Новини ▶ 6

Безработицата
ще се задържи
трайно на високи
нива

Четвъртък
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Компании ▶ 8-9

Продажбите на бира
спряха да се свиват

Компаниите в пивоварния сектор са
инвестирали над 27 млн. лв. в бизнес развитие
през първото полугодие на 2011 г.

USD/BGN: 1.37667

-0.33%

EUR/USD: 1.42070

+0.33%

Брюксел
се изнерви
Българска народна банка

Българска народна банка

Sofix: 420.99

BG40: 129.54

Българска фондова борса

Българска фондова борса

-0.04%

+0.83%

цена 1.50 лева

За пръв път редовният доклад на Европейската комисия за България е персонифициран. Критиките са лично
към главния прокурор Борис Велчев (вляво) и председателя на Върховния касационен съд Лазар Груев. Отново
на фокус е още цялата съдебна система, а езикът този път не е дипломатически, а доста остър. Правителството
обаче пак определи документа като “положителен” ▶ 4-5
Компании ▶ 10

ОЦК инвестира
3 млн. USD в
оборудване и
ноу-хау

Свят ▶ 11

iPad и iPhone
донесоха
солидна
печалба на
Apple

Тенденции ▶ 14

Да победиш
пясъците
Страните от
Персийския залив
инвестират в
технологии за
своето бъдеще в
следпетролната ера
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Мнения

Печеливш
Стив Джобс

Губещ
Бърни Екълстоун

Apple очаква да реализира 69% ръст на печалбата
си за третото тримесечие на 2011 г., след като
iPad и Mac реализираха рекордни продажби.
Печалбата се е повишила до 5.5 млрд. USD за
третото тримесечие. Продадените бройки на
iPad 2 възлизат на около 7.7 млн. за последното
тримесечие.

Германски прокурори обвиниха главния
изпълнителен директор на Формула 1, че е свързан
с подкупването на бивш банкер при продажбата на
състезанието през 2006 г. Според тях Екълстоун
също така е получил 41.4 млн. USD комисиона
от банката, както и високо възнаграждение за
семейното му предприятие.

Коментар

▶ По темата: “Борисовата градина - глътка
въздух или доза страх”
▶ Важното е, че не се правят
безсмислени оправдания,
а се измислят решения за
обезопасяването на Борисовата градина и да бъдат
предотвратени инциденти.
Останалото е в нас, гражданите... трябва да се научим
да сме по-добри и да уважаваме неприкосновеното право
за живот на всеки индивид!!!

Далече от дъното
прокурор на София. По-късно той
дори призна, че е ударил рамо при
разследването за контрабанда на
антики на брата на бившия главен
прокурор Никола Филчев.

Ани Коджаиванова
ani.kodzhaivanova@pari.bg

~Мая

▶ За съжаление лошите
неща не може да се предсказват и понякога те просто се
случват. Важното в случая
е, че определено се взимат
бързи и адекватни мерки!
~AzzA
Новини ▶ 4

Комисията по
конфискация е
внесла в бюджета
само 8 млн. лв. за
5 години

Компании ▶ 8-9

Сделките в строителството
ще се свият до
9.9 млрд. лв. през 2011 г.

Сряда

20 юли 2011, брой 136 (5196)

USD/BGN: 1.38124

EUR/USD: 1.41600

Sofix: 421.16

BG40: 128.47

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

-0.81%

+0.82%

+0.78%

+0.27%

цена 1.50 лева

Тяхна а
“Градина”
След смъртта на концесионера на плажа към къмпинг “Градина” той остана без управител и за пореден път
на пясъчната ивица се появиха незаконни каравани. Самият къмпинг е собственост на бизнесмените Николай
Банев и Людмил Стойков, които са в съдебен спор. Жалбите до държавата засега са без резултат ▶ 6-7
Компании ▶ 10

Фирми около
“Химимпорт”
изкупиха
последната
инвестиция
на KD у нас

Свят ▶ 11

Все повече
големи
компании
пренасочват
рекламата си
във Facebook

Финанси ▶ 15

Между тетрадката
и технологиите
Управлението на
семейния бюджет
изгражда дисциплина
и финансова стабилност, а с някои компютърни програми и
мобилни приложения
става дори по-лесно
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Отново беззаконие
на плажа на “Градина”.
Каравани пак са разположени на плажа пред
къмпинга, въпреки че преди
пет години регионалното
министерство издаде забрана след подобен скандал.

2
3

Цветанов: Взривовете пред РЗС и ДСБ
са идентични с този
пред в. “Галерия”.
Засега МВР има само предположения за инцидента.
Нов протест против високите цени
на горивата. Във
Facebook граждани
призовават шофьорите да
не зареждат този петък
и да спрат колите си за 30
минути.

Изумително
е колко
много срам
и унижение сме
способни да понесем,
преди да потърсим
промяната
Само преди няколко дни омбудсманът на България и бивш
председател на Върховния административен съд Константин Пенчев
каза в интервю за в. “Пари”, че
очакванията му са скандалите в
съдебната система да се множат,
вместо да стихват. “Не искам да
влизам в ролята на черен пророк,
но това е логично следствие от една
нереформирана система”, каза той.
И се оказа напълно прав. Доказват
го новите-стари назначения във Висшия съдебен съвет (ВСС).
Парламентът избра за член на
съвета скандалния прокурор от
близкото минало Нестор Несторов.
Това се случва почти две години
след оставките на Стойко Стоев и
Иван Димов, които напуснаха ВСС,
защото бяха замесени в скандала
с лобиста Красьо Черния. “Новото” попълнение Нестор Несторов
всъщност вече е бил член на ВСС в
началото на 90-те години. В по-късната си кариера като районен, а след
това и градски прокурор на София
името му нашумя с редица нарушения - забавяне на дело за убийство,
опити за оказване на натиск по проверка на съпругата му, разминавания
в имотните декларации, проверки
заради откровено охолния му начин
на живот и т.н. През 2001 г. Несторов бе и отстранен от поста градски
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Съпротивата на неправителствената организация Български
институт за правни инициативи
(БИПИ), която призова в отворено
писмо депутатите да не утвърждават
тази кандидатура, защото “официалната биография на Несторов
по-скоро е пример за това какъв не
трябва да бъде един кандидат за
член на ВСС”, остана без резултат.
Изпълнителната власт е толкова
нечувствителна към общественото
мнение, колкото е и съдебната. А зад
привидното безразличие на депутатите, които гласуваха за избора
на Несторов, прозира удобното и
лесно утвърждаване на статуквото.
Статуквото на пълната липса на алтернатива и воля за нещо по-добро
от компрометирани кадри.
Очаквана беше и другата новина.
Тази, че подкомисията за конфликт
на интереси на ВСС най-после е
изслушвала скандалната шефка на
Софийския градски съд и близка семейна приятелка на вътрешния министър Цветан Цветанов Владимира
Янева. Обаче тайно. И резултатът е,
че е прехвърлила отговорността по
казуса към все още нефункциониращата централна комисия за конфликт на интереси. Иначе съдийката, която е официално в болнични и
не ходи на работа, беше на кръщенето на малката дъщеря на Цветан
Цветанов. Нищо, че отсъствието
й създава хаос в съда, защото по
закон разпределянето на някои дела
се прави само от председателя или
заместника му, а в момента такъв по
наказателните дела липсва.
“Промяната ще настъпи само
и единствено когато има пълен
консенсус за нуждата от реформа
в съдебната система. Тогава ще се
намери и оздравителната рецепта”,
каза още Константин Пенчев. Един
вид оттласването ще дойде едва
когато ударим дъното. Е, бъдете
готови, защото това далече не е
дъното. Изумително е единствено
колко много срам и унижение сме
способни да понесем, преди да
потърсим промяната.
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Европейските лидери трябва да
намерят убедително решение
на кризата с гръцкия дълг
или световната икономика ще плати
цената

▶ млн. дни неизползвани отпуски са натрупали
служители в държавната администрация. През 2009 г.
неизползваните отпуски са били за 2.7 млн. дни, отчитат
от Министерството на финансите

Жозе Мануел Барозу, председател на Европейската комисия

Гост-коментатор

Данъчни
оправдания
Георги Ангелов,
ikonomika.org

И с какво точно
са виновни
българските
банки и банкови
клиенти (които ще
понесат тежестта
на данъка в крайна
сметка) за проблемите
на Гърция и за
проблемите с нейното
спасяване?
Някои европейски страни искат да се наложи данък
върху банките, с приходите от който да се финансира
спасяването на Гърция. Това е толкова абсурдно предложение, колкото примерно би била идеята да обложим със
специален данък лекарите, за да субсидираме спасяването на "Кремиковци". Или пък да обложим с данък
интернет компаниите, за да финансираме загубите на
"Топлофикация".
И с какво точно са виновни българските банки и банкови клиенти (които ще понесат тежестта на данъка в
крайна сметка) за проблемите на Гърция и за проблемите с
нейното спасяване? Това, че някои страни в Западна Европа
миналата година искаха да се правят на МВФ, си е техен
проблем - и трябва да си понесат последствията на своята
неподготвеност.
Между другото това не е първи случай. Пактът "Евро
Плюс", приет отново заради проблемите с фалиралите
страни, говори за данъчна координация и хармонизация на данъчната основа. Отново ни в клин, ни в ръкав
желанията на някои страни да се вдигнат данъците на
европейско ниво се представят като антикризисна мярка.
В същото време постоянно Франция натиска Ирландия
да си вдигне данъците, използвайки нейната моментна
слабост. Това също се представя едва ли не като полезна
за развитието мярка, въпреки че очевидно намаляването
на конкуренцията и влошаването на бизнес средата въобще не помагат с нищо.
Отново под подобно мото минават и идеите за създаване на европейски данък, с който да се финансира
Европейският съюз. Има различни предложения, но,
изглежда, най-подкрепяно е предложението за ДДС. Не е
ясно с какво вдигането на пореден данък ще подпомогне
европейската интеграция, но пък насоката отново да се
върви към данъчни увеличения е ясна.
Да не пропускаме и акцизите, за които предстои поредна европейска реформа - и, разбира се, тя включва
тяхното увеличение. Понеже акцизите са частично
хармонизирани на европейско ниво, има минимална
ставка, която е задължителна за всички страни, включително и за най-бедните като България. Например, ако
се приеме, че минималната акцизна ставка е 1 евро на
литър бензин, тази ставка важи както в Германия, така и
в България - въпреки че заплатите в България са десето
кратно по-ниски, отколкото в Германия. Проблемите с
този подход за бедните страни са видими, особено при
цигарите (контрабандата не съществува от само себе
си - тя съществува именно заради твърде високите
акцизни ставки).
За да се бори с глобалното затопляне, ЕС въвежда
и плащане за изхвърляне на въглероден диоксид което важи за целия ЕС. Обаче не е ясно дали бедните
страни от ЕС може да си позволят да заделят подобни
ресурси, нито пък глобалният климат е толкова голям
приоритет за тях. Като си беден, искаш да забогатееш - едва тогава започваш да мислиш как да харчиш
богатството си.

