Компании ▶ 11

ГЕРБ извади
“Български пощи”
от забранителния
списък, но временно

Четвъртък

15 септември 2011, брой 175 (5235)

Тема на деня ▶ 8-9

Софтуерният бранш
очаква ръст и през тази
година

USD/BGN: 1.42460

EUR/USD: 1.37290

Sofix: 365.5

BG40: 118.61

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

-0.61%

+0.61%

+0.68%

+0.50%

Приятелският огън изнерви
кандидат-президента на ГЕРБ.
Противно на твърдението
на Цветан Цветанов, Росен
Плевнелиев отрече да му е искан
подкуп и определи случващото се
като “компроматна война” ▶ 4

Не съм имал
среща с никакви
брокери- ни един, ни
два, нито трима.
Лично на мен подкуп
не ми е искан
Росен Плевнелиев, 14.09.2011

За да бъдат решени
проблемите на
Росен Плевнелиев,
тогава тези хора са му
поискали 500 хил. EUR
Цветан Цветанов, 09.09.2011

Интервю ▶ 6

Новини ▶ 7

Свят ▶ 10

Не се
чувстваме
виновни,
направихме
достатъчно за
“Алма Тур”

И депутатите
не успяха
да научат
кой купува
“Булгартабак”

Барозу
предлага
проект
за единни
облигации
в еврозоната

Мария Стоянова, търговски
директор на “България Ер”

цена 1.50 лева
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Мнения

Печеливш
Николай Нанков

Губещ
Росица Стелиянова

Досегашният областен управител на
Ловеч Николай Нанков е новият зам.министър на регионалното развитие и
благоустройството. Той зае поста на
Лиляна Павлова, която стана министър,
след като Росен Плевнелиев се кандидатира за президент.

Изпълнителният директор на Агенцията
по заетостта Росица Стелиянова е подала
оставка. Според социалния министър Тотю
Младенов оставката е по лични причини.
От началото на седмицата четирима
висши държавни служители напуснаха
постовете си.

Коментар

▶ По темата „Стефан
Данаилов: Включвам се в
надпреварата заради невероятното самочувствие на ГЕРБ”
▶ Този пък решил да се кандидатира напук на ГЕРБ.
Коки

▶ По темата „Агенцията за приватизация ще
докладва за сделката с
„Булгартабак” в парламента”
▶ На ниска цена, с неизвестен купувач от вида
СССР-БГ мафия, в условия на
тишина по медии и институции...

Как да си купим
зрителски интерес

ГЕРБавия
Новини ▶ 4

Историята с
Плевнелиев и
подкупа изнерви
общинари от ГЕРБ

Сряда

14 септември 2011, брой 174 (5234)

Тема на деня ▶ 8-9

Походът на Ердоган
към регионално
лидерство

USD/BGN: 1.4337

EUR/USD: 1.36450

Sofix: 363.04

BG40: 118.02

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

+0.08%

-0.08%

-0.87%

И кабнетът
стана
заложнк
в авоспора

цена 1.50 лева

-0.85%

Свят ▶ 10

Ангела Меркел:

Излизането
на Гърция от
еврозоната
трябва да се
избегне
Компании ▶ 11

България взе
първите 20
млн. EUR за
“Булгартабак”
Компании ▶ 14

Икономическият министър заплаши със санкции трите фирми в скандала - “Алма
Тур”, “Алма Тур Флай” и “България Ер”. Решение обаче няма, а още 700 туристи
не знаят как ще напуснат България ▶ 6-7

“Луфтханза
Техник София”
влага 20
млн. EUR за
разширение на
авиоремонтната
база

снимка shutterstock
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Destructive Creation:
Изрисувахме паметника за 30 минути. В
интервю за списание
„Едно” анонимните автори на акцията „В крак с
времето” обясняват защо
изрисуваха паметника.

2

Държавата стана
заложник на три
компании. Санкции
за „Алма Тур”, „Алма
Тур Флай” и „България Ер” ще
има, но какви ще бъдат те,
зависи от действията им
в следващите дни.

3

Стефан Данаилов:
Включвам се в надпреварата заради
невероятното самочувствие на ГЕРБ. Винаги
съм мислел, че Бойко Борисов
ще се кандидатира за президент, каза кандидатът за
вицепрезидент на БСП.

Встрани от прожекторите.
Ето това вече не може да се
случи на българското футболно
първенство, макар че само преди един месец съществуваше
подобна опасност.
Министерският съвет отпусна
вчера 600 хил. лв. на Българската национална телевизия
(БНТ) за закупуването на правата за излъчването на мачовете от група „А”.
Разгеле, най-накрая! Иначе шепата запалянковци на
родното калчо щяха да останат
доста разочаровани, след като
нито една българска телевизия
не пожела да плати 6 млн. лв.
за футболните права. Търгът за
тях беше на косъм да се провали
поради... липса на кандидати.
Премиерът Бойко Борисов обаче
няма как да разочарова феновете
(си), все пак идват избори. Нещо
повече - преди месец той обеща
1.8 млн. лв. на БНТ, за да закупи
правата за излъчването на бъл-
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гарското футболно първенство.
По-разумните данъкоплатци
сигурно отдъхват с облекчение, че все пак Министерският
съвет отпусна само 600 хил. лв.
от обещаните средства, които
идват от „преструктуриране
на разходите по централния
бюджет за 2011 г.”.

Елена Петкова
elena.petkova@pari.bg

В средата на
омагьосания
кръг се
оказва ниският
интерес от страна
на зрителите
към българското
футболно
първенство
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Всъщност разходите по
бюджета за тази година се
преструктурират за втори път
заради БНТ. Преди няколко месеца правителството
отпусна други 950 хил. лв.
на държавната телевизия за
въвеждането на нови системи
и пускането на нови програми. Това се прави, въпреки
че телевизията има годишна
държавна субсидия. И все пак
БНТ е обществена медия и по
закон е задължена да излъчва
първенствата с национално
значение.
Друг е въпросът за коя част
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от нацията e значимо българското футболно първенство. Едни от аргументите на
телевизиите, които не пожелаха да купят първенството, са
ниското качество на продукта
и липсата на достатъчен интерес от страна на зрителите. В
резултат на това спадат и приходите от рекламодателите. Те
не желаят да купуват рекламно време в предавания с нисък
рейтинг. Телевизиите не успяват да си наваксат инвестираните в българското футболно
първенство средства. И така
се получава омагьосан кръг, в
чиято среда се оказва ниският
интерес от страна на зрителите към българското футболно
първенство.
Къде са феновете тогава,
къде е националната значимост на първенството и защо
са необходими светлините на
прожекторите? Това е въпросът!
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Число на деня

Ако от утре те не спазват
рецептурника, а вместо това варят
неидентифицирани кренвирши и
ги представят за основно ястие, ще бъдат
санкционирани от контролните органи
Здравният министър Стефан Константинов за
мерките за храните в детските градини

Гост-коментатор

127

▶ млн. EUR ще получи България от Норвегия за
биоразнообразие, зелена енергия и превенция на
домашното насилие

В крак с времето

Цените
на ИКЕА
Георги Ангелов
ikonomika.org

Вероятно
навлизането
на голям и
силен конкурент
ще активизира
пазара, като не е
невъзможно да има
ценова война

Някои твърдят, че цените в каталога на ИКЕА в България са по-високи, отколкото в други страни. Това
може да е вярно, но може и да не е вярно - не го знаем,
защото никой не си е направил труда да сравни цените
на всички стоки от каталозите в различни страни. Сравняват се 2-3 или максимум 5-10 стоки, при това невинаги
случайно избрани. Като се има предвид асортиментът
от хиляди стоки, това е непредставителна извадка и тя
може да доведе неверни изводи.
Например в своя блог Йордан Матеев беше сравнил
10 цени между България и Ирландия и повечето от
тях бяха осезаемо по-високи тук. Обаче на следващия
ден беше сравнил други шест стоки и общата им цена
е с едва 1.3% по-висока от Ирландия. Затова на база на
тези малки извадки още е невъзможно да се каже дали
цените са високи или ниски. Може да са високи, може да
са ниски, а може и да са сравними със средните. Няма да
знаем, докато не се направи достатъчно представителна
извадка (по видове стоки и цени) или най-добре пълно
сравнение с поне няколко други страни.
Ако се направи пълно сравнение, ще се види, че във
всяка страна цените на ИКЕА са различни, и едва
ли България ще е някакво изключение. Според изследванията компанията не се стреми да поддържа едни и
същи цени навсякъде, точно обратното. Сред големите
западни страни най-високи са цените в магазините на
ИКЕА в Канада, въпреки че преди десетина години
най-високи са били в САЩ. С времето обаче цените
в Канада са увеличени, а тези в САЩ са намалени. В
Швеция пък цените са относително по-ниски в сравнение както с големите европейски страни, така и със
Северна Америка.
При навлизането на компанията в България целта й е да завземе пазарен дял от съществуващите
магазини в същия сегмент. Това означава, че ИКЕА в
България не сравнява цените си с ИКЕА в Румъния или
Гърция, а сравнява цените си с основните си конкуренти
на пазара тук. Компанията трябва да предложи цени,
които позволяват достатъчно надценка за покриване на
разходите (които са по-големи при по-малък оборот), но
също така да са конкурентни на пазара в момента и да
позволяват привличане на интерес.
По-важна е обаче динамиката. Вероятно навлизането
на голям и силен конкурент ще активизира пазара,
като не е невъзможно да има ценова война. Ако това
се случи, ИКЕА също ще отговори с по-ниски цени,
особено ако клиентите й са чувствителни към тях. Ако
навлязат и други играчи в сектора, това също ще повлияе
позитивно на конкуренцията и цените. Виждали сме подобно развитие при мобилните оператори, при интернет
доставчиците и т.н.
Авторът е старши икономист в Институт “Отворено общество”

снимка боби тошев

В броя четете още

Компании ▶ 15
Moody’s понижи
рейтинга на
Societe Generale и
Credit Agricole

Технологии ▶ 19
Windows 8
се насочва
към таблетите

Майкъл Ангило, вицепрезидент по планиране
на Windows, хардуер и
компютърни екосистеми,
представи как работи новата операционна система
на няколко устройства

▶Те се наричат Destructive
Creation, деветима са и са на
възраст между 17 и 21 години.
И са авторите на предизвикалото почти скандал
преобличане на Паметника на
Съветската армия в комиксов
вариант. В първото си, макар
и анонимно интервю пред сп.
“Едно”, момчетата обясняват
защо са го направили, а това
са малка част от отговорите: “Това място отдавна
е загубило стойността си
на паметник”; “Това, което
изобразихме с изрисуването
на паметника, е българската
политика, която се нагажда
винаги спрямо посоката на вятъра, без значение дали това
засяга пряко интересите ни.
Както навремето родителите ни са израснали с героите
на Червената армия, така ние
израснахме с американските
комикс герои. Искам моите деца да израснат вдъхновявани
от герои с български фамилии.”
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4 Новини У нас

Плевнелиев отрече да му
е искан подкуп лично
Кандидатът за президент на ГЕРБ обяви твърденията за
компроматна кампания на опозицията срещу него
Няма да
участвам
в компроматни
войни. В
последните
месеци
нееднократно
предупреждавах,
че тези, които
дълги години
правеха
политика, ще
продължат да
я правят по
единствения
начин, по
който си знаят
- с демагогия, с
измишльотини,
дори откровени
лъжи

Аз съм
единстве
ният може би,
който най-много
и силно желае
победата на Росен
Плевнелиев.
Важно е
кампанията да
мине позитивно
и прагматично.
ГЕРБ няма
да участва в
компроматна
война, ще
предлага
политики

Цветан Цветанов,
Росен Плевнелиев,
кандидат за президент на ГЕРБ

министър на вътрешните работи и председател на предизборния
щаб на ГЕРБ
снимки емилия костадинова

Кандидатът на ГЕРБ за президентските избори Росен
Плевнелиев отрече на него
лично да му е бил искан подкуп, да е давал такъв или да е
имал подобни срещи. С това
той отговори на продължаващия вече пет дни скандал,
започнал от изказване на
вътрешния министър Цветан Цветанов и продължен
активно от БСП. Плевнелиев
обяви случая за компроматна
кампания, но не коментира
нито дали е имало опити
да бъде корумпиран индиректно. В същото време из-

казването му противоречи
на думите на Цветанов от
миналата седмица.
Има брокери, няма
брокери

Историята започна в петък,
когато Цветанов обясни, че
на Росен Плевнелиев, който по това време не е бил
политик, е поискан подкуп
от 500 хил. лв., за да бъде
придвижен проектът “Бизнес парк София”. По думите му това са били трима
общински съветници, които
са били на важни позиции

Що е то “Бизнес парк София”
▶ “Бизнес парк София” е най-големият високотехнологичен парк в Югоизточна Европа. Разположен е в
жк “Младост” 4. Разполага с 300 000 кв. м застроена
площ, от които 44 000 кв. м (или 35 сгради) са офиси,
74 000 кв. м са сгради с търговско предназначение и
останалите - жилищни сгради. Проектът е част от
по-големия комплекс “София парк”, включващ в себе
си още “Алфа парк”, “Резиденшъл парк” и търговски
център. Инвеститор и изпълнител на обекта е германската компания “Линднер”. От декември 2006 г.
е собственост на американската инвестиционна
компания “Арко Кепитъл Корпорейшън”, част от
“Грамърси”.

в общинския съвет. “За тях
негласно се знаеше, че това
са брокерите в общинския
съвет”, каза Цветанов. Той
обясни, че е предложил на
бъдещия си съпартиец да
даде показания, за да започне досъдебно производство, но той отговорил, че
не желае да се занимава,
макар че няма намерение и
да участва в схемата.
След като няколко дни
Плевнелиев не се появяваше публично, в сряда той
реши да направи изявление. “Не съм имал среща с
никакви брокери - ни един,
ни двама, нито трима. Лично на мен подкуп не ми е
искан, самите вие знаете, че
подкуп не се иска директно, а с много завоалирани
намеци. Аз лично подкуп
никога на никого не съм
давал”, каза Росен Плевнелиев и обяви, че отказва
да участва в компроматни
войни. Също така отказа да
отговаря на въпроси.
Очаквани и
неочаквани развития

Изказването на вътреш-

ния министър по време на
конференция на 9 септември поведе две неща след
себе си. Първото беше,
че породи спекулации за
вътрешнопартийна конспирация. Въпросът дали
Цветанов е разказал за
случая с такава цел, или
е бил неумел опит за удар
срещу опозиционни партии, тъй като общинските
съветници от разказа му
тогава не са били в ГЕРБ,
продължава да е без отговор, тъй като той отказа да
говори повече по темата.
Това доведе до второто, а
именно, че даде идеален
повод на едни от основните опоненти от БСП да
се качат на вълната. От
три дни представители
на левицата разказват все
повече и повече подробности за въпросния опит
за корупция, но също без
да назовават имена. Те също не дават отговор защо
никой не е сезирал компетентните органи, ако, както се оказва, почти всички
са знаели.
Филипа Радионова

На час по лъжичка
БСП продължи
с подробностите
по случая
▶ БСП продължи и в сряда
с изнасянето на подробности за случая. Депутатът Петър Курумбашев
разказа, че през 2008 г.
Росен Плевнелиев лично
му се е оплакал, че “върху
него се оказва определен
натиск от съветници от
мнозинството”. Това се
случва, когато въпросното мнозинство вече е на

ГЕРБ. Курумбашев твърди,
че е информирал председателя на общинския съвет
Андрей Иванов и му е организирал среща с Плевнелиев.
▶ По думите на Курумбашев тогава “този рекет” е
бил спрян именно от Иванов. Той призова сегашния
министър на вътрешните работи Цветан Цветанов да каже дали тримата общински съветници, които са оказвали
натиск на Плевнелиев
през 2007 и 2008 г., са едни
и същи.
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БСП поиска оставки заради
кризата с блокираните туристи
Снощи бяха извозени още 140 души, но все още няма споразумение за
останалите, които предстои да се върнат вкъщи до края на септември
И шестият ден от началото
на кризата с блокираните
в България туристи заради търговския спор между
авиокомпанията "България
Ер" и туристическата група "Алма Тур" не доведе
до съществена развръзка.
Вместо да се сложи край
на кризата и постигане на
търговско споразумение,
проблемът стана и политически. От Коалиция за
България поискаха оставките на министъра на ико-

номиката, енергетиката и
туризма Трайчо Трайков,
както и на неговия заместник с ресор "Туризъм" Иво
Маринов, а от ГЕРБ излязоха с декларация в тяхна
подкрепа.
Великото извозване
на туристите

В късния следобед министърът на транспорта Ивайло Московски обяви, че последните около 140 туристи,
блокирани в България още

през уикенда, ще се приберат в Санкт Петербург, като
разходите за полета им ще
се поемат от руски туроператор. Все още обаче не
е решен въпросът с останалите полети до края на
септември, с които трябва
да бъдат извозени около
600 туристи. Преговорите
ще продължат и днес, а
кога ще приключат, само
може да се гадае.
Транспортният министър
коментира и че лицензът

на „България Ер“ най-вероятно няма да бъде отнет,
ако България спази ангажиментите си и превози
всички руски пътници.
Позицията
на авиопревозвача

Търговският директор
на "България Ер" Мария
Стоянова казва, че от авиопревозвача не се чувстват виновни за кризата
с блокираните туристи
(вж. интервюто). "Напра-

вихме достатъчно, за да
може компанията (бел.
ред. - "Алма Тур") да си
извърши програмата за
летния сезон", коментира тя. Стоянова обяснява,
че въпреки натрупването на дългове са чакали
до последния възможен
момент, тъй като работят
с туристическата група
"Алма Тур" от години. До
момента, в който по-дългото чакане е можело да се
окаже фатално за бизнеса

им. Все още обаче остава въпросът какво ще се
случи с "Алма Тур", след
като туристическата компания е заложена в полза
на две банки, а дъщерната й "Алма Тур Флай"
дори директно в полза на
"България Ер". Може и да
е спекулативно, но нищо
чудно в края на историята
"България Ер" да се окаже
собственик на част от туристическата група.
Дарина Черкезова

Интервю Мария Стоянова, търговски директор на "България Ер"

Не се чувстваме виновни, направихме
достатъчно за "Алма Тур"
С туристическата
компания сме дългогодишни партньори, до последно се
надявахме, че ще си
изплатят задълженията, и затова отлагахме прекратяването
на търговските си
отношения
▶Госпожо Стоянова,
има ли развитие по преговорите с "Алма Тур"
към този момент (бел.
ред. - 15.00 ч)?

