Новини ▶ 4

Новини ▶ 6

Страната на “Лукойл” може да работи
най-дребния още поне година и половина
бизнес
без измервателни уреди
▶ Валентин Златев, ген. директор на “Лукойл България”
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USD/BGN: 1.38026

EUR/USD: 1.41700

Sofix: 414.61

BG40: 127.98

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

+1.73%

-1.70%

-1.41%

-0.51%

цена 1.50 лева

Руските
австрийци

се оказаха

кипърци,

Снимка shutterstock

засега

Единственият кандидат за “Булгартабак” се оказа кипърска собственост. Официален Кремъл потвърди
интерес, а бивш български министър прогнозира появата на знакова фигура зад паравана ▶ 8-9
Новини ▶ 6-7

Сега в София,
скоро и в
други градове
След като Административният
съд в София обяви такса смет
за незаконна, сега наред са и
съдиите във Варна, Русе и Бургас

Компании ▶ 10

“Дружба
стъкларски
заводи”
отчете близо
40% ръст на
продажбите

Позиция ▶ 14

Търговията
с влияние
деформира
икономиката
▶ Божидар Данев,
изпълнителен
председател на БСК
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Мнения

Печеливш
Дейвид Ремник

Губещ
Екхард Корд

The New Yorker ще спечели 1.2 млн. USD от iPad приложението си за
тази година. 20 хил. души са платили годишен абонамент от 59.99
USD за версията на списание The New Yorker за iPad. Освен това
други 75 хил. души, абонирани за печатната версия на списанието,
свалят и електронните броеве безплатно. The New Yorker, чийто
главен редактор е Ремник, е най-успешното електронно издание
на компания Conde Nast, която издава Vogue, Glamour, GQ, Wired.

Германската компания Metro AG обяви, че през втората
половина на финансовата година печалбата й се е понижила
с 8% заради дълговата криза и повишените цени. Найголямата верига за търговия на дребно в Германия, чийто
изпълнителен директор е Екхард Корд, посочи, че печалбата
й преди облагане с данъци се е понижила до 306 млн. EUR през
второто тримесечие.

Коментар

▶ По темата “Красимир
Стефанов: 15% от приходите идват от “Лукойл”:
▶ И този се обади след Вальо
Нафтата... Красьо Белия
отново говори неистини
- “Лукойл” почти не внася
данъци в бюджета, не внася данък печалба, нищожни
такси и т. н. “Лукойл” дори
обратно - крие данъци
чрез офшорки и работа на
ишлеме, чрез трикове за
внос-износ, Красьо! Това,
което “Лукойл” превежда,
е АКЦИЗ и ДДС, които ние
плащаме - това са наши
пари, Красьо!
ГЕРБавия
Свят ▶ 11

Новини ▶ 6

Сделка в последната Веригата
минута за дълга
“Европа” може да
на САЩ успокои
се раздели насила
пазарите

с един магазин

Вторник
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цена 1.50 лева

USD/BGN: 1.35680

EUR/USD: 1.44150

Sofix: 420.54

BG40: 128.64

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

-1.08%

+1.09%

+0.91%

-0.67%

Денят на Русия

Съдът спря изпълнението на
решението за отнемане на
лиценза на руската “Лукойл”.
Митниците обжалват,
рафинерията остава затворена
още седмица ▶ 4-5
Компанията с руски
капитали “БТ Инвест” е на
крачка от придобиването на
“Булгартабак”, след като и
“Бритиш Американ Табако” се
отказа от надпреварата ▶ 10
Новини ▶ 7

Омбудсманът поиска
от касационния съд
да се произнесе
за давността на
сметките

Компании и пазари ▶ 8-9 Медиен бизнес ▶ 14-15

Първокласните
инвеститори
намаляват дори
и при занижени
изисквания

Предателство
във ВАЦ?
Таен договор за 85 млн.
EUR разклати крехкия
баланс в собствеността
на германската медийна
група

▶Бодо Хомбах, изп. директор на ВАЦ
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“Независимая газета”: Русия е готова
да се оттегли от АЕЦ
“Белене”. Съдебният
спор с НЕК стана уникален
прецедент за Русия, коментира пред вестника източник в руското енергийно
министерство.

Russian Digest

“Лукойл Нефтохим
Бургас” може да произвежда горива, както преди да й бъде
отнет лицензът. Агенция
“Митници” коригира позицията си от понеделник,
че рафинерията трябва да
изчака и обжалването.

Крайно време е репликата
на Остап Бендер, че който не
чете вестници, трябва моментално да бъде морално убиван,
да се перифразира в следната:
“Който чете вестници, морално
и лично си се самоубива, на
собствена отговорност”. Това за
съжаление винаги е важало за
по-голямата част от българската
преса. Но покрай доминиращите преводни руски статии в
последните месеци имам все
по-силно чувство, че някой ако
не се опитва да ме гръмне в
слепоочието, поне сериозно се
опитва да бърка там.

Георги Прохаски:
Докато вървят
съдебните битки,
“Лукойл” ще сложи
измервателните уреди. Ако
рафинерията спре за по-продължително време, това
ще се отрази на износа.

Сега сериозно. Ако човек
следи внимателно, може да
остане с впечатлението, че една
от топтемите за руската преса
е АЕЦ “Белене”. Ако някой е
достатъчно наивен, току-виж
наистина си е помислил така.
Последните драматични новини

2
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научаваме именно от известни и
безизвестни сайтове и вестници, които цитират анонимни
източници, които дори понякога се оказват български.
Феновете на сляпото изграждане на централата сигурно
са в паника, защото, след като
стана известно, че Москва съди
София, вчера гръмна новината,
че “Атомстройекспорт” дори
може да се откаже от проекта.
За пореден път информацията
идва от руски вестник - “Независимая газета”, която цитира
някакъв си свой източник.
Според него решението ще бъде
взето до ноември. За сравнение
- когато се появят съмнения, че
България може да се откаже,
това не предизвиква чак такова
възмущение, защото на всекиго
е ясно, че няма да стане. Дори
когато става въпрос за официално изказани предположения, а не
за медийни спекулации. Макар
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Снимка shutterstock

че именно България трябва да
внимава по проекта.
Доста странно - след като почти беше склонила на отсрочка,
руската страна реши внезапно да
предприеме действия, а официозите доста добре успяват да
подклаждат страшната новина
вероятно защото е ясно, че всяка
дума ще бъде преведена и в
България. И както вече стана
дума - винаги са “достоверни,
анонимни” източници. В повечето новини случайно се промъква
и думата “Лукойл”. И в София, и
в Москва е ясно, че двата случая
са политически свързани. И в
София, и в Москва е ясно, че
някои медии се употребяват не
по предназначение. Не е ясно
защо в София се обръща толкова
внимание на руските писания,
след като вероятно в Москва не
им дреме толкова за българските
трактовки.
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Да пуснат писмо,
да си я вземат и
да се оправят

Обещание на премиера Бойко Борисов, че
държавата ще прехвърли собствеността на
„Бузлуджа” на БСП

Гост-коментатор

Ние му
построихме
спортна зала

Число на деня

950

▶ хил. лв. допълнителна субсидия ще получи БНТ. Близо половината
от тях - 450 хил. лв., са предвидени за съвременни технологични
решения за визуализиране на изборните резултати в реално време

Четмо и писмо

Никола Пенев
nicodile.eu

София имаше
нужда от
такова съоръжение
и премиерът,
доколкото беше
лично ангажиран с
проекта, заслужава
поздравления
Макар и далеч от милата
родина, и аз бях потопен в
трепетното вълнение около
откриването на „Арена
Армеец”. В контраст с
модерната архитектура на
залата то бе издържано в
най-добрите традиции на
зрелия соц до степен да се
чудя дали все пак интернет
връзката ми не минава по
някакъв магически начин
през един от онези бленувани телевизори „София
83”. Сред репортажите за
нечувани опашки за билети,
казионните хвалебствия на
народните радио и телевизия и интервютата със случайни, но много благодарни
на властта граждани се
чуваха викове „ура” и „да
живей” с откъслечни скандирания „вечна дружба”.
София имаше нужда от
такова съоръжение и
премиерът, доколкото беше
лично ангажиран с проекта,
заслужава поздравления.
По същия начин, колкото
и вече да ни се повдига
от думата „магистрала”,
ангажиментът на правителството да строи пътища
е фундаментално полезен
за страната; метрото прави
София по-свързан, по-чист
и приятен град, а една
модернизация на железниците би имала голям
икономически и екологичен
ефект. При всичките си
недостатъци сегашното
правителство работи по
няколко важни проекта и
тази му заслуга не бива да
потъва в препълнения кош
с напълно основателни и
тежки критики.
Премиерът обаче не е
прав да твърди, че „ни е
построил зала” и ни предупреждава да не „Му” чупим
мантинелите. Г-н Борисов
не е засичан да излива бетон, да реди тухли и да валя

асфалт. Не е и известно да
е давал пари от собствения
си джоб - всички проекти
на кабинета „Борисов”,
а и на всеки друг кабинет са спонсорирани от
данъкоплатците. Както се
полага, фойерверките са
за Борисов. Така че няма
да сгрешим да кажем, че
в известен смисъл не той
на нас, а ние на него му
построихме спортна зала.
И вероятно, ако не бяхме
се наслушали за тази зала в
последните две години, сега
щяхме да отдадем повече
на правителството.
Премиерът също така
отказа да разбере, че строежите са само малка част от
задачите на правителството
му. В България все още
цари организирана престъпност, милиционерщина,
здравеопазването е в пълна
разруха, а образованието е в
клинична смърт. Държавната администрация все още
е тромава и корумпирана.
Големи индустрии като
туристическата все така не
се подчиняват на най-елементарни правила и са откровено опасни за здравето.
В България все още няма
нормално функционираща
държава.
Всички тези мрачни
мисли обаче не бива да ни
разсейват от основния факт:
в София има чудесно спортно съоръжение, където още
по-чудесният ни волейболен отбор ще може да бие
наред, ще гледаме тенис
на световно ниво и ще се
организират концерти. Всяко едно такова събитие ни
приближава с по милиметър към оня момент, в който
ще се чувстваме като част
от нещо цяло.
Авторът е доктор по математика
от Станфордския университет

▶ Почти 3 млн. лв. са инвестирани в строителството на нова училищна сграда в кв. „Стрелбище” в София, в
която ще се помещава Втора английска гимназия. Вчера кметът на София Йорданка Фандъкова провери хода
на строителството на новата сграда. До 20 август предстои да бъде завършен дворът на училището, където ще има тенис корт и игрища за баскетбол и волейбол. В сградата ще има общо 22 учебни стаи, библиотека, три зали за неформално общуване и зала за хранене
Снимка Емилия Костадинова
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Страната на
най-дребния бизнес
90% от българските предприятия са с под
10 служители, показа изследване на НСИ
Близо половината фирми в
страната нямат наети служители, показва изследване
за демографията на предприятията на Националния
статистически институт. По
аналогия на статистиката на
населението бизнес демографията описва жизнения
цикъл на предприятията тяхното раждане, оцеляване
и развитие. Статистиката за
пореден път доказва, че основно у нас работят малки
и средни фирми.
Работя за себе си

Най-голям дял сред активните предприятия за целия
период 2005-2009 г. са тези,
които имат 0 наети лица.

През 2009 г. техният брой е
150 245 и съставлява 45.9%
от всички активни предприятия. В групата “1-4 наети”
попадат 121 242 предприятия, което е 37.0% от общия
брой за 2009 г. Най-нисък е
делът на предприятията в
групата “5-9 наети лица”.
Средно той е едва 8.7%,
докато в групата “10 и повече наети лица” средно за
разглеждания петгодишен
период попадат 10.3% от
активните предприятия. В
тази група са заети и найголям процент от работещите - 74.4.
Според данните на НСИ
през 2009 г. в България
са действали 327 647 ак-

тивни предприятия, което
е с близо 21% повече в
сравнение с предходната
2008 г. От тях са били
“новородени” 17.6%. За
целия период средногодишно са се раждали над
19% от броя на активните
през периода предприятия, т.е. почти една пета
от активните предприятия
са новооткрити, посочват
от НСИ.
Големина =
стабилност

Най-висок дял сред новооткритите предприятия
имат тези от сектор “Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети”

- 42.5%. Почти половината от тях обаче оцеляват
по-малко от година. Наймалко са новите фирми
в добивната промишленост - 0.1%. От новите
предприятия през 2009
г. 67.6% са с 0 наети работници, а само 2.1% - с
над 10. От родените през
2008 г. предприятия 84%
оцеляват една година покъсно, като в групата с 10
и повече наети този относителен дял е почти 95%.
Най-много от оцелелите
предприятия са в сферата
на производство и разпределение на електро- и
топлоенергия - 93%.

Демография на
предприятията

10.30%
5.90%

От активните предприятия са
с повече от 10 души персонал

37.00%

От активните през 2009
г. фирми са с между 1 и 4
служители

74.40%

От работещите са заети в
предприятията с повече от 10
служители

19.00%

От активните предприятия са
открити в рамките на същата
година

42.50%

От новите предприятия са в
сектора с търговия и ремонт на
автомобили

48.80%

От новите фирми в сектора
с търговия и ремонт на
автомобили оцеляват по-малко
от година

67.60%
2.10%

От новите фирми през 2009 г. са
с 0 наети служители

6.80%

Са предприятията, създадени
през 2004 и оцелели до 2009 г.