Трайков: Пазарни принципи
са виновни за скъпите горива
Според
икономическия
министър
поскъпването на
бензина и дизела е
не само в "Лукойл
Нефтохим", а и в
околните рафинерии
Цените на долара и петрола
и чисто търговски ефект,
предизвикан от "Лукойл
Нефтохим" вследствие на
по-голямата консумация,
са довели до увеличението
на цените на горивата. Това
коментира вчера министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо
Трайков във връзка със сериозния скок на цените от
събота досега. Само за 2
дни от миналия петък до
неделя бензинът поскъпна с
около 3 стотинки, като достигна рекордните 2.53 лв. за
литър. В понеделник цената
на бензин А 95 се задържа
на 2.52 лв./литър. Цената на
дизеловото гориво пък е със
стотинка по-ниска.
Нови протести в петък

Така с поредното шоково за
потребителите поскъпване
цената на бензина отбеляза
ръст от 17% от началото
на годината. Увеличението
при дизела пък е 13%. Последното сериозно увеличение на цените в края на
март предизвика поредица
от протести на граждани и
сдружения на превозвачи.
Тогава цените на дизела
достигнаха 2.59 лв. за литър, а на бензина - 2.50 лв.
Това предизвика поредица
от протести от страна на
превозвачи и граждани във

снимки боби тошев

всички градове на страната. Сега, след поредното
увеличение, в социалната
мрежа Facebook отново се
организира протест, който
ще се състои в петък.
Функциите
на министерството

Според Трайчо Трайков
случващото се не е хубаво,
тъй като рафинериите от
региона, откъдето може да
се внасят конкурентни горива, също вдигат цените.
Министърът коментира, че
за министерството остава
основна задача, когато има
по-изгоден износ на горива,
той да бъде направен максимално възможен и законен.
Според депутата от Синята
коалиция Михаил Михайлов обаче управляващите и
бургаската рафинерия "Лукойл" изпразват джобовете
на българите. "Кабинетът,

от една страна, си пълни
бюджета, а рафинерията
трупа печалба", коментира
той вчера. Той определи
поскъпването на горивата
като неоправдано на фона
на падането на цените на
петрола на световните пазари. Михайлов подчерта,
че прави впечатление моментът, в който е избрано
увеличението - летният период, в който хората масово
пътуват, за да използват
отпуските си.
КЗК прави секторен
анализ, не проверка
за картел

Депутатът коментира, че
вместо Комисията за защита на конкуренцията да се
произнесе дали има картел
на пазара на горивата, тя
все още крие информацията. Антимонополният орган
обаче не прави проверка за

картел, а секторен анализ,
който няма нищо общо с
първия тип проверка. Преди време от КЗК казаха за
в. "Пари", че секторният
анализ се прави, когато има
твърдение за нарушение
в даден бранш, но няма
достатъчно данни, за да се
започне истинско картелно
производство. При секторния анализ експертите от
комисията правят цялостен
анализ на участниците на
пазара - договори, ценови и
маркетингови политики, за
да се добие обща представа
за пазара, участниците и
тяхното търговско поведение. Едва след като бъде приключен секторният
анализ и бъде установено,
че в бранша са създадени
бариери за навлизането на
нови участници на пазара,
може да се започне картелно производство.

Спонсорство
▶Новата спортна
зала на София ще носи
името "Армеец Арена
София", след като
вчера официално беше
подписан договорът
за спонсорство със
застрахователното
дружество. Той е за
срок от 6 години, като
"Армеец" ще плаща
1 080 000 лв. годишно.
На подписването
присъстваха
министърът на спорта
Свилен Нейков (вляво),
кметът на София
Йорданка Фандъкова
и изпълнителният
директор на "Армеец"
Румен Георгиев
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Брюксел се изнерви
За първи път в
доклада на ЕК има
персонифициране
и остри критики,
а не само меки
кoнстатации
Резултатите от редовния доклад на Европейската комисия са очаквани - отново
има критики в познатите
проблемни области. Неочакваното обаче е, че за първи
път от петте години, когато
комисията прави тези доклади, има персонификация.
За първи път в доклада се
появява недоволство от работата на главния прокурор
Борис Велчев, председателя
на Върховния касационен
съд Лазар Груев и ръководството на Висшия съдебен
съвет. “От миналото лято
досега бяха издадени редица
оправдателни присъди по
дела за корупция по високите
етажи, измами и организирана престъпност, които разкриха сериозни недостатъци
в съдебната практика в България. Ръководството на Висшия съдебен съвет, главният
прокурор и председателят на
Върховния касационен съд
обаче не анализираха тези
недостатъци по целесъобразен начин и не предприеха
последващи действия”, се
посочва в доклада на комисията. Това обаче не попречи
на правителството да направи положителен прочит на
доклада.
Рязко подчертаване
на познатите
проблеми

Висшият съдебен съвет, полицията, съдиите и прокуратурата са основните области
с критики от страна на ЕК.
Според доклада все още не
са отчетени убедителни резултати в борбата с корупцията по високите етажи.
Окончателните и изпълнени присъди в тази област
все още са много малко и
няма признаци за активни
целенасочени действия срещу корупцията по високите
етажи.

Комисията не е доволна и
от работата на Борис Велчев.
Препоръките са той да анализира причините за издаването на оправдателни присъди
по дела по високите етажи и
да обжалва оправдателните
решения, когато се окаже, че
съдът не е направил подходяща оценка на представените
доказателства.
Съдебната система пък е
определена като твърде толерантна и предпазлива. Висшият съдебен съвет трябвало
да покаже, че може да поеме
ангажимент за реформи в
областта на съдебната система. От комисията отчитат, че
назначаването на способни
хора било ключово за успешна реформа, но съдебният
съвет продължавал работата
си постарому - непрозрачно
и без да отчита професионализма на кандидатите.
Заслужените критики

Напоследък около назначенията в съдебната система
има множество конфронтации, спорове и проверки.
Последният скандал в съдебната система беше с избора
на председател на Софийския градски съд - Владимира
Янева, срещу което възропта
дори Съюзът на съдиите.
Тя е близка приятелка с
вътрешния министър Цветан Цветанов и в момента
е проверявана за конфликт
на интереси заради делото
за Софийски имоти. Янева
е съдия по делото, въпреки че преди години сама е
сключвала сделки с общинската фирма. В последните
доклади на ЕК, разбира се, не
беше пропуснат и случаят с
кадруването във ВСС и т.нар.
Красьо Черния. А вчера, в
деня на самия доклад, парламентът направи избор, който
се очертава като поредната
съдебна драма. Депутатите
избраха спорните Нестор
Несторов и Кирил Гогев за
членове на съдебния съвет.
Първият беше подсъдим по
подозрения за участие в организирана престъпна група,
а вторият беше разследван за
участие в наркогрупа.

И... нещо положително

“Комисията е на мнение, че
българското правителство демонстрира трайна политическа воля и ангажимент да продължи стратегията си за провеждането на реформи. Този
ангажимент трябва да бъде
запазен във всички области,
в които законодателството
беше усъвършенствано и бяха
създадени нови структури”,
се посочва в доклада.
Министерството на вътрешните работи пък е похвалено за реформата на разследващата полиция.

Критиките на
Европейската
комисия

Да гледаш с розови
очила

На фона на тези две полуположителни оценки
и множеството критики с остър език
премиерът направи
положителен прочит
на доклада. По думите
му докладът е приятелски. Подобно е мнението на
външния министър
Николай Младенов. Той
подчерта, че докладът е изключително положителен
за България.
Борис Велчев обаче
остана недоволен. Той
коментира, че е очаквал
положителна оценка заради
постигнатия напредък в броя
на делата срещу организираните престъпни групи. Той
прие оценката резервирано и
с надежда, че следващия път
няма да се вземат под внимание само някои дела.
Другият, който беше на
мушка на доклада - Лазар
Груев, пък излезе с позиция,
че трябва да се разбере, че
съдът осигурява равенство
и условия за установяване
на истината, а справянето с
корупцията е отговорност на
правоохранителните органи.
ЕК даде срок от една година
на България. В това време
резултатите на критикуваните области трябва да бъдат
подобрени. Премиерът е убеден, че това ще се случи наймалкото защото се дават ясни
препоръки и точни срокове.

Картината, която се рисува за
България, е, че
полицията и правителството имат политическата воля да се справят
с корупцията. Полицията са добрите, а пък
съдебната система са
лошите. Не, комисията
не вижда така нещата.
Тук има много аспекти
на всяко ниво - отнася се
до работата на властите, работата на прокуратурата, на съдебната власт и т.н. Много
елементи са включени и
именно това е целта на
нашите доклади, че ние
не гледаме опростенчески на нещата

Липса на
положителни
резултати в
борбата с
корупцията по
високите
етажи

Марк Грей,
говорител на
Европейската комисия

Радослава Димитрова

Оценката е положителна,
докладът е партньорски

Докладът е обективен,
макар и с някои резерви

Докладът е изключително
положителен за България,
защото показва много
ясно и обективно какво
е направено и къде има
допълнителна работа,
която да се свърши. Този
доклад е партньорски.
Ние не разглеждаме
резултатите като от врагове
на България, те са приятели
на България, които ни
помагат да си свършим
работата. Това, което стана
ясно от доклада, е, че не се
прави обвръзка между него
и приемането на България
в Шенген. Убеден съм, че
през следващите месеци ще
има положително развитие
и по тази тема, защото
всичко, което се прави

Въпреки факта,
че в последната
година беше
постигнат съществен
напредък и в броя
на делата срещу
организираните
престъпни групи, и
в броя на осъдените
лица, очакванията
ми за по-добра
оценка не се
оправдаха. Надявам
се в следващия
обобщаващ доклад
на комисията да
бъдат анализирани
не само няколко
конкретни дела, от
които да се правят
генерални изводи,
но и тенденциите

Николай Младенов, министър на външните работи

в тази посока, ще бъде
оценено.
Докладът е обективен
за България в това,
което предстои да се
случва. Всички ще оценят
доклада и препоръките

положително, както е.
Тенденцията от началото
на докладите е категорична
- в последните 2 години
докладите са положителни
за България. Има още
работа, която трябва да се
свърши.

Борис Велчев, главен прокурор на Република България

в напредъка, които
не може да бъдат
отречени. Този
доклад по традиция
може да бъде
определен като
обективен, макар и с
някои резерви.

Въпреки усилията
ни от последните
години не са много
делата, по които са
разкрити докрай
финансовите аспекти
на престъпната
дейност.
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Ако бъдем дисциплинирани и си
изпълним препоръките, няма
да имаме проблем. Този доклад
е приятелски, партньорски и важен
с план-графика, който ни дава. Ясно
ни е начертано - обществото очаква
промени. Надяваме се, че съдебната
система също ще го прочете. Може
парламентът да работи добре, но ако
оценката за съдебната система е лоша,
значи докладът е лош. Говорих с Маргарита Попова да създаде план-график и
да изпълни препоръките. До една година
поне ние от ГЕРБ ще изпълним това,
което са ни пепоръчали

 едостатъци
Н
в съдебната
система

Бойко Борисов,
министър-председател

Следва да се разбере, че
справянето с корупцията
и организираната престъпност е отговорност и дълг преди
всичко на българските правоохранителни органи, а задължението на
съда е да осигури равенство и условия за състезателност на страните
в съдебния процес и установяването
на истината.
Бележките и посочените слабости не трябва да стават повод за
самоцелно обругаване на която и да
е институция или за междуинституционални нападки. Длъжни сме да работим за укрепване на държавността, а не да използваме доклада на ЕК
като повод за нейното рушене.

 ужда от
Н
подобряване
резултатите
от работата
на полицията

Лазар Груев,
председател на
Върховния касационен съд

Препоръките на
Европейската комисия
➊ Р еформа на съдебната система
 розрачност и отчетност
➋ Пна
съдебната власт
 ъдебна практика при наказателните
➌ Сдела
➍ Б орба с организираната престъпност
➎ Отнемане на имущество
➏ Борба с корупцията
➐ П редотвратяване на корупцията

Евродокладът е обективен и
какъвто сме го очаквали
Евродокладът
е обективен и
такъв, какъвто сме
го очаквали през
последните четири
години. Лично
за мен е умерено
позитивен, защото
се констатира ясно
политическата воля
за реформите, които
се осъществяват
през последните
две години, и
това, което има
като препоръка,
е да продължим
реформите в
съдебната система
и, разбира се,
по-бързото
приключване на

Цветан Цветанов,
министър на вътрешните работи, пред радио “Фокус”-Кюстендил

всичко това, което е
свързано с бързото
правораздаване.
За мен е
изключително
важно и
удовлетворително,
че се отбелязват

реформите, които
са в полицията,
и също така
оперативната
връзка между
оперативните звена
и Криминална
полиция.
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Безработицата ще се задържи
трайно на високи нива
Работодателите не очакват раздвижване на пазара на труда
до края на годината. Основният проблем според тях е
квалификацията на останалите без работа
Само преди месец министърът на труда и социалната
политика Тотю Младенов
бодро рапортува в сутрешния блок на bTV, че безработицата продължава да
спада и вече е на нива от
8.7% към юни. Ако се съди
по медийните изяви на министър Младенов, за него
проблем на пазара на труда
няма от месеци. Причината
е, че той цитира данни само
от Агенцията по заетостта, която взема предвид
единствено регистрираните
безработни в бюрата по
труда.
Истината обаче е по-различна и доста тревожна.
Безработицата се задържа
на двуцифрени нива през
първата половина на 2011 г.
- над 11% по данни на НСИ.
Броят на заетите лица на въз-

Има напрежение
в много от фирмите заради
повишаването на
минималната заплата и се очакват съкращения
Цветан Симеонов,
председател на БТПП

раст 15-64 години продължава да спада и през второто
тримесечие на тази година,
като достига 58.2%. Дали
министър Младенов предпочита да борави с данните на
Агенцията по заетостта поради неразбиране, или воден
от евтин популизъм, не е от
значение. Числата показват,
че все повече хора в активна
възраст изпадат от пазара на
труда и остават трайно без
работа, което заплашва да се
превърне в структурен проблем за икономиката. Оказва
се, че работодателите нямат
планове да откриват нови
работни места в рамките на
тази година.
Жонглиране с числа

Безработни към средата
на годината са 330 хил.