- Развитие няма. Договорните ни отношения
приключиха още миналата
седмица и не са били подновявани оттогава. Проблемът, който остава и който се
опитваме да решим сега, е
какво правим с туристите
на "Алма Тур", които остават в страната. Руските
и скандинавските туроператори платиха за извозването на туристите, които
са направили резервация
през тях, но туристите на
самата "Алма Тур" не могат
да се приберат, защото от
компанията казват, че нямат
пари да платят пътуването
им. Остава въпросът къде
са отишли парите, които са
събирали от толкова много
полети и от толкова много
клиенти през летния сезон.
Това ги питайте.
▶Говори се, че договорът с "Алма Тур Флай" е
бил по-специфичен. Това
така ли е и с какво се различава от "стандартните" договори, които
подписвате?

- Не, договорът не е поособен. Той е за наемане
на самолет и е за използването му за една година. За
мен по-важното е това, че
търговският договор меж-

ду "България Ер" и "Алма
Тур Флай" е нарушен, тъй
като не са извършени плащания.
▶"Алма Тур" е заложена
в полза на две банки, а
"Алма Тур Флай" в полза
на банка и "България
Ер". Това означава ли, че
авиокомпанията може
да придобие "Алма Тур
Флай" например заради
непокритите й задължения? Това ли е била
целта?

Визитка
Коя е Мария
Стоянова

▶ Мария Стоянова е
търговски директор в
"България Ер" от около
една година.
▶ Преди това е заемала
различни позиции в
компанията.
▶ В "България Ер" работи
повече от 20 години.

- Не искам да коментирам.
▶Защо не прекратихте
търговските си отношения с "Алма Тур" по-рано,
преди натрупването
на прекалено големи
дългове?

- "България Ер" е дългогодишен партньор на "Алма
Тур" и затова смятахме, че
може да си изпълни задълженията по договора и да
си плати разходите. "Алма
Тур Флай" имаше задължения към авиокомпанията и
през зимния сезон, и през
миналата година, когато
дори се появиха коментари,
че компанията е пред фалит. Сериозните задължения обаче започнаха да се
натрупват през лятото тази
година. Все пак смятахме,
че именно през летните
месеци, когато дейността
на компанията е най-силна, има най-много пътници и съответно най-много
постъпления, няма да има
проблем компанията да си
покрие дълговете.
"България Ер" неколкократно изпраща писма и
предупреждения. Дори
на 29 август подписахме
нов договор, че "Алма
Тур Флай" ще предплаща всеки полет от тази
дата нататък, за да не се

Къде са отишли
парите, които са
събирали от толкова
много полети и от толкова много клиенти
през летния сезон?

СНИМКА МАРИНА АНГЕЛОВА

трупат нови задължения.
Договорът обаче не се
спази. Дори до края на
програмата компанията
можеше да натрупа нов
дълг от около 1 млн. лв.
Затова накрая решихме,
че трябва да прекратим
отношенията си, за да
не рискуваме останалата
си дейност. Все пак около 1/3 от чартърната ни
дейност е свързана с тази
компания. Смятам, че направихме много отстъпки
и компромиси, за да може
"Алма Тур" да се опита да
завърши програмата си
за сезона. И пак питам Къде са постъпленията от

туристите им, които през
лятото са най-много?
▶Договорът лично с
г-н Панковски (бел. ред.
- изпълнителен директор на "Алма Тур") ли е
бил подписан?

- Групата "Алма Тур"
включва няколко фирми.
"България Ер" има отношения с цялата група.
Да, преговорите се водеха
лично с него.
▶А защо, след като "Алма Тур Флай" е започнала да натрупва толкова
големи дългове към компанията, поне не сте
спрели да извозвате

новите туристи на "Алма Тур", които влизат в
страната? Така няма да
се трупат нови дългове,
а и връщането на тези
туристи е било несигурно и под въпрос.

- Как можем да кажем на
туристите, че няма да ги
превозваме, защото няма
да можем да ги върнем
обратно в страната им, ако
все още не сме прекратили
търговските си отношения
с компанията, която урежда
пътуването им до България. Ако си позволим да
постъпим така, това може
да се изтълкува и като клевета към компания, с която

по това време все още работехме.
▶Във вторник министър
Трайков коментира, че и
двете страни имат вина
за ситуацията с блокираните туристи. Чувствате ли се виновни?

- Единствено морално по
отношение на туристите,
но не и по отношение на
изпълнението на някакви
договорни отношения с
"Алма Тур". Направихме
достатъчно, за да може
компанията да си извърши програмата за летния
сезон.
Дарина Черкезова
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И депутатите не разбраха кой
купува „Булгартабак”
ДПС публично
защити продажбата на
тютюневия холдинг
Депутатите от икономическата комисия не успяха да
научат кой реално стои зад
купувача на „Булгартабак
холдинг” „БТ Инвест ГмбХ”
- Австрия. Около час и половина народни представители задаваха въпроса кой е
реалният собственик и дали
по веригата на собственици
няма офшорна компания.
Единственият отговор беше:
„БТ Инвест” не е офшорка,
то е дъщерно дружество на
руски инвеститор.” Това обяви изпълнителният директор
на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол Емил Караниколов
и обясни: „Ние работим по
документи. Ще ви ги предоставим и вие ще разберете това.” Не стана ясно
дали от агенцията например
е правена някаква проверка
дали документите са с вярно
съдържание или не.
Червените
противници

„Руски инвеститор - сигурно такива има поне един
милион. Или се правите на
наивни, или ни вземате за
глупаци”, коментира Румен
Овчаров от БСП. Съпартиецът му Петър Димитров
попита защо е сключена
сделката с „БТ Инвест”,
щом компанията е създадена скоро и не отговаря на
изискванията. Обяснението на Караниколов беше,
че групата, от която е част

42
▶ млн. EUR e цената на
недвижимите имоти на
„Булгартабак холдинг”

„БТ Инвест”, отговаря на
изискванията. Опозицията обвини Агенцията за
приватизация, че с поставените условия за сделката
е прогонила големите инвеститори и е разчистила
пътя за „БТ Инвест”.
ДПС защитиха
управляващите

След като досега беше основната причина „Булгартабак” да не се приватизира,
ДПС изказаха подкрепа за
тази сделка. Йордан Цонев
дори защити ръководството
на АПСК, твърдейки, че е
много трудно да се разбере
кой е реалният купувач в
подобна сделка. По думите
му е по-важно кой ще носи
отговорността за евентуално неизпълнение на клаузи
от приватизационния договор, а това в случая ще е
„БТ Инвест”.
От ДПС застанаха твърдо
зад сделката. Първо, защото
се гарантира, че годишно
ще се изкупуват 5000 тона
български тютюн. „Ние ще
следим дали се изпълнява
този ангажимент”, предупреди зам.-председателят
на икономическата комисия
Йордан Цонев. Той добави,
че ДПС е удовлетворено,
че се запазва бизнесът на
„Булгартабак холдинг” и че
сделката има редица предимства, като дори ще има
приходи за бюджета. И той,
и червените депутати обаче
предупредиха ръководството
на агенцията, че ще следят
дали 90% от продажната цена ще постъпи в Сребърния
фонд. От агенцията обаче
обявиха, че отговорността
за това къде трябва да отидат
парите се носи от икономическото министерство.
Парите
в „Булгартабак”

Червените депутати бяха
против това в дружеството

▶ Купувачът ще инвестира 7 млн. лв. през следващите 2 г. Според БСП така дружеството ще бъде доведено
до неговия край 										
Снимка Боби Тошев

да остане оперативният
кеш от 58 млн. лв. По думите на изпълнителния
директор на АПСК тези
пари са за плащане на акцизи, купуване на тютюн
и т. н. „Оперативният кеш
никога не е ваден от приватизираните дружества”,
обяви Йордан Цонев. той
дори призна, че при предишни приватизационни
сделки държавата дори не
е получавала дивидента
си за срока, в който е била
собственик. След това е
направена законова промяна, с която купувачът
се задължава да плати дивидент.
За тази година държавата
очаква 5.5 млн. лв. дивидент. От БСП очакват, че
няма да се спази изискването за запазване на дей-

ността. Според червените
инвестициите от 7 млн. лв.
за 2012 и 2013 г. ще доведат
дружеството до фалит.

Йордан Цонев (ДПС),
зам.-председател на икономическата комисия в НС

Цената на
имотите

Другият пиперлив въпрос
беше дали купувачът няма
да разпродаде имотите на
„Булгартабак холдинг”.
„Ние продаваме с амо
бизнеса, като той трябва да бъде запазен за 10
години.
Купувачът не може да
продава машини, съоръжения, терени и сграден
фонд”, обясни Емил Караниколов. Той допълни,
че имотите на тютюневия холдинг са оценени
на 42 млн. EUR от Colliers
International.
Красимира Янева

Ние сме удовлетворени, че
ще се запази бизнесът на
„Булгартабак” и че ще се изкупуват
5000 тона годишно български
тютюн

Комисията по еврофондовете: Трябва да се ускори
подписването на нови договори за евросубсидии
Министерствата
изостават с
междинните оценки
по програмите,
а те са важни за
определянето на
политиката за
следващия програмен
период

За да не губим средства от
еврофондовете, акцентът до
края на 2011 и през 2012 г.
трябва да бъде увеличаването на договорените субсидии. Това коментира за в.
„Пари” Моника Панайотова,
председател на Комисията по
европейските въпроси и контрол на европейските фондо-

ве (КЕВКЕФ). Тя посочва,
че е изключително важно
министерствата да подготвят
междинна оценка за изпълнението на програмите си,
за да може тя да служи за
основа при определянето
на политиката за следващия
програмен период. Към момента такава оценка има
само по Оперативна програма „Регионално развитие”
(ОПРР).
Фаворитите
остават

Ръстът на усвоените средства от еврофондовете към
средата на 2011 г. е близо два
пъти. Резултатите са добри и
тенденцията се запазва към
1 септември, коментира Па-

найотова на база доклада на
комисията за извършеното
към средата на годината. Тя
посочва като положителен
извод това, че вече има работеща система за контрол
на средствата и „вътрешен
имунитет” - т. е. не се чака
Еврокомисията да сигнализира за проблеми, а се
реагира своевременно и превантивно. Според нея такъв
е и примерът със спрените
проекти на община Сливен.
Като положителни действия от комисията изтъкват
и напредъка на реформите
на Закона за обществените
поръчки, въвеждането на
типови документи и разширяването на електронните
услуги.

Програмите, които бяха
фаворити преди, са фаворити и сега, отбелязва
Панайотова. По думите
й сред тях изпъква ОПРР,
а вече сред лидерите е
и програма „Транспорт”
най-вече заради проек-

тите в жп сектора и изграждането на софийското метро.
Остават и
проблемите

От комисията обръщат
внимание обаче, че е много

Ръстът на усвоените средства
от еврофондовете към
средата на 2011 г. е близо два пъти.
Резултатите са добри и тенденцията
се запазва към 1 септември
Моника Панайотова,
председател на Комисията по европейските въпроси и
контрол на европейските фондове

важно до края на годината
да се постави акцент върху
инициативата JEREMIE
от Оперативна програма
„Конкурентоспособност”.
По Програмата за развитие на селските райони
пък трябва да се работи
върху бързината при обработването на постъпилите
заявления.
Препоръката им е и да се
проведе информационна
кампания за популяризиране
на програмата и особено на
мерките, свързани с екологично земеделие, за да не се
губят средства. Комисията
приветства и прехвърлянето
на средства от неатрактивни
към атрактивни мерки.
Дарина Черкезова
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Евтина енергия на кредит
До 35% от кредита за енергийна ефективност по програма
REECL на ЕБВР може да бъдат възстановени след ремонт
на цели жилищни сгради
Над 18 хил. са жилищните
сгради в България, които
се нуждаят от ремонт и
подобрения, за да влязат в
графата “енергийно ефективни”. Санирането им би
струвало 4 млрд. лв., но
пък ще спести енергия,
колкото би произвеждала
“АЕЦ Белене”. Това показват сметките на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. Според вече бившия строителен министър
Росен Плевнелиев до 2012
г. в такива начинания ще
бъдат инвестирани около
1 млрд. лв. И въпреки че
инвестицията сигурно си

заслужава, не са много
фирмите и хората, които са готови да вложат
собствени средства, за да
направят дома или офиса
си по-зелен.
Малко варианти, но
с грантови схеми

Два са вариантите, при
които физически лица или
сдружения на собственици
може да получат безвъзмездна помощ за енергийна ефективност. Първият
проект е за саниране на
панелни жилища и е по линия на Оперативна програма “Регионално развитие”,
която се изпълнява чрез

управляващия орган на
програмата - строителното
министерство. Бюджетът,
с който разполага ведомството, е 63 млн. лв., като
50 млн. лв. са безвъзмездна
помощ. Условието на тази
програма е санирането да
се прави на цяла сграда
или поне цели входове.
Именно това прави попредпочитан от домакинствата втория вариант - по
линия на Програмата за
енергийна ефективност в
дома REECL на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).
Втората кредитна линия
по програмата е в ход само

Условия по кредитите за енергийна ефективност
Райфайзенбанк
Максимален размер

Лихвен процент

ПроКредит Банк

- до 7500 EUR с превод
до 100 хил. лв.
на работна заплата
- до 20 хил. EUR с поръчител		
от 9.95 до 12.15%
в зависимост от
срока и валутата

Срок на погасяване
от 6 месеца до 10 години
		
		
Такса за разглеждане
на документи

от 9 до 12%
в зависимост от
срока и валутата
от 5 години
с поръчител до 10
години с ипотека

20 лв.

30/50 лв.