62.00%

От заетите са концентрирани
в три сектора: търговия
и ремонт на автомобили,
строителство и преработваща
промишленост

Филип Буров

От активните през 2009 г.
предприятия са с 0 наети
служители

От новите фирми през 2009 г. са
с повече от 10 работници

Източник: Национален статистически
институт (НСИ)

Състоянието
на българската
икономика през 2011 г.
▶Почти половината от новооткритите фирми са в сферата на ремонта и търговията с автомобили
снимка емилия костадинова

ЦИР: Ръстът на БВП за 2011 г. ще е около 3%
Въпреки това
според Центъра
за икономическо
развитие крайното
потребление
продължава да се
свива
Икономиката на България
ще отбележи ръст от 2.5%до
3% в края на 2011 г. Това
показват прогнозите данни
на Центъра за икономическо развитие (ЦИР). Според
тях ръстът на БВП у нас
ще бъде малко по-висок от
средния за Европа, който се
очаква да стигне 2%. “Това
не е повод за радост, защото
ако искаме да достигнем
средното ниво на развитие
на Европа, трябва да отбе-

лязваме по-големи ръстове
от около 5%”, коментира
председателят на ЦИР Георги Прохаски.
Добрата новина

И все пак новината е добра. Макар и слабо и неравномерно, българската
икономика преминава към
растеж и излизане от рецесията. Най-осезаемо това
се усеща в промишленост
та, където ръстът е 2.2%
за първото тримесечие
на годината, показват данните на ЦИР. Слабо повишение от 0.5% за същия
период на годишна база
се забелязва и в аграрния
сектор. Единствено икономическите показатели
в строителството продължават да спадат. Секторът

отчита голямо понижение
- 5.6% - за първото тримесечие на 2011 г. в сравнение със същия период на
2010 г.
Дребният
потребител

За разлика от ръстовете на
основните икономически
сектори крайното потребление в България продължава да се свива. За първото
тримесечие на 2011 година
то се е понижило с 1.6% на
годишна база, показват данните на ЦИР. За сравнение
през 2010 г. за цялата година
вътрешното търсене се беше свило с 1.1%. Потреблението на домакинствата
също намалява с 2.1%, докато през 2010 г. спадът
му е бил 1.3%. “Покачване

на потреблението можем
да очакваме най-рано през
следващата година”, каза
още Прохаски. През 2012
г. вероятно ще видим също
спад на безработицата и повишаване на доходите, тъй
като според председателя
на ЦИР тези резултати се
наблюдават година и половина след съживяването на
икономиката.
Данните на ЦИР показват
още, че инвестициите у нас
се понижават, и то сериозно - с 12.4% за първите
три месеца на годината.
Основната причина за това
е изплащането на вътрешнофирмени кредити, което
според специалистите обаче не е непременно негативна тенденция.
Елена Петкова

Ръст в промишлеността
(първо тримесечие)

→

2.20%

Ръст в аграрния сектор
(първо тримесечие)

→

Ръст в строителството
(първо тримесечие)

→

0.50%
-5.60%

Ръст на крайното
потребление (първо
тримесечие)

→

-1.60%

Ръст на инвестициите
(първо тримесечие)

→

Ръст в потреблението на
домакинствата (първо
тримесечие)

→

-12.40%
-2.10%

Натрупана инфлация за
2011 г.

→

Нива на безработица за
2011 г.

→

Ръст на БВП за 2011 г.

→

2.50%
9.50%
3.00%

Източник: Център за икономическо развитие (ЦИР)
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„Лукойл Нефтохим” може да работи още поне
година и половина без измервателни уреди

Толкова може
да продължи
процедурата
по обжалване.
Решаващата дума има
ВАС в края на месеца

Съвсем реална е възможността „Лукойл Нефтохим”
да работи поне година и
половина с възстановен лиценз, докато тече делото по
същество между „Лукойл” и
Агенция „Митници” (АМ) за
това дали е правомерно отнет
лицензът за управлението на
данъчни складове „Нефтохим Бургас” и пристанище
„Росенец”. В понеделник
агенцията обяви, че ще обжалва определенията на Софийския административен
съд, с които той отмени решението за предварително
изпълнение на митниците.
Представители на митниците бяха категорични, че
докато трае обжалването в
седемдневен срок пред Върховния административен съд
(ВАС), рафинерията в Бургас
няма право да работи, защото лицензът й ще продължава да бъде отнет - поне до
произнасянето на ВАС. Във
вторник обаче директорът на
АМ Ваньо Танов обяви друго - „Лукойл Нефтохим” ще

може да произвежда горива
както преди. Той поясни, че
вечерта в понеделник срещу
вторник е имало спорове
между юристите и в крайна
сметка те са стигнали до
заключението, че „Лукойл
Нефтохим Бургас” трябва
да работи до окончателното
произнасяне на съда. Вчера
по обяд БНТ съобщи, че
директорът на бургаската
митница е уведомил лично
изпълнителния директор на
„Лукойл Нефтохим” Сергей
Андронов, че рафинерията
може да възобнови работа.
Топката е в ръцете
на ВАС

Произнасянето на Върховния административен съд
по обжалването на Агенция
„Митници” е от изключително значение за производството на бургаската
рафинерия. Пред в. „Пари”
ръководителят на правния
екип на Програма „Достъп
до информация” Александър Кашъмов коментира,
че единствено ако ВАС
потвърди предварителното изпълнение на Агенция „Митници”, лицензът
на рафинерията ще бъде
отнет до приключване на
делото по същество. А то
ще се гледа на 31 август.

▶Точно ден след като от Агенция „Митници” бяха категорични, че докато трае обжалването, „Лукойл
Нефтохим” няма да има лиценз, Ваньо Танов коментира, че рафинерията всъщност има право да работи
Снимка Марина Ангелова

Според Кашъмов подобни
дела може да се проточат
около година и половина,
докато минат през първа
и втора инстанция, ако се
стигне до обжалване. Ако
ВАС потвърди определенията на Софийския административен съд, „Лукойл
Нефтохим” ще работи така,
все едно има лиценз, до
окончателното приключване на делото.

В определенията на Административен съд София-град
от понеделник се казва, че
докато бургаската рафинерия
води съдебни дела с Агенция
„Митници”, е по-добре да
има лиценз за работа, защото
в противен случай заводът
щял да понесе значителни
вреди. От мотивите стана
ясно, че рафинерията има
договори за доставка на дизелово гориво със „Столи-

Ако има сериозно отклонение в цените, това
ще значи, че пазарът не е бил конкурентен
Аплодирам действията
на Агенция „Митници”
и на Министерството на
финансите. Трябва всеки
да изпълнява разпорежданията най-малкото
защото иначе се получава
нарушаване на конкуренцията. Не може едни да
инвестират и да си слагат
измервателни уреди, а
други понеже са големи за тях това да не се отнася.
„Лукойл Нефтохим” е
много важен за българската икономика, защото
той като производствен
капацитет и инвестиция е
много съществен.
Когато се сменя сериозно
структурата на доставките
на горива, винаги е имало

Георги Прохаски,
председател на Центъра за
икономическо развитие

повод за спекулация и
вдигане на цените. Aко
много фирми се намесят в
тази търговия, опитвайки
се да заменят „Лукойл”,
може да има и по-сериозна конкуренция, която да
доведе до спад на цените.
Този процес би бил оздра-

вителен за нашия пазар, за
да видим какъв е ефектът
на „Лукойл” върху пазара
на горива.
Трябва да се има
предвид, че и досега
„Лукойл” не е бил монополист в доставките на
горива - имало е достатъчно конкуренция и
смятам, че пазарът е бил
близък до нормалното
си конкурентно състояние. Сега ако един голям
играч бъде заместен
евентуално от няколко
други, трябва да се види
как това ще се отрази на
пазара. Смятам, че заместването на „Лукойл”
с няколко други достав-

чици няма да се отрази
съществено. Може да
има минимално повишение на цените заради
транспортни разходи, но
те не са толкова значими
в определянето на цената
на горивата, за да окажат
съществено влияние.
Ако има сериозно отклонение в цените нагоре и
надолу, това би означавало, че пазарът не е бил
конкурентен, и все пак това е добре, защото ще можем да го видим. Докато
вървят съдебните битки,
в „Лукойл” вероятно ще
си сложат измервателните
уреди и ще продължат да
работят.

чен транспорт” и „Холдинг
БДЖ”, и ако не работи по
тях, дължи неустойки на двете компании. Друг фактор,
който повлиял върху решението на Софийския административен съд, било писмо
от „Бългериан Авиейшън
Груп” - дружеството, което
се оказа пълен монополист
на пазара на самолетно гориво у нас. В него се казвало, че
не съществуват алтернатив-

ни източници за доставка на
авиационни горива.
Вчера председателят на
Центъра за икономическо
развитие Георги Прохаски
коментира, че ако „Лукойл
Нефхотим” спре работа,
това може да бъде оздравително, защото така ще
се види какъв е ефектът на
компанията върху пазара
на горива.
Елина Пулчева

НЕК: Днес
„Атомстройекспорт” ще
каже дали оттегля иска
Днес трябва да стане ясно дали руската компания
„Атомстройекспорт”, която
е избрана за изпълнител на
проекта АЕЦ „Белене”, ще
оттегли арбитражния иск
за 58 млн. EUR, който заведе преди седмици в Париж
срещу НЕК. Това коментира
вчера пред журналисти изпълнителният директор на
НЕК Михаил Андонов.
По думите му, ако „Атомстройекспорт” не оттегли
иска си, от българска страна
ще бъде заведен контраиск
за 61 млн. EUR. Още когато
стана ясно, че руската стра-

на е завела иск, от НЕК и
от Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма обявиха, че страната
ни може да заведе контраиск.
Той ще бъде за дължимите
суми за изкупеното старо
оборудване от площадката на
АЕЦ „Белене”. „Събираме
необходимата информация,
ще ни трябват десетина дни
и ако руската страна не оттегли своя иск, ние ще заведем
насрещен иск в арбитражния
съд в Женева”, коментира
Михаил Андонов. Шефът на
НЕК заяви, че очаква Русия
да оттегли иска.
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Сега в София, скоро и в други
След като
Административният
съд в София обяви
такса смет за
незаконна, сега наред
са и съдиите във
Варна, Русе и Бургас
Четвърт България може да се
окаже с незаконно определена такса смет. Причината е,
че тя се определя на база данъчната оценка на имотите, а
не на база изхвърления боклук. Гражданска инициатива
“Справедливост”, която спечели дело срещу Столичния
общински съвет за начина
на определяне на такса смет,
оспорва и определянето й
във Варна, Бургас и Русе.
Мотивите са същите, както
за София. Според последното преброяване на НСИ в
тези градове живеят почти
2 млн. души. Дори и съдът
да постанови, че таксата е
определена незаконно, пари
на граждани и фирми няма
да се връщат.
Какво ще последва

Столичният общински съвет
ще обжалва решението на
съда. Така то реално няма
да влезе в сила. “Ако решението бъде потвърдено от
Върховния административен
съд, гражданите ще могат
да не плащат такса смет”,
обяви адвокат Иван Груйкин
от Гражданска инициатива
“Справедливост” и уточни:
“Няма законово основание да
се връщат пари на граждани,
защото отмяната не може да
е със задна дата и не важи за
минали периоди”.
Мотивите на съда

Според Софийския административен съд решението от
26 ноември 2006 г., с което се
приема наредбата за таксите
и услугите, предоставяни от
Столичната община, е прието в нарушение на Закона
за нормативните актове. По
това време кмет на Столичната община беше сегашният
премиер Бойко Борисов.
Без публично
обсъждане и
аргументи

“Липсват данни за публикуване на доклада на вносителя
(кмета на Столичната община - б. а.) и проекта на наред-

Дискриминация
Първият успех
на бизнеса
срещу общината
▶ Първият успех срещу
определянето на такса
смет в София отчете Българската стопанска камара (БСК) НА 21 юни т. г.
Комисията за защита
от дискриминация (КЗД) е
уважила жалбата на БСК
срещу решение на Столичния общински съвет, с
което са въведени различни основи за определяне
на такса смет и различни размери на ставката
според вида на имотите.

бата за публично обсъждане.
Същите трябва да са обявени
в интернет на официалния
сайт на СОС в раздел “Новини” в 14-дневен срок преди
приемане на решението”,
пише в съдебното решение.
Според магистратите така е
нарушено правото на гражданите да дават предложения и становища по проекта.
Целта на предварителното
публикуване според съда е
гарантиране на принципите
на обоснованост, стабилност,
откритост и съгласуваност.
“Неизпълнението на който и
да е от тях води до процесуално нарушение, опорочаващо акта до степен, налагаща
неговата отмяна”, пише в
решението на административния съд. Така съдът отменя чл. 27, ал. 1 на наредбата.
Според текста таксата за битови отпадъци на имоти на
граждани и жилищни имоти
на предприятия се определя
пропорционално в промили
на база данъчната оценка на
имотите. Точно определянето на база данъчна оценка
според магистратите противоречи на Закона за местните
данъци и такси. Според чл.
67, ал. 1 от него основен принцип за определяне на такса
битови отпадъци е тяхното
количество. В ал. 2 е записано, че когато не може да
се установи количеството,
размерът се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа,
определена от общинския
съвет.
“Този критерий обаче е
вторичен и трябва да се
прилага, когато основният
не може да бъде приложен”, смята Софийският
административен съд. В
случая обаче Столичният
общински съвет е възприел,
че количеството не може
да бъде определено, но не
се е мотивирал. “Липсата
на такива мотиви води до
незаконосъобразност на
приетите решения”, пише
в решението на Софийския
административен съд.
Така заради тези на вид
формални пропуски съдът
постановява, че начинът на
определяне на такса смет в
столицата е незаконосъобразен. Сега играта ще се пренесе в полето на Върховния
административен съд.

Мнение

Делото във Варна
продължава

Красимира Янева

Според становището на
комисията това е дискриминация по имуществен
признак. От тази година
фирмите плащат 10 промила върху отчетната
стойност, а до миналата
размерът беше 12 промила. Гражданите плащат
едва 1.6 промила.
▶ След решението на
Комисията за защита
от дискриминация от
столичното кметство
обясниха, че са възложили
на френската компания
“Егис”, която е и консултант на бъдещия завод
за боклука, да предложи
варианти за определяне
на такса смет.