По наши
оценки реалната безработица е около 20%
и тя ще се запази
на това ниво до
края на годината
Камен Колев,
зам.-председател на БСК

души, или 9.9%, според
Агенцията по заетостта и
е нормално управляващите
да предпочитат да боравят с
тези данни като обществено
по-приемливи. По данни на
националната статистика
обаче без работа са близо
370 хил. души, или 11.2%.
Разликата идва от начина, по който НСИ събира
данните си. Те се базират
на анкети сред населението на страната и включват
хора, останали без работа,
които вече нямат право на
помощ срещу безработица
или не са се регистрирали
в бюрата по труда. Дори
тези данни обаче не дават
достатъчно ясна картина
за положението на пазара
на труда, защото изключват т.нар. “обезкуражени”
лица - такива, които вече са
спрели да си търсят работа,
защото не вярват, че могат
да си намерят. Тъй като в
предварителните данни на
НСИ, публикувани вчера,
липсва броят на тези лица,
може да се фокусираме върху броя на заетите.
Проблемът се
задълбочава

Статистиката сочи, че броят
на заетите лица в трудоспособна възраст (между 15 и 64
години, виж графиката) продължава да спада и в момента е по-нисък от кризисните
2009 и 2010 г. За 2010 г. той
е бил 59.7%, докато средният
за ЕС-27 е бил 64.2%. Към
средата на 2011 г. той вече е
58.2% за България.
Министър Младенов може
и да не обръща внимание
на тези данни, но правителството много скоро трябва

▶ Какви специалисти търсят
фирмите
2011
2010
Инженери
48.1%
53.0%
Икономисти
6.5%
41.1%
Юристи
10%
20.5%
Математици и компютърни специалисти
5.2%
19.53%
Химици
2.6%
17.6%
Архитекти
2.6%
17.6%
Физици
3.9%
14.7%
Лекари
5.2%
14.7%
Биолози
2.6%
11.7%
Филолози
1.3%
8.8%
Източник: БТПП, анкета, проведена през февруари 2011 г.

да го направи, защото това рефлектира пряко върху
приходите в бюджета. Ръстът/спадът в приходите от
здравни и социалноосигурителни вноски е огледален на
ръста/спада в заетостта. Така
например в периода 20062008 г., когато заетостта е
нараснала с 9.2%, приходите
от осигуровки са нараснали
с 28%. През 2008-2010 г.
обаче, когато заетостта спада
с 6.7%, приходите съответно
спадат с 20.4%.
Подобрение не се
задава

“Притеснително е, че сезонните фактори не успяват
да понижат безработицата”,
коментира Камен Колев,
зам.-председател на БСК.
“По наши оценки реалната
безработица е около 20%
и тя ще се запази на това
ниво до края на годината.
Дори да има лек ръст на
икономиката, работодателите видяха, че една и съща
работа може да се постигне
с по-малко работна ръка,
и няма да бързат с нови
назначения.” Според него
част от проблема се крие в
това, че няма съответствие
между квалификацията на
работниците и търсенето
от страна на компаниите.
“Търсят се квалифицирани,

Данните не
са добри.
По-скоро съм
песимист и за
развитието на
пазара на труда
до края на годината
Лъчезар Богданов,
икономист от Industry Watch

а не образовани хора.”
“Икономиката се съживява, но същевременно разходите на фирмите растат
заради цената на електроенергията и на горивата”,
коментираха от БТПП за в.
“Пари”. “Съществува вече
и напрежение сред около
80.5% от фирмите, в които
се очаква пропорционално
увеличение на заплатите
при влизане в сила на ръста
на минималната работна
заплата, и особено при тези
от тях, в които няма ръст
на производителността на
труда - съответно там се
очакват съкращения.” От
проведена анкета сред членовете на БТПП за бизнес
климата, съответно откриването на нови работни места, проведена в началото
на юли т.г., оптимизъм са
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демонстрирали едва 16.7%
от фирмите. Очакванията
на 61.9% от анкетираните
фирми са за запазване на
неблагоприятното състояние през следващите шест
месеца, а 21.4% очакват
влошаване.
“Данните не са добри.
По-скоро съм песимист и
за развитието на пазара на
труда до края на годината”,
казва икономистът Лъчезар
Богданов от Industry Watch.
Според него е лош знак, че

през второто тримесечие на
2010 г. спрямо първото са
открити 61 хил. нови работни места, а за същия период
на тази година те са едва 43
хил. Статистиката навежда
на извода, че или много
хора са емигрирали, или се
занимават с домакинството
си, или гледат крави примерно, казва той.
“Причината за високата
безработица се крие в модела на възстановяване”, смята Богданов. “То е водено

от малко на брой експортно
ориентирани сектори, които явно запълват свободен
производствен капацитет, и
затова ръстът не се отразява
и в ръст на заетостта.” Успоредно с това според него
ще продължи натискът за
съкращения в публичния
сектор. Частният сектор ще
трябва да компенсира този
процес, но не е ясно дали
ще може, защото за това са
необходими инвестиции.
Николай Вълканов
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Опозицията подкрепи бизнеса в
борбата срещу закона за отпадъците
Търговците на скрап
организират нов
протест на 22 юли
Опозиционни депутати от
парламентарната комисия
по околната среда и водите
изразиха солидарност с позицията на работодателските организации, които вече
от няколко месеца протестират срещу подготвяния
Закон за управление на отпадъците (ЗУП). Това стана
на кръгла маса, посветена
на проблемите, свързани
със законопроекта, изготвен от Министерството на
околната среда и водите. На
обсъждането браншовите
организации от рециклиращия и металургичния сектор за пореден път изразиха
становището си, че законът
противоречи на българското и европейското право, а
целта му е преразпределяне
на пазара в полза на някои
по-големи играчи.
Противопоставяне
вместо
ангажираност

Председателят на парламентарната комисия Искра
Михайлова от ДПС изрази
мнение, че законопроектът е твърде амбициозен,
като се опитва да регулира взаимоотношенията
между всички участници
в процесите по събиране,
транспортиране, оползотворяване и рециклиране на
отпадъци. “Това предполага
една обща, всеобхватна философия, която да ангажира
всички участници в този
процес. Вместо това виждаме един законопроект,
който се основава на противопоставянето”, заяви тя.

“Противопо ставят се
общините и бизне сът,
защото ги превръща в
конкуренти на едно поле, на което те трябва
да са партньори. Имаме и противопоставяне и
на бизнес срещу бизнес,
защото изискванията са
непосилни за по-малките
фирми в бранша. Няма
начин да не си помислим,
че законопроектът цели
преразпределяне на пазара”, допълни Михайлова.
Тя отбеляза, че макар срокът за транспониране на
европейските директиви
в тази област да изтича
през август, не си заслужава да се приеме закон,
който нарушава основни
принципи на европейското право.
Изгубени в превода

Евродепутатът Антония
Първанова също изтъкна,
че законопроектът нарушава фундаментални европейски правила. “Трудно е
да се изброят всички противоречия с европейските
директиви”, заяви тя. Според Първанова в процеса по изготвяне на закона
МОСВ не е извършило необходимите консултации
за съответствие с европейското право. Тя съобщи, че
е изпратила запитване по
въпроса до Европейската
комисия, като според нея
няма съмнение какъв ще е
отговорът.
Директорът на дирекция
“Управление на отпадъците” в МОСВ Стефан Стефанов опита да възрази, че
всички нужни консултации
са били направени и не е
имало индикации за проблеми със законопроекта.

▶Новият Закон за управление на отпадъците може и да не мине в Народното събрание поради енергичния
отпор от страна на бизнеса

Представители на икономическото министерство обаче изтъкнаха, че в рамките
на работната група са дали
становище законопроектът
да бъде върнат за преразглеждане.
Георги Божинов от левицата също изрази мнение,
че законът трябва да бъде
върнат, защото не гарантира
обществения интерес. Колегата му Петър Корумбашев
пък заяви, че ако законът
случайно мине на първо
четене, той ще предложи
премиерът лично да може
да определя кои фирми да

Трудно е да
се изброят
всички противоречия
с европейските
директиви. В процеса
по изготвяне на закона
МОСВ не е извършило
необходимите
консултации за
съответствие с
европейското право

останат в бизнеса, защото
всъщност това била целта.
Предизборно

“Дискусията беше опорочена от опозиционните
депутати, които си правят
предизборен пиар”, заяви зам.-председателят на
комисията от ГЕРБ Иван
Алексиев. Той отбеляза,
че процедурата изисква
законопроектът да мине
на първо четене в няколко
комисии и в пленарната
зала и чак след това може
да се обсъждат предложенията на бизнеса. Ма-

Забавянето на
някои мерки по
настояване на бизнеса
доведе до увеличаване
на кражбите на метали,
тъй като в момента се
краде като за последно,
преди да са влезли в сила
предвижданите
ограничения

Иван Алексиев,

Антония Първанова,
евродепутат

кар според него някои от
възраженията на бизнеса
да са разумни, фирмите
трябва да се сърдят найвече на общините за казуса с общите устройствени
планове, който може да
остави 2/3 от страната без
пунктове за събиране. Според закона всички общини
е трябвало да имат ОУП до
2003 г., каза той. Алексиев
също така отбеляза, че забавянето на някои мерки
по настояване на бизнеса
е довело до увеличаване
на кражбите на метали, тъй
като в момента “се краде

зам.-председател на
парламентарната комисия по
околна среда и водите

като за последно”, преди
да са влезли в сила предвижданите ограничения.
Нови протести

От гражданската инициатива на търговците с черни
и цветни метали обявиха,
че на 22 юли отново ще
организират протест срещу закона и нежеланието
на МОСВ за диалог. Този
път протестът ще представлява автошествие с тежка
техника по “Ботевградско
шосе” и околовръстния път
на София.
Филип Буров
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Компании
и пазари

Продажбите
на бира спряха
да се свиват

Компаниите в пивоварния сектор са
инвестирали над 27 млн. лв. в бизнес
развитие през първото полугодие на 2011 г.
За първи път от началото на кризата през първите шест месеца на 2011 г. не се отчита
спад на пазара на бира. Нещо повече, оценките на експертите показват, че за цялата
година е възможно секторът да отчете и малък ръст. Това съобщи главният секретар
на Съюза на пивоварите в България Ивана Радомирова на пресконференция по случай
професионалния празник на пивоварите - Илинден.
Трудни години

Последните две-три години се оказаха трудни за индустрията, която, подобно и
на другите производители на бързооборотни стоки, отчете спад на продажбите. За
периода 2009-2010 г. понижението се изчислява на около 15%. Средната консумация на глава от населението през миналата година е била 67 л в сравнение със 74 л
през пиковата 2007 г. Всъщност именно 2007 и 2008 са били най-силните години в
историята на пивоварната индустрия в България по този показател, като статистика
се води от 1888 г. насам. По-високи продажби като цяло са били отчетени в периода
1986-1989 г., но при по-голямо население, посочи Радомирова.
Пренасочване на продажбите