Кой може да кандидатства
▶ физически лица
▶ собственици на бизнес
▶ лица със свободни професии
▶ жилищни кооперации

от месец (от началото на
август) и по нея вече има
600 сключени договора за
заеми на стойност 1 млн.
EUR.
ЕБВР и нейните
партньори

Общо 54 млн. EUR може
да получат собствениците
на жилища или сдружения на собственици по
тази програма. От тях 14
млн. EUR са безвъзмездно финансиране и идват
от Международния фонд
“Козлодуй”, който беше
създаден, за да компенсира страната ни заради
затварянето на първите

▶54 млн. EUR
ще бъдат
предоставени
на българските
домакинства
по линия на
Програмата
за енергийна
ефективност на
Европейската банка
за възстановяване
и развитие REECL.
Средствата ще
се изплащат под
формата на заеми
през две търговски
банки. Вчера
официален старт
на кредитната
линия дадоха
изпълнителните
директори на
ПроКредит Банк
и Райфайзенбанк
Румяна Тодорова
(вляво), Момчил
Андреев (в средата)
и шефът на ЕБВР
за България Даниел
Берг (вдясно)

Какво се финансира
▶ смяна на дограма
▶ изолация на фасада
▶ енергоефективни отоплителни уреди
▶ газификация
▶ слънчеви колектори
▶ фотоволтаична система

Безвъзмездна помощ
▶ до 20% за физически лица
▶ до 30% за групови проекти
▶ до 35% за сдружения на етажна собственост
Снимка марина ангелова

четири реактора на АЕЦ
“Козлодуй”. Именно една
от целите на този фонд е
подобряването на енергийната ефективност на
българските домакинства.
Останалите 40 млн. EUR
се предоставят от ЕБВР и
търговски банки. Засега
единствените партньори
на ЕБВР, които се включват в REECL, са ПроКредит Банк и Райфайзенбанк.
Въпреки това очакванията
на директора на ЕБВР за
България Даниел Берг са,
че през следващата година към програмата ще се
присъединят още няколко
банки.

Взимаш кредит
и ти връщат

Започналата през август
кампания е втора кредитна линия, отпусната от
ЕБВР. Предишната беше
за 4 години - от 2005 до
2009 г. За този период са
били отпуснати кредити
на 28 хил. домакинства
на обща стойност 43 млн.
E U R . Б е з въ зм е зд н ат а
помощ е била 7.5 млн.
EUR, съобщиха вчера от
ЕБВР.
Продължението на втория етап от програмата за
енергийна ефективност
ще бъде до юли 2014 г.
Според Даниел Берг до
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Допирни точки
Програмите на
ЕБВР и ОПРР не
се конкурират
▶ Схемата на ЕБВР и на
строителното министерство по Оперативна
програма “Регионално развитие” (ОПРР) няма да се
конкурират, а по-скоро
ще се допълват. Това

края на периода се очаква
около 20 хил. домакинства да кандидатстват за
кредити. Различното при
тази програма е, че може да се кандидатства за
заем за ремонт на едно
или няколко жилища, а
не задължително за цяла
сграда. Продължението
на REECL предвижда да
се насърчават и ремонтите на многофамилни
сгради (с 3 или повече
жилища в тях) - в този
случай осигуреното безвъзмездно финансиране
достига 30 или 35%. При
саниране на индивидуално жилище се възстано-

коментира началникът
на отдел “Програмиране
и оценка” към строителното ведомство Иван
Попов. По думите му поголемите ограничения са
във връзка с изпълнението на проекта по ОПРР,
тъй като средствата се
предоставят от Европейския фонд за регионално развитие и съответно тяхното изплащане

вяват 20% от главницата
на кредита.
Ремонт за четири
месеца

Важно условие за получаването на безвъзмездна
помощ е ремонтите да бъдат изпълнени в рамките
на 4 месеца от усвояването на заема, коментира
вчера Борис Петков, ръководител проект Програма
REECL. Той уточни, че
грантовете се получават
в рамките на 20 дни след
приключване на ремонта. За целта обаче документите и качеството на
ремонта трябва да бъдат

трябва да отговаря на
правилата на структурните фондове.
▶ Финансирането за енергийна ефективност от
МРРБ е единствено за
цели жилищни сгради.
“Схемата на МРРБ е 50%
от всеки проект да бъде
безвъзмездна помощ,
но останалата част от
средствата трябва да
бъде осигурена от сдруже-

проверени от независим
контролен орган. Откакто
програмата работи, не е
имало случай, в който да
не бъде изплатена безвъзмездната помощ заради
некачествено изпълнение,
коментират от ЕБВР.
Вече отпуснати
кредити

За да бъдат одобрени от една от двете търговски банки, собствениците на жилища трябва да представят
фактура от доставчик на
енергоспестяващи технологии, от който са решили да купят необходимите
консумативи. В предиш-

нията на собствениците.
За тази цел сме предвидили 13 млн. лв., които да
бъдат усвоени чрез предоставянето на кредити,
но тъй като безвъзмездната помощ е в размер на
50 млн. лв., тази разлика
трябва да бъде покрита
от други източници. Тук
виждаме ролята на кредитната линия на ЕБВР”,
коментира Попов.

ния етап на REECL към
програмата са работили
1200 доставчика. Райфайзенбанк предлага кредити
до 40 хил. лв., а ПроКредит Банк - до 100 хил. лв.
“В първия период на кредитната линия ПроКредит
Банк е финансирала над
8200 домакинства общо с
около 13 млн. EUR”, каза
изпълнителният директор
на банката Румяна Тодорова. Директорът на Райфайзенбанк Момчил Андреев
пък отчете, че за периода
2005-2009 г. банката е отпуснал над 5000 кредита
на стойност 8 млн. EUR.

СТЪПКИ ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ
ЗА КРЕДИТ

�

Избирате доставчик
на енергоспестяващо
оборудване и взимате
оферта от него.

�

Отивате в една от двете
търговски банки, които
са партньори на ЕБВР
по проекта, и предоставяте
фактурата или офертата
на избрания от вас доставчик
и необходими документи
за кредит �трудов договор,
поръчител и др.�.

�

Кандидатствате
за кредит.

�

Получавате одобрение
и усвоявате средствата �
купувате и монтирате
оборудването.

�

ЕБВР назначава проверка
от независим консултантски
екип, който проверява
документите и дали
реализацията е успешна.

�

Изплаща се
безвъзмездната
помощ.

Елина Пулчева

pari.bg Четвъртък 15 септември 2011

10 Новини свят

Барозу предлага проект за
единни облигации в еврозоната
Еврокомисията ще
представи различни
варианти за въвеждане
на новия инструмент
срещу кризата
Европейската комисия скоро ще представи възможностите за въвеждане на
облигации на еврозоната,
съобщи президентът на комисията Жозе Мануел Барозу. Той обаче предупреди,
че това няма да сложи край
на дълговата криза, която
заплашва икономическото
и политическото бъдеще
на Европа.
В своя реч, с която се
обърна към Европейския
парламент, Барозу даде рязка оценка на сериозността
на дълговата криза в еврозоната, която според него е
най-голямото предизвикателство на региона за това
поколение.

Еврооблигациите
няма да доведат до
незабавно разрешаване на
всички проблеми и трябва
да бъдат само елемент от
един цялостен подход за понататъшна икономическа и
политическа интеграция

бърза ратификация на споразумението от 21 юли, тъй
като според него това ще
покаже, че Европа е способна да изпълнява ангажиментите си.
Общи
облигации

Нужда от
сътрудничество

“Това е битка за работата
и просперитета на семействата във всички страни
членки на зоната. Това е
битка за политическото и
икономическото бъдеще на
Европа. Това е битка за това какво ще представлява
Европа в света. Това е битка
за същността на европейската интеграция”, каза още
Барозу.
В своето емоционално
изказване той пледира
страните от ЕС и особено
17-те членки на еврозоната да работят в по-тясно
сътрудничество, тъй като
единственият начин да се
спре негативният цикъл на
финансовите пазари е да се

▶ Жозе Мануел Барозу призова европейските страни да задълбочат икономическата и политическата си
интеграция
снимки bloomberg

постигне по-дълбока интеграция.
Барозу призова това да не
дойде от големите страни
като Германия и Франция
като тяхна инициатива,
която по-малките членки
се очаква да следват, а по
линия на това, което официалните лица в ЕС наричат
“общностен метод”, в който
Брюксел има водеща роля.

“Една система, основана
единствено на междуправителствено сътрудничество,
не е работила в миналото и
няма да проработи в бъдеще”, каза той.
Капанът
на кризата

Европейските лидери се
мъчат да изплуват над дълговата криза вече повече

от 18 месеца. Последният
им ход, който беше приет
на 21 юли, беше да засилят
440-милиардния фонд за
финансова стабилност, като
му позволят да изкупува
ценни книжа на вторичния
пазар и да отпуска превантивни заеми на закъсалите
правителства.
Но тези решения, които изискват одобрение от

парламентите на мнозинството страни членки, все
още не са напълно приложени, което подкопава
увереността, че еврозоната
ще успее да се справи с
проблема.
В изявлението си Барозу
повтори призива на президента на Европейската
централна банка Жан-Клод
Трише за възможно най-

“Нуждата от еврооблигации предизвика много
дебати. Днес искам да потвърдя, че комисията скоро
ще представи варианти за
въвеждането им. Някои от
тях може да бъдат изпълнени в рамките на условията
на настоящия договор, а
други ще изискват промяната му”, заяви Барозу.
“Еврооблигациите обаче
няма да доведат до незабавно разрешаване на всички
проблеми, пред които сме
изправени, и трябва да бъдат само елемент от един
цялостен подход за по-нататъшна икономическа и
политическа интеграция.”
Европейският парламент
отдавна е застъпник на въвеждането на общи облигации на еврозоната, чрез
които 17-те членки да може
заедно да емитират дълг.
Подобен ход ще подпомогне по-слабите страни,
но ще увеличи цената на
заемите за Германия и други държави с кредитен рейтинг ААА. Берлин принципно се противопоставя
на идеята с аргумента, че
това ще е възможно само
при по-стегната финансова
координация в еврозоната. Отчасти за да спечели
благоразположението на
германския парламент, ЕК
обеща да представи различни варианти за реализация на идеята. 

Италия прие плана за бюджетни съкращения
Бюджетът на страната
трябва да бъде
намален с 54 млрд.
EUR до 2013 г.

Долната камара на италианския парламент одобри
ревизирания план на десноцентристкото правителство
за бюджетни съкращения.
С тези мерки Рим се опитва да овладее кризата на
финансовите пазари, която
вече застрашава цялата еврозона.
Мерките на стойност 54
млрд. EUR са съчетание от
увеличение на данъци и орязване на разходи, насочени
към балансиране на бюджета до 2013 г. Това беше договорено под силния натиск
на Европейската централна
банка, която поиска твърди действия от Италия за
намаляване на огромния й
държавен дълг.
Връщане
на доверието

За да ускори приемането

на мерките, правителството на Силвио Берлускони
внесе вот на доверие, след
чието приемане гласуването на самите мерки беше
само формалност. Десноцентристкото мнозинство
в долната камара на парламента осигури приемането
на пакета без проблеми
въпреки продължилите
няколко седмици спорове между коалиционните
партньори за съдържанието му.
Притесненията вече са
свързани по-скоро с това
дали слабото и разтърсвано от скандали правителство ще съумее да прокара обещаните реформи за
справяне с кризата, която
докара разходите по кредитите на Италия до почти неуправляеми нива и я
доведе близо до финансов
колапс.
“Най-важното сега е увереното прилагане на мерките. Това е единственият
начин да се убедят пазарите и другите партньори

в сериозността на поетата
инициатива”, коментира
директорът на Международния валутен фонд
Кристин Лагард.
Опасност за еврото

Продължаващите проблеми
в Гърция изнервиха пазарите и това започна да се
отразява на Италия, която
беше принудена да емитира
дълг при по-високи лихви
през последните месеци.
Държавният дълг на Италия, който е един от най-високите в света в абсолютно
изражение, достигна ново
рекордно равнище, почти
1.912 трлн. EUR през юли.
Съотношението му към
брутния вътрешен продукт
се оценява на 120%, което
поставя страната на второ
място след Гърция по този
показател.
Италия е третата по големина икономика в еврозоната и ако положението
с дълга й се влоши, това
може да повлече надолу
единната валута. 

▶ Правителството на Силвио Берлускони е изправено пред трудната задача да
изпълни финансовите си ангажименти
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Число

130 827

▶ дка земеделска земя е притежавало “Агро финанс” АДСИЦ към края на август.
Дружеството е увеличило инвестиционния си портфейл с 24 дка за месеца, като е
платило средно по 283.49 лв./дка за придобитата земя

Компании
и пазари

ГЕРБ извади пощите от
забранителния списък, временно
Компанията няма да бъде приватизирана, защото ще бъде върната
сред забранените компании на второ четене в парламента
Д е п у т ат и т е и з ва д и ха
“Български пощи” ЕАД
от забранителния списък за приватизация, но...
временно. Това стана с
приетите на първо четене
от парламента промени
в Закона за приватизация
и следприватизационен
контрол, които бяха внесени от група депутати от
ГЕРБ начело с Валентин
Николов. На второ четене
обаче “Български пощи”
ще бъде върнато в забранителния списък, така че
дружеството няма да бъде
приватизирано. Както обеща ден преди гласуването, Николов вече е внесъл
предложение за това.
С приетите вчера изменения отпадна забраната и
за продажбата на “АДИС”
ЕООД, “Аудиовидео Орфей” ЕАД и “Военно издателство” ЕООД. Те обаче
няма да бъдат върнати в
ограничителния списък.

и предварително уговорена схема за продажба.
От БСП коментираха, че
правителството се опитва да попълни дупката в
бюджета, и се зарекоха да
сезират Конституционния
съд. От Синята коалиция
заявиха, че от 27 европейски страни само в 4 са
правени опити за приватизация на пощите, но държавата има монопол при
универсалните пощенски
услуги. Държавни са и
пощите в САЩ.
Против продажбата на
дружеството се обявиха и
синдикатите. Според тях
влизането на пощите в
частни ръце ще доведе до
елиминирането на универсалната пощенска услуга, от което ще пострадат
хората, живеещи извън
големите градове. И от
КНСБ, и от КТ “Подкрепа” заплашиха с ефективни протестни дейности.

Нужда от
преструктуриране

Аргументи

Промените в закона бяха
предложени преди лятната
ваканция на парламента,
но гласуването им беше
отложено за есента. Още
в края на юни вносителите обясниха, че целта е
да се привлече сериозен
инвеститор, който да получи миноритарен пакет
от акциите на дружеството. След ваканцията обаче
народните представители смениха позицията си.
“Не става дума за приватизация, а за изваждане
от забранителния списък.
Целта е да се предизвика
дебат, защото състоянието
на “Български пощи” не
е добро”, обясни Николов
на първото парламентарно
заседание след почивката.
По думите му компанията
спешно се нуждае от преструктуриране, тъй като
върви към загуба, която
ще трябва да се покрие от
бюджета.
Отляво
и отдясно

Идеята за приватизация на
пощите беше посрещната
с остри критики отляво и
отдясно. Опозицията заподозря скрити интереси

След приемането на промените вчера депутатът
от Коалиция за България
Корнелия Нинова обяви,
че е гласувала “против”,
защото четири печеливши
предприятия ще се продадат, но парите няма да
отидат в Сребърния фонд,
а за покриване на държавния дефицит. Освен това
Нинова смята, че такъв законопроект следва да бъде
внесен не от депутати, а
от правителството, което
се криело зад вносителите
заради спорния характер
на промените.
Междувременно още
преди края на деня Валентин Николов каза, че
вече е предложил “Български пощи” да се върне
в забранителния списък.
Той отново коментира, че
целта му е била да “сръчка” компанията и тя да
започне да работи по-добре. Депутатът посочи и че
с отмяната на решението
ще се разсеят съмненията
за скрити схеми и ще се
избегнат спекулациите по
време на изборите. Другите три дружества обаче ще
бъдат сложени на масата за
продажба.
Иглика Филипова

▶ В идеята за приватизация на “Български пощи” опозицията заподозря апетити към сградите на
дружеството 
снимка емилия костадинова

Мнение

Внесох предложение за връщане
в ограничителния списък
Вече внесох предложение за връщане на
“Български пощи” в
забранителния списък за
приватизация. Първата
ми цел беше да се постигне дебат за бъдещето на пощите. Исках,
казано на езика на
“Фейсбук”, да ги сръчкам и “Български пощи”
да започне да функционира по-добре. Защото,
ако дружеството трупа
дългове, след време ще
трябва да ги плати всеки
данъкоплатец, включително и аз. Ако това не
стане, дружеството ще
бъде включено в Приложение 2 и ще трябва да
се изготвя концепция за
приватизация.

Втората причина, поради която предлагам
да се върне дружеството в забранителния
списък, е, че се твърди,
че имаме скрити цели.
“Български пощи”
имат сгради във всеки
град и се твърди, че
те са апетитни. Има
опасения, че активите
на пощите може да се
извадят от дружеството
и да се продадат. Това
обаче не е нашата цел.
Третата причина, поради която предложих да
се върнат “Български
пощи” в забранителния
списък, е, че изборите
щяха да влошат дебата
по евентуалната приватизация.