Убедена съм, че Върховният
административен съд (ВАС) ще
се изкаже в полза на общината. Поскоро определението е насочено към
процедурни проблеми и се надявам
да докажем, че нямат основание. За
София с нейните големи жилищни
квартали и блокове е много трудно да
приложим принципа плащане според
изхвърленото количество боклук
Йорданка Фандъкова,
кмет на Столичната община

Второто заседание
срещу определянето на
такса смет във Варна е
на 8 септември. Първото
беше отложено, защото административният
съд не беше публикувал
обявление за оспорването на нормативния акт.
Освен “Справедливост”
жалбоподатели са и трима
собственици на имоти,
които са данъчно задължени лица. Такса смет
във Варна за граждани е 1
промил, а за фирми - 3.9
промила върху данъчната
оценка.
Още през 2006 г. Върховният административен
съд постанови, че такса

Адв. Антоанета Колева,
Гражданска инициатива
“Справедливост” - Варна

Освен
“Справедливост”
жалбоподатели
са и трима
собственици на
имоти, които
са данъчно
задължени лица
смет не може да се определя на база на имота. Това трябва да става на база
изхвърления боклук.
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градове

тема на деня Новини 7

Операция “Разселване
на чиновниците”
Новата система за
децентрализация
на управлението на
еврофондовете ще
заработи от 2014 г.
и засяга близо 1900
държавни служители

Целта на
промените
е да подобрим
координацията
между отделните
институции
Томислав Дончев,

Служители от държавните
администрации в София,
свързани с управлението на
средствата от европейските
фондове, ще бъдат изпратени на работа в някои от
шестте области в страната
през 2014 г. Това ще е един
от резултатите от новата институционална уредба, която планира правителството
за следващия програмен
период от 2014 до 2020 г.
Идеята накратко

Плановете предвиждат да
има една централна структура, която ще замени 7-те
управляващи органа по отделните оперативни програми и 6 регионални междинни звена. Централната
структура може да бъде
агенция, подчинена на премиера, министерство или
Министерския съвет, и ще
отговаря за определянето
на цялостната политика, а
междинните звена ще се
занимават с техническата
част - приема и оценката на
проектите, предоставянето
на информация и т.н. И тъй
като за специфичната дейност на междинните звена
са нужни добре обучени
експерти, които към момента са концентрирани
в столицата, за да не се
раздуват щатът и съответно

Снимка емилия костадинова

Провал
В Пловдив
битката беше
загубена
▶ Сто пловдивски
фирми и сто
физически лица
потърсиха през
2009 г. съдебна
справедливост срещу
определянето на
размера на такса
смет. За 520 дни
и срещу 5000 лв.
съдебни разходи
Административен
съд Пловдив
постанови, че на
250 000 данъкоплатци
са надвзети средно по
48 лв.
▶ Общата надвзета
от общината
сума за услугата
“сметосъбиране и
сметоизвозване” е 12.9
млн. лв. За спорещите
фирми и юридически лица

това е ясен сигнал, че
начинът на изчисление
на таксата е измислен,
а фирмите плащат
35 пъти повече такса
смет от обикновения
пловдивчанин.
▶ Община Пловдив
обаче продължи
съдебния спор
на по-висша
инстанция и през
април Върховният
административен
съд отмени
решението на
пловдивските съдии.
Мотивите са, че
стоте юридически
и стоте физически
лица нямат
правен интерес
да искат отмяна
на решението
на Пловдивския
общински съвет за
размера и начина на
определяне на такса
смет в града
Михаил Ванчев

министър по управлението на
средствата от ЕС

разходите за заплати, на тях
ще им бъде предложена
работа в провинцията.
Очакваните
резултати

“Целта на промените е да
подобрим координацията
между отделните институции”, коментира министърът по управление на
средствата от ЕС Томислав Дончев. Кандидатът за
субсидии няма да ходи до
няколко министерства или
агенции, както се случва
сега, и би трябвало да се избегне дублирането на функции в отделни ведомства.
Децентрализираният модел се прилага в 9 от държавите членки на ЕС, сред
които прибалтийските републики, Естония, Унгария и
т.н. В Естония пък междинните звена са фондации.
Великото преселение

В момента във всички органи, които са свързани с
контрола и управлението
на средствата от ЕС, работят около 1900 души. Не е
ясно колко от тях ще бъдат
разпределени в страната, а
и дали всъщност ще бъдат
съгласни на такава стъпка.

На практика те ще продължат да получават старите си
заплати, които са по-високи
в сравнение с останалите
им колеги. Минималното
възнаграждение например
е около 750 лв. за младши
експерт, а средното е над
1500 лв. Според Дончев
с тези заплати експертите
ще могат да имат дори повисок стандарт на живот в
провинцията.
Направено е вътрешно
проучване, което е показало, че има доста кандидати,
които биха искали да се
преместят да работят например във Варна, Бургас
и Пловдив. Все още обаче
остават отворени въпросите
как точно ще бъдат разпределяни експертите, дали ще
имат право на ведомствено
жилище и т.н.
Предай нататък

Към момента новият мо-

дел получава подкрепата
не само на Министерския
съвет, но и на отделните
Управляващи органи по
програмите, на неправителствени организации и на
Националното сдружение
на общините в Република
България (НСОРБ), посочи
Дончев. Според него дори и
да се смени правителството, няма да има причини за
промяна на модела.
Новата институционална
уредба трябва да е готова до
края на 2013 г., но изграждането й ще започне още
отсега. Имало е предложения тя да бъде въведена
още по време на сегашния
програмен период, но те
са били отхвърлени заради
опасността целият процес
на усвояване на средствата
от ЕС да се блокира за няколко месеца до половин
година.
Дарина Черкезова

Прогноза

Ефект

▶ млрд. лв. може да получи България от европейските
фондове през следващия програмен период от 2014
до 2020 г., прогнозира министърът по управление на
средствата от ЕС Томислав Дончев. През сегашния,
който изтича през 2013 г. страната има достъп
до близо 13 млрд. лв. Към момента от тях реално
изплатени са 13.42%, показва справка в системата ИСУН

▶ може да е ръстът на БВП на България в края на 2013 г.,
ако се усвоят всички средства от седемте оперативни
програми. Това показва прогнозата на новия софтуер на
Министерския съвет, който прави прогнози за ефекта
от усвояването на еврофондовете върху икономиката.
Инвестицията в него е 200 хил. лв., а парите са от
Оперативна програма “Техническа помощ”

16.5

7%

Експерти от ЕИБ, СБ и ЕБВР ще бъдат
консултанти по 46 европроекта
Вече е получено
официално
одобрение от
Европейската
комисия
Европейската комисия е
разрешила на България
да ползва консултантска
помощ от три финансови
институции - Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Европейската
банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и

Световната банка (СБ),
съобщи министърът по
управление на средствата
от ЕС Томислав Дончев.
Той каза, че е получил
официално писмо за това от двама генерални
директори - Дирк Анер,
който оглавява ГД “Регионална политика”, и Джонатан Фол, който отговаря
за ГД “Вътрешен пазар и
финансови услуги”. България поиска това още
през ноември 2010 г.
По преценка от бъл-

гарска страна експертната помощ ще бъде използвана във връзка с 46
проекта, от които 9 са
свързани с пътния сектор,
30 с водния и 7 с железопътния транспорт. “Ще
се използва допълнителна подкрепа за големите
и трудните проекти, не
става въпрос за прякото
им управление от външни
експерти”, уточни министър Дончев. Представителите на финансовите
институции ще предос-

тавят консултантска и
експертна помощ и ще
помагат за изграждането
на нови специализирани
структури, например като
тази, която ще се занимава със строителството на
магистрали. Те ще получават пари за услугите си
от Оперативна програма
“Техническа помощ” или
от осите “Техническа помощ” на отделните оперативни програми.
Повече по темите: на pari.bg
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Руските австрийци се оказаха к

Единственият кандидат за “Булгартабак” се оказа кипърска собстве
интерес, а бивш български министър прогнозира появата на знакова
Aвстрийското дружество
BT Invest GmbH, което е
единственият останал кандидат за “Булгартабак холдинг” и зад което застана
руската външнотърговска
банка ВТБ, се оказа собственост на регистрирана в
Кипър компания с ограничена отговорност. BT Invest
GmbH е 100% собственост
на кипърската VTB Capital
Pe Investment Holding Ltd.
съобщи сайтът на “Ведомости” в материал за приватизационната процедура
на “Булгартабак холдинг”.
Че BT Invest “е свързана
с кипърски холдинг”, се
появи като неофициална
информация в български
медии още с регистрирането на компанията като
кандидат за 79.83% от държавния цигарен холдинг.
Сайтът на руския бизнес
ежедневник обаче оповести името на компанията,
зад която вече би трябвало
да се очаква, че стои VTB
Capital - инвестиционно
поделение на ВТБ.
Според данните за VTB
Capital Pe Investment
Holding Ltd., с които разполага в. “Пари”, компанията е създадена в края
на февруари 2010 г. и има
капитал 2672 USD. Нейните представители са хора
с гръцки фамилии - найвероятно адвокати, изпълняващи функцията на представляващ. Дружеството е
с ограничена отговорност
и единствените данни за
него са, че има само един
собственик.
Докато номиналната
собственост над BT Invest
по-скоро се заплита, официална Русия все по-отчетливо засвидетелства
интерес към българската
цигарена компания. Вчера
прессекретарят по управлението на делата на президента на Русия Виктор
Хреков потвърди интереса
към “Булгартабак”, но отказа да каже в чий интерес
действа ВТБ.
Маскираният
купувач

Засвидетелстваният интерес
от Кремъл обаче изглежда
леко странен. Ако Русия
наистина има толкова силен
интерес към “Булгартабак”,
защо е нужно да “маскира”
компанията кандидат-купувач през Австрия и Кипър две зони, известни с това, че
когато парите идват оттам,
обикновено не е ясен крайният им източник. Впрочем
точно такъв е и случаят с
VTB Capital Pe Investment
Holding Ltd.
Много е вероятно крайният собственик на компанията наистина да е руската
ВТБ, но използването на
схема от навързани една с
друга компании обикновено не говори за много прозрачна сделка. “Интересен
актив, компанията заема

водеща позиция на пазара на тютюневи изделия в
България”, коментира пред
“Ведомости” сътрудник в
голяма тютюнева компания. Това според руското
издание означава, че ВТБ
може да купи “Булгартабак” за препродажба.
Препродажба

Отказът на руската държавна банка да даде каквито
и да било коментари за
момента и сложната схема
на собственост кара все
повече анализатори да залагат на сценария, че ВТБ
няма дългосрочни интереси към “Булгартабак”, а е
просто “приватизационен
параван”. ВТБ ще изиграе
ролята си на финансов инвеститор, който да удовлетвори критериите за приватизация. Номиналният
купувач BT Invest пък ще
бъде компанията, чрез която може се извърши реалната смяна на собственост на
“Булгартабак”. Обикновено
приватизационните договори имат клауза, която не
позволява на купувача да

продаде придобития актив
- в случая “Булгартабак”
- за определен период, найчесто 3 години. Не така стоят нещата със собствеността над компанията купувач
обаче. Контролът над нея
няма как да бъде блокиран.
Този механизъм всъщност
няма да бъде използван за
първи път при приватизационни сделки у нас.
Тънка руска линия с
дебели интереси

Политико-икономическите
сценарии за руската връзка в покупката бяха разно
образени от бившия посланик на България в Русия
Илиян Василев. По думите
му е много вероятно останалият единствен кандидат
за “Булгартабак” да посочи
много висока цена, която да
намали с претенциите към
собствеността върху активите на БТ. Сценарий, при
който руските претенции
за включването на БТ сред
дължимите репарации от
България отново да бъдат
напомнени и включени в
сделката, е възможен, твър-

ди Василев. “Не е лошо
да се получат гаранции в
този смисъл”, категоричен
е той.
Според бившия министър
на икономиката Николай
Василев, който има един
неуспешен опит за приватизация на БТ, вкарването
на сценария за руски репарационни претенции е
абсурден. Василев отново
застава зад приватизацията
на “Булгартабак”. “Противниците винаги ще имат
“аргументи” - ако е криза,
те ще питат сега ли е моментът, ако времената са
добри, въпросът ще бъде
- като е на печалба дружеството, защо трябва да се
продава”, обяснява Николай Василев.
“В никакъв случай зад австрийската фирма не стои
пощенска кутия. Аз съм
сигурен, че зад нея стои
знакова фигура, която така
или иначе в един момент
ще се появи”, категоричен е
той. Остава да видим и коя
фигура ще се появи зад BT
Invest GmbH.
Мирослав Иванов

Зад австрийското др
Николай Василев,
бивш министър на икономиката

снимка емилия костадинова

Tъмните субекти в медийнополитическите среди пречат на
приватизацията
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е, че имаме
кипърци, засега Тревожно
състезание с един участник
Блиц Илиян Василев, бивш посланик в Русия

еност. Официален Кремъл потвърди
а фигура зад паравана
Историята учи
Малко
предистория с
руски привкус
▶Намеса на “руските”
здрави сили впрочем
може да се види и в предишните опити за приватизация на “Булгартабак”, или по-точно техния провал.
▶Първите опити за приватизация на “Булгартабак” бяха направени още
през 1998 г. в правителството на Иван Костов,
но след кратки преговори
с потенциални купувачи
от големите световни концерни до подадена оферта така и не се
стигна и продажбата се
разсъхна.
▶Първата обявена процедура за приватизацията на “Булгартабак”
беше през пролетта
на 2002 г. Тогава като
част от консорциума
Metatabak, свързван с
Майкъл Чорни, в търга
участва и руската
“Союзконтракт табак”.
Интерес към компанията беше проявен и от
BAT, Philip Morris, Imperial
Tobacco Ltd., но те не
подадоха оферти.
▶През юли 2002 г. стана
ясно, че Metatabak се
отказва да участва в
търга заради непрозрачност на условията и
претенции от страна
на руското правителство. “Булгартабак” е бил
предаден на СССР като
част от репарациите
след Втората световна война. Както съобщи

пред “Интерфакс” президентът на руската асоциация на дистрибуторите на тютюневи изделия “Грандтабак” Сергей
Шелехов, през август 2002
г. ФГУП “Госзагрансобственост” се е канела да
води преговори с бъдещите собственици на “Булгартабак” за връщане на
актива. Шелехов съобщи,
че Русия претендира за
пакет от близо 50%.
▶Впоследствие Metatabak
отново реши да участва в търга, но победител се оказа българската
Tobacco Capital Partners
(TCP), която предложи
110 млн. EUR за акциите
на “Булгартабак” и още
71 млн. лв. инвестиции.
Този търг беше отменен от съда, но в новия
търг победител отново
се оказа TCP. През април
2003 г. вече парламентът
попречи на TCP да купи
“Булгартабак”.
▶България се опита да
продаде “Булгартабак” за
трети път през декември 2003 г., този път на
части. И отново в провала беше замесена Русия.
“Нашите действия не
позволиха на българските власти да приватизират “Булгартабак”, без да
се отчетат интересите
на Русия”, каза тогава
управляващият делата
на президента Владимир
Кожин пред “Интерфакс”.
▶Този път изглежда
така, сякаш Русия си
намери подходящия купувач и подходящия продавач на “Булгартабак”.
Остава сделката да бъде
затворена.