Въпреки кризата обаче българите не са престанали да пият бира. Понижаването
на доходите е довело до пренасочване на продажбите от по-високите ценови сегменти към по-ниските. В тази връзка се забелязва стабилно увеличение на дела
на продажбите в PET бутилки, които, от една страна, са по-евтини, а, от друга,
по-удобни за потребителите. Тази тенденция продължава и през 2011 г., като
за първите шест месеца се забелязва увеличение от 5% спрямо същия период
на миналата година. Успоредно с това се отчита и стабилно преместване на
консумацията от студения пазар (заведения) към топлия пазар (вкъщи). Към
края на юни 2011 г. съотношението между двата сегмента е 26 към 74%.
Инвестиции

Като цяло за последните пет години членовете на Съюза на пивоварите
(“Болярка - ВТ”, “Загорка”, “Каменица”, “Карлсберг България” и “Ломско
пиво”, които формират около 96% от пазара) са инвестирали 331.4 млн. лв. в
бизнес развитие. За периода 2006-2010 г. на българския пазар са се появили
17 нови марки и асортименти пиво. Само през миналата година инвестициите
в оборудване, нови продукти, логистични центрове, обучение на персонала
и др. са били в размер на около 42 млн. лв. Отделно компаниите са вложили
139 млн. EUR в свързаните сектори - над 26 млн. EUR са средствата, отделени за покупка на селскостопански продукти, а 32.6 млн. EUR са влезли в
производството на бутилки, опаковки, етикети и капачки. Директната заетост в
сектора е била 2800 души, а около 8000 са били ангажирани при доставчиците
на пивоварния бранш. Приходите за бюджета се оценяват на повече от 160 млн.
EUR за миналата година, показват предварителни данни на Ernst&Young.
Добър знак

Като добър знак за индустрията може да се приеме фактът, че от началото на годината
работната сила се е увеличила със 7% и в момента в сектора работят 2900 души.
Ръст от 15% се забелязва и при минималната работна заплата в пивоварните компании, която в момента е 444 лв. по данни на Националния осигурителен институт.
Продължават инвестициите в сектора, като за първите шест месеца на годината
компаниите са вложили 27.3 млн. лв. в бизнес развитие. От началото на 2011 г. на
пазара се появиха и редица нови брандове, като Desperados на “Загорка”, “Каменица
Пшенично” и “Каменица Fresh Лимон”, както и ябълковият сайдер Somersby Cider
на “Карлсберг България”.
Иглика Филипова

2 436 700 2900
▶ хектолитра са продажбите на пиво
на членовете на Съюза на пивоварите
за първото полугодие на 2011 г.

▶ души са били пряко заети в
пивоварната индустрия през първите
шест месеца на 2011 г., което е ръст от
7% на годишна база
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Компании и пазари
Консумация на глава
от населението, ��������� г.

Пакетите all inclusive са
бич за страната и туризма

Инвестиции за бизнес
развитие, ��������� г.
��
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Продажбите
с нищо не
допринасят за
развитието на
нашата бирена
индустри
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Студен и топъл пазар, в проценти, ��������� г.
Топъл пазар

Студен пазар

���

��
Александър Грънчаров,
генерален мениджър в “Карлсберг
България”
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Пакетите all inclusive
поне за нас са страхотен
бич както за страната,
така и за нашия туризъм.
На практика ние реализираме някакви продажби
там, но тези продажби
с нищо не допринасят
за развитието на нашата
бирена индустрия. Там
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януари�юни
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Реализация на пиво по опаковки, в хектолитри, януари�юни ���� г.

��� ���

� ��� ���

В кенове

В PET опаковки

��� ���

Наливно пиво

се пие бира с намалено
съдържание на алкохол.
Освен това бирата се
изкупува на много ниски
цени и ефективността на
пивоварите е нищожна.
Независимо че се отчита
леко повишаване на броя
на туристите в България,

според нас качеството на
туристите е драматично и като възпитание, и като
потребление, и като общо
поведение. Те идват, за да
се напият, но нашите хора
много-много не ги интересува. Но all inclusive на
практика изгаря всичко
около себе си.

“Идеал Стандарт Видима” ще увеличи
производството си с 18%
Общо 100 нови работници са
били наети в завода за санитарна арматура и керамика за
три месеца
Производителят на санитарна арматура и керамика
“Идеал Стандарт - Видима” АД планира да увеличи
производствените си обеми
с 18% до края на годината.
Успоредно с това производителността на труда ще
нарасне с 10%, съобщиха от
компанията. За последните
три месеца са били наети 100
нови работници, а за цялата
година поетапно ще бъдат
направени редица технологични обновления в завода.

��� ���

В стъклени бутилки

Продажби на пиво по опаковки, ��������� г.
Стъкло

PET

Наливно

Кенове

���

Модернизация
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Новите технологии, които
компанията въвежда, ще
подобрят ефективността
на работата и ще намалят
физическото натоварване
на работниците. Модернизацията засяга процесите
на отливане и глазиране
на керамичните продукти,
уточниха от дружеството.
Промените ще доведат до
увеличаване обема на продукцията и подобряване на
безопасността и екологичните параметри. До края на
2011 г. се предвижда да се
въведе в експлоатация нова
роботизирана технология за
глазиране. Това е следващ
етап от плановете на компанията за увеличаване на ме-

▶ Васил Кънев, гл. изпълнителен директор и председател на съвета на
директорите на “Идеал Стандарт - Видима” АД

ханизирано произвежданите
изделия, чието изпълнение
започна миналата година
с проекта за отливане под
високо налягане, посочи
Валентин Ганев, член на
съвета на директорите и
директор на завода за производство на санитарна керамика на “Идеал Стандарт
- Видима”.
Пазарен лидер

Компанията е водеща на
пазара на решения за баня.
Тя е и един от най-големите
работодатели в страната с
над 3300 служители. През

февруари 2011 г. заводът за
санитарна керамика стана
част от обединената компания “Идеал Стандарт - Видима” заедно със завода за
санитарна арматура. Дружеството има стратегическа
роля за развитието на компанията майка Ideal Standard
International, която е базирана в Белгия и работи в над
20 страни. “Идеал Стандарт
- Видима” управлява и дистрибуцията на продуктите
на групата в Европа, както
и търговската дейност на
Ideal Standard International в
Източна Европа.
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ОЦК инвестира 3 млн. USD в
модернизиране на производството
Новата технология гарантира, че предприятието ще пести
годишно над 10 млн. USD, твърдят от компанията
„Оловно-цинков комплекс”
АД (ОЦК) придоби лиценз
и ноу-хау, чрез който ще извличат по-ефективно метали.
Технологията ще позволи
на завода минимум 98% успешно извличане на цинк.
Сумата от 3 млн. USD е инвестирана в оборудването,
като допълнителната цена
на самото ноу-хау остава
необявена. Изпълнителният
директор на мажоритарния
собственик на ОЦК „Интертръст холдинг БГ” Роберто
Младенов обясни, че инвестицията е реализирана със
собствени средства. С новата
технология освен подобреното ниво на извличане ще
се намали и генерираният отпадък от завода с 30%. ОЦК
има 9 месеца, през които да
усвои и пусне оборудването
по новата лицензионна технология.
Икономически ползи

▶С новата технология освен подобреното ниво на извличане ще се намали и генерираният отпадък от
завода с 30% 										
Снимка Боби Тошев

Освен екологичната безвредност на цинка новата
технология гарантира, че
предприятието ще пести
годишно над 10 млн. USD.
Заедно с плащането на лиценза и разходите по неговото приложение „Оловноцинков комплекс” АД ще
дължи 15 години такса
„роялти”. Този тип такса
се плаща за правото на получателите на лиценза и за

ползването на бизнес модела. Обикновено се определя
като процент от оборота, но
може да бъде и фиксирана
сума.
На общото събрание на
акционерите на 29 юли
предстои да се гласува вземане на до 58.3 млн. USD
кредитна линия от „БНП
Париба Суис”. Предназначението на сумата е за оборотни средства. Също така
ще се гласува печалбата за
миналата година в размер
на 642 хил. лв. да се разпредели за покриване на загуби
от по-ранни периоди.
За ОЦК

„Оловно-цинков комплекс”
АД е дружество с основна
дейност производство и
търговия на цветни метали - олово на блок, цинк
на блок, цинкови сплави,
оловно-калаени припои,
оловни сплави, кадмий,
бисмут, сярна киселина и
производните им химически продукти. Дружеството оперира основно на
чужди пазари и в по-малка
степен на българския. Към
31 декември 2010 г. износът представлява 86%
от приходите от продажба
на продукция. Компанията
няма дъщерни дружества и
е част от групата „Интертръст холдинг” АД.

КЗК глоби дистрибутора на
„ЕВН България” пуска втора
гривните „Пауър Баланс” с 13 700 лв. фотоволтаична централа
Фирмата няма
доказателство, че
гривните влияят на
енергийното поле
Комисията за защита на конкуренцията глоби „Пауър
Баланс България” ООД за
нарушение при рекламирането на силиконови и неопренови гривни и силиконови
медальони. Глобата е 13 700
лв. - 5% от печалбата на
дружеството за 2010 г., която
е 274 000 лв.
Без доказателства

Според рекламите гривните „Пауър Баланс” взаимодействат с естественото

Промоция
Комисията
проверява
„Карлсберг”
▶ КЗК започва проверка дали
„Карлсберг България” АД
привлича нелоялно клиенти. Срещу представяне на
определен брой промоционални символи търговци на

енергийно поле на тялото.
В хода на предварителното
проучване „Пауър Баланс
България” ООД посочва, че
не разполага с доказателства
за направени изпитвания и
анализи на продуктите и
евентуалното им положително въздействие върху
организма на човека, като
твърди, че такива не са му
били предоставени от производителя на продуктите.
От декември 2010 г. заради
многото лица, предлагащи
имитации на продуктите с
марка „Пауър Баланс”, както
и поради липса на защита на
търговската марка от производителя дистрибуторът за
България е спрял продажба-

та им. Пред КЗК от „Пауър
Баланс България” твърдят, че
сайтът на дружеството функционира, за да се покрие
тримесечният гаранционен
срок на продуктите, въпреки
че вече не се предлагат от
дружеството.

дребно са получавали ваучер за пазаруване в „Технополис” на стойност 50 или
100 лв.
▶ Според правилата на промоцията на „Карлсберг България” търговците трябва
да събират символите „1
точка” от промоционалното фолио на стекове от
„Шуменско” светло - 1 л и
2 л, и „Пиринско” - 2 л. И да

ги разменят за ваучери за
пазаруване в магазин „Технополис”. При събрани 80
точки се получава ваучер
от 50 лв., при 140 точки 100 лв. „Обещаната награда
от 50 лв. може да се получи
срещу закупени от търговеца 80 промоционални
стека на обща стойност
минимум 931.20 лв.”, твърдят от КЗК.