Пър
вата
ми цел
беше да се
постигне
дебат за
бъдещето на
пощите
Валентин
Николов,
депутат от
ГЕРБ
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Софтуерният бранш у нас о
ръст и през тази година
Увеличава се делът на
продуктите с висока добавена
стойност от общия износ на
компаниите
Българският софтуерен бранш
отчита ръст от 5.3% за 2010 спрямо предходната година. Това стана ясно от данните от третото
годишно проучване „Барометър
на българската индустрия”, което
беше представено от Българската асоциация на софтуерните компании БАСКОМ. Според
проучването, в което участват 38
компании, 81% от фирмите в отрасъла очакват ръст в продажбите
и през 2011 г.
Продължаващ възход

Общият ръст на продажбите на
компаниите, включени в проучването, в периода от 2008 до 2010
г. се равнява на 8%. Отчетеният
ръст през 2010 г. е 5.3%, докато
през 2009 г. е бил 2.6%. Общият
обем на продажбите на фирмите,
участвали в проучването, е 163.3
млн. лв., а броят на служителите
им е 2489 души.
По данни на Националния статистически институт продажбите
на всички софтуерни фирми у нас
са 429 млн. лв., а в тях работят
7955 служители. Фирмите, взели
участие в проучването, представляват 38% от пазара според обема продажби и 31% според броя
на заетите работни места.
Стабилен износ

Около 74% от анкетираните
компании са с преобладаваща
българска собственост, 13% се
контролират извън страната, а

други 13% работят само за компанията майка. Запазва се делът
на износа в продажбите, като 50%
от тях са реализирани в чужбина.
Разпределението между продажбите в България и зад граница се
запазва стабилно през годините,
като положителната промяна е в
това, че износът на продукти с
висока добавена стойност нараства от 25% от общия износ през
2008 г. на 28% през 2010 г. Председателят на управителния съвет
на БАСКОМ Георги Брашнаров
коментира, че стабилният ръст и
износ са сигнал, че секторът има
потенциал да бъде сериозен двигател на българската икономика.
С нови заплати

Резултатите от изследването показват, че броят на заетите в
софтуерните компании през 2010
г. остава непроменен спрямо предходната година. Отчетен е ръст
на заплатите от 2.3% спрямо 2009
г., като средната заплата в сектора
е от порядъка на 2000-3000 лв.
Ръстът на заплатите в сектора
през 2009 г. е бил 5.9%, което
означава, че средната заплата
е нараснала с 8.1% за периода
2008-2010 г.
Оптимистични
очаквания

Цялостните очаквания на участниците в анкетата са за положително развитие на бизнеса
им през тази година. Около 81%

от компаниите имат очаквания за
ръст в продажбите, като средно
предвижданията са за увеличение
от 7-8% спрямо 2010 г.
Ръст в броя на служителите
очакват 70% от участниците, а 87%
очакват увеличение на заплатите в
сектора. Нито една от анкетираните компании не прогнозира спад
в заплащането. Сред факторите,
които биха могли да окажат влияние върху софтуерния сектор, са
икономическата ситуация у нас и
в световен мащаб, както и пазарът
на човешки ресурси.
Човешки проблеми

Именно човешките ресурси са
основната пречка, пред която са
изправени българските компании.
Най-големият ни проблем е липсата на специалисти, коментира Явор
Джонев, председател на надзорния
съвет на „Сирма Груп”. Той коментира, че ако компаниите можеха
да намерят подходящите кадри,
бизнесът им би се увеличил с 50%.
Според него образователната система в страната трябва да претърпи
фундаментални промени, за да
може да подготвя необходимите
служители за сектора. По думите
му софтуерният бизнес е бизнесът
с най-голяма добавена стойност у
нас и има нужда от подкрепа на
държавно ниво. Нещо повече, всяко
работно място в софтуерния бранш
генерира 3-4 позиции в икономиката, добави Джонев.
Илия Темелков

Стабилният ръст на
българските софтуерни
фирми показва, че секторът
отдавна е навлязъл в период на
зрялост и има потенциала
да е един от сериозните
двигатели на българската
икономика
Георги Брашнаров,

председател на управителния съвет на БАСКОМ

Очаквания за продажби за 2011 г.
Очаквания

Спад

Същото

Ръст

ниво

до 15%

с 15-50%

15

54

12

15

експорт		

18

50

18

14

вътрешен пазар

19

31

23

8

за продажби за 2011 г. с до 10%

общо

4

0,19

Ръст 	Ръст с
над 50%

Число

5.3%
▶ ръст в продажбите отчитат софтуерните
компаниите в БАСКОМ за 2010 г.

очаква
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„Неохим” инвестира в
технология за по-малко
парникови газове
Производителят на
изкуствени торове се
надява да възстанови
инвестираните 2.2
млн. лв. с продажбата
на квоти
„Неохим” АД ще инвестира
2.2 млн. лв. в система за намаляване на изхвърляните
в атмосферата парникови
газове. Компанията е получила одобрение от Министерството на околната
среда и водите за проект за
намаляване на емисиите в
торовия завод. Предложеният проект в предварителна фаза е изготвен в съответствие с разпоредбите от
Протокола от Киото.
Проектът на „Неохим”
АД предвижда да се инсталира катализатор, който
да улавя диазотния оксид,
който се емитира в атмосферата при производството
на азотна киселина. Катализаторът ще струва около
2.2 млн. лв. и се предвижда
емисиите от диазотен оксид
да се намалят с 80-90%.
Търговия с квоти

Дружеството обаче очаква средствата, вложени в
катализатора, да бъдат покрити от продажбата на
единици редуцирани емисии. „Неохим” има капацитет да произвежда годишно
410 000 тона амоняк, 480
хил. тона азотна киселина

и 630 000 тона амониев
нитрат.
Компанията вече реализира сделка по продажба
на парникови газове. През
миналата година „Неохим”
е осъществил продажба на
70 хил. тона квоти за емисии
парникови газове на стойност 2.17 млн. лв., съобщи
дружеството в годишния си
отчет за 2010 г.
Това е станало възможно,
след като през февруари
тази година акредитацията на Националния план
за разпределение на квоти
за търговия с емисии на
парникови газове е възстановена и има възможност
за търговия с квоти в Европейския съюз.
Чужди купувачи

От възможността за сделки с
квоти вече се възползваха и
други компании. Енергийният производител „Калиакра
Уинд Пауър” АД продаде
емисии парникови въглеродни газове за 1.27 млн. лв.
през 2010 г. Продадени са
„единици редуцирани емисии” на база верифицирани
през юни 2010 г. 119 024
тона въглероден диоксид от
производството през 2008
и 2009 г., а през 2010 г. са
генерирани нови единици
редуцирани емисии за 60 605
тона въглероден диоксид, като очакванията са те да бъдат
верифицирани и продадени
през тази година. Купувач на

емисиите парникови въглеродни газове е Japan Carbon
Finance ltd.
Сделка с емисии през миналата година е направила
и „Свилоза”. Продажбите
са за 3 млн. лв. и в резултат
дружеството отчита 2.49
млн. лв. неконсолидирана
печалба за полугодието на
2011 г., спрямо загуба от
136 хил. лв. за съпоставимия период на 2010 г. „Продадохме свободни квоти,
отпуснати на инсталацията
по Националния план за
разпределение на емисии
парникови газове до 2010
г.”, коментира пред сайта
investor.bg изпълнителният

директор на дружеството
Виктор Зарев.
Годишното количество
квоти за разпределяне за
периода 2008-2012 г. е определено на 42 433 833
тона въглероде диоксид с
решение на ЕК от 26 октомври 2007 г. и решение
на ЕК от 4 декември 2008
г. - Поправка на решение
на комисията от 26 октомври 2007 г. Съотношението
на общите емисии, които
представляват тези квоти,
към емисиите от източниците, непокрити от Директивата за 2008 г., е приблизително 56% в ЕСТЕ и 44%
извън ЕСТЕ.
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Qatar Airways вече свързва
София с азиатския континент
Първият полет от редовната линия на катарската
авиокомпания кацна в столицата

Снимка марина ангелова

Катарската авиокомпания Qatar Airways откри
редовна линия от столицата Доха до София.
На официална церемония на летище София
вчера кацна първият самолет на превозвача в
присъствието на изпълнителния директор на
Qatar Airways Акбар ал
Бакер, премиера на България Бойко Борисов,
транспортния министър
Ивайло Московски и столичния кмет Йорданка
Фандъкова.

Европейска
дестинация

София е най-новата европейска дестинация в мрежата на
Qatar Airways. От столицата
пътниците ще могат да летят
с авиокомпанията четири пъти седмично до Доха, а също
и Хонконг, Сингапур, Банкок,
Токио, Дубай и др. Полетите
до България няма да бъдат
директни, а ще минават през
Букурещ, обясни Акбар ал
Бакер. Qatar Airways има
планове да пусне и директни
полети, но директорът на
компанията не се ангажира

със срокове.
Услугата

Линията София - Доха ще се
обслужва от самолет „Еърбъс
320”, който предлага до 12
места в бизнес класа и до 132
места в икономична класа.
Ентъртеймънт системата на
борда на самолета предлага
индивидуален интерактивен
панел от ново поколение,
който е вграден във всяка
седалка и осигурява повече
от 700 опции за аудио- и
видеоразвлечение.

Партньорство
KLM и „България Ер”
със съвместни полети до
Холандия
▶ KLM и „България Ер” вече
осъществяват съвместни
полети между Амстердам
и София. Благодарение на
новото партньорство между
авиопревозвачите, което е в сила от 1
септември, KLM ще предлага на своите
клиенти в България ежедневен полет
по маршрута София - Амстердам,
който ще осъществява връзка през

летище Схипхол с трансферни полети
към целия свят.
▶ Полетите ще се извършват от
„България Ер” с „Еърбъс А319” с 12 места в
бизнес класа и 132 места в икономична
класа. От Амстердам пътниците ще
могат да се възползват от трансферна
връзка до 150 дестинации, осигурявани
от KLM и нейните партньори.
▶ Tова партньорство ще подсили
съществуващите взаимоотношения
между авиационната група Air FranceKLM и „България Ер”. Air France и
„България Ер” вече си сътрудничат по
договор за съвместно осъществяване
на полети между София и Париж.

Кина Драгнева

„Трейс” започва ремонт на 81 км от Искърското дефиле
Проектът е на
стойност 23.6 млн.
EUR и трябва да бъде
приключен за две
години
Компания на „Трейс Груп
Холд” АД започва реконструкцията на 81.773 км
трасе по Искърското дефиле
между Мездра и Нови Искър. Договорът с Агенция
„Пътна инфраструктура”
беше подписан в началото
на август и е на стойност
23.6 млн. EUR, съобщиха от
дружеството чрез БФБ.
Изпълнение

Изпълнител на проекта е
сдружение „Трейс Своге”
с водещ партньор „Трейс
Груп Холд” АД. Другият
участник в сдружението е
„Пътно поддържане Дупница” ЕООД. Трасето е
разделено на три участъка,
като срокът на изпълнение
на договора е 24 месеца.
Първата отсечка включва 22 км от Мездра през
Ребърково до Елисейна,
втората е дълга 28 км и е

▶За първата половина на 2011 г. „Трейс Груп Холд” отчете консолидирани
нетни приходи от продажби в размер на 146.9 млн. лв.
Снимка Боби Тошев

от Елисейна до Своге, а
последните 31 км са между
Своге и Нови Искър. Договорът предвижда реконструкция на настилката,
отводняване, ремонт на
хидроизолацията и електропроводите, монтиране

на предпазна ограда и парапет, поставяне на сигнализация и маркировка
и др. Финансирането на
проекта е осигурено от Европейската инвестиционна
банка по проект „България
- Транзитни пътища V” и

от държавния бюджет.
Укрепване

Междувременно стана ясно, че дъщерни дружества
на „Трейс” ще участват в
укрепването на свлачище
на път Е-85 Кърджали -

ГКПП Маказа. Обединение „Кърджали 2010” се
оглавява от „Пи Ес Ай” АД
и включва като партньори
„Трейс Кърджали” АД и
„Пътно поддържане Крумовград” ЕООД. Първите
две компании са дъщерни
дружества на „Трейс Груп
Холд” АД и изпълняват
инфраструктурни обекти
и обекти по текущо и зимно поддържане в различни
региони на страната. От
ноември миналата година
„Кърджали 2010” поддържа
републиканските пътища на
територията на областта.
Договорът за аварийно
укрепване на свлачище
при 379-ия км на пътя
и за довършителни работи по изграждане на
граничния преход „Маказа” е подписан с Агенция
„Пътна инфраструктура”
на 3 септември. Той е на
стойност 2.9 млн. лв., а
финансирането е осигурено от републиканския
бюджет. Срокът за изпълнение е 36 календарни
дни след стартиране на
строителните работи.

Проекти

Основните проекти, по
които работи в момента
„Трейс”, са отсечката от
автомагистрала „Тракия”
между Стара Загора и Нова
Загора на стойност 137.9
млн. лв. и изграждането на
два участъка от разширението на софийското метро
на обща стойност 392 млн.
лв. Компанията изпълнява
и обекти по Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 за над
30 млн. лв.
За първата половина на
2011 г. „Трейс Груп Холд”
отчете консолидирани
нетни приходи от продажби в размер на 146.9 млн.
лв., което е ръст от 57% в
сравнение със същия период на миналата година.
Печалбата на дружеството обаче е намаляла с 23%
до 2.786 млн. лв.
За последната година
акциите на дружеството
на БФБ са поскъпнали
с 44% и в момента се
търгуват за около 6.5 лв.
на брой.
Иглика Филипова
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Moody’s понижи рейтинга
на Societe Generale и Credit Agricole
Причината за
намаляване на
оценката на двете
банки са големите им
вложения в гръцки
дълг
Международната рейтингова агенция Moody’s понижи
с една степен кредитния
рейтинг на две от най-големите френски банки Credit
Agricole и Societe Generale.
Оценката на дългосрочните дългове и депозити на
Credit Agricole е намалена
от Аа1 на Аа2. Рейтингът
на Societe Generale спада
от Aa2 на Aa3. Причината
за намаляването на рейтинга на двете банки е, че
те имат големи експозиции към гръцкия дълг. От
няколко седмици пазарите
предвиждаха тази възможност, което доведе до рязко
поевтиняване на акциите на
френските банки.
Очакваше се Moody’s да
понижи рейтинга и на BNP
Paribas, но засега оценката
й Аа2 остава без промяна.
Евентуално бъдещо понижение няма да е с повече от
една стъпка.
Под наблюдение

И трите банки са обект на
проучване от 15 юни насам
и решението на агенци-

ята беше очаквано с нетърпение от финансовата
общност. Според специалистите понижението е
незначително. Рейтингите
на Moody’s са завишени в
сравнение с оценките на
другите агенции, затова
френските банки запазват
високи оценки и остават на
нивото на останалите европейски лидери като HSBC,
Barclays, Deutsche Bank и
Credit Suisse.
Държавните и частните дългове на Гърция към
Societe Generale са 6.6 млрд.
EUR. Страната дължи общо 27 млрд. EUR на Credit
Agricole и 8.5 млрд. EUR на
BNP Paribas.
Пазарен стрес

Пазарът на краткосрочните
заеми между европейските
банки е изключително неспокоен напоследък, поради което и акциите им отбелязват рязък спад. Книжата
на Credit Agricol и Societe
Generale са се понижили с
около две трети от февруари насам, а спадът при BNP
е повече от 50%. След като
от рейтинговата агенция
обявиха понижението на
оценката си, акциите на
BNP и Societe Generale понижиха цената си с по 3.6%,
а тези на Credit Agricole
останаха непроменени.
От рейтинговата агенция
съобщиха, че планират да

Снимки bloomberg

продължат и да разширят
наблюдението на трите банки. Целта е да преценят възможностите за задълбочаване на чувствителността на
финансовите пазари заради
продължаващата зависимост на банките от финансиране на едро. Това може
да доведе до понижаване на

рейтингите на банките поне
с още една стъпка, предупредиха от Moody’s.
В отговор на натиска

Сегашното и евентуално
бъдещо понижение при
всички положения ще доведе до увеличаване на натиска върху банките. За да

се справят с намаляващия
инвеститорски интерес и
да компенсират загубите,
от Credit Agricole обявиха,
че ще разширят гаранциите
на банково-инвестиционния си отдел. BNP Paribas
пък последва примера на
Societe Generale и обяви,
че за да намали риска, ще

започне да продава значителна част от активите
си. От банката планират
продажбата на 10% от тях,
които възлизат на 70 млрд.
EUR. Активите, обявени за
продажба, са основно от
дълговете на банката, деноминирани в американски
долари.