ружество стои знакова фигура
В никакъв случай зад
австрийската фирма не стои пощенска кутия. Аз съм
сигурен, че зад нея
стои знакова фигура,
която така или иначе
в един момент ще се
появи. Не са малко
спекулациите, че зад
австрийското дружество има и български
интерес. Дали е така,
аз не знам, но всички
ще разберем.
Аз съм твърдо за
всяка успешна
приватизация, т.
е. за приватизация,
доведена до успешен
край. Защото за “Булгартабак” са правени
пет опита за продажба и тя винаги се е
проваляла по политически причини.
Политиците са тези,
които саботират

приватизацията.
Независимо кой е
на власт. Защото
управлението на една
държавна фирма няма
нищо общо с начина,
по който се прави
бизнес в частния
сектор. Добре е да
си дистрибутор на
цигари например.
Другите, които са
против приватизацията, са хората
около тютюна. Те използват субсидиите и
изобщо изкупуването
на тютюн като механизъм за собствени
политически цели.
Хората, се делят на
два вида - такива,
които са за продажбата на “Булгартабак”,
и такива които са
против. Противниците винаги ще имат
“аргументи”. Ако е

криза, те ще питат сега ли е моментът. Ако
времената са добри,
въпросът ще бъде
- като е на печалба
дружеството, защо
трябва да се продава.
Всяка компания
струва толкова, колкото е готов да плати
купувачът в една
прозрачна процедура
по продажба. Защо
не излязат да кажат
колко струва “Булгартабак” тези, които
разправяха, че през
2005 г. трябвало да
му вземем 900 млн.
USD.
Аз много добре знам
за претенциите на
Русия за репарации,
но те изобщо няма
как да бъдат приети и
всеки, който тръгне да развива тази
теория в момента, не
работи за сделка.

Снимка марина ангелова

През Австрия
продължават да
се реализират
посреднически
политически схеми
за участие на руски
фирми
▶Господин Василев, в
коментар за оттегляне
то на БАТ от сделката за
“Булгартабак”(БТ) намек
нахте, че е много вероят
но останалият един
ствен кандидат да посочи
много висока цена, която
да намали с претенциите
върху собствеността
върху активите на БТ.
Означава ли това, че очак
вате руските претенции
за включването на БТ
сред дължимите репара
ции от България отново
да бъдат напомнени и
включени в сделката?

- Да, това е възможен
сценарий, нито първи, нито непосредствен, но възможен, тъй като до този
момент няма официален
отказ от руската страна от
претенции върху активи на
БТ. Не е лошо да се получат
гаранции в този смисъл.
Руският пазар е един от
малкото съхранили високо
равнище на потребление
на тютюн и тютюневи изделия. Но той също е разпределен между местно
произвеждащи глобални
компании. Ако мотивацията на руския участник е
бизнес ориентирана и има
солидни гаранции, в това
число и управленски, за
увеличени продажби и бизнес присъствие на руския
пазар чрез БТ, не виждам
проблем. Но ако целта е
просто да се удовлетворят
претенции, да се усилят
политическите позиции в
икономиката на България
и да се съхранят сегашните обеми и пазари? Да,
ще постъпят пари от при-

ватизацията, които вероятно ще се отразят върху
бюджетните приходи, но
дотук. Вижте какво става
сега с “Нефтохим”. А през
1999 г. интерес проявиха и
водещи западни компании
- това го зная от личен опит
като председател на Агенцията по чуждестранни
инвестиции.
Не забравяйте, че през
Австрия продължават да
се реализират посреднически политически схеми
за участие на руски фирми. Последният подобен
пример беше участието
на “Сургутнефтгаз” чрез
ОМВ в унгарската МОЛ. На
унгарското правителство
беше изключително трудно
да си върне 20% от собствеността, и то чрез мащабен
външен заем. В България
подобна схема беше приложена при приватизацията
на ТЕЦ Русе.
▶Какъв е най-вероятният
за вас сценарий до края на
конкурса за БТ - да продъл
жи и завърши успешно, да
се провали поради ниска
цена, да бъде затворен,
защото остава само един
участник, което малко
или много не е конкурс?

- Да не изпреварваме събитията - но е много тревожно, че имаме състезание
с един участник.
При положение че предприятието генерира добри
финансови резултати през
последните години, че има
добър мениджмънт - трябва
да уважаваме добрите си
корпоративни ръководители в публичния сектор,
беше нормално да обърнем
поглед към борсова приватизация, в това число и
през чужда борса. Ние не
умеем да капитализираме
и развиваме националния
управленски капитал, особено в публичната сфера.
Това е едно от проклятията
на прехода.

Има редица
методи
за оценка, но в
последна сметка
решението е дали
е достатъчна.
Не вярвам
“Булгартабак”
да бъде продаден
на всяка цена

▶Каква е “справедлива
та цена” според вас на
компанията, колкото и
спекулативно да е такава
оценка?

- Това е преценка на приватизиращия орган. Има
редица методи за оценка,
но в последна сметка решението е дали е достатъчна.
Не вярвам “Булгартабак”
да бъде продаден на всяка
цена.
▶Ако наистина зад BT
Invest стои ВТБ и руската
държава, има ли сценарий
сделката да се “разсъхне”
при допълнително обтя
гане на търговско-поли
тическите отношение
България - Русия заради
“Белене” примерно?

- Винаги има такава опасност, особено ако се запазят
сегашните нагласи за “пакетиране” на интереси и
зависимости между проекти в отделни сфери. ВТБ е
държавна структура, която
действа и по политическо
поръчение. Именно поради
това винаги съм настоявал
междудържавните отношения да се пазят от корпоративни страсти. Но и те
като всеки тип отношения
се реализират от овластени
хора, а на тях са присъщи
всички човешки слабости
и достойнства.
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“Дружба стъкларски заводи” отчете
близо 40% ръст на продажбите
Печалбата на дружеството за първите шест месеца на 2011 г. се
е увеличила с 68%
Дивидент
Акционерите ще
получат по 0.14
лв. на акция

С 39% са нараснали приходите от продажби на производителя на стъклен амбалаж “Дружба стъкларски
заводи” АД през второто
тримесечие на 2011 г. в
сравнение със същия период на миналата година.
Нетните приходи от продажби достигнаха 116.1
млн. лв. към края на юни
спрямо 83.4 млн. лв. година
по-рано, показват данните
от отчета на дружеството,
публикуван на сайта на
БФБ.
Приходи

Приходите от реализация
на продукция са в размер
на 93.2 млн. лв. и представляват 80% от продажбите. Дружеството е един от
водещите производители
в страната на стъклени
бутилки за алкохолни и
безалкохолни напитки и
буркани за консервната
промишленост, а около
60% от продукцията се
изнася.
На годишна база компанията отчита 37% ръст на
реализираната продукция.
Финансовите приходи през
второто тримесечие на 2011
г. са намалели до 6000 лв.
спрямо 303 хил. лв. през
същия период на 2010 г.
заради по-ниските положителни разлики от валутни
курсове.
Общо приходите от дейността на “Дружба стъкларски заводи” за полугодието
са 116.1 млн. лв., което е
увеличение от близо 39% в
сравнение с отчетените 83.7
млн. лв. година по-рано.

▶“Дружба стъкларски заводи” е сред водещите производители в страната на стъклен амбалаж, като 60%
от продукцията се реализира в чужбина 
снимка марина ангелова

Разходи

Подобен ръст се забелязва
и при разходите на компанията. Общите разходи за
дейността са нараснали с
36% и са достигнали 102
млн. лв. За същия период
на миналата година по това перо дружеството отчете 74.9 млн. лв. С 37% повисоки са и разходите по
икономически елементи,
които са в размер на 99.8
млн. лв. Близо половината

от тях (46%) са разходи
за материали, които са се
увеличили с 34% на годишна база. Това се дължи
най-вече на увеличения
обем на производството,
както и на поскъпване на
някои основни суровини
и в частност на разходите
за транспортирането им,
се посочва в междинния
доклад на дружеството.
Компанията отчита и с
26% по-високи разходи за

възнаграждения и осигуровки в резултат на увеличаването на персонала
от 597 души през 2010 г.
на 723 души тази година.
Финансовите разходи са
нараснали с 36% до 2.2
млн. лв., като основната
част от тях (89%) са за
лихви по кредити.
Печалба

За полугодието “Дружба
стъкларски заводи” отчита

14.1 млн. лв. печалба преди данъци. Това е увеличение от 60% в сравнение
с 8.8 млн. лв. към края
на юни 2010 г. Чистата
печалба на дружеството
нараства с 68% до 13.1
млн. лв. спрямо 7.8 млн.
лв. за същия период на
2010 г.
Компанията е част от
гръцката група “Юла Гласуъркс” СА. Основните акционери са регистрираните

▶ На проведеното
извънредно общо
събрание в края на
юли акционерите на
“Дружба стъкларски
заводи” гласуваха за
разпределянето на
част от печалбата
като дивидент.
▶ Печалбата на дружеството за 2010 г. е в
размер на 10.8 млн. лв.
▶ От общата сума
7.5 млн. лв. ще бъдат
разпределени под формата на дивидент на
акционерите, което
прави по 0.14 лв. на
акция. Право на дивидент имат собствениците към 11 август
2011 г.
▶ Останалите 3.3 млн.
лв. ще бъдат отнесени към неразпределената печалба на дружеството.

в Кипър “Барек Овърсийз
Лимитид” (52.60%) и “Гласинвест Лимитид” (46.91%).
Дружеството е наследник
на “Стинд” АД София и
“Дружба” АД Пловдив и
разполага с производствени
мощности в двата града. За
последната година акциите
на компанията са поскъпнали с близо 70% и в момента
се търгуват на нива от около
4 лв. за брой.
Иглика Филипова

“Сиенит холдинг” АД изплати облигациите си
Последната вноска
по петгодишния
заем беше преведена
на държателите на
книжата
“Сиенит холдинг” АД

успешно изплати петгодишния си облигационен
заем. Последната вноска,
която включва 481 250 EUR
главница и 12 608 EUR
лихви, беше преведена от
Райфайзенбанк. Сред найголемите облигационери

бяха самата “Райфайзенбанк” ЕАД, както и “Юробанк И Еф Джи България”
АД, пенсионен фонд “ДСК
Родина” АД, “Българска
агенция за експортно застраховане” EАД и др.
По график

Преди пет години “Сиенит холдинг” АД пусна за продажба първата
си емисия корпоративни
обезпечени облигации на
обща стойност 3.850 млн.
EUR. Обслужването на
заема е по график, съобразно първоначалния
погасителен план - плащане на 8 равни вноски
на всеки 6 месеца. За 5
години емитентът освен
главницата е платил и
лихва в размер на 938
545 EUR. През 2010 г.
емисията беше вписана в
регистъра на публичните
емисии и с регистрация
за вторична търговия на

“Българска фондова борса - София” АД.
Изпитание

От холдинга признават,
че погасяването на заема
в условия на криза е било изпитание за тях. Още
повече че привлечените
средства са вложени в развитие на нови инвестиционни проекти - логистични паркове, жилищен комплекс и търговски обект.
В резултат на влошената
икономическа обстановка
развитието на тези проекти не се осъществи в
предварително планираните параметри, казаха
от “Сиенит холдинг” АД.
С помощта на вътрешни
“антикризисни” мерки успяхме да изплатим заема,
добавиха оттам.
Много успешен

Оценката на “Сиенит холдинг” АД за облигацион-

ния заем е като много успешен. Лихвеният процент
на привлечените средства
от шестмесечен Euribor
+4 процентни пункта надбавка беше изгоден. Стабилността в условията на
финансиране и по-малкото
допълнителни разходи за
обслужване, както и ниските други съпътства-

щи разходи ни карат да
мислим, че категорично
бихме използвали отново
облигационен заем като
отличен финансов инструмент при наличието на
проекти, за които да се
използват средствата, коментираха от централата
на компанията.
Михаил Ванчев

3.9 939
▶ млн. EUR е размерът
на емисията
корпоративни
обезпечени облигации,
които “Сиенит
холдинг” пусна преди
пет години

▶ хил. EUR лихви е
платила компанията за срока на емисията, която беше
качена за вторична
търговия на БФБ
през 2010 г.
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Турският премиер триумфира над военните
Победата на Реджеп
Ердоган над
генералите пролича
на заседанието на
Висшия военен съвет
Премиерът на Турция
Реджеп Ердоган остана
сам на ръководното място
на годишното заседание
на Висшия военен съвет, с
което затвърди победата си
над разбунтувалите се генерали. По традиция един до
друг начело на масата седят
премиерът и началникът на
Генералния щаб. Изпълняващият тази длъжност
ген. Недждет Йозел обаче
отказа да седне до премиера с мотива, че “няма да е
шик”. Йозел, който доскоро
оглавяваше жандармерията, беше набързо назначен
за началник на сухопътните
сили, след като останалите
членове на Генералния щаб
(ГЩ) подадоха колективна
оставка в петък.
Генерали зад
решетките

Бившият началник на ГЩ
ген. Ъшък Кошанер и командващите сухопътните,
военноморските и военновъздушните сили се оттеглиха в знак на протест
срещу оставането в ареста
на 250 офицери, обвинени

в заговори за сваляне от
власт чрез преврат на Партията на справедливостта
и развитието. “Не мога да
защитя правата на другарите си, които заради една напълно погрешна процедура
лежат в затвора”, обосновава решението си Кошанер в
специално писмо.
Сред задържаните за заговора “Чук” са 173 действащи военни и 77 резервисти.
Още 86 души, сред които
много бивши военни, са
задържани по делото срещу националистическата
организация “Ергенекон”.
Броят на арестуваните генерали по делата за подготвян преврат достигна
40, което е една десета от
висшето командване на
турската армия.
Смяна на караула

На първото заседание на
Висшия военен съвет в
понеделник присъстваха
само деветима от четиринадесетте висши офицери,
които по принцип участват
в него. Освен подалите оставка липсва и ген. Билгин
Баланлъ, който е сред арестуваните. За друг член на
съвета - командващия Егейската армия Нусрет Ташделер - също има внесено в
съда искане за арест.
На четиридневното го-

▶Премиерът на Турция Реджеп Ердоган

дишно заседание съветът
трябва да вземе решения
за кадрови промени в ръководството на армията,
които впоследствие трябва да бъдат одобрени от
президента Абдулла Гюл.
След оставките в ГЩ Гюл
коментира, че ситуацията е

Снимка марина ангелова

безпрецедентна, но няма да
доведе до криза.
Според турските медии,
цитирани от БТА, за началник на сухопътните сили се
спряга ген. Хайри Къвръкоглу, който в момента е
командващ Първа армия.
За нов командващ жандар-

мерията вероятно ще бъде
назначен командващият
Втора армия ген. Сервет
Йорюк, а военноморските
сили ще бъдат оглавени от
адмирал Мурат Билгел.
Създалата се ситуация
представлява безпрецедентно отслабване на по-

зициите на турската армия,
която десетилетия наред се
представя като пазител на
светската държава. Заради
опазването на идеалите на
Кемал Ататюрк генералите
няколко пъти прибягваха до
преврати - през 1960, 1971,
1980 и 1997 г. 