Заблуждаваща
реклама

В решението на КЗК е записано, че отговорност за
заблуждаващия характер на
рекламата носят рекламодателят и рекламната агенция,
която я е направила. При
проверката е установено,
че не е била ангажирана рекламна агенция.
Красимира Янева

До средата на 2011 г.
дружеството е инвестирало 38.4 млн. лв. в
мрежата си у нас
„ЕВН България” открива
днес новата си фотоволтаична централа до с. Тръстиково,
област Бургас. Централата е
с мощност 2.2 мегавата и в
нея са инвестирани 10 млн.
лв., съобщи Йорг Золфелнер,
председател на УС на „ЕВН
България”. Това е втората
фотоволтаична централа,
изградена от дружеството,
припомниха от ръководството. Миналата година то откри
фотоволтаична централа в
с. Блатец, Сливенска област,
която е с мощност 800 киловата.
Централи

Така направените инвестиции на „ЕВН България” във
ВЕИ до момента са в размер
на 15 млн. лв. „След опита ни
с първата фотоволтаична централа стигнахме до извода, че
стационарните, тънкослойни
панели са най-подходящи
при изграждането на фотоволтаична централа при съществуващите климатични

▶Йорг Золфелнер, председател на УС на „ЕВН България”
				
Снимка Марина Ангелова

условия в България”, каза Калина Трифонова, член на УС
на „ЕВН България”. Затова и
централата в с. Тръстиково е
изградена от такива елементи. До средата на 2011 г. дружеството е инвестирало 38.4
млн. лв. Най-много средства
- 12.9 млн. лв., са инвестирани в присъединяването на
нови клиенти. Планираните
инвестиции до края на годината са в размер на 113.1 млн.
лв., съобщи Золфелнер.
Проекти

Приоритетите в работата на
дружеството през 2011 г. са
насочени към реализиране на
проектите за инвестиционно-

ремонтната програма при
новите цени на тока, повишаване сигурността на електрозахранването и подобряване
на клиентското обслужване.
От кражби на електроенергия и съоръжения в Югоизточна България до средата
на годината дружеството е
претърпяло щети в размер
на 1.38 млн. лв. На този етап
не можем да предотвратим
напълно авариите по морето
през лятото. Затова пък при
съществуващата координация между нас и НЕК те ще
бъдат отстранявани в значително по-кратки срокове, каза
Йорг Золфелнер.
Сашка Панайотова
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iPad и iPhone донесоха
солидна печалба на Apple

125%
▶ е увеличението на печалбата на Apple

са продадени 20.34 млн.
броя. Компютрите "Mac"
отчитат 14% ръст в продажбите, които вече са
3.95 млн. броя. Спад има
при музикалните плейери,
като за тримесечието са
продадени 20% по-малко
iPod устройства от миналата година, или 7.54
млн.
Изпълнителният директор на Apple Стив Джобс
изрази задоволството си
от добрите резултати, като
допълни, че компанията се
е фокусирала върху старта
на iOS 5 и iCloud, които се
очакват през есента.
▶Акциите на Apple прескочиха психологическата граница от 400 USD за първи път благодарение на изненадващите резултати на компанията

Снимки Bloomberg

Приходите на
компанията са се
увеличили с 82%, а
печалбата със 125%
Приходите на Apple за
третото тримесечие на

фискалната 2011 г., което
приключи на 25 юни, са
скочили с 82% до 28.57
млрд. USD, а печалбата
със 125% до 7.31 млрд.
USD. За сравнение резултатите за същия период
на миналата година са

приходи от 15.70 млрд.
USD и печалба от 3.25
млрд. USD. 62% от продажбите на компанията
идват от международния
пазар. Добрите отчети на
компанията подкрепиха и
акциите, които се качиха

с близо 5% още преди
започването.
Възходът на iPhone
продължава

Очаквано най-голям ръст
на продажбите отчита
таблетът на Apple iPad,

от който са продадени
9.25 млн. броя, което е
растеж със 183% спрямо
миналата година. Основният източник на приходи за компанията iPhone
също отбелязва впечатляващ ръст от 142%, като

Умерени очаквания

Очакванията за четвъртото
тримесечие на фискалната
2011 г. са за приходи около
25 млрд. USD, прогнозира
финансовият директор на
компанията Питър Опенхаймер. Основният ръст на
продажбите на компанията
идва от необятния китайски пазар.


Илия Темелков

Властите в Сърбия заловиха един от последните
военни престъпници в бивша Югославия
Горан Хаджич
е обвиняем за
смъртта на хиляди
хървати, заради
което е издирван от
трибунала на ООН
в Хага
Сръбските власти са задържа ли Горан Хаджич, който с е смят а
за последния издирван
пре стъпник от во енния трибунал на ООН в
Хага. Той е бил открит
в планинат а Фрушка
гора, където се предполага, че се е укривал
след издадена от военния трибунал заповед
за задържането му през
2004 г. Хаджич е издирван за зверствата, които
е извършил в периода
1991-1995 г. по време
на войната в Хърватия.
Задържането му идва помалко от два месеца, след
като сръбските власти заловиха бившия сръбски
военен командир в Босна

Ратко Младич.
Геноцид

Хаджич е обвинен в 14
военни престъпления
- срещу човечеството,
изтребване, мъчения, депортиране и целенасочено
унищожаване на хора.
На него се приписва клането на 300 мъжe във Вуковар след обсадата на
града през 1991 г. Под
негово ръководство са
депортирани над 20 000
хървати от града.
Трудности

Сръбският президент Борис Тадич коментира, че
разследванията за залавянето на Хаджич през
последните три години
са били много трудни.
За главата му е била обявена награда от 1.4 млн.
USD. "Трябва да си готов
за бойни действия, когато усетиш и най-малкия
напредък", коментира
усилията по залавянето
президентът на Сърбия.
Той сравни залавянето на

Хаджич с това на Осама
бен Ладен, който беше
ликвидиран от американски специални части порано тази година. Хаджич
е водачът на силите на
хърватските сърби и е
обвиняем за смъртта на хиляди хървати. В периода
1992-1993 г. той
е президент в
самообявилата
се Република
Сръбска Крайна.
Успешна
серия

По-рано тази година
беше заловен и генерал Ратко Младич, бивш
командващ армията на босненските сърби. Съдът в
Хага повдигна 15 обвинения срещу него за геноцид,
преследвания, убийства,
депортирания, нечовешки действия и взимане на
заложници, извършени по
време на войната в Босна
от 1992 до 1995 г. Той е сред
основните заподозрени ав-

тори в плана за "етническо
прочистване" в Босна заедно с лидера на босненските
сърби Радован Караджич.
Последният беше аресту-

ван през 2008 г.
Под командването на Младич са убити над 7000 пленени мюсюлмани в района на Сребреница, като

са прогонени над 30 000
жени. По негова заповед е
обстрелвано Сараево и са
убивани цивилни граждани.
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източник: БФБ

19.07.2011 г.

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

високодоходен
високодоходен
високодоходен
консервативен

USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

���

Валута
Currency
АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ
КАНАДСКИ ДОЛАР
���
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК
��.��
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН
ЧЕШКА КРОНА
�� ��.��
ДАТСКА КРОНА
БРИТАНСКА ЛИРА
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР
��
ХЪРВАТСКА КУНА
�.��.��
��.��.��
�.��.��
��.��.�� ��.��.��
УНГАРСКИ ФОРИНТ
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ
източник: БФБ
източник:
източник:
Bloomberg
БФБ
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ
ИНДИЙСКА РУПИЯ
ЯПОНСКА ЙЕНА
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН
ЛИТОВСКИ ЛИТАС
до 15.00 ч. на 19.07.2011 г.
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ
МЕКСИКАНСКО ПЕСО
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ
11,98
11,92
11,87
11,84
11,69
11,69			
НОРВЕЖКА КРОНА
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР
83,19
82,79
82,39
81,98
80,77
80,77			
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
784,44 780,63
776,82
773,01
761,59
761,59			
ПОЛСКА ЗЛОТА
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ
179,76
178,90
178,05
177,19
171,20
171,20			
РУСКА
РУБЛА
170,39
169,57
168,76
167,94
163,84
163,84			
ШВЕДСКА КРОНА
327,73
326,17
324,60
323,04
312,12
312,12			
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР
ТАЙЛАНДСКИ БАТ
194,43
193,50
192,58
191,65
185,17
185,17			
ТУРСКА ЛИРА
248,66 247,48
246,29
245,11
236,82
236,82			
ЩАТСКИ ДОЛАР
93,50
93,06
92,61
92,17
89,05
89,05			
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД
ЕВРО
192,65
191,74
190,82
189,90
183,48
183,48			

EUR
EUR
EUR 128,82
EUR 122,63
EUR 127,65

���

128,21
122,05
127,03

127,59
121,46
126,41

126,97
120,88
125,79

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки

Петрол

USD/тр. у.

�����

���

���

Злато

USD/т.

123,87
116,79
123,93

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

123,87			
Валутният курс за митнически цели е курсът
на БНБ определен в предпоследната сряда от
116,79			
месеца и публикуван този или на следващия ден,
123,93			
който се използва през следващия календарен
месец, освен ако не бъде заменен от курса
определен по чл. 91 от ППЗМ. Курсовете сa
валидни до 24.00 часа на 31.07.2011 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.

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

фонд в акции
0.6037				 0.5977				
-2.21%
13.18%
4.89%
-9.23%
фонд в акции
0.5881				до 1 месец		над 1 месец		
10.35%
13.18%
15.54%
-10.25%
					0.5851		 0.5719						
фонд в акции
0.4438				 0.4351				
7.78%
9.01%
24.63%
-19.77%
Фонд на паричен пазар 1098.2783				 до 180 дни		 над 180 дни		
2.72%
13.18%
5.18%
4.99%
					 1096.6309		 1049.7312						

17.04.2006
16.08.2006

Смесен - балансиран
101.8054				
Смесен - балансиран
104.0766				
фонд в акции
86.4584				
Фонд на паричен пазар 129.3373				
Смесен - консервативен 95.8588				
Смесен - консервативен 111.6219		
111.5104		
фонд в акции
102.8353		
101.8171		

100.7924				
103.0410				
85.1712				
129.3373				
95.4757				
111.1759		
111.5104		
100.7989		
101.5626		

1.95%
-0.10%
2.16%
3.71%
1.08%
3.27%
1.30%

6.02%
5.79%
8.20%
0.31%
1.89%
0.26%
N/A

2.34%
-1.83%
2.87%
7.39%
3.22%
5.79%
N/A

0.23%
0.65%
-1.28%
7.15%
-1.25%
5.45%
2.69%

фонд в акции

5.1210 				 5.0904 				
5.27%
7.77%
15.42%***
5.11%
до 100 000 лв от 100 001 до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.
фонд в акции
1.0495
1.0443 		 1.0417
1.0365 				
10.80%
13.46%
19.75%***
1.81%
													
Смесен - консервативен 10.1016				 10.0814				
0.81%
0.32%
0.92%
0.81%
Смесен - балансиран
18.5723 				 18.4427 				
5.30%
7.53%
8.29%
9.55%
фонд в акции
11.5073				 11.3473 				
7.93%
9.03%
6.28%
2.45%
													
фонд в акции
1.1247 				 1.1081 				
-1.16%
8.95%
-3.45%
0.75%
фонд в акции
0.8201 				 0.8080				
-2.44%
14.21%
10.53%
-4.53%
фонд в акции
1.0499 				 1.0344				
-3.32%
9.36%
12.91%
0.93%
до 100 000 лв.		
над 100 000 лв.										
фонд в облигаци
133.6975		
133.4977		 133.2312				
1.20%
3.02%
3.00%
5.66%
Смесен - балансиран 14.3902		
14.3902		 14.2477				
0.49%
7.95%
2.95%
1.86%
фонд в акции
0.7588		
0.7513		 0.7439				
-1.39%
14.78%
9.08%
-5.52%
													
Смесен - балансиран 868.5695				 862.0715				
5.84%
3.91%
10.49%
-4.39%
фонд в акции
771.2384				 765.4685				
4.75%
4.20%
9.62%
-7.88%
													
фонд в облигаци
11.8992				 11.8992				
3.10%
1.01%
6.37%
3.23%
Смесен - балансиран 133.8892				 133.8892				
7.40%
5.83%
16.91%
3.65%
фонд в акции
8.1223				 8.1223				
12.44%
10.71%
30.34%
-3.73%
фонд в акции
11.0036				 11.0036				
5.75%
3.81%
10.82%
3.95%
											
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
0.5603		
0.5575		 0.5547				
-0.93%
9.32%
14.49%
-14.74%
Смесен - балансиран
0.7643		
0.7616		 0.7589				
0.28%
4.48%
5.28%
-7.16%
Смесен - консервативен 1.0361		
1.0345		 1.0329				
2.71%
1.12%
4.93%
0.93%
до 50 000 лв / 40000 USD		
над 50 000 лв / 40000 USD										
Фонд на паричен пазар 1.3231		
1.3211
1.3191				
2.99%
0.12%
5.71%
5.35%
фонд в облигаци
1.3351		
1.3311
1.3271				
2.25%
0.36%
4.68%
5.50%
Смесен - балансиран
0.8732		
0.8697
0.8662				
0.29%
3.99%
2.75%
-2.58%
фонд в акции
0.6188		
0.6157
0.6126				
-3.09%
7.10%
-0.63%
-8.67%
Смесен - балансиран
0.7491		
0.7461
0.7431				
3.86%
6.06%
3.51%
-8.17%
Фонд на паричен пазар												
0.0000		
0.0000
0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
1.0774		
1.0763
1.0225				
2.73%
0.20%
5.23%
5.04%
Фонд на паричен пазар 1.2100			
1.2100				
1.58%
0.16%
3.15%
3.70%
Смесен - балансиран
1.0501			
до 90 дни		
над 90 дни		
0.56%
3.04%
4.07%
0.68%
				