BNP Paribas продава активи в размер на 70 млрд. EUR
Френската банка се
стреми да успокои
инвеститорите за
финансовото си
състояние
Най-голямата френска
банка BNP Paribas планира да продаде рискови
активи на стойност 70
млрд. EUR. Така банката
се надява да успокои тревогите на инвеститорите
за състоянието й на фо-

на на понижения рейтинг
на конкурентните банки,
предаде Reuters.
Според анализатори е въпрос на време BNP Paribas
да ги последва, като се има
предвид планът за преструктуриране, който цели
повишаване на капитала.
Френските банки се борят,
за да възстановят доверието
на инвеститорите, които не
са убедени, че банките ще
се справят с последиците
от гръцкия дълг.

Слаб спад

Акциите на BNP отбелязаха спад от 4.6%, след
като по-рано изгубиха 10%
от стойността си. Credit
Agricole отбеляза спад от
1%, а Sociеtе Gеnеrale 4.9%, след като по-рано
също загуби 10% от стойността си. Малко преди
това стана ясно, че международната рейтингова
агенция Moody’s понижи рейтинга на Sociеtе
Gеnеrale и Crеdit Agricole.

За момента рейтингът на
BNP Paribas остава незасегнат, но е възможно и той
да бъде коригиран.
Основният регулатор в
банковия сектор - управителят на централната банка на
Франция Кристиан Ноайе,
нарече понижението в рейтинга от Moody’s “много
слабо”, отбелязвайки, че
рейтинговата агенция обяви
капитала на банката за достатъчен, за да се покрият
всякакви загуби.

60

▶ млрд. USD помалко ще бъде
капиталът на
BNP Paribas до
2012 г.

▶Френската банка BNP Paribas е изправена пред опасността международната агенция Moody’s да понижи
рейтинга й

Нови ходове

BNP обяви вчера и плана си
за намаляване на нуждите
от заеми и намаляване на
разходите. Два дни Societe
Generale разкри сходен
план, когато вероятността
Moody’s да понижи рейтинга на банката се повиши.
“Плановете, които бяха
обявени през последните
няколко дни, са нещо, което
със сигурност ще вземем
предвид при разглеждането
на рейтинга. Те ясно показват влиянието на нестабилните пазарни условия върху
стратегиите на банките”,
каза в интервю Ник Хил,
анализатор в Moody’s.
В презентация на сайта
си BNP обявява, че продажбата на активи ще намали счетоводния й баланс
с около 10%. Банката също
така ще намали и нуждата
си от запаси в американски
долари с 60 млрд. USD

до края на 2012 г. Финансирането в американска
валута стана популярно в
европейските банки, след
като те бяха принудени да
търсят различни източници заради дълговата криза
в еврозоната.
Финансово
(не)стабилни

Най-големите френски банки твърдят, подкрепени от
Ноайе, че са финансово стабилни. Някои анализатори
обаче са убедени, че ще им
се наложи да привлекат капитали, вероятно с помощ
та на правителството.
По-рано през тази седмица
френският министър на промишлеността Ерик Бесон
опроверга твърденията, като
каза, че са “прибързани” и
за момента не може да се
говори за какъвто и да е вид
частична национализация
на френските банки. 

Плановете, които бяха
обявени през последните
няколко дни, са нещо, което със
сигурност ще вземем предвид
при разглеждането на рейтинга.
Те ясно показват влиянието на
нестабилните пазарни условия
върху стратегиите на банките
Ник Хил, анализатор в Moody’s
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Райфайзен-Европлюс-Облигации
Райфайзен-Глобални-Облигации
Райфайзен-Глобален-Балансиран
Райфайзен-Европейски-SmallCap-Kомпании
Райфайзен-Глобален-Акции
Райфайзен-Източноeвропейски-Акции
Райфайзен-Евразия-Aкции
Райфайзен-НововъзникващиПазари в Акции
Райфайзен-Русия-Акции

консервативен
консервативен
балансиран
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен

Райфайзен-Енергийни-Акции
Райфайзен-Инфраструктурни-Акции
Райфайзен-Активни-Стоки
Райфайзен-Защита От Инфлация-Фонд

високодоходен
високодоходен
високодоходен
консервативен
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ЧЕШКА КРОНА
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УНГАРСКИ ФОРИНТ
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ
източник: БФБ
източник:
източник:
Bloomberg
БФБ
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ
ИНДИЙСКА РУПИЯ
ЯПОНСКА ЙЕНА
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН
ЛИТОВСКИ ЛИТАС
до 15.00 ч. на 13.09.2011 г.
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ
МЕКСИКАНСКО ПЕСО
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ
12,32
12,26
12,20
12,17
12,02
12,02			
НОРВЕЖКА КРОНА
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР
87,67
87,25
86,82
86,40
85,12
85,12			
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
758,17
754,49
750,81
747,13
736,09
736,09			
ПОЛСКА ЗЛОТА
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ
146,74
146,04
145,34
144,64
139,75
139,75			
РУСКА
РУБЛА
151,24
150,51
149,78
149,06
145,42
145,42			
ШВЕДСКА КРОНА
274,65
273,34
272,03
270,72
261,57
261,57			
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР
ТАЙЛАНДСКИ БАТ
175,61
174,78
173,94
173,10
167,25
167,25			
ТУРСКА ЛИРА
219,19
218,14
217,10
216,06
208,75
208,75			
ЩАТСКИ ДОЛАР
79,63
79,25
78,87
78,49
75,84
75,84			
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД
ЕВРО
158,21
157,46
156,71
155,95
150,68
150,68			

EUR
EUR
EUR 110,28
EUR 117,57
EUR 126,62

109,75
117,01
126,00

109,22
116,45
125,39

108,69
115,89
124,77

106,04
111,97
122,93

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки
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
1,4207
10
8,4551
1
1,3710
1
1,6228
10
2,1212
100
7,9869
10
2,6253
1
2,2299
10
1,7383
10
2,6199
1000
7,1892
10000 1,5834
10
3,7585
100
2,9456
100
1,7698
1000
1,2521
10
5,6645
1
2,7574
10
1,0901
10
4,5543
10
2,4939
1
1,1239
100
3,1965
10
4,7054
10
4,5944
100 4,6843
10
2,1438
1
1,1240
100
4,5276
10
7,6206
1
1,3551
10
1,8790
1
1,9558

106,04			
Валутният курс за митнически цели е курсът
на БНБ определен в предпоследната сряда от
111,97			
месеца и публикуван този или на следващия ден,
122,93
който се използва през следващия календарен
месец, освен ако не бъде заменен от курса
определен по чл. 91 от ППЗМ. валутните курсове
са валидни от 14 до 20.09.2011 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
4.7581
4.7819		4.9484
4.7581
4.6629			
-3.95%
10.17%
-0.54%
-18.42%
фонд в акции
7.4478
7.4850		 7.7457
7.4478
7.2988			
-1.48%
11.10%
8.82%
-7.77%
фонд в акции
10.2683
10.4223		10.6790
0.0000
0.0000			
0.86%
0.11%
1.21%
1.35%
													
фонд в акции
2.1778				 2.1778				
-2.70%
29.18%
-4.97%
-48.64%
Смесен - балансиран
2.5258				 2.5258				
-3.65%
25.93%
-7.31%
-42.56%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

фонд в акции
0.6114				 0.6054				
-0.96%
11.94%
2.11%
-8.77%
фонд в акции
0.5351				
до 1 месец		 над 1 месец		
0.41%
11.94%
-2.00%
-11.61%
					
0.5325		 0.5205						
фонд в акции
0.4035				 0.3956				
-2.01%
11.33%
6.89%
-21.01%
Фонд на паричен пазар 1106.0575				 до 180 дни		
над 180 дни		
3.45%
11.94%
5.00%
4.95%
					 1104.3984		
1072.8758						

17.04.2006
16.08.2006

Фонд на паричен пазар 11.8295		
11.8236		 11.8059
11.8177
11.8177
11.8236
3.07%
0.72%
4.97%
5.87%
Смесен - балансиран
10.6735		
10.6204		 10.5142
10.5673		
0.0000
-1.59%
11.12%
-1.37%
2.09%
фонд в акции
9.6535		
9.6055		 9.4614
9.5094		
0.0000
-4.40%
13.08%
-3.79%
-1.37%
													
Смесен - балансиран
13.7444				 13.6083				
0.43%
7.64%
0.43%
5.50%
фонд в акции
7.7033				 7.6270				
-4.45%
12.16%
-2.70%
-4.31%
фонд в акции
3.5699				 3.5346				
-18.44%
13.35%
-25.85%
-18.01%
фонд в акции
7.4527				 7.2356				
-7.29%
16.52%
-4.85%
-8.58%
фонд в акции
9.9091				 9.6205				
-12.08%
15.53%
-12.23%
-1.07%
Фонд на паричен пазар 12.7298				 12.7298				
3.76%
0.24%
5.86%
7.62%
					 до 2 г.		
над 2 г.						
Смесен - балансиран
81.2853				 81.0008		
81.2853		
-1.71%
0.68%
-0.27%
-3.89%
фонд в акции
46.4815				 46.2491		
46.4815		
-4.77%
1.58%
-1.71%
-11.12%
фонд в акции
60.9339				 60.6292		
60.9339		
-5.68%
1.06%
-3.56%
-9.90%
													
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
1.36263				 1.35991				
2.85%
0.77%
4.02%
5.47%
Смесен - балансиран 1.09425				 1.08771				
-0.32%
4.33%
1.77%
1.51%
фонд в акции
0.73604				 0.72511				
-4.62%
8.94%
-1.45%
-5.55%
Смесен - консервативен 0.78062				 0.77596				
3.38%
2.49%
4.81%
-6.86%
Смесен - консервативен 1.08529				 1.08204				
2.71%
0.32%
3.53%
3.44%
Смесен - балансиран
97.2814				 96.3134				
Смесен - балансиран
99.2955				 98.3075				
фонд в акции
80.9752				 79.7696				
Фонд на паричен пазар 130.4086				 130.4086				
Смесен - консервативен 95.9071				 95.5239				
Смесен - консервативен 112.4763		
112.3639		 112.0268		
112.3639		
фонд в акции
101.7089		
100.7019		 99.6949		
100.4501		

-2.58%
-4.77%
-4.32%
4.57%
1.14%
4.06%
0.19%

6.16%
5.93%
8.63%
0.29%
1.81%
0.26%
N/A

-3.59%
-7.07%
-5.86%
7.01%
2.19%
5.73%
N/A

-0.56%
-0.22%
-2.28%
7.09%
-1.18%
5.42%
0.84%

фонд в акции

4.7580 				 4.7296 				
-2.19%
8.80%
1.49%***
4.40%
до 100 000 лв от 100 001 до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.
фонд в акции
0.9393
0.9347 		 0.9323
0.9277 				
-0.83%
13.40%
-0.36%***
-3.12%
													
Смесен - консервативен 10.0850				 10.0648				
0.65%
0.56%
0.65%
0.58%
Смесен - балансиран
17.4937 				 17.3717 				
-0.82%
7.56%
-1.92%
8.39%
фонд в акции
10.5531				 10.4063 				
-2.37%
9.61%
-4.59%
0.83%
													
фонд в акции
1.0175 				 1.0025 				
-10.58%
13.61%
-14.67%
-0.63%
фонд в акции
0.7189 				 0.7083				
-14.48%
16.16%
-6.84%
-6.74%
фонд в акции
0.9077 				 0.8943				
-16.41%
19.27%
-8.53%
-2.89%
до 100 000 лв.		
над 100 000 лв.										
фонд в облигаци
134.1461		
133.9456		 133.6782				
1.54%
2.99%
2.77%
5.56%
Смесен - балансиран 13.5920		
13.5920		 13.4574				
-5.09%
7.95%
-4.86%
0.96%
фонд в акции
0.6519		
0.6455		 0.6391				
-15.28%
15.18%
-12.36%
-8.00%
													
Смесен - балансиран 864.3181				 857.8519				
5.32%
4.23%
8.89%
-4.33%
фонд в акции
756.8935				 751.2310				
2.80%
4.76%
6.30%
-8.05%
													
фонд в облигаци
12.0027				 12.0027				
3.99%
1.03%
6.05%
3.30%
Смесен - балансиран 128.6331				 128.6331				
3.18%
6.27%
8.87%
2.94%
фонд в акции
7.5246				 7.5246				
4.16%
11.47%
14.20%
-4.93%
фонд в акции
10.9650				 10.9650				
5.38%
3.79%
9.17%
3.58%
											
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
0.5027		
0.5002		 0.4977				
-11.12%
12.71%
-2.72%
-16.60%
Смесен - балансиран
0.7186		
0.7161		 0.7136				
-5.72%
6.36%
-3.24%
-8.38%
Смесен - консервативен 1.0295		
1.0280		 1.0265				
2.07%
1.40%
3.49%
0.73%
до 50 000 лв / 40000 USD		
над 50 000 лв / 40000 USD										
Фонд на паричен пазар 1.3330		
1.3310
1.3290				
3.77%
0.13%
5.55%
5.34%
фонд в облигаци
1.3443		
1.3403
1.3363				
2.96%
0.34%
4.48%
5.47%
Смесен - балансиран
0.7966		
0.7934
0.7902				
-8.51%
6.14%
-8.06%
-4.12%
фонд в акции
0.5282		
0.5256
0.5230				
-17.27%
10.58%
-16.78%
-11.04%
Смесен - балансиран
0.6862		
0.6835
0.6808				
-4.86%
7.33%
-5.52%
-10.06%
Фонд на паричен пазар												
1.0850		
1.0839
1.0828				
3.46%
0.19%
5.14%
5.01%
0.0000		
0.0000
0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
Фонд на паричен пазар 1.2135			
1.2135				
1.87%
0.17%
2.92%
3.66%
Смесен - балансиран
1.0119			
до 90 дни		
над 90 дни		
-3.10%
3.74%
-1.74%
0.03%
				
0.9968		
1.0069						
							
Смесен - балансиран
7.4825			
7.4825				
-3.25%
8.58%
-1.95%
-5.10%
фонд в акции
6.1634			
6.1634				
-6.49%
10.48%
-6.72%
-8.36%
фонд в акции
2.3871			
2.3871				
-20.34%
13.51%
-20.61%
-27.54%
Смесен - консервативен 9.5058			
9.5058				
-9.96%
6.05%
1.51%
-1.82%
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
0.6659
0.6627
0.6610
0.6561
0.6561
0.6594		
0.6430
-13.41%
11.45%
-12.85%
-7.62%
фонд в акции
0.3279
0.3263
0.6610
0.3231
0.3231
0.3247		
0.3166
-22.59%
14.90%
-22.57%
-22.77%
за поръчки до 250 000 евро		
за поръчки над 250 000 евро
Цена
					
фонд в акции
101.2669		
100.0228		
99.2764			
-12.77%
16.19%
-6.45%
-0.35%
								
фонд в облигаци
315.2626				 314.3182				
0.43%
3.54%
-1.87%
5.91%
13.4674				 13.2021				
1.71%
3.13%
0.10%
5.07%
Смесен - балансиран 12.0568				 11.7022				
0.08%
5.59%
-2.13%
2.97%
фонд в акции
8.6233				 8.3697				
-1.96%
8.52%
-0.61%
-2.79%
Смесен - балансиран
21.0173				 21.0173				
0.78%
5.50%
0.83%
1.27%
													
фонд в акции
6.6812				 6.6478				
-2.26%
8.53%
5.46%
-8.89%
Смесен - балансиран
8.1169				 8.0763				
-2.59%
8.56%
4.94%
-4.66%
фонд в облигаци
12.4459				 12.4149				
4.71%
1.85%
8.23%
5.66%
													
фонд в акции
1.1712				 1.1478				
-4.23%
7.02%
-1.52%
3.22%
Смесен - балансиран
1.1034				 1.0924				
1.35%
5.71%
5.78%
3.06%

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
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

Валута

Код

За

Евро

EUR

1

Стойност
1,96

Разлика
0

Австралийски долар	

AUD

1

1,46

-0,02065

Бразилски реал	

BRL

10

8,32

-0,05267

Канадски долар	

CAD

1

1,44

-0,00404

Швейцарски франк	

CHF

1

1,63

0,00054

Китайски ренминби юан	

CNY

10

2,23

-0,01280

Чешка крона	

CZK

100

7,97

0,00194

Датска крона	

DKK

10

2,63

-0,00014
-0,01655

Британска лира	

GBP

1

2,25

Хонконгски долар	

HKD

10

1,83

-0,01131

Хърватска куна	

HRK

10

2,61

0,00010

Унгарски форинт	

HUF

1000

6,83

-0,06361

Индонезийска рупия	

IDR

10000

1,62

-0,02422

Израелски шекел

ILS

10

3,84

-0,01817

Индийска рупия	

INR

100

2,99

-0,02191

Исландска крона	

ISK			

0,00000

Японска йена	

JPY

100

1,85

-0,00830
-0,00988

Южнокорейски вон	

KRW

1000

1,29

Литовски литаc	

LTL

10

5,66

0,00000

Латвийски лат	

LVL

1

2,76

-0,00078
-0,00945

Мексиканско песо	

MXN

10

1,11

Малайзийски рингит	

MYR

10

4,64

-0,03921

Норвежка крона	

NOK

10

2,52

-0,00605
-0,00850

Новозеландски долар	

NZD

1

1,17

Филипинско песо	

PHP

100

3,3

-0,03712

Полска злота	

PLN

10

4,49

-0,02495

Нова румънска лея	

RON

10

4,56

-0,00927

Руска рубла	

RUB

100

4,7

-0,04257

Шведска крона	

SEK

10

2,13

-0,01075

Сингапурски долар	

SGD

1

1,15

-0,00621

Тайландски бат	

THB

100

4,71

-0,03836

Нова турска лира	

TRY

10

8,05

-0,00232
-0,00877

Щатски долар	

USD

1

1,42

Южноафрикански ранд	

ZAR

10

1,94

-0,01427

Злато (1 трой унция)

XAU

1

2619,52

25,34000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 15.09.2011 година.
Тези курсове се основават на чл. 29, ал. 2 от Закона за БНБ и референтните курсове на ЕЦБ
за съответния ден, и се прилагат за целите на статистическата и счетоводната отчетност.