Дори Рамаданът не спря насилието в Сирия
Най-малко 24
протестиращи са били
убити от верните на
Башар Асад сили
Насилието в Сирия не спря
дори с началото на свещения
месец за мюсюлманите Рамадан, след като най-малко 24
души бяха убити от армията
при поредните протести в
страната. Силите на сирийския президент Башар Асад
продължават офанзивата си
в град Хама и са навлезли в
още един град до границата
с Ливан - Забадани. До кръвопролитията се е стигнало
след вечерната молитва в понеделник, която е прераснала
в протести срещу режима
в много градове в страната,
включително в предградие
на столицата Дамаск. Над
140 души бяха убити в Сирия
от неделя, когато армията
навлезе в град Хама, за да
смаже протестиращите.

Равносметка

По данни на правозащитните
организации от началото на
протестите през март са загинали над 1500 цивилни, 12
хил. са арестувани, а повече
от 3000 са в неизвестност.
Макар управляващите в Сирия да обещаха реформи, те
продължават да твърдят, че
размириците в страната са
провокирани от въоръжени
банди, подкрепяни от чужди
сили.
Опасения

Съветът за сигурност на
ООН подготвя резолюция
против насилието в Сирия,
но не може да постигне
споразумение заради опозицията на Русия и Китай.
“Европейците продължават
да обсъждат една резолюция, ние силно подкрепяме
тази инициатива и искаме да
разберем защо други страни
не искат да сторят същото”,
коментира посланикът на

САЩ в ООН Сюзън Райс.
Резервираността на Москва
и Пекин се споделя и от
Бразилия, Индия и Южна
Африка.
Посланикът на Русия в
ООН Виталий Чуркин мотивира позицията на страната
си с това, че ако резолюцията
не е подготвена внимателно,
може да послужи за повторение на либийския сценарий.
Той заяви, че би подкрепил
резолюция, която ще изпрати
силен сигнал за спиране на
насилието, но която подхожда по въпроса политически и
спомага за мирното разрешение на конфликта в Сирия.
Санкции

В понеделник Европейският
съюз разшири санкциите си
към сирийския режим за още
5 официални лица. С това
замразяването на активите и
забраните за пътуване вече
обхващат 35 лица, съпричастни на режима. 

Отново ще се приемат проекти за модернизация на фермите по мярка 121
от Програмата за развитие на селските райони

▶Силите на сирийския президент Башар Асад са навлезли в още един град
до границата с Ливан
снимка bloomberg

До 19 август e отворен прием на заявления за подпомагане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата
за развитие на селските райони 2007-2013 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие”. Приемът е за подпомагане на инвестиции по т.н.
гарантирани бюджети: за прилагане на Директива 91/676/ЕИО; за привеждане на съществуващите земеделски стопанства от сектор
“Мляко” в съответствие с изискванията на стандартите на Общността; за привеждане на съществуващите земеделски стопанства от
други животновъдни сектори извън сектор “Мляко” в съответствие с изискванията на стандартите на Общността; за преминаване на
стопанството към биологично производство на земеделски продукти и храни.
Фермерите ще могат да се възползват от предоставянето на държавна помощ под формата на субсидия чрез допълнително увеличение
на размера на интензитета на помощта за инвестиции, насочени за покриване на: минималните изисквания за защита и хуманно отношение към кокошки-носачки; за покриване на минимални изисквания за постигане на качество при производство и съхранение на сурово мляко.
Увеличението на размера на субсидията варира между 10% и 25% в зависимост от вида инвестиция и местоположението на животновъдните
обекти, както и от това дали кандидатите за подпомагане отговарят на условията за млади фермери.
Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на програмата, за които един кандидат може да получи
финансиране по мярка 121, е левовата равностойност на 1.5 млн. евро.

pari.bg Сряда 3 август 2011
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източник: БФБ
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източник: БФБ

1.08.2011 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

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 1.08.2011 г.
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ
МЕКСИКАНСКО ПЕСО
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ
12,11
12,05
11,99
11,96
11,81
11,81			
НОРВЕЖКА КРОНА
НОВОЗЕЛАНДСКИ
83,91
83,51
83,10
82,69
81,47
81,47			ДОЛАР
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
779,73
775,95
772,16
768,38
757,02
757,02			
ПОЛСКА ЗЛОТА
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ
176,25
175,41
174,57
173,74
167,86
167,86			
РУСКА РУБЛА
167,28
166,48
165,68
164,87
160,85
160,85			
ШВЕДСКА КРОНА
334,33
332,74
331,15
329,55
318,41
318,41			
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР
ТАЙЛАНДСКИ БАТ
198,65
197,70
196,76
195,81
189,19
189,19			
ТУРСКА ЛИРА
252,79
251,58
250,38
249,18
240,75
240,75			
ЩАТСКИ ДОЛАР
95,59
95,14
94,68
94,23
91,04
91,04			
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД
ЕВРО
192,16
191,25
190,33
189,42
183,01
183,01			
���

�� ���

���

USD/б

� ���.�

USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR 125,15
EUR 122,30
EUR 127,96

124,55
121,72
127,34

123,95
121,14
126,71

123,35
120,56
126,09

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки

Петрол

USD/тр. у.

120,34
116,48
124,23

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
1,4797
10
8,8077
1
1,4540
1
1,6785
10
2,1314
100
7,9836
10
2,6234
1
2,2209
10
1,7667
10
2,6226
1000 7,2659
10000 1,6124
10
4,0323
100 3,0968
100
1,7455
1000 1,3034
10
5,6645
1
2,7574
10
1,1822
10
4,5928
10
2,5062
1
1,1776
100
3,2227
10
4,8997
10
4,6047
100
4,9232
10
2,1326
1
1,1340
100
4,6027
10
8,2962
1
1,3767
10
1,9953
1
1,9558

120,34			
Валутният курс за митнически цели е курсът
на БНБ определен в предпоследната сряда от
116,48			
месеца и публикуван този или на следващия ден,
124,23			
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 8.08.2011 г.

▶ Котировки на взаимните фондове
Фонд
Аврора Капитал АД
Аврора кепитъл - балансиран
Аврора кепитъл - global commodity fund
ДФ Аврора Кепитъл Югоизточна Европа
Актива Асет Мениджмънт АД
Дф Актива Високодоходен
ДФ Актива Балансиран
„Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД 1
Алфа Индекс Имоти
Алфа Индекс Топ 20
Алфа Избрани Акции
Алфа Паричен Пазар
Астра Асет Мениджмънт АД
ДФ Астра Кеш
ДФ Астра Баланс
ДФ Астра Плюс
БенчМарк Асет Мениджмънт АД
ДФ БенчМарк Фонд-1 Акции и Облигации
ИД БенчМарк Фонд-2 Акции
ДФ БенчМарк Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти
ДФ БенчМарк Фонд-4 Енергетика
ДФ БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ
БенчМарк Фонд-6 Паричен
Болкан Капитал Мениджмънт АД
ДФ БКМ Балансиран Капитал
ДФ Европа
ДФ Балкани
Варчев Мениджинг Къмпани ЕАД
ДФ Варчев високодоходен фонд
ДФ Варчев Балансиран фонд
ДСК Управление на активи АД
ДФ ДСК Стандарт
ДФ ДСК Баланс
ДФ ДСК Растеж
ДФ ДСК Имоти
ДФ „ДСК Евро Актив”
Елана Фонд Мениджмънт АД
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд
ДФ Елана Балансиран Доларов Фонд
ИД Елана Високодоходен Фонд
ДФ Елана Фонд Паричен Пазар
ДФ Елана Долар Фонд
ДФ Елана Еврофонд
ДФ Елана Глобален Фонд Акции
Златен Лев Капитал АД
ИД Златен лев
ДФ Златен лев Индекс 30
Капман Асет Мениджмънт АД
ДФ Капман Фикс
ИД Капман Капитал
ДФ Капман Макс
Карол Капитал Мениджмънт ЕАД
ИД Адванс Инвест
ДФ Адванс Източна Европа
Адванс IPО Фонд
КД Инвестмънтс ЕАД
ДФ КД Облигации България
ИД КД Пеликан
ДФ КД Акции България
КТБ Асет Мениджмънт АД
КТБ Балансиран Фонд
КТБ Фонд Акции
ОББ Асет Мениджмънт АД
ДФ ОББ Платинум Облигации
ИД ОББ Балансиран Фонд
ДФ ОББ Премиум Акции
ДФ ОББ Патримониум Земя
Оверон Финанс АД
ДФ Оверон ПРЕСТО
ПФБК Асет Мениджмънт АД
ДФ ПИБ-Авангард
ДФ ПИБ-Класик
ДФ ПИБ- Гарант
Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД
Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар
Райфайзен (България) Фонд Облигации
Райфайзен (България) Балансиран Фонд
Райфайзен (България) Фонд Акции
Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд
Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро
Свободен период от 03.06.2011 до 12.06.2011
Лимитиран период” от 13.06.2011 до 10.09.2011
Сентинел Асет Мениджмънт АД
Договорен фонд Сентинел - Рапид
Договорен фонд Сентинел - Принсипал
Стандарт Асет Мениджмънт АД
ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд
ДФ Стандарт Инв. Високодоходен Фонд
ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд
ДФ Стандарт Инв. Консервативен Фонд
Статус Капитал АД
Статус Нови Акции
Статус Финанси
ДФ Статус Глобал ETFs
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД
ИД Ти Би Ай Евробонд
ДФ Ти Би Ай Комфорт
ДФ Ти Би Ай Хармония
ДФ Ти Би Ай Динамик
ДФ Ти Би Ай Съкровище
ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД
ЦКБ Лидер
ЦКБ Актив
ЦКБ Гарант
Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД
ДФ Юг Маркет Максимум
ДФ Юг Маркет Оптимум

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

Начало на публ.
предлагане

Смесен - балансиран
5.0297
5.0548		5.2309
5.0297
4.9291			
1.53%
9.92%
5.23%
-17.68%
фонд в акции
7.7538
7.7926		8.0640
7.7538
7.5987			
2.57%
9.54%
16.11%
-6.96%
фонд в акции
10.2534
10.4072		10.6635
0.0000
0.0000			
0.71%
0.11%
1.21%
1.35%
													
фонд в акции
2.3515				 2.3515				
5.06%
29.12%
7.14%
-46.55%
Смесен - балансиран
2.7022				 2.7022				
3.08%
25.78%
3.09%
-40.72%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

фонд в акции
0.6053				 0.5993				
-1.95%
13.20%
4.78%
-9.12%
фонд в акции
0.5876				до 1 месец		
над 1 месец		
10.25%
13.20%
14.20%
-10.20%
					 0.5846		
0.5714						
фонд в акции
0.4398				 0.4312				
6.81%
9.15%
21.81%
-19.79%
Фонд на паричен пазар 1100.0495				до 180 дни		 над 180 дни		
2.88%
13.20%
5.17%
4.98%
					1098.3994		 1067.0480						

17.04.2006
16.08.2006

Фонд на паричен пазар 11.7570		
11.7511		 11.7335
11.7452
11.7452
11.7511
2.44%
0.73%
5.15%
5.90%
Смесен - балансиран
11.1354		
11.0800		 10.9692
11.0246		
0.0000
2.67%
10.83%
4.31%
3.74%
фонд в акции
10.4978		
10.4456		 10.2889
10.3411		
0.0000
3.96%
12.56%
7.77%
1.57%
													
Смесен - балансиран
14.4301				 14.2872				
5.44%
7.27%
7.42%
6.53%
фонд в акции
8.4856				 8.4016				
5.26%
11.38%
10.06%
-2.68%
фонд в акции
3.6979				 3.6613				
-15.51%
13.04%
-26.79%
-17.82%
фонд в акции
8.0985				 7.8626				
0.74%
11.38%
4.67%
-6.66%
фонд в акции
10.9392				 10.6206				
-2.94%
11.22%
-0.62%
1.74%
Фонд на паричен пазар 12.6621				 12.6621				
3.21%
0.25%
6.27%
7.74%
					 до 2 г.		
над 2 г.						
Смесен - балансиран
82.3154				 82.0273		
82.3154		
-0.46%
0.81%
2.67%
-3.76%
фонд в акции
48.7308				 48.4871		
48.7308		
-0.16%
1.57%
6.07%
-10.91%
фонд в акции
63.6455				 63.3273		
63.6455		
-1.48%
0.92%
1.39%
-9.49%
													