1.0345		
1.0449						
							
Смесен - балансиран
8.2523			
8.2523				
6.71%
7.84%
19.11%
-3.50%
фонд в акции
6.9450			
6.9450				
5.37%
8.85%
15.40%
-6.54%
фонд в акции
2.6863			
2.6863				
-10.35%
10.48%
-1.67%
-26.37%
Смесен - консервативен 9.7618			
9.7618				
-7.53%
5.13%
5.67%
-0.92%
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
0.7294
0.7258
0.7240
0.7186
0.7186
0.7222		0.7042
-5.16%
9.04%
-0.26%
-6.20%
фонд в акции
0.3938
0.3919
0.7240
0.3880
0.3880
0.3899		0.3802
-7.04%
11.11%
-3.34%
-20.10%
за поръчки до 250 000 евро		
за поръчки над 250 000 евро
Цена
					
фонд в акции
109.4593		
108.1146		
107.3078				
-5.72%
13.03%
11.06%
6.22%
								
фонд в облигаци
317.7698				 316.8180				
1.22%
3.51%
-0.73%
6.14%
13.6478				 13.3789				
3.07%
3.15%
2.75%
5.47%
Смесен - балансиран
12.4041				 12.0393				
2.96%
5.67%
3.27%
3.58%
фонд в акции
9.1179				 8.8497				
3.67%
9.14%
12.45%
-1.93%
Смесен - балансиран 21.6826				 21.6826				
3.97%
5.09%
6.51%
2.16%
													
фонд в акции
6.8038				 6.7698				
-2.09%
8.55%
4.90%
-8.89%
Смесен - балансиран
8.2125				 8.1714				
-2.45%
8.62%
4.27%
-4.65%
фонд в облигаци
12.4060				 12.3751				
4.55%
1.72%
8.67%
5.65%
													
фонд в акции
1.2532				 1.2281				
2.48%
5.70%
8.59%
4.78%
Смесен - балансиран
1.1475				 1.1360				
5.40%
5.02%
12.43%
4.53%

Код
За
Стойност
EUR
1
1,96
AUD
1
1,48
BRL
10
8,81
CAD
1
1,45
CHF
1
1,68
CNY
10
2,13
CZK
100
7,98
DKK
10
2,62
GBP
1
2,22
HKD
10
1,77
HRK
10
2,62
HUF
1000
7,27
IDR
10000
1,61
ILS
10
4,03
INR
100
3,1
ISK			
JPY
100
1,75
KRW
1000
1,3
LTL
10
5,66
LVL
1
2,76
MXN
10
1,18
MYR
10
4,59
NOK
10
2,51
NZD
1
1,18
PHP
100
3,22
PLN
10
4,9
RON
10
4,6
RUB
100
4,92
SEK
10
2,13
SGD
1
1,13
THB
100
4,6
TRY
10
8,3
USD
1
1,38
ZAR
10
2
XAU
1
2184,21

Разлика
0
0,00613
0,01820
0,00892
-0,00650
-0,00519
-0,00587
0,00039
-0,00443
-0,00507
-0,00501
0,06209
-0,00383
0,02035
-0,00713
0,00000
-0,00437
0,00013
0,00000
0,00000
0,00223
-0,00140
0,01849
0,00134
-0,00425
0,04452
0,01135
0,00226
0,01356
-0,00178
-0,01304
-0,02046
-0,00457
0,01252
-24,00000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за21.07.2011 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
Начало на публ.
предлагане

Смесен - балансиран
5.0839
5.1093		 5.2873
5.0839
4.9822			
2.63%
9.97%
9.75%
-17.59%
фонд в акции
7.8161
7.8552		 8.1287
7.8161
7.6598			
3.39%
9.58%
20.07%
-6.82%
фонд в акции
10.2480
10.4017		10.6579
0.0000
0.0000			
0.66%
0.11%
1.21%
1.35%
													
фонд в акции
2.3438				 2.3438				
4.72%
29.20%
6.68%
-46.96%
Смесен - балансиран
2.7054				 2.7054				
3.20%
25.82%
3.15%
-40.95%

Фонд на паричен пазар 11.7359		
11.7300		 11.7124
11.7241
11.7241
11.7300
2.25%
0.73%
5.17%
5.91%
Смесен - балансиран
11.1942		
11.1385		 11.0271
11.0828		
0.0000
3.21%
10.82%
5.69%
3.99%
фонд в акции
10.5778		
10.5252		 10.3673
10.4199		
0.0000
4.75%
12.51%
10.74%
1.87%
													
Смесен - балансиран 14.5438				 14.3998				
6.27%
7.15%
8.79%
6.72%
фонд в акции
8.6032				 8.5180				
6.71%
11.19%
11.36%
-2.45%
фонд в акции
3.7172				 3.6804				
-15.07%
13.94%
-25.65%
-17.85%
фонд в акции
8.1718				 7.9338				
1.65%
11.23%
7.65%
-6.48%
фонд в акции
11.2148				 10.8882				
-0.50%
11.35%
6.24%
2.50%
Фонд на паричен пазар 12.6364				 12.6364				
3.00%
0.25%
6.35%
7.76%
					 до 2 г.		
над 2 г.						
Смесен - балансиран
81.8527				 81.5662		
81.8527		
-1.02%
0.77%
2.21%
-3.89%
фонд в акции
49.1892				 48.9433		
49.1892		
0.78%
1.61%
6.28%
-10.90%
фонд в акции
63.6274				 63.3093		
63.6274		
-1.51%
0.93%
0.68%
-9.59%
													
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
1.36045				 1.35773				
2.68%
0.65%
5.04%
5.59%
Смесен - балансиран
1.13790				 1.13110				
3.66%
3.65%
8.98%
2.26%
фонд в акции
0.80152				 0.78961				
3.87%
7.79%
13.52%
-4.20%
Смесен - консервативен 0.77528				 0.77064				
2.67%
2.95%
6.38%
-7.35%
Смесен - консервативен 1.07911				 1.07588				
2.12%
0.32%
3.32%
3.42%

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

12.11.2007
12.11.2007

10.10.2007
05.08.2009
06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008

ВАЛУТА
Currency
ЩАТСКИ ДОЛАР
БРИТАНСКА ЛИРА
ЯПОНСКА ЙЕНА
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК
НОРВЕЖКА КРОНА
ШВЕДСКА КРОНА
КАНАДСКИ ДОЛАР
АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР
УНГАРСКИ ФОРИНТ
ЧЕШКА КРОНА
РУСКА РУБЛА
ПОЛСКА ЗЛОТА

Код
Code
USD
GBP
JPY
CHF
NOK
SEK
CAD
AUD
HUF
CZK
RUB
PLN

Купува
Buy
1,42
0,88
111,87
1,16
7,8
9,17
1,35
1,32
269,37
24,47
39,71
3,99

Продава
Sell
1,42
0,88
111,88
1,16
7,8
9,17
1,35
1,32
269,59
24,48
39,75
4

Hай-висока
High
1,42
0,88
112,35
1,17
7,82
9,22
1,35
1,32
271,78
24,55
39,89
4,02

Hай-ниска
Low
1,41
0,88
111,67
1,16
7,79
9,16
1,34
1,32
268,58
24,46
39,66
3,99

Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 20.07.2011 г.

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

Договорен фонд

Доходност
Начало на
Цена на
публично- Емисионобратно
от нач. на
стой- изкупуваот нач. на публичното
то предла- наност*
год.
гане
не**
предлагане***

ДФ “Общинска банка –
12.1736
12.0823
3.62%
21.74%
15.10.2009 г.
Перспектива”
ДФ “Общинска банка –
15.10.2009 г.
12.3474
12.2857
3.88%
23.47%
Балансиран”
Емисионната стойност е равна на нетната стойност на активите на един дял.* Цената се образува,
като НСА на дял се намали с разходите за обратно изкупуване.** Доходността от началото на публичното предлагане не се анюализира.***
Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на 15 и 18 юли 2011 г.
УД „Общинска банка Асет Мениджмънт” АД, 1000 София, общ. Оборище, ул. „Врабча” № 10, тел. за
контакт +359 2 93 56 522, fax. +359 2 93 56 500, e-mail: mbam@municipalbank.bg, web: www.mbam.bg

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
25.06.2009

Нетна стойност
Емисионна
Цена при
на активите на
стойност
обратно
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 21/07/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,229072
€ 1,253653
€ 1,222927
ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес
€ 0,904602
€ 0,922694
€ 0,900079
Фонд на фондовете
ОТП - Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции
€ 0,844537
€ 0,861428
€ 0,840314
от развиващи се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 18/07/2011 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 21/07/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,168521 лв.
1,168521 лв.
1,168521 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 21/07/2011 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

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

www.sentinel-am.bg
тел. 02/ 980 14 26

Стойност за един дял 20.07.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0501 лв.

Сентинел - Рапид

1,2100  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

1.0345 лв.

1.0449 лв.

1,2100 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
0,56 %

4,07 %

1,58%

3,15 %

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 19 юли 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 21.07.2011 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)

Ти Би Ай Евробонд
N/A
13.6276
12.3859
9.1045
318.4044
N/A
12.3433
9.0732
Ти Би Ай Комфорт
319.9909
13.5133
N/A
9.0285
Ти Би Ай Хармония
319.9909
13.5133
12.2825
N/A
Ти Би Ай Динамик
Цените са в лева и са валидни за поръчки, подадени предишния работен ден. Разходите за емитиране на една акция или
един дял са включени в горепосочените цени.
Цената на обратно изкупуване на една акция/един дял на съответния фонд, от който е прехвърлянето е равна на Нетната стойност на активите на една акция или на един дял на този фонд.
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пазари 13
Регионални
индекси

Основният индекс на БФБ отчете
понижение

Sofix: 420.99

-0.04%

Лек спад отбеляза македонският бенчмарк

MBI10: 2495.30

-0.10%

Основният сръбски индекс се повиши

BELEX15: 735.00

+0.97%

Число на деня

Световни индекси

Обем

Германският индекс отчете повишение

1 474 540
▶ акции на „Индустриален холдинг България” АД смениха
собственика си на борсата

Спад
Infineon

Поскъпване
Cоmmerzbank

DAX: 7226.44

+0.47%

Американските акции поскъпнаха в
началото на търговията

Dow Jones: 12 587.99

+0.01%

Водещият индекс в Токио премина над
психологическата граница

Nikkei225: 10 005.90

+1.17%

-2.71% +5.80%
▶ книжата на германския
производител на
електроника поевтиняха

▶Акциите на
германската банка
поскъпнаха

Оскъдният каучук
вдига разходите на
производителите на
автомобилни гуми
Глобалните доставки на каучук ще останат оскъдни
за следващите поне седем
години. Причината за това
е, че производителността на
ключовите доставчици не
може да се справи с търсенето от пазарите на гуми
за автомобили и ръкавици.
„Затягането на снабдяването
ще продължи поне до 2018
г. заради умерената и дори
оскъдна продукция”, коментира Джон Якоб, старши
икономист в Асоциацията на
страните, произвеждащи естествен каучук. Членовете на
асоциацията представляват
92% от световните доставки
на суровината.
Ограничените доставки ще
помогнат на фючърсите да се
изкачат с 47% в Токио през

последната година. По този
начин и разходите на компаниите производители на автомобилни гуми ще скочат.
Голяма част от дърветата,
от които се извлича каучук,
ще трябва да бъдат изкоренени между 2012 и 2018 г.
Така ще се понижи размерът
на плантациите в световен
мащаб. „Фермерите забавиха
рязането на дърветата, за да
се възползват от високите цени”, добавя Якоб в интервю в
Банкок. Каучукът поскъпна
до рекордните 535.7 йени за
килограм на 18 февруари.
Впоследствие котировките
се понижиха. Договорите
за доставки през декември
вчера се повишиха с 3.2%
до 390.9 йени за килограм по
време на азиатската сесия.