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

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

Купува
Buy
1,37
0,87
105,04
1,2
7,76
9,2
1,36
1,34
286,96
24,5
41,56
4,37

Продава
Sell
1,37
0,87
105,06
1,2
7,76
9,2
1,36
1,34
287,2
24,52
41,58
4,37

Hай-висока
High
1,37
0,87
105,54
1,2
7,76
9,21
1,36
1,34
287,77
24,59
41,7
4,37

Hай-ниска
Low
1,36
0,86
104,55
1,2
7,68
9,12
1,35
1,32
283,97
24,46
41,18
4,33

Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 14.09.2011 г.

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

Цена при
Нетна стойност
Емисионна
обратно
на активите на
стойност
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 15/09/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 0,959752
€ 0,978947
€ 0,954953
ОТП Омега Фонд на Фондовете в акции на
€ 0,787835
€ 0,803592
€ 0,783896
развитите пазари
ОТП Планета Фонд на фондовете в акции
€ 0,745213
€ 0,760117
€ 0,741487
на развиващите се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 12/09/2011 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 15/09/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,173113 лв.
1,173113 лв.
1,173113 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 15/09/2011 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 14.09.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0119 лв.

Сентинел - Рапид

1,2135 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

0.9968 лв.

1.0069 лв.

1,2135 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
-3,10 %

- 1,74 %

1,87 %

2,92 %

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 13 септември 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 15.09.2011 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
13.4475
12.0391
8.6106
315.8922
N/A
11.9977
8.5810
Ти Би Ай Комфорт
317.4661
13.3347
N/A
8.5387
Ти Би Ай Хармония
317.4661
13.3347
11.9386
N/A
Ти Би Ай Динамик
Цените са в лева и са валидни за поръчки, подадени предишния работен ден. Разходите за емитиране на една акция или
един дял са включени в горепосочените цени.
Цената на обратно изкупуване на една акция/един дял на съответния фонд, от който е прехвърлянето е равна на Нетната стойност на активите на една акция или на един дял на този фонд.
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пазари 17
Регионални
индекси

Бенчмаркът на БФБ се оцвети в зелено

Sofix: 365.50

+0.68%

Основният македонски индекс се понижи

MBI10: 2232.59

-0.73%

Основният индекс в Сърбия отчете
лек ръст

BELEX15: 591.29

+0.34%

Число на деня

Световни индекси Повишение
Американските акции започнаха търговиDeutsche Boerse
ята със спад

Обем

316 158
▶права на “Българо-американска кредитна банка” АД
бяха изтъргувани на БФБ, като цената им остана без
изменение

Понижение
Commerzbank

Dow Jones: 11 047.42

-0.53%

Германският индекс регистрира
повишение

DAX: 5252.26

+1.66%

Японският измерител се оцвети
в червено

Nikkei 225: 8518.57

-1.14%

6.20% 1.26%
▶ до 42.54 EUR поскъпнаха
акциите на германската
борса

▶ до 1.57 EUR поевтиняха
акциите на германската
банка

Цената на суровия петрол спадна
от шестседмичния си връх
Икономическата
нестабилност в
САЩ и Европа
притеснява
пазарите
Петролът слезе от постигнатия шестседмичен връх
заради притесненията на
пазарите, че дълговата
криза в Европа и неувереното възстановяване на
икономиката на САЩ ще
повлияят на търсенето на
горивото.
Фючърси

Фючърсите поевтиняха с
1.9%, след като технически
индикатори сигнализираха,
че ръстът от над 3% през
последните два дни може
да е бил прекален. Европейската централна банка
коментира, че ще даде заеми на две банки от еврозоната днес. Това е ясен знак,
че има трудности с финансирането. Продажбите на
дребно в САЩ отбелязаха застой през август по
данни на министерството
на търговията. Очаква се
енергийното министерство
на страната да обяви, че
запасите от суров петрол
са намалели миналата седмица, показва проучване
на Bloomberg. Анализатор в датската Global Risk
Management коментира,
че кризата в еврозоната
продължава да се развива.

По негова прогноза сортът
Брент ще стигне средна
стойност 107 USD през
последното тримесечие на
годината. Остава да видим
дали спекулантите ще дебалансират портфейлите
си с петрол като спасителна схема, или фокусът ще
бъде към страха от занижена икономическа активност, смята той.
Котировките

Суровият петрол за доставките през октомври поевтиня с 1.68 USD до 88.53
USD за барел в електронната търговия на стоковата
борса в Ню Йорк. По обяд
в Лондон се търгуваше по
89.52 USD за барел. Договорът на 13 септември
поскъпна с 2.02 USD до
90.21 USD, което е най-високата стойност от 3 август
насам. Досега тази година
фючърсите са загубили 2%
от стойността си. Сортът
Брент за доставка през
октомври се покачи с 47
цента до 112.36 USD, след
като спадна със 79 цента
до 111.10 USD за барел.
Европейският бенчмарк
договор стигна до 22.67
USD, спадайки от рекордните близо 26.66 USD на 6
септември.
Намалени прогнози

Международната енергийна агенция намали прогнозите си за глобалното

Снимки bloomberg

потребление на петрол в
началото на седмицата.
Според нея до края на тази година търсенето ще
бъде 200 хил. барела на
ден и 400 хил. през 2012.
Световната консумация ще
нарасне с 1.2% до 89.3 млн.
барела на ден тази година
и с 1.6% до 90.7 млн. през
2012 г. Пълното възстано-

вяване на износа от Либия
ще бъде дълъг и труден
процес, смята съветник по
енергийната сигурност.
Запасите на САЩ

Финансовият министър на
САЩ Тимъти Гайтнър ще
се срещне с финансовите
министри на ЕС във Вроцлав, Полша, на 16 и 17

септември. Според източник, пожелал анонимност
и цитиран от Bloomberg,
тема на дискусиите ще бъдат усилията да се овладеят дълговите проблеми
на региона. Запасите от
бензин са нараснали с 2.76
млн. барела през седмицата, приключила на 9 септември, показват данни

на американския петролен
институт. Резервите на суров петрол са намалели с
5.05 млн. барела. Докладът
на енергийното министерство на САЩ прогнозираше запасите да спаднат с
3 млн. барела, след като
тропическата буря Лий затвори производството в
Мексиканския залив. 

Царевицата и соята продължиха да поевтиняват
Добрата реколта и
повишената оценка
за запасите оказват
натиск върху цените
на стоките
Царевицата продължи да
поевтинява заради очакванията за добра реколта в
САЩ. Цената на соята също запази низходящата си
тенденция за трети пореден
ден, след като от доклад на
американското министерство на земеделието стана
ясно, че запасите в света се увеличават, съобщи
Bloomberg.
Оценка

Оценката за реколтата в
САЩ, които са най-големият производител на цареви-

ца, беше повишена в края
на миналата седмица, като
сега очакванията са 53%
от нея да са с добро или
отлично качество. Запасите
от соя преди следващата
реколта ще достигнат 62.55
млн. т, а не 60.95 млн. т,
както се очакваше през август, обяви министерството
на земеделието на САЩ
в последния си доклад за
търсенето и предлагането
на стоката.
Търговия

Фючърсите на царевицата
за доставка през декември
поевтиняха с 0.8% до 7.175
USD за бушел на чикагската борса, след като ден порано цената намаля с 3%.
Соята за доставка през
ноември също отчете спад

от 0.3%, като достигна
13.88 USD за бушел. Порано през деня цената падна до 13.7725 USD, което е
най-ниското й ниво от 22
август насам. През миналата седмица соята поевтиня
с 1.3%.
В търсене на посока

Пазарите като че ли търсят
посока, тъй като дълговите
проблеми в Европа неизбежно се отразяват на търговията, коментират анализатори. Остават страховете,
че Гърция може да фалира
и да повлече страните от
еврозоната. Забавянето на
световната икономика пък
може да се отрази на търсенето на зърно както за
храна и фураж, така и за
гориво. 
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Загубата на доверие в европейските
финанси трупа риск и за ЕЦБ
Потребители и
финансови
институции търсят
спасение навън
въпреки отчаяните
опити на местните
банки да върнат
клиентите си

дия, Португалия и Испания
към чуждестранни банки възлизат на 1.7 трлн. USD.
Спад по европейски

Депозитите на финансовите институции в гръцките
банки са 21% от общото им
количество и са намалели с
една трета от 2010 г. насам.
В Германия депозитите на
финансовите институции са
една трета от всички и са
намалели с 12% за същия
период. Във Франция спадът
в същата категория от юни
2010 г. е 6%. В испанските
банки намалението на тези
депозити от май 2010 г. насам е 14%. В Италия отливът
на пари от финансовите институции обаче надвишава
100 млрд. USD, или с 13%.

Европейските банки губят
депозити заради дълговата
криза в региона. Паричните
фондове търсят спасение
извън континента и това
влошава допълнително икономическите и финансовите условия. Финансовите
фирми в Европейския съюз
също заемат все по-малко
една на друга.
По данни на Bloomberg
осемте най-големи парично-пазарни фонда в САЩ
са намалили наполовина
заемите си към германски,
френски и британски банки
и са спрели финансирането
на италиански и испански
фирми. Според изследване
на кредитната агенция Fitch
Ratings, което обхваща почти
половината от паричните
фондове в САЩ, намаляването на европейските инвестиции е достигнало 20%
от края на май. Фондовете
са намалили италианските
заеми с 97%, германските с
42% и френските с 18%.

Най-засегнати са в
Ирландия

▶ Заемите от ЕЦБ и останалите централни банки в момента са седем пъти повече
от капитала на евросистемата 					
Снимка Bloomberg

но финансиране. Заемите на
италианските банки са се
удвоили до 85 млрд. EUR в
периода юни - август. Гръцките и ирландските банки
са взели по 100 млрд. EUR,

Централна помощ

За да се справи с дефицита,
Европейската централна банка (ЕЦБ) е осигурила около
500 млрд. EUR в краткосроч-

като ирландските банки са
заели още 56 млрд. EUR от
местната централна банка.
Дълговете на португалските
банки от ЕЦБ през юли са 46
млрд. EUR, a на испанските

- 52 млрд. EUR.
Заемите от ЕЦБ и останалите централни банки в момента са седем пъти повече от
капитала на евросистемата.
Дълговете на Гърция, Ирлан-

Най-значими са загубите на ирландските банки.
Сриването на пазара на недвижими имоти принуди
страната да търси помощ от
ЕС още през ноември 2010
г., след като правителството
не можа да спаси банките.
Втората най-голяма банка в Ирландия Allied Irish
Banks Plc е отчела спад от
37% през последните 18
месеца.
В Гърция се срина първо държавният финансов
сектор. Страната дължи
около 40 млрд. EUR на
местни заемодатели. За да
си осигури приходи, правителството започва да-

нъчни проверки и богати
гръцки семейства масово
прехвърлят сметките си в
чуждестранни банки.
Бъдещето
е в златото

Депозитите на европейските потребители се прехвърлят към стоки като златото.
За да избегнат загуби заради
увеличаване на данъците,
потребителите са склонни
да трупат парите си в сейфове. В края на август т.г.
чуждестранните финанси в
щатския федерален резерв
са се увеличили повече от
два пъти и възлизат на 979
млрд. USD.
Банките не може да продължават да разчитат на
ЕЦБ за финансиране. Нужно е свиване на заемите в
страни със стагниращ растеж. По-високите нужди от
капитал и липсата на средства в европейската банкова
система ще продължат да
отблъскват инвеститори и
кредитори. Плащането на
по-високи лихвени проценти по депозити и бондове
намалява шансовете за натрупване на свеж капитал от
печалба.
Подобен тип политика
не е устойчив. Доверието
няма да се възстанови, докато трае безпокойството на
европейските и световните
пазари. Докато не се решат
проблемите в развиващите
се страни, проблемите с
финансирането в ЕС няма
да изчезнат.

Корпоративни съобщения и обяви на държавни институции
СТОЛИЧНАТА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБАТА НА
Обект/Aдрес

Сграда и ПИ с пл. № 736 в УПИ I, ул. “Летоструй” 109 общински нежил. имот, стопанисван от район “Подуяне”, с право
на собственст върху ПИ с пл. № 736
Сграда с терен (ПИ № 641) , ул. “Проф. Иван Георгов” 7
(бивша улица “Цветан Антов), обособена част от “СОФИНВЕСТ” ЕООД, на територията на район “Сердика” с право
на собственост върху ПИ № 641.
Сграда и поземлен имот № 2417, с. Лозен, , общински нежилищен имот, стопанисван от район “Панчарево” с право на
собственост върху терен
Сграда – Битов комбинат, кв. “Обеля”, ул. “3-та”, обособена част от “Лозана” ЕАД, с право на строеж, ведно с
УПИ I, кв.18, м.”Обеля”, общ. нежил. имот, стопанисван от
р.”Връбница”, с право на собственост върху УПИ

Дата и час
на провеждане

18
октомври
2011 г.
11 часа
18
октомври
2011 г.
14 часа
19
октомври
2011 г.
14 часа
24
октомври
2011 г.
11 часа

Начална тръжна
цена, в лева
(без ДДС)

Стъпка на
наддаване,
в лева

375 000
52% от сделката
се облага
с ДДС

10 000

715 000
17,40 % от сделката се облага
с ДДС

50 000

320 000
Сделката
не се облага
с ДДС

20 000

399 000
Сделката се облага частично
с ДДС

10 000

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Депозитна
вноска,
в лева

Срок и цена за закупуване на
тръжната документация
(вкл. ДДС)

37 500

14
октомври
2011 г.

71 500

600 лева
14
октомври
2011 г.

32 000

1200 лева
17
октомври
2011 г.