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
1.36353				 1.36081				
2.92%
0.65%
5.01%
5.60%
Смесен - балансиран
1.13089				 1.12413				
3.02%
3.69%
7.70%
2.14%
фонд в акции
0.79117				 0.77942				
2.53%
7.90%
10.83%
-4.40%
Смесен - консервативен 0.77514				 0.77050				
2.65%
2.98%
6.39%
-7.28%
Смесен - консервативен 1.08107				 1.07783				
2.31%
0.32%
3.43%
3.45%
Смесен - балансиран
101.4694				
Смесен - балансиран
103.2992				
фонд в акции
85.2615				
Фонд на паричен пазар 129.5806				
Смесен - консервативен 95.9170				
Смесен - консервативен 111.8060		
111.6943		
фонд в акции
102.6882		
101.6715		

100.4598				
102.2714				
83.9921				
129.5806				
95.5337				
111.3592		
111.6943		
100.6548		
101.4173		

1.61%
-0.84%
0.75%
3.91%
1.15%
3.44%
1.16%

6.09%
5.85%
8.46%
0.31%
1.89%
0.26%
N/A

1.36%
-2.87%
N/A
7.25%
3.14%
5.76%
N/A

0.17%
0.51%
-1.49%
7.14%
-1.21%
5.43%
2.35%

фонд в акции

5.0600 				 5.0298 				
4.01%
7.81%
14.03%***
4.99%
до 100 000 лв от 100 001 до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.
фонд в акции
1.0412
1.0361 		1.0335
1.0283 				
9.93%
13.44%
17.32%***
1.41%
													
Смесен - консервативен 10.1312				 10.1110				
1.11%
0.37%
1.21%
1.04%
Смесен - балансиран 18.4038 				 18.2754 				
4.34%
7.54%
6.30%
9.35%
фонд в акции
11.3388				 11.1812 				
4.72%
9.06%
5.09%
2.16%
													
фонд в акции
1.1224 				 1.1058 				
-1.36%
9.00%
-5.68%
0.72%
фонд в акции
0.8208 				 0.8087				
-2.35%
12.83%
8.74%
-4.30%
фонд в акции
1.0281 				 1.0129				
-5.33%
9.50%
9.00%
0.35%
до 100 000 лв.		
над 100 000 лв.										
фонд в облигаци
133.9000		
133.6999		 133.4330				
1.36%
3.01%
3.29%
5.65%
Смесен - балансиран 14.4108		
14.4108		 14.2681				
0.63%
7.93%
2.84%
1.87%
фонд в акции
0.7605		
0.7531		 0.7456				
-1.17%
14.73%
5.73%
-5.44%
													
Смесен - балансиран 873.9727				 867.4342				
6.50%
3.96%
11.11%
-4.16%
фонд в акции
777.8082				 771.9892				
5.64%
4.27%
10.57%
-7.55%
													
фонд в облигаци
11.9332				 11.9332				
3.39%
1.01%
6.39%
3.26%
Смесен - балансиран 134.0415				 134.0415				
7.52%
5.85%
16.12%
3.65%
фонд в акции
8.1226				 8.1226				
12.44%
10.77%
28.67%
-3.71%
фонд в акции
10.9857				 10.9857				
5.58%
3.85%
10.45%
3.83%
											
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
0.5654		
0.5626		 0.5598				
-0.03%
9.08%
-0.62%
-14.40%
Смесен - балансиран
0.7706		
0.7679		 0.7652				
1.09%
4.35%
4.86%
-6.89%
Смесен - консервативен 1.0405		
1.0389		 1.0373				
3.15%
1.11%
5.05%
1.04%
до 50 000 лв / 40000 USD		
над 50 000 лв / 40000 USD										
Фонд на паричен пазар 1.3253		
1.3233
1.3213				
3.17%
0.12%
5.70%
5.34%
фонд в облигаци
1.3368		
1.3328
1.3288				
2.38%
0.36%
4.66%
5.48%
Смесен - балансиран
0.8715		
0.8680
0.8645				
0.09%
3.99%
2.64%
-2.60%
фонд в акции
0.6213		
0.6182
0.6151				
-2.69%
7.10%
0.05%
-8.55%
Смесен - балансиран
0.7427		
0.7397
0.7367				
2.96%
6.06%
2.69%
-8.32%
Фонд на паричен пазар												
0.0000		
0.0000
0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
1.0790		
1.0779
1.0240				
2.88%
0.20%
5.22%
5.02%
Фонд на паричен пазар 1.2110			
1.2110				
1.66%
0.16%
3.15%
3.69%
Смесен - балансиран
1.0494			
до 90 дни		
над 90 дни		
0.49%
3.05%
3.35%
0.66%
				
1.0338		
1.0442						
							
Смесен - балансиран
8.1311			
8.1311				
5.14%
7.62%
15.30%
-3.74%
фонд в акции
6.8088			
6.8088				
3.31%
8.75%
10.49%
-6.84%
фонд в акции
2.6468			
2.6468				
-11.67%
10.14%
-6.40%
-26.44%
Смесен - консервативен 9.9906			
9.9906				
-5.37%
5.61%
9.18%
-0.04%
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
0.7209
0.7173
0.7155
0.7102
0.7102
0.7138		0.6960
-6.27%
9.13%
-3.99%
-6.37%
фонд в акции
0.3911
0.3892
0.7155
0.3853
0.3853
0.3872		0.3776
-7.69%
11.21%
-7.56%
-20.08%
за поръчки до 250 000 евро		
за поръчки над 250 000 евро
Цена
					
фонд в акции
110.6684		
109.3088		
108.4931				
-4.67%
12.99%
9.33%
6.97%
								
фонд в облигаци
317.3105				 316.3599				
1.08%
3.51%
-1.02%
6.09%
13.6298				 13.3613				
2.93%
3.17%
1.95%
5.41%
Смесен - балансиран
12.3313				 11.9686				
2.35%
5.71%
1.42%
3.45%
фонд в акции
9.0008				 8.7361				
2.34%
9.12%
7.16%
-2.13%
Смесен - балансиран 21.5445				 21.5445				
3.31%
5.19%
4.67%
1.97%
													
фонд в акции
6.8122				 6.7781				
-2.26%
8.54%
5.46%
-8.89%
Смесен - балансиран
8.2265				 8.1854				
-2.59%
8.58%
4.94%
-4.66%
фонд в облигаци
12.4347				 12.4037				
4.71%
1.72%
8.23%
5.66%
													
фонд в акции
1.2337				 1.2090				
0.88%
5.44%
6.12%
4.40%
Смесен - балансиран
1.1360				 1.1246				
4.34%
5.01%
11.06%
4.14%

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)

Код
За
Стойност
EUR
1
1,96
AUD
1
1,49585
BRL
10
8,77487
CAD
1
1,43600
CHF
1
1,77014
CNY
10
2,14389
CZK
100
8,07160
DKK
10
2,62563
GBP
1
2,24344
HKD
10
1,77086
HRK
10
2,62757
HUF
1000
7,24060
IDR
10000
1,62683
ILS
10
3,99859
INR
100
3,11731
ISK			
JPY
100
1,78435
KRW
1000
1,30950
LTL
10
5,66448
LVL
1
2,75780
MXN
10
1,16964
MYR
10
4,65962
NOK
10
2,55798
NZD
1
1,20115
PHP
100
3,27445
PLN
10
4,85378
RON
10
4,61411
RUB
100
4,95457
SEK
10
2,17001
SGD
1
1,14490
THB
100
4,62864
TRY
10
8,10337
USD
1
1,38026
ZAR
10
2,04435
XAU
1
2239,97000

Разлика
0
-0,00390
0,00276
0,00974
0,03471
0,03509
-0,02372
0,00039
0,01977
0,02940
-0,00477
-0,06000
0,02279
0,02098
0,03891
0,00000
0,01980
0,01544
0,00000
0,00039
0,00497
0,04387
0,01580
0,00478
0,03895
-0,05691
-0,01891
0,03288
-0,00145
0,01430
0,06182
-0,00672
0,02346
0,00864
54,25000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 3.08.2011 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.

12.11.2007
12.11.2007

10.10.2007
05.08.2009
06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008
14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008

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

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

1.34325

ППФ

1.32721

ДПФ

1.32564

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

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

Цена при
Нетна стойност
Емисионна
обратно
на активите на
стойност
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 3/08/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,238777
€ 1,263553
€ 1,232583
ОТП Омега Фонд на Фондовете в акции на
€ 0,895304
€ 0,913210
€ 0,890827
развитите пазари
ОТП Планета Фонд на фондовете в акции
€ 0,842091
€ 0,858933
€ 0,837881
на развиващите се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 29/07/2011 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 3/08/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,169765 лв.
1,169765 лв.
1,169765 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 3/08/2011 г. Няма разходи при емитиране и обратно
изкупуване на дялове на фонда. Информация може да се получи от Call Center на “Банка ДСК” ЕАД на
тел. 0700 10 375 на цената на един градски разговор и на интернет страниците www.dskbank.bg и
www.otpbank.hu
Взаимен фонд

25.06.2009

www.sentinel-am.bg

19.11.2007
19.11.2007
19.11.2007
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
11.02.2008
19.01.2010

15.11.2005
12.09.2005
01.03.2006
01.03.2006
05.04.2007
12.12.2008
22.05.2006
02.05.2007

тел. 02/ 980 14 26

Стойност за един дял 2.08.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0494 лв.

Сентинел - Рапид

1,2110 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

1.0338 лв.

1.0442 лв.

1,2110 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
0,49 %

3,35 %

1,66%

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 1 август 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 3.08.2011 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
13.6097
12.3132
8.9875
317.9441
N/A
12.2708
8.9567
Ти Би Ай Комфорт
319.5283
13.4955
N/A
8.9125
Ти Би Ай Хармония
319.5283
13.4955
12.2104
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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Корпоративни съобщения 13
Съветът на директорите на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД на основание
чл. 191, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа съобщава на
всички заинтересовани лица, че на 28.07.2011 г. е представил в Комисията
за финансов надзор и „БФБ-София” АД междинен финансов отчет към
30.06.2011г. на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД. Всеки желаещ да се запознае
със съдържанието на междинния финансов отчет може да направи това
всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа на адреса за кореспонденция на
дружеството – град София, ул. “Тинтява” №13Б, вх. А, ет.1, считано от
датата на публикуването на това съобщение.

Съветът на директорите на УД “Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД
на основание чл. 191, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа
съобщава на всички заинтересовани лица, че на 28.07.2011г. е представил
в Комисията за финансов надзор и „БФБ – София” АД междинни финансови
отчети към 30.06.2011г. на: 1. ДФ „Ти Би Ай Динамик”, 2. ДФ „Ти Би Ай Комфорт”, 3. ДФ „Ти Би Ай Хармония” и 4. ДФ „Ти Би Ай Съкровище”.
Всеки желаещ да се запознае със съдържанието на междинните финансови отчети може да направи това всеки работен ден от 8.30 до 17.30
часа на адреса за кореспонденция на УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт”
ЕАД – град София, ул. “Тинтява” № 13Б, вх. А, ет.1, считано от датата
на публикуването на това съобщение.

Управляващо дружество “Райфайзен Асет Mениджмънт (България)”
ЕАД уведомява всички заинтересувани лица, на основание чл. 191, ал. 4 от
ЗППЦК, че е представило в Комисията за финансов надзор, тримесечни
финансови отчети към 30.06.2011 г. на управляваните от него договорни
фондове - „Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар”, „Райфайзен (България) Фонд Облигации”, „Райфайзен (България) Балансиран Фонд”, „Райфайзен
(България) Балансиран Доларов Фонд”, „Райфайзен (България) Фонд Акции”
и „Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро”. Отчетите
са на разположение на желаещите да се запознаят с тях в седалището на
управляващото дружество на адрес: гр. София, ул. “Гогол” №18-20, всеки
работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа, както и на интернет страницата
на дружеството: www.ram.bg.

СТОЛИЧНАТА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБАТА НА

На основание чл. 22, ал. 2 от Наредба № 9 /
19.11.2003 г. ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ “Съгласие” АД уведомява осигурените
лица, че стойността на един дял в управляваните от Компанията пенсионни фондове,
валидна за 29.07.2011 г., е както следва:
За ДПФ “Съгласие” – 1,28254 лв.
За ППФ “Съгласие” – 1,32870 лв.
За УПФ “Съгласие” – 1,35549 лв.

Начална тръжна
Дата и час
цена, в лева
на провеждане
(без ДДС)

Обект/Aдрес

Помещение към трафопост,
ж.к. “Дружба-2”, до 68-мо СОУ, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Искър”

12 септември
2011 г.

Помещение към трафопост,
ж.к. “Слатина”, ул. “Братя Пешеви” №10,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район “Слатина”

15 септември
2011 г.

Помещение № 5 /Магазин № 5/, ул. “Владимир
Минков-Лотко”, бл.6, общински нежилищен
имот, стопанисван от район “Слатина”

15 часа

11 часа
19 септември
2011 г.
11 часа

4 500
Сделката
не се облага
с ДДС
11 000
Сделката
не се облага
с ДДС
20 000
Сделката
не се облага
с ДДС

Стъпка на
наддаване,
в лева

400

Депозитна
вноска,
в лева

450

Срок и цена
за закупуване
на тръжната
документация
(вкл. ДДС)
8 септември
2011 г.
240 лева

1 000

1 100

13 септември
2011 г.
360 лева

2 000

2 000

15 септември
2011 г.
360 лева

Обектите се продават със съответното право на строеж.