ОБЯВА
Частен съдебен изпълнител ЛЪЧЕЗАР МИНКОВ, рег. № 785 с район
на действие – района на СГС е насрочил първа публична продажба
на:

Оптимизмът за
дълговата криза свали
цената на златото

снимка Bloomberg

Котировките на
ценния метал
тръгнаха надолу след
серията от 11 дни
повишение
Котировките на златото
намаляха за втори пореден ден на борсата в Ню
Йорк покрай оптимизма,
че политиците вървят към
разрешаване на дълговите
неволи на Стария континент и САЩ, което доведе
до спад на търсенето на
ценния метал като сигурен
пристан за инвестициите.
Еврото поскъпна спрямо
долара и европейските акции се повишиха преди
срещата на европейските
лидери, които ще обсъждат
решение за дълговата криза
в региона. Фючърсите на

златото достигнаха рекордна стойност от 1610.7 USD
за тройунция във вторник,
преди цените да тръгнат
надолу за пръв път от 11
дни, след като президентът
на САЩ Барак Обама обяви план за намаляване на
дълга с 3.7 трлн. USD.
Рекорди

Златото с доставка през
август спадна с 13.40 USD,
или 0.8%, до 1587.7 USD за
тройунция в сутрешната
търговия в Ню Йорк. Цените растяха 10 поредни дни
до вторник, най-дългата серия на покачване от януари
1980 г. Златото с незабавна
доставка почти не промени
цената си от 1587.8 USD
в Лондон, след като беше достигнало рекордна
стойност от 1610.1 USD.

Златото поскъпна с 12%
през 2011 г., като това ще
бъде 11-а поредна година
на повишение.
Европейски
притеснения

Германският канцлер Ангела
Меркел заяви, че финансовата криза в Европа не
може да бъде решена с една
стъпка, с което се противопостави на очакванията
европейските ръководители
да намерят разрешение на
кризата на срещата на върха
днес. Гърция се бори да избегне неплатежоспособност,
докато инвеститорите, които
се протесняват за нивата на
дълга в Италия и Испания,
изпратиха доходността на
облигациите в тези страни до
рекордни нива за еврозоната
през миналата седмица.

Международният валутен
фонд пък заяви, че кризата
може да навреди на останалата част от региона, дори
ако управниците предотвратят неплатежоспособност
на затруднените страни.
Американски
оптимизъм

Обама одобри план за намаляване на държавния дълг,
предложен от „Групата на
шестимата” - двупартийна група от американски
сенатори. Планът може да
спомогне за ускоряване на
преговорите върху дефицита и повишаване на тавана
на федералния дълг. Правителството на САЩ обяви,
че има време до 2 август,
преди да се изчерпи възможността за изплащане на
външния дълг.

ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СТОМАНЕНОБЕТОННА СГРАДА
(бивш битов комбинат), представляваща ТЪРГОВСКО – ПРОИЗВОДСТВЕН КОМПЛЕКС /офис-сграда/, находящ се в гр. София, на
ул. „Суходолска” № 2, със застроена площ от 422,65 кв. м., заедно с
правото на строеж върху общинска земя, представляваща парцел
ІІ от квартал 17 по регулационния план на гр. София, местността
ж. к. „Западен парк” – собственост на „РУЕН” АД.
Началната цена, от която ще започне проданта е 487 920.00 лв.
без ДДС.
Продажбата ще се проведе от 28.06.2011 г. до 28.07.2011 г. до 17:00
часа в сградата на Софийски Районен Съд, III-то Гражданско отделение (брачно) с адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54.
Наддавателните предложения се подават в деловодството на
Софийски Районен Съд, III-то Гражданско отделение (брачно) с адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54 – западното крило на сградата, в запечатан плик, съдържащ наддавателно предложение и квитанция за внесен задатък, в размер на 10 на 100 върху началната
цена по сметка на ЧСИ Лъчезар Минков в Централна Кооперативна
Банка АД – Клон „Централен”, IBAN: BG 41 CECB 9790 1067 2660 01, BIC:
CECBBGSF.
Резултатите от търга ще бъдат обявени на 29.07.2011г. в началото на работния ден.
Документите относно недвижимия имот са на разположение в
деловодството на СРС, III-то Гражданско отделение на посочения
адрес. За допълнителна информация тел.: 02/93 00 289.
ИД“КД ПЕЛИКАН” АД уведомява, че на 20.07.2011 г. в КФН и БФБ е представен
междинен финансов отчет за второто тримесечие на 2011 г. на Дружеството
съгласно изискването на чл. 191, ал.1, т.1 от ЗППЦК и чл. 73 в, т.1 от Наредба
№ 25 от 22.03.2006 г. за изискванията към дейността на инвестиционните
дружества и договорните фондове. Финансовият отчет е на разположение на
желаещите да се запознаят с него на адреса на управление на дружеството:
гр. София 1680, бул. „България” 58, ет. 7, офис 24 всеки работен ден от 9:30ч.
до 17:30ч.

КД Инвестмънтс ЕАД уведомява, че на 20.07.2011 г. в КФН и БФБ са представени
междинни финансови отчети за второто тримесечие на 2011 г. на Дружеството,
както и на ДФ КД ОБЛИГАЦИИ БЪЛГАРИЯ и ДФ КДАКЦИИ БЪЛГАРИЯ съгласно
изискването на чл. 191, ал.1, т.1 от ЗППЦК и чл. 38 от Наредба № 26 от 22.03.2006
г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните
фондове. Финансовите отчети са на разположение на желаещите да се запознаят
с тях на адрес: гр. София 1680, бул. „България” 58, ет. 7, офис 24 всеки работен ден
от 9:30 ч. до 17:30 ч.
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Да победиш пясъците
Страните от Персийския
залив инвестират
в технологии за
своето бъдеще в
следпетролната ера
Годината е 1820 например.
Пo света никой не се интересува от петрол, а Персийският залив е просто пустиня,
населявана от племената на
бедуините. Сега пустинята
още е в сърцата на местното
население, но правнуците
на бедуините разриват пясъка с джиповете си, а не с
камили.
Макар че петролните богатства помогнаха на региона да разцъфти, правителствата са наясно, че трябва
да подготвят икономиките си за момента, когато
черното злато ще свърши,
припомня BBC. В момента
те правят опит да докажат
на света, че тези страни не
са просто петролно поле, а
нещо повече.
А след петрола?

Обединените арабски емирства са сред страните от региона, които отделят най-много
средства за това, пише BBC.
В момента на 20-ина километра от Абу Даби се работи
по проекта с името Масдар.
Думичката означава “източник” на арабски, а целта на
този проект е да се превърне
в устойчив град, който да
има нулев въглероден отпе-

16

▶ млрд. USD се очаква да
струва изграждането на
Масдар, устойчив град в
ОАЕ с нулев въглероден
отпечатък

чатък. Градът ще разчита на
възобновяеми източници на
енергия, като сред първите
проекти е соларна електроцентрала, с капацитет между
40 и 60 мегавата. Освен това
в града ще има изследователски институт, университет и
ще е работното място на 60
хил. души. Изграждането му
ще струва 16 млрд. USD и би
трябвало да е напълно приключило до 2020-2025 г.
Много малко правителства може да си позволят
подобен проект. Мнозина
ще кажат, че изграждането
на зелен град от страна износител на петрол е крайна
проява на суета. И вероятно
ще са прави, тъй като за
момента виждаме само разходи и опити за иновации,
но не и резултати.
Наскоро бизнес училището
INSEAD обяви своя световен
индекс на иновациите. Той
включва 125 държави, като
ОАЕ заема 34-то място, а
малко по-напред, на 26-о
място, е Катар. В Топ 40
няма други арабски страни.
Въпреки че това са едни от
най-богатите страни на света, те все още не успяват да
покажат резултатите, които
се очакват предвид парите, с
които разполагат.
Зелени проблясъци

Все пак съществуват примери за успешни опити. BBC
разказва за една най-обикновена сграда, която се намира на двайсет минути от
центъра на Дубай. Както и
повечето сгради там, тази е

▶В Масдарския институт за наука и технологии е
изградена вятърна кула за циркулирането на охлаждащ въздух през пешеходните алеи в комплекса

▶Катар заема 26-о
място в световния индекс за
технологични
иновации на френското училище
по мениджмънт
INSEAD и е найтехнологичната
страна в арабския
свят
Снимка Shutterstock

изцяло стъклена и не може
да се различи от която и да е
офис сграда с малко изключение - тя се издига самотно
насред пустинята.
Сградата е собственост на
технологичната компания
Pacific Controls. В нея се помещава “глобалният команден и
контролен център” на компанията, който представлява
голямо помещение с десетки
хора. Всички те гледат в монитори с мигащи светлини и
изобразени карти.
Оттук с помощта на безжична технология те наблюдават хиляди сгради в Дубай
и чужбина. Следят за пожари, технически проблеми и
контрол на енергийното потребление. Това несъмнено е
иновативно, тъй като Pacific
Controls жъне успехи, а бизнесът постоянно расте.
Всеки град в залива разполага с “технопарк”, “научен и изследователски град”
(science and reaserach city)
или “селце на познанието”
(knowledge village). В момента се наливат пари този регион да се превърне в изследо-

вателски хъб - място, където
хората да развиват иновации.
Въпреки това експертите
смятат, че правителствата
трябва да погледнат отвъд
простото финансиране на
впечатляващи проекти. Те се
нуждаят от устойчива екосистема за иновации, за да има
резултати. За съжаление това
отнема време. Време, което
струва пари, особено когато
говорим за стартирането на
малък бизнес.
Малко търпение

Мей Хабиб е на 26 години
и през последните шест месеца се е отдала да развива
бизнеса си. Целта й е да се
превърне в най-големия в
света издател на дигитално
съдържание на арабски.
Тя отива в ОАЕ, защото
там е нейният пазар и там
има пари за бизнеса й. По
думите й обаче трудности не
липсват. “Хиперрастежът в
региона се задвижва от мултинационални компании”,
казва Хабиб. “Не е в манталитета на системата да бъде
гостоприемна спрямо малки

▶Соларните панели (вдясно) и отразяващото устройство са част от проекта за слънчева енергия
на института

компании, които се опитват
да увеличат минималните си
бюджети. Ако се опитвате да
стартирате нов бизнес, ще е
доста трудно.”
Въпреки това експертите
призовават за търпение. Икономиките тук са млади, а
правителствата се нуждаят от
време, за да успеят да развият
иновативните си проекти.
Един от авторите на индекса за технологични иновации на INSEAD Карим
Сабах от Booz&Co казва, че
регионът се е приобщил към
дневния ред на социалното
и икономическото развитие
много късно. “За десетилетие тези пазари са постигнали неща, които вероятно
отнехa три, четири, дори
пет десетилетия на други
зрели пазари”, допълва той.
Сабах има оптимистични
очаквания. Според него в
следващите три до пет години регионът ще бъде в
позция да се придвижи нагоре по стълбата.
С поглед напред

А нещата вече се променят.

Говори се, че Дубай ще предлага предприемаческа виза,
с което ще даде възможност
хората да стартират собствен бизнес там, вместо да
бъдат вързани за някоя голяма компания. В момента се
основават институции като
Комитета за технологично
развитие на Абу Даби, които
имат задачата да предложат
подкрепа на малките компании в технологичния сектор.
Това са страхотни инициативи, въпреки че за някои
идват прекалено късно, сочи
BBC. Главният директор на
комитета за технологично
развитие Уасфи Абу Газалех казва: “Това е пътят, по
който знаем, че трябва да
вървим, ако искаме да останем адекватни и актуални.”
За момента не е проблем да
се хвърлят пари в името на
това една страна да изглежда
в крак с времето, поне не и
за богатите на петрол страни.
Само че трябва да изчакаме
още няколко години, за да
разберем дали разходите са
си заслужавали.
Илия Темелков

▶Отпадъците се събират разделно в пункт за рециклиране близо до Масдарския институт за наука и
технологии
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Разликата между договор за управление
и контрол и трудов договор
Въпрос
Каква е разликата между "Договор за управление и контрол" (ДУК)
и "Трудов договор" (ТД)? Как се изплаща възнаграждението по
ДУК - като хонорар както при граждански договор или като
заплата?