39 900

1 500 лева
20
октомври
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

Корпоративни съобщения и обяви
на държавни институции
Цена за публикация:
0.66 лв./колон мм/ без ДДС
Срок за подаване на заявките: до 11 ч. в
деня преди публикация

Търгове, конкурси, Корпоративни промени, Покани
за обществени поръчки, Търгови предложения Изменения по наредби,
Процедури по приватизация, Уведомления и други обяви от частната и
държавната сфера

За допълнителна информация и заявки: тел.02/4395 853, e-mail: reklama@pari.bg

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и чл. 52 от НПУРОИ, във връзка с чл. 35,
ал.1 от ЗОС, чл. 39, ал.1 от НПУРОИ и в изпълнение на Решение №13/31.08.2011
г. на Общински съвет Търговище и Заповед № З-01-826/13.09.2011 г. на Кмета
на Община Търговище
ОБЯВЯВА
1.На 11.10.2011 г. от 10,00 часа в зала № 28 на Общината ще проведе
публичен търг с тайно наддаване за продажба на общинска вещ, представляваща употребявана медицинска апаратура – компютърен томограф
SOMATOM AR.Star, сериен № 15036 при начална тръжна цена 18 000 лв
без ДДС. Същият е монтиран и въведен в експлоатация на 14.07.2000 г.
съгласно одобрен технологичен проект и в съответствие с изискванита
на фирма “SIEMENS” AG Германия. Апаратът е в добро техническо състояние. Показаните резултати от извършените тестови проверки са в
съответствие с изискваните референтни стойности. Разположен е в
“Рентгеново отделение” ІІ етаж на МБАЛ – АД Търговище.
2.Тръжна документация ще се закупува в стая 83, ет.4 на Общината до
11,30 часа на 10.10.2011 година при цена 50 лв /без ДДС/ платими в касата
на Общината.
3.Определен е депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена,
който да се внася по IBAN BG62UBBS80023300143230, BIC код на банка ОББ
- АД клон Търговище UBBSBGSF со 15,00 часа на 10.10.2011 година.
4.Определен е краен срок за подаване предложенията за участие в търга
– 16,30 часа на 10.10.2011 година. Същите да се подават в непрозрачен
запечатан плик в Център за обслужване на гражданите – гише №№ 5 и 6.
Оглед на обекта, предмет на търга може да се извършва след закупуване
на тръжна документация и съгласуване час и дата с ръководството на
МБАЛ – АД Търговище.
5.Спечелилият търга участник освен постигнатата тръжна цена с
начислен 20 % ДДС ще заплати и стойността на разходите по изготвяне
пазарната оценка на обекта в размер на 60 лв с ДДС..
6.На основание чл. 51, ал. 3 от НПУРОИ, допускането на кандидатите
за участие в търга ще се извършва в открито заседание на тръжната
комисия.
7.Определена е резервна дата за провеждане на нов публичен търг
/при липса на участници/ на 19,10.2011 година от 10,00 часа при същите
условия, като сроковете се удължават, както следва: закупуване на
тръжни документи до 11,30 часа на 18.10.2011 година, внасяне депозит до
15,00 часа на 18.10.2011 година и подаване на предложенията – 16,30 часа на
18.10.2011 година.
Спечелилият търга участник се задължава в срок до 30 дни, съгласувано
с ръководството на МБАЛ – АД Търговище да демонтира за своя сметка
компютърния томограф, находящ се в МБАЛ - АД Търговище.
ЗА СПРАВКИ И ИНФОРМАЦИЯ:
- ОТДЕЛ “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”, СТАЯ 83, ЕТАЖ 4, ТЕЛЕФОН
0601 68 769, ПО ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С ТРЪЖНАТА ПРОЦЕДУРА.
- МБАЛ - АД ТЪРГОВИЩЕ ТЕЛЕФОН 0601 68 817 – Д-Р ЮЛИЯН СЯРОВ
– “РЕНТГЕНОВО ОТДЕЛЕНИЕ” ІІ ЕТАЖ
ОТНОСНО ВЪПРОСИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО СПЕЦИФИКАТА НА РАБОТА
НА ТОМОГРАФА И НЕГОВИЯТ ОГЛЕД.
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Sony пуска
PlayStation
Vita през
декември

Windows 8 ще
набляга на
таблетите
В търсене на нови потребители

С новата операционна система Microsoft се
опитва да достигне по-млада аудитория и да
влезе в таблетните компютри

Компанията се
опитва да компенсира
загубите на
основния си бизнес телевизионния
Sony Corp. ще пусне на
пазара новата си конзола PlayStation (PS) Vita в
Япония на 17 декември, с
което компанията се стреми да ограничи разликата в продажбите си с тези на новото устройство
3DS на Nintendo, съобщи
Bloomberg. Американските
и европейските потребители ще могат да купят Vita
след Коледа, обявиха от
компанията.
Моделът Vita ще срещне засилена конкуренция,
след като Nintendo понижи
цената на своята конзола с
около 40% заради лошите
продажби и все по-масовия
навик потребителите да играят на смартфоните си.
Стратегически
продукт

▶Майкъл Ангило, вицепрезидент по планиране на Windows, хардуер и компютърни екосистеми, представи
как работи новата операционна система на няколко устройства
СНИМКа Microsoft

Microsoft прави опити да
достигне до нова и по-млада аудитория, стана ясно
късно във вторник, когато
компанията разкри новата
версия на операционната си
система Windows 8 на конференцията за разработчици BUILD в Калифорния.
Microsoft, чийто софтуер
още задвижва над 90% от
персоналните компютри в
света, се нуждае от новата
система, за да се хареса на
разработчиците с надеждата, че те ще създадат хиляди приложения, с които
да привлекат потребители
на новия Windows, пише
Reuters. За да спечелят разработчиците, компанията
на Бил Гейтс раздаде на
участниците в конференцията общо 5000 таблета
Samsung с тестова версия
на Windows 8.
Визия

Новият софтуер ще може
да се ползва на таблетни
устройства, портативни и
настолни компютри, припомня ВВС. С новата версия на Windows, която ще
бъде пусната догодина,
Microsoft се опитва да навакса изгубените пазарни
позиции от набралите вече
скорост операционни системи на Apple и Google iOS и Android. Тя ще е с два

интерфейса - традиционен
десктоп интерфейс, сходен
на предишните версии на
Windows, и версия за таблети, известна като Metro,
пише ВВС.
Metro е с по-големи бутони, подходящи за сензорен
дисплей. Липсата на такъв
интерфейс се сочи като
причина да има толкова
малко таблети, работещи с
Windows 7.
Microsoft ще пусне също
онлайн магазин Windows
Store, в който ще може да се
свалят всички приложения
на новия продукт.
Според ана лизатори
Windows 8 има за цел да
привлече групата на подрастващите хора, както и
да спре хегемонията на
Apple сред бизнеса, които привличат все повече
клиенти на Microsoft, предава Reuters. Eкспертите
смятат също, че логата на
Microsoft бледнеят пред
тези на Apple и че ако
компанията на Бил Гейтс
иска да запази репутацията си, трябва да работи
усилено върху дизайна
и популярността на компанията.
Рискове

От Reuters обаче смятат, че
новата операционна система бавно ще привлече

Отражение
Пазарът
на таблети
▶ Според прогноза на
IHS Inc., цитиранa от
Bloomberg, до края на 2011
г. близо 60 млн. таблета
ще бъдат продадени в
цял свят, от които 74% се
очаква да бъдат iPad. През
второто тримесечие на
2011 г. От Apple са продали

бизнес клиенти. Агенцията припомня, че бизнес
потребителите все още не
са се преориентирали към
Windows 7, който беше пуснат през 2009 г.
Microsoft успя да продаде 450 млн. лицензионни
пакета на Windows 7 през
последните 2 години, но така обхвана едва една трета
от всичките си клиенти по
света. Много от потребителите й продължават да
ползват старите версии на
Windows.
Какво е новото

Windows 8 се зарежда за секунди и използва по-малко
оперативна памет в сравнение с Windows 7.
Новата система ще бъде
съвместима с нискозахранващи се процесори, които

9.3 млн. единици. Очаква
се до 2015 г. пазарът на
таблети да нарасне до
275.3 млн. единици, а за
Apple се очаква да притежава дял от 43.6%.
▶ Проучване на BGC
Partners LP показва, че 20%
от закупилите таблети
потребители първоначално са имали намерение да купят настолен
компютър с операционна
система Windows.

са стандартни за мобилни
телефони и са създадени от
ARM Holdings. Президентът на подразделението на
Microsoft Windows Стивън
Синовски обясни, че таблетите с Windows 8 ще може
без проблем да се свързват
с принтери, камери, както и
с други устройства.
Стремежът да бъдат конкурентни накара Microsoft
за пръв път да предложат
операционна система, която да работи с процесор,
създаден от ARM Holdings.
Това е най-голямата промяна в операционната система, която прави Microsoft,
след като пусна Windows
95 преди повече от десетилетие, смята вицепрезидентът на компанията Джули
Ларсън.
Владислав Рашков

По-голямата част от потребителите използват iPhone
на Apple или онлайн услугите на Facebook, за да
играят. Повишаването на
приходите от игри би помогнало на Sony да компенсира осмата си поредна
година загуби в основния
си бизнес - телевизионния.
От 15 октомври Sony
ще приема предварителни поръчки за конзолата
Vita в Япония, където Wi-Fi
версията ще се продава за
325 USD, а 3G моделът ще
струва около 390 USD.
Sony не планира да намали цената на новите преносими устройства. Компанията ще използва услугите
на NTT DoCoMo Inc. - най-

големия мобилен оператор
в Япония, за да снабди с
безжично обслужване на
3G модела на конзолата.
Това обяви президентът на
компанията Хироши Кавано на пресконференция в
Токио.
Vita е част от мрежовата
стратегия на Sony, която е
свързана с телевизионни
и Blu-ray плейeри, както
и конзолни игри и дигитални камери, които чрез
интернет предлагат филми,
музика и видеоигри.
Най-големият японски
износител на потребителска техника увеличава и
дела си в сферата на онлайн
услугите, като предлага
PlayStation Suite. Услугата
позволява на потребителите да свалят игри на устройства, които работят с
Android на Google.
Моделът ще има органични светлодиоди и гърбът му
ще реагира на допир.
Конкуренцията

Преди два дни Nintendo
представи безпрецедентен
набор от игри, както и нови
функции на преносимата
конзола 3DS, част от които
насочени към жените. Това
е опит за спасяването на
конзолата, която има слаби
продажби. След представянето на новия софтуер
Nintendo отчете спад в цената на акциите си от 5%.
От началото на годината
акциите на Nintendo загубиха почти 50% от цената
си. Основната причина е
съмнението на пазара, че
компанията ще успее да
повтори успеха на конзолата Wii със следващата й
версия WiiU, която беше
анонсирана през юни.
Златина Димитрова

▶Въпреки засилената конкуренция от Nintendo Sony
не планира да намали цената на новите преносими
устройства, обяви президентът на компанията
Хироши Кавано
СНИМКа bloomberg
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Споделете, разкажете, питайте

Eвропари

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

“Филикон 97” стъпва на

С европейски средства

С новата инвестиция
компанията си отваря врати
към други европейски страни
Михаил Ванчев
mihail.vanchev@pari.bg

Името на пловдивската
фирма “Филикон 97” АД
първо се свързваше с производството на консерви,
а след това и на плодовите
сокове с марката Fresh.
Сега обаче компанията
има и друг продукт в портфолиото си - прясно мляко, и то за деца.
С проекта за новото производство - линия за преработка на прясно мляко
в UHT опаковки - компанията кандидатства за
финансиране по мярка 123
“Добавяне на стойност
към земеделски и горски
продукти” от Програмата
за развитие на селските
райони.
Според ръководството на
компанията тази инвестиция, чиято обща стойност
е около 900 хил. лв., на
практика “отваря” пазарна ниша за българската
компания на европейските пазари. В момента ние
единствени произвеждаме

900

▶хил. лв. е общата
стойност на проекта
за оборудване на
производството на
UHT прясно мляко за
деца

10%

▶заема млякото
в сегашната
структура на
производството на
компанията

мляко за деца в България,
твърди изпълнителният
директор на “Филикон 97”
АД Борис Калибацев. Това, което купуваха хората
досега, е внос от Германия
или от други страни на ЕС,
допълва той.
На 12 септември компанията му подписа договора
за окончателните плащания в размер на около 450
хил. лв. Мярка 123 позволява ние да си купим оборудването за преработка на
мляко и по-късно, когато
администрацията се убеди,
че всички изисквания са
спазени, да бъде върната
половината от вложените
средства, казва Калибацев.
“Филикон” има осъществени три проекта, финансирани със средства от
ЕС. През 2001 и 2002 г.
фирмата стъпва на пазарни
позиции с два проекта от
предприсъединителната
програма САПАРД. Това
са пари за технологично
преоборудване. А линията,
купена с тях, за септично
преработване на доматени
пюрета и плодови каши
работи и до днес.
От взаимоотношенията
си с администрацията, контролираща изрядността на
проектите, мениджърите
на пловдивската компания
са научили нещо важно.
Експертите в администрацията могат да преценят
кога са допуснати грешки
в проектите, но очакваме
от тях да окажат поне мъничко помощ, за да се научат фирмите да не грешат,
казва Калибацев. От качествения проект печелим
всички, а не само нашата
фирма, допълва той.
Евростратегията на
“Филикон”

Първата стъпка в стратегията на “Филикон 97” за
привличане на евросубсидии е мениджърският
екип да прецени какви
са нуждите на компанията. Ако новата техника е
толкова важна за нас, ние
ще я придобием на всяка
цена, казва Калибацев. Ще

Обяснение
Какво е UHT
мляко
▶ UHT, или ultra-heat
treatment, е технология
за стерилизиране на хранителни продукти чрез
загряването им за изключително кратко време (12 секунди) до температура 135 градуса по Целзий.
Това е температурната
граница, при която се
убиват спорите в млякото.
▶ Именно млякото е найпопулярният UHT продукт, но технологията
се използва и при плодови
сокове, сметани, соево
мляко, кисело мляко, вино
и др.

▶Компанията има опит и
с два проекта по
САПАРД, с които
преоборудва
производството на
консерви и сокове

реинвестираме печалбите
си, ще я вземем на лизинг
или дори ще теглим кредит, но ще я имаме. Когато
администрацията се убеди
в нашите възможности, е
по-склонна да “развърже”
европейската кесия, защото е убедена, че проектът
е осъществим, обобщава
инж. Калибацев.
Втората стъпка на “Филикон 97” е да си признае,
че няма достатъчно корпо-

ративен капацитет, за да
се справи сама с административните изисквания.
Затова привличаме качествени външни консултанти, казва Калибацев. Така
от компанията спестяват
и време.
Прогнози

На пазара в България започва да се съживява производството на зеленчуци
и плодове, и то в количе-

ства, които са интересни
за консервната индустрия,
коментира Борис Калибацев. С проектите по
САПАРД “Филикон 97”
се сдоби с техника, която
навремето използвахме
за преработка предимно на вносни суровини.
С проекта по мярка 123
преработваме предимно
вносни млека, разказва
той. От тази година обаче
българските плодове са

интересни и като количество, и като качество за
консервните предприятия.
Това ни обнадеждава да
направим нова инвестиция в техника и през 2012
г. отново ще кандидатстваме за субсидии от ЕС,
изразява намеренията си
изпълнителният директор. Вече имаме опит и
смятам, че този път ще се
справим по-бързо, казва
Калибацев. 
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Facebook и ЕС
Корпорацията ще
си има пратеник в
Брюксел
Facebook увеличи работните си места с още едно, като
назначи и свой представител в Европейския съюз.
“Посланикът” на корпорацията в Брюксел се казва
Ерика Ман и ще работи за

развиването на контактите с
европейските институции,
съобщава АFP.
Освен това натискът върху
най-голямата социална
мрежа по обвинения за
нарушаване на конфиденциалността даде и друг резултат. Facebook се видя в чудо
да дава обяснения за всички
сигнали за застрашаване на
личната информация.
Така гигантът се прину-

ди да създаде ръководна
длъжност по сигурността директор по защита на персоналните данни. Юристката Айрин Ийгън ще е лицето, което ще се натовари с
отговорността.
От компанията съобщават,
че тя е с богат опит в решаването на проблеми специално по отношение на конфиденциалността, спамовете и шпионските програми.

