основание, без
да разглежда спора по
същество - чл. 344, ал. 3
от КТ.
Съгласно чл. 71, ал.
1 от КТ до изтичане
срока за изпитване
страната, в чиято полза
е уговорен, може да

прекрати договора без
предизвестие.
В случай че трудовият ви
договор бъде прекратен
на основание чл. 71 от КТ,
закрилата при уволнение
не намира приложение.
Работодателят не е
длъжен да ви върне на
предишната длъжност,
ако това не е уговорено
в допълнителното
споразумение, с което
сте преминали на нова
длъжност.

Материалите са подготвени
от "Рконсулт" ЕООД
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Консултантите са готови да отговарят на читателски въпроси на radonov@gmail.com
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Социална мрежа
за автомобили
40%

25

Общуването между
колите ще увеличи
сигурността
на пътя
Комуникиращи помежду си
автомобили скоро няма да
бъдат само плод на въображението. Учени от Университета в Болоня са разработили
софтуер, който позволява на
колите да си "говорят". Новата технология ще помага
на превозните средства да
разбират какво се случва на
километри пред тях. Компютърни симулации показват,
че новата система може да
ограничи верижните катастрофи с 40%.
За надеждността на новия
софтуер обаче са необходими
тестове в реални условия.
Затова през август 2011 г.
по магистралите на Лос Анджелис системата ще бъде
изпробвана с автомобили на
Toyota.
Как да си част от
мрежата

Голямата цел на проекта е да
се свържат всички коли на
пътя чрез wi-fi система. Професор Мафтия, който работи
по проекта, казва, че системата може да работи по два
различни начина. Единият е
колите да бъдат екипирани
с устройство, което да дава
сигнал на шофьора кога има
опасност. Цената на подобен
тип услуга ще струва около
25 GBP на кола. Втората опция е водачът да разполага
със смартфон, на който да
бъде инсталиран софтуер,
алармиращ за нередност на
пътя.
Сигурността
на бъдещето

Според ръководителя на про-

▶ GBP ще струва устройството,
което ще дава сигнал на
шофьора за наличие на опасност

екта Марко Рочети
проучването
може да
окаже
голямо
влияние
върху развитието на
обществото,
особено по
отношение
на опазването на човешкия живот.
Рочети добави
също, че екипът е
разработил нещо по-ново
от стандартната телематика.
То се състои в радарен механизъм, който засича обект
пред автомобила. По този начин спирачките се задействат
автоматично, което може
да предотврати евентуален
сблъсък.
"Общуването" между колите се случва чрез система,
която засича ускорение и
подава сигнал в случай на необичайни ситуации. Когато
кола ускори рязко скоростта
си, тази промяна може да
бъде засечена чрез сензорите на другите автомобили,
които наближават местоположението й. По този начин
веригата от автомобили може
да промени маршрута си или
просто да спре.
Проблеми и решения

▶ по-малко може да станат верижните
катастрофи с въвеждане на новата система

Проблем може да възникне,
когато колата, претърпяла
произшествие, започне да
комуникира с всяко превозно
средство зад нея. Това може
да доведе до претоварване на
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Чрез комуникацията между
колите можем да знаем какво
се случва километри понапред, докато досега бе възможно
само разпознаването на обекта,
когато е в непосредствена близост

Нашето
приложение
позволява
на колите да са в
постоянен контакт
Проф. Марко Рочети

Проф. Густаво Мафтия

ръководител на проекта

системата. За да спре объркването, екипът решава да
създаде механизъм, който
селективно изпраща съобщения само на онези, които на
свой ред могат да изпратят
сигнала възможно най-далеч.
Това се постига, след като
всички автомобили разменят
данни, за да разберат кой е в
най-добрата позиция, за да
бъде предадено предупреждението от катастрофата.
Ако проектът се окаже успешен, това може да бъде началото на "умните градове",
в които всичко е свързано и
контролирано от компютри.
Владимир Рашков

член от екипа на проекта

Шофиране като
на игра
▶ Италианският автомобилен производител
Fiat също събира данни
от навигационната система Blue&Me, инсталирана в много от неговите автомобили. Това
е най-мащабното събиране на подобни данни
от голям играч в автомобилната индустрия.
"Можем да извадим редица данни - как се използват педалите, колко
често се натиска спирач-

ката, какъв е разходът
на гориво", казва пред ВВС
Кандидо Петерлини, вицепрезидент за продуктовите разработки във Fiat.
Именно благодарение на
събраната информация
от 420 хил. курса, извършени от 5700 шофьори,
компанията е създала
софтуерната програма
eco:Drive. Колите с тази
функция позволяват на
водача да сваля данните
от своето пътуване на
USB устройство, което
след това да включи в своя
компютър. След това

програмата ще им каже
как да подобрят метода
си на каране - например,
като сменят скоростите по-рядко. Плановете
на Fiat са тази информация да бъде обработвана в
реално време, през бордовия компютър на колата.
Данните на компанията
показват, че британците използват най-малко
гориво, докато шофират,
а испанците използват
най-много в Западна Европа. Освен това испанците
имат и най-неефективната пътна система.