Отговор
Преценката дали един договор
е трудов, или е
граждански следва да се прави за
всеки конкретен случай,
като се изхожда от действителната, а не привидната воля на страните при неговото
сключване.

Гражданският
договор
Когато между гражданскоправните субекти се уговори
осъществяването на определен резултат (веществен
труд), сключеният договор
е граждански. Неговата
правна регламентация се
урежда от общите разпоредби на гражданското
право и в частност от Закона за задълженията и
договорите (ЗЗД).
Съгласно разпоредбата
на чл. 9 от ЗЗД страните
може свободно да определят съдържанието на
договора, доколкото то не
противоречи на повели-

телните норми на закона
и на добрите нрави. При
гражданските договори
няма работодател, а възложител, няма работници
и служители, а изпълнители, и следователно разпоредбите на Кодекса на
труда не намират приложение спрямо тези договори.
При евентуално неизпълнение на задълженията
по граждански договор
от насрещната страна защитата се осъществява по
общите гражданскоправни
способи.

Трудовият договор
Съгласно чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) отношенията при предоставяне
на работна сила се уреждат само като трудови
отношения. Следователно
предмет на трудовия договор е самият жив труд
на работника или служителя, а не определен
трудов резултат.
По трудовия договор

работникът или служителят е подчинен на работен
режим, установен от работодателя, и поема задължение да спазва трудова
дисциплина и ред. Той
има определено работно
място, работно време, определен вид работа и се
намира в положение на
йерархическа зависимост
от работодателя.
От трудовия договор за
работника или служителя
възникват редица права
като право на гарантирано
трудово възнаграждение,
на почивки, на отпуски,
на обезщетения, на социално-битово обслужване,
на социално осигуряване
за всички осигурени социални рискове, на безопасни и здравословни
условия на труд и т.н. При
евентуално нарушение на
правата или неизпълнение
на задълженията по трудовия договор от страна
на работодателя работникът или служителят може
да потърси съдействие

от съответната
инспекция по
т руд а ,
ко я т о е
контролен
орган по
изпълнение
на трудовото
законодателство.
Прибягването
до граждански договори е недопустимо,
когато те се използват, за
да се прикрие по същество
предоставянето на работна
сила. В тези хипотези би
било налице нарушение на
чл. 1, ал. 2 от КТ с цел заобикаляне на предвидената
в нормативната уредба за
правна защита на трудовите
правоотношения.

Договорът за
управление
Този договор има мандатен характер и се урежда от
гражданското законодателс-

тво. Отношенията
между дружеството и
неговия управител се уреждат с договор за възлагане
на управлението, който се
сключва в писмена форма
от името на дружеството
чрез лице, оправомощено от общото събрание
на съдружниците, или от
едноличния собственик.
При сключване на този
вид договор би трябвало
да се определи и базисно

възнаграждение, което да
се дължи от дружеството
всеки месец и което да
не зависи от финансовите резултати на управляваното предприятие.
Свободното определяне
на съдържанието на договора позволява то да
се доближи максимално
до режима на трудовите
правоотношения.

Въпрос
Каква е разликата между трудов стаж и
осигурителен стаж? Кой стаж се взима под
внимание при пенсиониране?

Отговор
Трудовият
стаж
В чл. 355, ал. 1 от
КТ е предвидено, че трудовият стаж се
изчислява в дни, месеци
и години. За 1 ден трудов
стаж се признава времето, през което работникът
или служителят е работил
най-малко половината от
законоустановеното за него работно време за деня
по едно или няколко трудови правоотношения. За
1 месец трудов стаж се зачита календарният месец,
през който са изработени
най-малко 21 дни при петдневна работна седмица.
За 1 година трудов стаж

се признават 12 месеца
трудов стаж, изчислени
по начина, установен в
предходната алинея. Трудовият стаж на работниците и служителите се
изчислява по реда на КТ и
той не бива да се смесва с
осигурителния стаж, който се изчислява по реда
на Кодекса за социално
осигуряване (КСО).

Осигурителният стаж

Осигурителният стаж е свързан с придобиване правото
на пенсия за осигурителен
стаж и възраст, правото на
изплащане на предвидените
в чл. 2 от КСО обезщетения,
помощи и пенсии. Времето,
което се зачита за осигу-

снимки shutterstock

рителен стаж на лицата, е
изрично посочено в чл. 9 от
КСО. Ако работникът или
служителят е назначен на 1/2
щат и е изработил най-малко
21 дни при петдневна работна седмица, на него ще му
се признае 1 месец трудов
стаж и 1/2 месец осигурителен стаж.
Съгласно чл. 40, ал. 4 от
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж за време-

то след 31 декември 2002 г.,
ако продължителността на
осигурителния стаж за лицата, работещи по трудово
или по служебно правоотношение, е равна на продължителността на трудовия
или на служебния стаж, в
трудовата или в служебната
книжка при прекратяване на правоотношението
се вписва от осигурителя
следният текст: "Осигу-

рителният стаж е равен на
зачетения трудов (служебен) стаж". Ако в трудовата
или в служебната книжка
не е направено посоченото
вписване, осигурителният стаж се установява с
документ по образец, утвърден от управителя на
Националния осигурителен институт, издаден от
осигурителя. Следователно
с оглед придобиването на

право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се
взема предвид осигурителният, а не трудовият стаж
на лицето.

Материалите са подготвени
от "Рконсулт" ЕООД

Консултантите са готови да
отговарят на читателски въпроси
на radonov@gmail.com
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Гласът на
Buena Vista Social Club
Buena Vista Social Club
Клубът на усмивките
▶ Buena Vista Social Club е музикален клуб в Хавана, Куба, популярен през 40-те години
на миналия век. Членове на клуба са Хуан де Маркос Гонсалес, Ибрахим Ферер, Рубен
Гонсалес, Компай Сегундо, Рай Кудер, Пио Лейва, Мануел „Пунтийита” Лисеа, Орландо
„Качаито” Лопес, Мануел „Гуахиро” Мирабал, Елиадес Очоа и Омара Портуондо.
▶ Никой не би могъл да предскаже успеха на първия албум на формацията, когато Ник
Голд, продуцент на студио World Circuit, събира група позабравени кубински музиканти през 1996 г. Голяма част от тях дори не са свирили заедно и участват в проекта
инцидентно. Идеята на Ник Голд всъщност е да запише експериментална колаборация между кубински и африкански музиканти, но малийските артисти така и не успяват да стигнат до студиото.
▶ Успехът на албума е небивал - продажбите ще стигнат 8 млн. копия, като някои критици наричат записа кубинския еквивалент на The Dark Side Of the Moon на Pink Floyd.
▶ Музикантите печелят награда „Грами” и режисьорът Вим Вендърс решава да направи филм за тях, който проследява пътешествието на китариста Рай Куудър из Куба,
за да събере приятелите си, с които да запишат въпросния албум.
▶ За съжаление голяма част от ветераните на клуба не са сред живите, но наследството им продължава чрез музикантите, които са се докоснали и повлияли
таланта им.

Ибрахим Ферер

▶ Вокалът на Buena Vista изпълнява едни от
най-известните песни в жанра. Преди да бъде
преоткрит от музиканта Хуан де Маркос, той
лъскал обувки и продавал лотарийни билети, за
да се препитава. Участието му в първия албум
на състава също е инцидентно - той отива в
студиото да запише само една песен и накрая
участва в почти всички парчета. През 2004 г.
Ферер вдигна на крак близо 5000 души в София.
Той почина през 2005-а на 78 години.
▶Мануел Галбан, Омара Портуондо, Гуахиро Мирабал и Хесус „Агуахе” Рамос (от
ляво на дясно)

Певицата Омара Портуондо ще
пее утре в София с четирима
от оригиналните членове на
легендарния състав
Чар. Темперамент. Ефирност.
Неповторим тембър. Тя е на
81 години, но не се залъгвайте - утре Омара Портуондо
със сигурност ще вдигне
Зала 1 на НДК на крака. Защото, както самата тя казва,
„поколенията се сменят, но
музиката няма възраст, тя
има само качество”.
Наричана кубинската Едит
Пиаф, Омара е известна с
умението си да направи от
всяка фраза произведение на
изкуството. Тя е оригиналният вокал на Orquesta Buena
Vista Social Club - състав, в
който свирят четирима от

виртуозите на легендарната
формация. Това са Гуахиро
Мирабал на тромпет, Барбарито Торес, който свири на
традиционния инструмент
лауд (от семейството на лютните), Хесус „Агуахе” Рамос
на тромбон и китаристът и
кийбордист Мануел Галбан.
Заедно с тях ще свирят още
деветима млади таланти,
сред които вокалът Карлос
Калунга и пианистът Роландо Луна.
Концертът е част от турнето на групата, което започна през март в Португалия.
Миналия месец в интервю

Момичето на чувствата

за Jazz FM радио Омара
запя „Моя страна, моя България”. Това не е първият
път, когато тя изпълнява
българска песен. През 70-те
години по време на „Златният Орфей” тя изненадва
публиката с „Наше лято” на
Лили Иванова.
Музикантите идват у нас
по покана на Loud Concerts
и радио Jazz FM. Цените
на билетите са между 45
и 90 лв. и може да бъдат
намерени в мрежата на
Ticketstream или в билетния
център на НДК.
Теодора Мусева

▶ Омара Пoртуондо e родена в Хавана през 1930 г. Първите й срещи с музиката са
още в ранното детство.
Тя и нейното семейство
живее с песните на баща
им, тъй като пари за грамофон няма. Тези мелодии са
интегрирани в репертоара
й до днес.
▶ Омара и сестра й пеят
заедно с групата Los
Loquibambla. Техният стил
e кубанизирана версия на
боса новата с нотки на американски джаз и е известен
под названието „feeling”. В
своя радиодебют Омара е

Компай Сегундо

▶ Харизматичен, галантен и винаги усмихнат, Компай „символизира щастието по
кубински” (сп. „Фигаро”). Освен че пее вълшебно, той свири на кларинет и на кубинска китара. Сегундо изобретява „армонико”
- подобен на китарата инструмент със седем
струни. Отива си през 2003-а на 95-годишна
възраст в Хавана.

Рубен Гонсалес

▶ Той е основният пианист на Buena
Vista Social Club. Изключителен инструментален талант, който подобно
на колегите си винаги е в отлично настроение. Почива в Хавана през 2003-а на 84 години.

Пио Лейва

▶ Освен че има чудесен глас, Лейва е композирал едни от най-известните стандарти и
текстове на песни. Пио непрекъснато
се шегува и рядко може да бъде видян
без пура в уста. Отива си през 2006-а на 89
години.

представена като „момичето на чувствата”. През
1952 г. Омара и сестра й
Айде, Елена Бърк и Морайма
Секада формират вокален
квартет, ръководен от
пианистката Аида Диесто.
Групата се оказва доста
успешна, прави турнета в
САЩ и дори пее с Нат Кинг
Кол в кабаре „Тропикана” в
Хавана.
▶ Magia Negra, дебютният
соло албум на Омара, излиза
през 1959 г. В него се усеща
комбинацията между кубински и американски джаз.
▶ Ранните години на кубин-

ската революция усложняват кариерата на Омара и
тя се озовава в страна, изолирана от Запада.
▶ Това, което наистина
нарежда Омара Портуондо
сред големите гласове на
Куба, е появата й в киното
в средата на 90-те години.
След като участва в звукозаписните сесии на Buena
Vista Social Club, Омара по
съкровен начин изпълнява
Silencio в дует с Ибрахим
Ферер. Записът във филма
на Вин Вендерс за кубинския състав има страхотен
успех. Следват десетки тур-

нета и участия по фестивали в цял свят.
▶ През 2008 г. тя издава албума Gracias, с който отбелязва 60-те си години в музикалния бизнес. С него певицата се опитва да възкреси
най-съкровените си песни с
помощта на самите им създатели като Силвио Родригес, Пабло Миланес и др.
▶ През май тази година
Омара и кубинският пианист Кучо Валдес издадоха
албум, който критиците
определят като живо „създаване на история” в музиката.