пазара на прясно мляко
Визитка
Компанията
▶ Във “Филикон 97” АД
работят 180 души. В
производството са
заети около 100 работници. Останалата част
от персонала са търговците от собствената

мрежа на компанията.
▶ Годишното производство на консерви - плодови, зеленчукови и млечни - е на стойност около
26 млн. лв.
▶ В най-тежката кризисна 2009 г. са произведени
около 25 хил. тона консерви. Оттогава обемите на производството

Винаги
сме
влагали
европейските
средства
в машини
и никога
в сгради и
строителство
Борис Калибацев,
изпълнителен директор на
“Филикон 97”

снимки авторът

Проектът
Хронология
▶ Документите за
проект “UHT технология за преработка
на прясно мляко за
деца” са подадени и
одобрени през 2009
г. Преди година и
девет месеца, уточнява изпълнител-

ният директор на
“Филикон 97” Калибацев.
▶ Техниката е купена
три месеца по-късно
от водещ шведски
производител. Спазено е изискването
“европейски пари за
европейски машини”.
▶ Обучението на
персонала за работа
с новата техника

отнема 7-10 дни.
▶ На 12 септември
2011 г. е подписано
разрешението за
отпускане на субсидия в размер на 5%
от инвестираните
средства.
▶ Очаква се сумата
от около 400 000
лв. в скоро време да
постъпи по сметките на “Филикон 97”.

нарастват.
▶ Около половината от
продажбите на “Филикон
97” АД се осъществяват
на европейските пазари.
▶ Структурата на производството е: 80%
плодови и зеленчукови
сокове, 10% прясно мляко,
предимно за деца, 10%
консерви.
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Ситуации. Казуси. Решения

1.

Внасяне на
осигурителни
вноски върху
болничните

През 2011 г. служител в кооперация е
представил болничен лист за временна
неработоспособност. Брутното
възнаграждение на същия е в размер на
673.20 лв., а минималният осигурителен
доход за заеманата от него длъжност е в
размер на 652 лв.

Дължат ли се осигурителни вноски
върху изплатеното възнаграждение
от работодателя за първия, втория
и третия работен ден от временната
неработоспособност и върху кой размер
(върху 70%или 100% от брутното
възнаграждение)
Върху каква част от възнаграждението
се начислява данък по реда на чл. 42 от
ЗДДФЛ

От 1 юли 2010 г. е в сила новият §22о, т. 1 от
Преходните и заключителните разпоредби
(ПЗР) на Кодекса за социално осигуряване
(КСО). Съгласно тази разпоредба за периода до
31 декември 2011 г. осигурителят изплаща на
осигуреното лице за първия, втория и третия
работен ден от временната неработоспособност 70
на сто от среднодневното брутно възнаграждение
за месеца, в който е настъпила временната
неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от
среднодневното уговорено възнаграждение.
Лицата, които през съответния месец са осигурени
за общо заболяване и майчинство при повече
от един осигурител, представят болничен лист
при всеки от тях и всеки осигурител изплаща
за първия, втория и третия работен ден от
неработоспособността трудово възнаграждение,
определено по реда на §22о от ПЗР на КСО.
Осигурителят трябва да изплати за първия, втория
и третия работен ден от неработоспособността
трудово възнаграждение по реда на §22о от
ПЗР на КСО и когато осигуреното лице няма
право на парично обезщетение за временна
неработоспособност поради обстоятелството,
че няма изискуемия по закон шестмесечен
осигурителен стаж. В закона няма изискване
лицето да е придобило определен осигурителен
стаж за изплащането на трудово възнаграждение
от осигурителя за първите три работни дни от
временната нетрудоспособност.

Кога осигурителят не дължи
възнаграждание

Осигурителят не дължи трудово възнаграждение,
определено по реда на §22о от ПЗР на КСО, когато:
а) временната неработоспособност продължи без
прекъсване, дори и в случаите, при които е установена с
първични болнични листове за различни заболявания;
б) временната неработоспособност е настъпила
непосредствено след прекъсване на осигуряването
(например при самоотлъчка, ползване на неплатен
отпуск, който не се зачита за осигурителен стаж).
Съгласно §22о от ПЗР на КСО само на осигурените
лица осигурителят изплаща за първия, втория и третия
работен ден от временната нетрудоспособност трудово
възнаграждение, а в тези случаи лицето е излязло от
кръга на осигурените лица.
в) временната неработоспособност е настъпила след
прекратяване на осигуряването в случаите на чл. 42, ал.
2 от КСО.

Какви са осигурителните
вноски

Възнаграждението по §22о от ПЗР на КСО е
осигурителен доход по смисъла на чл. 6, ал. 2 от
КСО и върху него се дължат осигурителни вноски за
Държавното обществено осигуряване (ДОО).
Върху среднодневното брутно възнаграждение
за първите три работни дни от временната
неработоспособност работодателят дължи вноски
за ДОО, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 1,
ал. 2 от наредбата осигурителните вноски се
внасят включително върху възнагражденията за
платените от работодателя отпуски по чл. 162 от
КСО.
За лицата, за които се прилагат минималните
осигурителни доходи по основни икономически
дейности и групи професии, сборът от
възнаграждението за отработените дни и
възнаграждението по §22о, т. 1 от ПЗР на КСО
за календарния месец, върху който се дължат
осигурителни вноски, не може да бъде помалък от определения за всяко лице минимален
осигурителен доход и не повече от максималния
месечен размер на осигурителния доход, определен
със ЗБДОО за календарната година. За лицата,
за които минималните осигурителни доходи
не се прилагат, сборът от възнаграждението за
отработените дни и възнаграждението по §22о,
т. 1 от ПЗР на КСО за календарния месец, върху
който се дължат осигурителни вноски, не може да
бъде по-малък от минималната работна заплата,
определена за страната.
На основание чл. 157, ал. 6 от КСО осигурителните
вноски за допълнително задължително пенсионно
осигуряване се внасят върху доходите, за
които се дължат осигурителни вноски за ДОО,
с изключение на случаите по чл. 9, ал. 6 и 7 и
чл. 9а, ал. 1 и 2 от КСО. Това означава, че върху
възнаграждението, изплатено от работодателя
на основание §22о, т. 1 от ПЗР на КСО, се
дължат осигурителни вноски за универсален и
професионален пенсионен фонд.
Внасянето на здравноосигурителни вноски за
дните по §22о, т. 1 от ПЗР на КСО е регламентирано
с новосъздадения §19к от ПЗР на ЗЗО. Съгласно
тази норма за периода до 31 декември 2011 г.
здравноосигурителните вноски за първите три
работни дни от временната неработоспособност,
за които работодателят изплаща възнаграждение,
се дължат по реда на чл. 40, ал. 1 , т. 1 от ЗЗО. На
основание тази разпоредба за лицата по чл. 4, ал.
1 и 2 от КСО здравноосигурителните вноски се
дължат върху дохода, върху който се дължат вноски
за държавното обществено осигуряване, определен
съгласно КСО.
За периода след 1.07.2010 г. възнагражденията,
изплатени за първите три работни дни от временната
неработоспособност, са необлагаем доход по
смисъла на ЗДДФЛ. Нормативното основание за
това е новосъздаденият §10б от ПЗР на закона,
съгласно който в облагаемия доход по трудови
правоотношения не се включват изплатените
възнаграждения по реда на §22о, т. 1 от ПЗР на КСО.
В декларация образец №1 работните дни, за
които осигурителят изплаща възнаграждение на
основание §22о от ПЗР на КСО, се попълват в т. 16А,
а възнаграждението се включва в дохода, който се
попълва в т. 21 от декларацията.
В т. 21 от декларация образец №1 в конкретния
случай следва да се посочи сборът от брутното
възнаграждение за отработените дни на лицето
за месеца и възнаграждението, изплатено от
кооперацията за първите три работни дни от
временната неработоспособност. Следва да се има
предвид, че посочената сума в т. 21 от декларацията
не може да бъде по-малка от определения за лицето
минимален осигурителен доход, пропорционално
на посочените дни в т. 16.1 и т. 16А от същата
декларация.

Четвъртък 15 септември 2011 pari.bg

данъци и счетоводство 23

2.

ОСИГУРЯВАНЕ
НА СЪДРУЖНИК
В ООД, КОЙТО
НЕ ПОЛАГА
ЛИЧЕН ТРУД В
ДРУЖЕСТВОТО
Осигуряване на
съдружник в ООД,
който не полага личен
труд в качеството
си на съдружник, а
работи по трудово
правоотношение в
друго дружество, в
което няма участие

Съдружник в ООД се самоосигурява
за положен личен труд. От 6.12.2010 г.
не упражнява дейност в дружеството,
в което е съдружник, но има сключен
трудов договор с ЕООД, в което не е
собственик или съдружник. Единият от
съдружниците в ООД-то е вписан като
управител на дружеството и също се
самоосигурява.

чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 и за който са внесени или дължими
осигурителни вноски, и продължава до нейното
прекратяване.

Може ли да се прекрати осигуряването
като съдружник в ООД-то, докато
работи по трудов договор и се
осигурява в друго дружество

На основание чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално
осигуряване (КСО) на задължително осигуряване за
инвалидност поради общо заболяване, за старост и за
смърт подлежат лицата, които упражняват трудова
дейност като еднолични търговци, собственици или
съдружници в търговски дружества. От текста на
посочената разпоредба е видно, че осигуряването
на изброените лица е свързано с упражняването
на трудова дейност. Полагането на личен труд
е основен принцип в Държавното обществено
осигуряване, прокламиран в чл. 10 от КСО, който
гласи, че осигуряването възниква от деня, в който
лицата започват да упражняват трудова дейност по

Съдружниците в търговски дружества като
самоосигуряващи се лица съгласно чл. 4, ал. 9 се
осигуряват по ред, определен в Наредбата за обществено
осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските
граждани на работа в чужбина и морските лица
(НООСЛБГРЧМЛ). Съгласно чл. 1, ал. 1 от наредбата
осигуряването на тази категория лица възниква от деня
на започване или възобновяване на трудовата дейност и
продължава до нейното прекъсване или прекратяване,
а в ал. 2 е предвидено започването, прекъсването,
възобновяването или прекратяването на трудова
дейност да се установява с декларация, подписана от
самоосигуряващото се лице и подадена в 7-дневен
срок от настъпване на съответното обстоятелство до
компетентната териториална дирекция на НАП.
От изложеното дотук следва, че съдружник, който
не е вписан като управител в съдебното решение,
не упражнява трудова дейност като съдружник, не
извършва никакви действия, свързани с дейността на
дружеството (сключване на сделки, подписване на
документи и др.), не дължи осигурителни вноски на
основание чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО.
Във вашия случай, след като в качеството на
съдружник в търговското дружество с ограничена
отговорност (ООД) не извършвате управленски
функции, нито участвате с личен труд като
съдружник, не следва да се осигурявате по реда
на горепосочената разпоредба. Прекъсването
на трудовата дейност, за която сте регистриран
в качеството на самоосигуряващо се лице, се
установява с декларация (образец ОКд - 5), подадена
до компетентната териториална дирекция на НАП и
подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен
срок от настъпване на обстоятелството (чл. 1, ал. 2 от
НООСЛБГРЧМЛ).

Материалите са подготвени
от "Рконсулт" ЕООД

Консултантите са готови да отговарят на читателски въпроси на radonov@gmail.com
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Духовната криза
на китайския растеж
Дали заради западното
влияние, или заради
годините на религиозна
забрана християните в
Китай главоломно се
увеличават

Много от църквите в Китай преливат от поклонници, чийто
брой расте постоянно. Невъзможно е да се каже какъв е
броят на християните в Китай днес, но без съмнение той
расте главоломно, пише Тим Гардам в анализ за BBC.
Правителството заявява, че те наброяват 25 млн. - от които
18 млн. протестанти и 6 млн. католици. Според някои независими източници техният реален брой е много повече,
като според консервативна оценка те са 60 млн. Във всеки
случай китайците, които посещават неделна литургия, се
оказват повече, отколкото всички посетители на църкви в
Европа, пише ВВС.
Новопокръстените са всякакви - от селяни в отдалечени
села до изисканата млада средна класа в процъфтяващите
градове.

Мисля, че е съвсем
естествено много хора да са
неудовлетворени, да търсят
някакъв смисъл в живота си и когато
християнството попада в живота им,
те веднага го прегръщат Гуангху,
преподавател и един от най-видните
философи на
религията в Китай, пред BBC

▶ Няма точна представа за броя на християните в Китай, но по скромни оценки те са поне 60 млн.

Хи Гуангху, преподавател и един от най-видните
философи на религията в Китай

Тайно управление

Структурата на китайското християнство е сложна и трудноразбираема на Запад. Католицизмът и протестантството
според държавата са две отделни религии.
През XX век християнството в Китай се свързва със западния империализъм. След комунистическата победа през
1949 г. мисионерите са изгонени, но християнството е разрешено в контролирани от държавата църкви, които преди
всичко са верни на комунистическата партия.
Мао, от друга страна, описва религията като “отрова” и
“културната революция” от 60-те и 70-те години на миналия
век се опитва да я изкорени. Ръководено тайно, християнството не само оцеля, но създаде свой пантеон от китайски
мъченици и дори стана по-силно, пише BBC.
От 80-те години религията отново е разрешена, а официалните църкви все повече обособяват своето пространство.
Те отговарят пред държавната администрация по всички
религиозни въпроси. Забранено е да се извършва всякаква религиозна дейност извън местата за богослужение, а
лозунгът им гласи: “Обичай страната си - обичай своята
религия”.
На свой ред партията насърчава атеизма в училищата, но и
задължава “да се защитава и уважава религията до момента,
в който тя изчезне”.
Домашните църкви

Протестантите и католиците са разделени на официални и
неофициални църкви. Държавно контролираната Католическа отечествена асоциация ръкополага свои собствени
епископи и няма право на никакви отношения с Ватикана,
въпреки че на католиците е разрешено да признават духовната власт на папата.
По-голяма католическа църква съществува нелегално, подкрепяна от Ватикана. Стъпка по стъпка папската държава и
правителството вървят към приемането на църквата в страната. Повечето епископи вече са признати и от двете страни,
но нито една от тях не приема суверенитета на другата.
В последните няколко месеца китайското правителство
отново направи завой, като ръкоположи епископите си
въпреки противопоставянето на Ватикана, а оттам пък
отлъчиха един от тях, напомня BBC. Въпреки това би било
погрешно просто да се отхвърли официалната църква като
лъжа и измама, продължава анализът.
Официалната протестантска църква в Китай се разраства
по-бързо от католицизма. На сутринта на Великден в центъра на Пекин се отслужват пет литургии, всяка с над 1500
поклонници, а неделните училища преливат и излизат на
улицата, разказва BBC.

▶ Католическата църква
“Св. Йосиф” е един от
големите християнски
храмове в района на
Пекин

Въпреки това тези числа са засенчени от неофициалния
брой домашни църкви из цялата страна, непризнати от
официалната църква, която се страхува от ответната реакция
на представителите им. Това, което властите не приемат, е
отказът на домашните църкви да признаят каквато и да било
официална власт над своята организация.
Държавата се опасява от влиянието на ревностния американски евангелизъм. Но макар някои домашни църкви да
носят негови черти, в много други отношения те просто
приличат на местно китайско движение - харизматично,
енергично и младо, коментира BBC.
“В църквата имаме 50 млади професионалисти. Всеки е
толкова зает с работа, че няма време за общуване, а и дори
да общуваш, си слагаш маска”, разкрива пред BBC oбразована, млада християнка. “В църквата хората се чувстват
уютно, чувстват се добре дошли... Те усещат, че наистина
са обичани, така че наистина искат да се присъединят към
общността, много хора идват заради това”, обяснява тя.
Но правителството по-скоро предпочита да игнорира домашните църкви, тъй като не ги смята за заплаха за разлика
от движението “Фалун Гун”, твърди запознат пред BBC. Но
когато църквата прекрачи границата, както се случи в Пекин
тази година, когато поклонниците излязоха на улицата,

властите ще се намесят.
В някои области държавата се стреми да привлече християнството на страната на своята “голяма идея” за “хармонично
общество” - лозунг, който доминира в китайския обществен
живот.
Китайците непрекъснато говорят за “духовна криза”
- фраза, която дори се използва от премиера Вън Дзябао.
По-възрастните са станали свидетели на преобразяването
от марксизъм-ленинизъм в най-свирепото капиталистическо
общество на земята, коментира BBC.
Според младите хора в надпреварата към богатството доверието в институциите, между отделните индивиди и между
поколенията се разпада, продължава анализът.
“Преклонението пред Мамон* се превърна в цел на живота
на много хора”, казва Хи Гуангху, преподавател и един от
най-видните философи на религията в Китай, пред BBC.
“Мисля, че е съвсем естествено много хора да са неудовлетворени и да търсят някакъв смисъл в живота си и
когато християнството попада в живота им, те веднага го
прегръщат.”
Теодора Мусева
*Новозаветно образно название на материалното богатство и
алчността