Стойности на дяловете на фондовете за допълнително
пенсионно осигуряване, управлявани от ПЕНСИОННО
ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ “ДСК РОДИНА” АД, валидни за 29 юли 2011г.
Професионален Пенсионен Фонд: 1.28836 за един дял
Универсален Пенсионен Фонд:

1.33315 за един дял

Доброволен Пенсионен Фонд:

1.34669 за един дял

ДПФ по професионални схеми:

1.11268 за един дял

Стойности на дяловете на фондовете за допълнително
пенсионно осигуряване, управлявани от ПОД „Топлина”
АД за 31.7.2011 г.
Фонд

Стойност
на 1 дял

Универсален пенсионен фонд „Топлина”

1.12302 лв.

Професионален пенсионен фонд „Топлина”

1.12516 лв.

Доброволен пенсионен фонд „Топлина”

1.03741 лв.

На основание чл.22, ал. 2 от “Наредба № 9/19.11.2003г. за
начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за ДПО и на ПОД, на стойността на нетните активи на
фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял
и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди”, Ръководството на Пенсионноосигурително дружество
“АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД съобщава, че стойността на
1 дял, валидна за 29.07.2011 г. е както следва:
за ДПФ “Алианц България” - 1.22339 лв.
за ЗППФ “Алианц България” – 1.19086 лв.
за ЗУПФ “Алианц България” – 1.21353 лв.

УПИ VII-1386,
кв. 15а, м. НПЗ “Хаджи Димитър”, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Подуяне”, с
право на собственост върху УПИ

15 септември
2011 г.

Сграда с УПИ,
с. Житен, ул. “Житница” №42 общински нежилищен
имот, стопанисван от район “Н. Искър”, с право на
собственост върху терен.

19 септември
2011 г.

14 часа

14 часа

На основание чл. 22, ал.2 от Наредба № 9/19.11.2003 на КФН,
“ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД обявява стойностите
на един дял, валидни за последния работен ден на месец ЮЛИ на 2011 г.,
на пенсинонните фондове, управлявани от Дружеството, както
следва:
за ППФ “Пенсионноосигурителен институт” - 1.16748 лв.
за УПФ “Пенсионноосигурителен институт” - 1.19690 лв.
за ДПФ “Пенсионноосигурителен институт” - 1.18924 лв.
София, бул. Черни връх № 51 Д, тел. 80 55 308, факс 80 55 308
е-mail: head@pensionins.com; web site: pensionins.com

ПОАД „ЦКБ-СИЛА”, в изпълнение на чл. 22 ал.2 от
Наредба 9 на КФН, обявява стойностите на един дял,
валидни за последния работен ден на месец Юли 2011г.
на пенсионните фондове, управлявани от Дружеството,
както следва:
ДПФ- 1.26938
УПФ- 1.41122
ǲȖȘȗȖȘȈȚȐȊȕȐșȢȖȉȡȍȕȐȧȐ
ППФ- 1.39771
ȖȉȧȊȐȕȈȌȢȘȎȈȊȕȐȐȕșȚȐȚțȞȐȐ
София, ул. Стефан Караджа 2, тел. 02/981 17 74,
клиентски център 0900 32 333 (0.22 лв./мин.-с ДДС)
ǾȍȕȈȏȈȗțȉȓȐȒȈȞȐȧȓȊ
www.ccb-sila.eu, e-mail:office@ccb-sila.com

ǯǨȇǪǲǰǵǨǺǭǳ
Корпоративни
съобщения и обяви
ǲȖȘȗȖȘȈȚȐȊȕȐșȢȖȉȡȍȕȐȧȐ
ȖȉȧȊȐȕȈȌȢȘȎȈȊȕȐȐȕșȚȐȚțȞȐȐ
на държавни институции

Цена за публикация:
0.66
лв./колон мм/ без ДДС
ǯǨȇǪǲǰǵǨǺǭǳ
Срок за подаване на заявките: до 11 ч. в
деня преди публикация

60 000
Сделката
се облага
с ДДС

3 000

29 000

13 септември
2011 г.
600 лева

5 000

6 000

15 септември
2011 г.
600 лева

Търговете ще се проведат в сградата на Столичната общинска агенция за приватизация, площад „Славейков” 6, I-ви етаж.
Депозитите се внасят по банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка”АД, клон “Врабча”, ул. “Врабча”
№ 6, гр. София, (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, международен банков идентификационен код /BIC/ на ‘Общинска банка” АД – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
Тръжната документация се закупува в сградата на Столичната общинска агенция за приватизация, пл.”Славейков” 6, I ет, стая №.4, всеки работен
ден, в приемното време - от 14 до 16 часа, до указания в таблицата срок.
Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга,, в приемното време на СОАП
– от 14 до 16 часа, стая № 2.
Оглед на обектите – всеки работен ден до деня на търга, след закупуване на тръжна документация.
За допълнителна информация - телефони: 988 46 38 (стая N 6); 980 26 69 (стая N7);
e-mail: soap@sofiampa.com; web-site: http://www.sofiampa.com

ȒȖȓȖȕȔȔȉȍȏǬǬǹ

ǾȍȕȈȏȈȗțȉȓȐȒȈȞȐȧȓȊ
ȒȖȓȖȕȔȔȉȍȏǬǬǹ

290 000
Сделката
се облага
с ДДС

На основание чл.22, ал.2 на Наредба № 9/19.11.2004 г., Съветът на директорите на “Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество” ЕАД обявява стойностите за дяловете
на пенсионните фондове, управлявани от дружеството,
валидни за дата 29.07.2011 г., както следва:
“Ай Ен Джи Универсален пенсионен фонд”
“Ай Ен Джи Професионален пенсионен фонд”
“Ай Ен Джи Доброволен пенсионен фонд”

1.32937
1.34348
1.32235

Пенсионно осигурително дружество
- Бъдеще АД обявява стойност на един
дял за последния ден на месец юли 2011 г.
както следва:
ППФ - 1.25237
УПФ - 1.28960
ДПФ - 0.93393

ǲȖȘȗȖȘȈȚȐȊȕȐșȢȖȉȡȍȕȐȧȐ
ȖȉȧȊȐȕȈȌȢȘȎȈȊȕȐȐȕșȚȐȚțȞȐȐ
ǾȍȕȈȏȈȗțȉȓȐȒȈȞȐȧȓȊ

Търгове, конкурси,
Корпоративни промени, Покани
ȒȖȓȖȕȔȔȉȍȏǬǬǹ
за обществени поръчки, Търгови предложения Изменения по наредби,
ǯǨȇǪǲǰǵǨǺǭǳ
Процедури по приватизация,
Уведомления и други обяви от частната и
държавната сфера
За допълнителна информация и заявки: тел.02/4395 822, e-mail: reklama@pari.bg

pari.bg Сряда 3 август 2011

14 позиция

Търговията с влияние деформира икономиката

Таблица 1: Икономическата среда
Твърдения на управляващите
Синхронизирана законова рамка и
правна инфраструктура с тази на ЕС.
Стабилност на икономическата среда

Най-ниските данъци в ЕС

Бюджетен излишък или нисък
бюджетен дефицит. Относително
висок кредитен рейтинг
Финансова стабилност. Добра
капитализация на банките

Постоянно “подобряване” на бизнес
средата

Постоянно „подобряване” работата на
администрацията
Подобряване на условията за развитие
и живот

Непрекъснати, често непрогнозируеми
промени в законовата и подзаконовата
база*. За 2010 г. – 231 изменени закона и
105 новоприети, 1237 нови и променени
подзаконови акта
Лоша структура на преките чуждестранни
инвестиции (основно спекулативни) и
последващ срив в обемите*. 2008–2010 г. 73% финансово посредничество, недвижими
имоти, търговия и строителство. 2009 г. –
2.845 млрд. EUR. 2010 г. – 1.36 млрд. EUR.
2011 г. – (І – V) - 56 млн. EUR
Скъпо финансиране от външните и
вътрешните пазари*

↑
↑
↑
↑

Висока цена на кредитния ресурс *
2010 г. 11.09% - средногодишен лихвен процент
12.83% - годишен процент на разходите
Закриване на работни места.
Ръст на проблемните кредити
и фирмената задлъжнялост *. 2011 г.
спрямо I тримесечие 2010 г. – закрити
262 868 работни места.
I полугодие 2011 г. – 20.5% дял на
проблемните кредити. 2010 г. – 157 млрд. лв.
фирмени задължения
Подчертано слабо усвояване на
европейските фондове *. До 2011 г. 12.96%
ефективно разплатени средства
Разширяваща се емиграция *.
175 244 души трайно емигрирали за периода
между двете преброявания

Таблица 2: Реформите
Твърдения на управляващите

Реформи в образованието

Реформи в пенсионната система

Реформи в здравеопазването

Икономическа реалност

↑

↑
↑
↑

↑
↑
↑

Реформи в административната
система

Къде са проблемите

Просперитетът на обществото и икономиката трудно
може да се реализират, ако
не се търсят и отстранят
причините за възникването
на тези дисбаланси. Внимателният анализ на причините
показва, че те са твърде разнородни, но пряката връзка
между тях безспорно е политическото влияние.
Риторичните въпроси може да дадат логично обяснение на този общественоикономически феномен.
Влиянието фактор ли е в
икономическите отношения
и не деформира ли пазарните механизми? Търговията с влияние по-съществен
фактор ли е от качеството и
количеството на положения
труд?
На практика в действие е
обществено призната максима: „Просперитетът и забогатяването се постигат полесно и по-бързо с влияние,
отколкото с полагането на
труд”. Политическите елити
не само че не насочиха обществото към достигането
на ценностите на истинската демокрация и чистотата
в пазарните механизми, но
постепенно деформираха
ценностната система в от-

↑
↑

↑

Странно, само на пръв поглед
е, че в българското обществено-икономическо пространство през последните 10-12
години се формират тревожни дисбаланси, за които политическият елит не показва
явни притеснения. Колкото
и старателно да се изследват
тези дисбаланси, мъчително
е да се намери чисто икономическа логика в тяхното
възникване и задълбочаване. Икономическата криза
изстреля тези дисбаланси
на нови позиции. Текущите
процеси са точен индикатор
за натрупаните и последователно разширяващи се през
годините обществено-икономически деформации.
Нелогичните дисбаланси
са част от формиращия се
образ на страната ни както у нас, така и в чужбина.
Политиците твърдят едно,
а реалността е съвсем друга
(вижте таблица 1). Тези нелогични дисбаланси може да
се допълнят и с „успехите”
в провежданите реформи
(таблица 2).

Икономическа реалност

↑
↑

изп. председател на Българската
стопанска камара

Политическите елити не
само не насочиха обществото
към ценностите на истинската
демокрация, но деформираха
ценностната система в отношенията
между хората и в икономиката

↑
↑

Божидар Данев,

Просперитетът
на обществото и
икономиката трудно можe
да се реализират, ако не се
отстранят причините за
съществуващите дисбаланси

↑
↑

В България се
формират тревожни
дисбаланси, за които
политическият
елит не показва
явни притеснения
- той твърди едно, а
реалността е съвсем
друга

* Пълни данни може да се намерят в www.bia-bg.com

ношенията между хората,
както и в икономиката на
страната.
Възникнаха и се разширяват политическата корупция
и корпоративният клиентелизъм. Проявлението на политическа корупция е чрез
експлоатацията на фактора
влияние. Механизмите за
влиянието са многолики,
дори иновативни - от непрекъснати лобистки промени
в законовата и подзаконовата уредба, постоянните
промени в регулаторната

среда, дирижирано разпределение на публичните
средства чрез обществените поръчки през замяната
и продажбата на държавни и общински земи, безвъзмездното отпускане на
средства от бюджета. Насоченото движение на финансовите потоци на бюджетни
плащания към определени
банки, преференциалното
разпределение на средства
от фондовете, отреждането
на концесии, персоналните
назначения в държавата са

Запазване на дела на заетите в
администрацията от общо заетите в
икономиката *.
Драматично закъснение в реализацията на
електронното правителство *.
2 млрд. лв. финансирани, само
30 функциониращи електронни услуги.
Няма взаимовръзка между електронните
регистри на държавата
Увеличаване на броя на неграмотните* 112 778 души неграмотни. 240 хил. деца
напуснали образователната система
Нарастване на дефицита в бюджета на
пенсионната система*.
За период от 10 години недостигът във фонд
ДОО е нараснал над 22 пъти
Нарастване на броя на здравно
неосигурените*. Висока детската смъртност,
ръст на онкологичните и сърдечните
заболявания и др. * За 2010 г. – над 1.5 млн.
души без здравни осигуровки.
За 2009 г. - детска смъртност 9 промила, два
пъти по-висока от средното за ЕС

също проявления на тези
механизми.
Инструментът, с който се
отключва факторът влияние,
е корпоративният клиентелизъм. Изобретателността
в това отношение е впечатляваща - пряко и косвено
спонсориране на партии,
министерства, общини, медии, рекламни кампании,
интернет провокации, правителствени, партийни, парламентарни и какви ли не
делегации и т.н.
Това раково явление за-

страшава българското общество. Агресията на посредствеността, реализираща просперитет и богатство
чрез фактора влияние, ликвидира ценностите на пазара
и демокрацията. Пасивното
наблюдение и приспособяването към течащите разрушителни процеси са вече като
че ли нормалното поведение
на истинския стопански и
духовен елит на страната.
Разбирателството и мълчаливото съгласие между всички партии по безотчетните

средства в Народното събрание са в тъжно съжителство
с общественото мнение.
Българската демокрация
и българската пазарна икономика са пронизани от
политическата корупция
и корпоративния клиентелизъм. Те постепенно се
превръщат в неистински.
Алгоритъмът за излизане
от фаталния капан на политическата корупция и корпоративния клиентелизъм
е мобилизация на цялото
разумно общество за постигане на пълна прогнозируемост и прозрачност в
действията на тези, които
спекулират с влияние.
Какво трябва да се
направи

Всички трябва да настояваме
за няколко първи, болезнени,
но решителни крачки.
Първата е Народното събрание да обяви, по подобие
на механизмите на валутните и фискалните бордове,
условен парламентарен и
институционален борд. В
правилата за прилагането
му ясно трябва да се запише, че всички нормотворчески групи ще намалят до
минимум промените в законовата инфраструктура.
Когато такива промени са
наложителни, задължително, както е записано в евродирективите, да се извършва оценка на въздействието
на планираната промяна.
Проектът на нормативен
акт заедно с изготвената
оценка на въздействието
да са на разположение на
обществото за обсъждане
поне месец преди приемането им. Влизането в сила
на новите правила също
трябва да става минимум
месец след приемането им.
След шестия месец след
въвеждането на нормите
да се прави повторна оценка на въздействието, която
също да е достъпна за обществото.
Втората стъпка е да се
изградят публични регистри за всички спонсори
(дарители) на политически партии, министерства,
общини, институции, дружества, неправителствени
организации и други, с данни за дарителите и предоставените суми.
Третата крачка е на основата на публични регистри за
разходните пера на бюджета за обществени поръчки,
проекти, финансирани с европейски пари, за иновационния фонд и предприятието
за управление на дейностите по опазване на околната
среда, да се правят анализи
за конфликт на интереси с
дарителите вече на държавата, държавните предприятия или институциите и
организациите, в които има
свързани лица.
Четвъртата стъпка е подобен анализ да се извършва
за всички лица, заемащи и
назначавани на съответни
постове в държавни и общински структури, надзорни
и управленски органи и др.
Разбира се, тези стъпки не
са решение, но в тази ситуация трябва да се стартира в
позитивна посока, макар и
скромно.
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Модерните страшилища
Хакерските атаки сякаш стават все
по-ожесточени. Дали обаче киберпараноята
е оправдана

Петнадесетте минути слава
на ГРУПАТА LulzSec
7

▶ Пробита е базата данни
на предаването X Factor на
телевизия Fox

10

▶ Базата данни с продажби
на сайта fox.com е направена
публична

МАЙ

30

▶ Хакери временно поемат
контрола на сайта на
телевизионната мрежа PBS

3

▶ Пробит е сайтът на
компанията Infragard,
подизпълнител на ФБР

10

▶ LulzSec публикуват 26
хил. потребителски имена
и пароли от сайтове за
възрастни

13

▶ Размерът на щетите от кибератаки често се преувеличава, а това дава възможност
на фирмите, които се занимават с киберзащита, да лобират за увеличаването на бюджетите
на държави и корпорации за предлаганите от тях услуги
СНИМКА SHUTTERSTOCK

Хакерските атаки не са нещо
ново, но през последните
два месеца влязоха по-ярко
в полезрението на повечето
хора. Преди мнозинството смяташе, че атаките се
случват само на някой друг,
най-вече на големи корпорации, банки или правителства.
Пентагонът обяви, че смята кибератаките за втората
екзистенциална заплаха за
Съединените щати заедно с
ядрените оръжия. Американският президент Барак Обама
дори обяви, че страната му
може да отвърне с конвенционални оръжия на атака през
киберпространството.
В Европа настроенията са
сходни. Още миналата година Германия обяви плановете
си да създаде национален
център за киберзащита. Великобритания също възнамерява да отдели над 1 млрд.
USD за такива цели въпреки
огромните съкращения в
правителствените разходи,
включително в областта на
отбраната.
Става въпрос за
политика

Огромната кражба на потребителски данни от Sony
в края на април до голяма
степен промени мнението,
че такива атаки се случват
само на големите. В този
случай откраднатите данни
представляват по-голяма заплаха за обикновените потребители, отколкото за самата
корпорация.
Пробивът в сигурността
отприщи цяла серия от повече или по-малко успешни
хакерски атаки, провеждани
от така наречените хактивисти - хакери активисти. Те не
целят финансова облага от
извършваните нападения, а
имат други, често полити-

чески цели. Сред целите на
някои от тях беше интернет
страницата на полицията на
американския щат Аризона.
Нейният сайт беше атакуван
като протест срещу лошото
отношение към нелегалните
имигранти, за което полицията е обвинявана. Други хактивисти се опитаха
да попречат на работата на
Visa и MasterCard, след като двете компании отказаха
да превеждат дарения към
WikiLeaks.
Псевдохакери

Доколко обаче заплахата от
този вид интернет активисти е сериозна? Последната
вълна атаки доведе до една от
малкото публични полицейски акции срещу хакери от
последните години. Арестуваните тогава се оказаха хора
без сложни технологични
професии - групата включваше бивш чистач, градинар,
студент и други на възраст
между 20 и 42 години.
Малко известен факт е,
че за извършването на найчесто използваните нападения не се изискват особени
компютърни познания, тъй
като от интернет може да
бъде изтеглен софтуер, който автоматично търси пробиви в защитите на даден
сайт. Колективите от хакери
като LulzSec, авторите на
последната вълна от атаки,
всъщност рядко се състоят
от истински хакери - хора
със задълбочени познания по
програмиране и преодоляване на комплексни защити.
Човешкият фактор

За това говорят и резултатите
от нападенията им - въпреки
големия медиен шум атаките
на LulzSec не доведоха до
сериозни загуби на данни.

След като обявиха, че са пробили сайта на американския
Сенат, се оказа, че не са успели да измъкнат някаква
съществена информация от
него. “Хакерите извършиха
еквивалента на това да проникнат с взлом в магазина за
сувенири на Сената и да се
хвалят с откраднатото”, каза
тогава Стюарт Бейкър, експерт по киберсигурност от
адвокатската фирма Steptoe
and Johnson.
Дори най-големият успех
на хакерите до момента кражбата на данни за 77 млн.
потребители от Sony, чийто
извършител все още е неизвестен, се дължеше главно
на човешка грешка, изразяваща се в съхраняването на
некриптирани пароли в стара
база данни.
В действителност човешкото невнимание е много
по-страшно за компаниите
и правителствата от който
и да било хакерски инструмент. Според тест, проведен от Министерството на
вътрешната сигурност на
САЩ, хората са най-слабото звено в киберзащитата.
От министерството тайно
са оставили компютърни
дискове в паркингите на
правителствени сгради. От
служителите, които са ги
намерили, 60% са ги поставили в компютрите си. Ако
дисковете са били с официално лого, този дял скача
до 90%. Не е трудно човек
да си представи какви биха
били последиците от това,
ако акцията беше дело на
истински престъпници.
Раздути цифри

Отгоре на всичко според
скорошно изследване на
Microsoft проучванията за
щетите от киберпрестъпле-

ния са едни от най-неточните. В документа, озаглавен
Sex, Lies and Cybercrime
Surveys (“Секс, лъжи и анкети за киберпрестъпления”),
авторите посочват, че както
в анкетите за броя на сексуалните партньори, отговарящите често преувеличават
щетите, които са понесли
от виртуални престъпления.
Малък брой необичайни отговори са в състояние сериозно да изкривят резултатите, ако тези резултати бъдат
взети като представителни
за цялото население.
Въпреки че повечето хора
казват истината, някои хора
са склонни да излъжат и да
навредят на статистиката
по начини, които трудно се
засичат. В проучванията за
киберпрестъпления големите щети, понесени от малък
брой от участниците, променят цялостната картина. Тези статистически аномалии
често са пренебрегвани от
фирмите за киберсигурност,
които използват въпросните
проучвания, за да лобират за
увеличаването на бюджетите на държави и корпорации
за виртуална защита.
Разбира се, заплахите в
мрежовото пространство,
макар и виртуални, съвсем
не са несъществени. С оценките за техните мащаби и
последствия обаче трябва
да се внимава. Често по-големите заплахи идват отдругаде, като например предоставянето на твърде голямо
количество лични данни на
корпорации и правителства.
Впоследствие тези данни
стават обект на нови кражби.
И не трябва да се забравя, че
човешкият фактор винаги
ще си остане най-слабата
брънка от веригата.
Пламен Димитров

▶ Публикувани са вътрешни
данни от сайта на Сената на
САЩ

ЮНИ

16

▶ Групата поема
отговорност за временното
прекъсване на работата на
публичния сайт на ЦРУ

25

▶ Групата LulzSec обявява, че
се разпуска

27

▶ Британската полиция
арестува тийнейджър с
прякор Topiary, за когото
твърди, че е сред лидерите
на колектива

ЮЛИ

1

▶ Джейк Дейвис, известен и
като Topiary, е пуснат под
гаранция без право да влиза в
интернет

АВГУСТ

Хактивистите не целят
финансова облага, а имат
други, често политически цели
Печелившите
▶ Цялата игра
на котка и
мишка между
истински полицаи
и виртуални
престъпници доведе
до печалба поне за
един сектор - този
на компаниите,
занимаващи се
с киберзащита.
Фирми като
Sourcefire и Websense
се превърнаха
в любимци на
Уолстрийт само
за няколко седмици

поради увеличените
бюджети на
корпорациите
за защита от
виртуални кражби.
▶ През 2011 г. се
очаква разходите
за информационни
технологии в САЩ
от частния и
правителствения
сектор да нараснат
с 5.6%, като според
проучване на IDC
31% от компаниите
ще отделят поголямата част от
този бюджет за
сигурност.
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Да грееш като слънцето
И за секунда не ми е
минавало през ума
да се отказвам от
президентството. Ако имаше
някаква причина да го
правя, щях да го сторя
Уго Чавес, президент на Венецуела

Снимка Bloomberg

Здравословните проблеми на Уго Чавес провокират
въпроси за евентуален негов наследник

Един от спряганите от анализаторите наследник е по-големият му брат Адан Чавес.

доверие, но на него му липсва всякаква
харизма.”
Спрягат се и други имена от Обединената социалистическа партия на Венецуела
(ОСПВ) за президентския пост. Сред тях са
това на министъра на енергетиката Рафаел
Рамирес и на вицепредседателя на управСи
ли
я

Армията
Ка
бел
ьо

ляващата ОСПВ Силия Флорес. Външният
министър Николас Мадуро пък беше неотлъчно до Чавес при пътуванията му между
Каракас и Хавана, откакто откриха рак на
венецуелския президент. От всички изброени обаче никой не притежава необходимите
качества на достоен заместник.
Шепотът
от миналото

Верният
на партията

ес
ав
нЧ
Ада

Много спекулации се носят и за вицепрезидента Елиас Хауа, който покрай лечението
на Уго Чавес получи властови правомощия.
Дори по конституция вицепрезидентът
има законовото право да поеме юздите на
властта, ако президентът е възпрепятстван
да завърши мандата си.
Анализаторите обаче са скептични, че
Хауа може да управлява държавата в дългосрочен план. “Той просто държи поста”,
коментира Нориега. “Кубинците му имат

Фл
орес

Чавес се вслушва.
“В момента има седем-осем души около
президента”, казва Никмер Еванс, политически анализатор в Централния университет
във Венецуела. “Хауа, Рамирес, Мадуро,
Диосдадо Кабельо, Силия Флорес в момента
са в близкото му обкръжение.”
да
до

а
ау
сХ
Елиа

Братът

Последният е губернатор на щата Баринас,
в който са родени двамата братя. Той е университетски преподавател, заемал е поста
министър на образованието, а неотдавна
беше и посланик на Венецуела в Куба.
Поемането на властта от Адан се смята за
възможно поради факта, че такъв сценарий
се разви и в “братска” Куба, с която чавистите поддържат най-топли взаимоотношения.
Там през 2006 г. заради влошеното си здраве
Фидел Кастро предаде властта на по-малкия
си брат Раул.
“[Адан] е считан за любимец на режима на
Кастро”, казва пред ВВС Роджър Нориега,
бивш помощник щатски секретар по въпросите, свързани със западното полукълбо, в
администрацията на американския президент Джордж Буш-младши.

с
о
Ди

Въпреки че наскоро мина курс на лечение
за рак на дебелото черво, Уго Чавес гледа
все така оптимистично към следващите
президентски избори във Венецуела през
2012 г. На връщане от Куба, където се
лекуваше, Чавес обяви, че лекарите не са
открили никакви злокачествени клетки.
“И за секунда не ми е минавало през ума
да се отказвам от президентството. Ако
имаше някаква причина да го правя, щях
да го сторя”, заявява категорично венецуелският лидер, цитиран от BBC.
Уго Рафаел Чавес Фриас, който в четвъртък отпразнува 57-ия си рожден ден,
управлява южноамериканската страна от
1999 г. Със своята харизма и ораторски
качества Чавес успява да централизира
властта в страната. Неговият стил на
управление се смята за уникален, като
дори си има нарицателно - chavismo, а
неговите последователи - чависти.
Въпреки голямата му популярност не се
изключва и вероятността Чавес да сдаде
властта, в случай че заболяването му
се влоши. Този сценарий обаче веднага
поражда въпроса кой може да наследи
управлявалия повече от 12 години президент.

Бившият офицер Диосдадо Кабельо, който
помогна на Чавес за неуспешния преврат
през 1992 г., изиграл важна роля за заемането
на президентския пост, даде сигнали още
тогава за бъдещата си политическа кариера.
В първите години на Чавес Кабельо е назначен за министър на вътрешните работи,
а през 2004 г. е избран за губернатор на щата
Миранда.
Четири години по-късно славата му започва да залязва, когато губи губернаторския
пост срещу опозиционен кандидат. Извън
злополучната му кариера Кабельо се смята
достоен кандидат, защото е стабилен член на
политическия елит и един от онези, в които

Не трябва да се забравя, че Чавес е служил
17 години в армията и се издигна именно
чрез нея. Той често се появява във военна
униформа, което подсказва за пристрастията
му към армията и за контрола, който държи
върху нея.
“Армията е един от многото играчи при
всеки бъдещ избор на кандидат”, казва пред
ВВС Мигел Тинкър Салас, преподавател
по история на Латинска Америка в Помона
Колидж в Калифорния.
Класата на
обикновените
социалисти

Уго Чавес неведнъж е изтъквал, че представлява обикновените членове на ОСПВ. Той
често подчертава, че е израснал по горещите
и прашни хълмове на Централна Венецуела
и че сам е смеска от много етноси. Партията
на Чавес може да търси харизматична нова
фигура из средите на местните лидери. Има
много лидери на социални движения из победните квартали, казва Тинкър Салас. “Те
обаче не са познати на национално ниво,
така че ще им е много по-трудно да спечелят
подкрепа.” Но вероятността партията да
избере някого от тях остава.
Владислав Рашков

