Свят ▶ 10

Следващият
транш за Гърция
зависи от нови
съкращения
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Тема на деня ▶ 8-9

Нашите скъпи,
много скъпи железници
Държавата чака реформите в БДЖ, за да финансира... реформите.
Компанията отново е пред колапс и този път може да излезе още
по-скъпо на данъкоплатците

USD/BGN: 1.43379

EUR/USD: 1.36410

Sofix: 359.16

BG40: 117.92

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

+0.87%

-0.87%

-1.05%

цена 1.50 лева

-1.21%

Светослав Божилов
изкупи фонда
за земя
“Мел инвест”
Делът на притежаваното
от финансиста “Вентчър
Екуити България” АД
достигна 90.59%. Така
Божилов консолидира
земеделския си бизнес на
едно място ▶ 11

Новини ▶ 6

Посланикът на
Холандия: Не
сте готови за
Шенген
Новини ▶ 5

България
страда от свръхпроизводство
на закони
Добивна индустрия
▶ 16-23

Минералносуровинната
индустрия расте
заради
инвестициите
в модернизация
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Мнения

Само мазохист може да
живее в Сф
Компании ▶ 11

Компании и пазари ▶ 12-13

Dundee:
Чуждестранните
инвеститори търсят
сигурност

“Холдинг Пътища” тръгна
по пътя на “Мостстрой”

Понеделник

Контролираната от Васил Божков инфраструктурна компания
е със запорирани сметки заради просрочен дълг на компания,
на която е била гарант

USD/BGN: 1.42139

EUR/USD: 1.3760

Sofix: 362.97

BG40: 119.36

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

+0.25%

Губещ
Тим Тоуки

Международната рейтингова агенция Fitch потвърди на 2 рейтинга на подкрепа на УниКредит Булбанк с изпълнителен директор Левон Хампарцумян. Това е възможно най-високата рейтингова подкрепа в момента заради ограничението, което идва от
рейтинга на България BBB +. Fitch очаква УниКредит Булбанк да
повишава рентабилността си до края на годината, както и през
2012 г. заради връщането към растеж на българската икономика.

Финансовият директор на Lloyds Тим Тоуки е напуснал най-големия кредитор във Великобритания, за да стане главен финансов директор на британската застрахователна компания
Friends Life. Тоуки, който преди две години беше основна фигура в
решаващата рекапитализация на Lloyds на стойност 20 млрд.
GBP, отрече решението му да е в резултат на проблеми с новия
изпълнителен директор на банката Антонио Хорта-Осорио.

Коментар

▶ По темата: “Населението на София с рекорден
ръст”
▶ Балонът с 2 млн. София
се спука и лъсна некадърността на общинарите
търтеи да се справят с
проблемите на София, сега
излиза надувката - всеки ден
в София идват 500 хил., няма
възможност да се справим,
а истината е, че просто не
искат, а и не слушат, когато
им даваш съвети. Единственото, което ги интересува
в общините, е датата за
заплати, а би трябвало ТЕ да
ни плащат заради това, че
са на работа там.

19 септември 2011, брой 177 (5237)

Печеливш
Левон Хампарцумян

-0.25%

-0.68%

цена 1.50 лева

-0.28%
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▶ 8-9

от нова година

всички бизнес
изследвания
минават онлайн

Чукча не
читатель,
чукча
писатель

Американският
президент
предлага
“данък Бъфет”
за милионерите
Компании и
пазари ▶ 14

Производството
на биопродукти
у нас расте
Биологично
произведените храни
обаче заемат едва 0.1%
от пазара

Next generation
▶ 22-23

Много е важно
бизнесът да
разбере, че
ни е партньор, за да
получаваме коректна
информация от фирмите
▶Мариана Коцева, председател на Националния
статистически институт

Извън
поточната
линия
Владимир Цветков със
самочувсвтие отхвърля
посредствеността и прави
уебпроекти само “по найдобрия начин”
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Коментар: Музей на
социализма. Питам се обаче защо
“държавническата
воля” да се увековечи изкуството на социализма се
прояви именно сега, когато
България е уж интегрирана
в западната цивилизация
и се управлява от уж дясно
правителство?

2
3

Населението на
София с рекорден
ръст. За последните десет години
жителите на столицата
са се увеличили с над 10%.
Извън поточната
линия. Владимир
Цветков със самочувствие отхвърля
посредствеността и прави
уебпроекти само “по найдобрия начин”.

517. Само за първата половин
година това е броят на променените и пренаписани закони,
подзаконови нормативни актове
и прочее документация, която би
трябвало да урежда правилното
функциониране на държавата
(подробности на стр. 4-5). Това
са данните само за шест месеца,
но те са си тенденция от години,
като държавата с чиновническия
си апарат постоянно бълва ли,
бълва нови алинеи, членове и
точки. Логично следва въпросът
защо функционирането на държавата някак си не се подобрява
точно правопропорционално на
този къртовски труд и гигантска
бумащина. И тук е моментът да се
сетите за стария виц с чукчата от
заглавието.
Чукчата не чете. Чукчата открива недостатък на едно място
в един закон и го запълва, без да
се сети, че по този начин отваря
дупка на друго място в същия и
на още няколко места в няколко
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Чукчата
открива
недостатък
на едно място
в един закон и го
запълва, без да се
сети, че по този начин
отваря дупка на
друго място в същия
и на още няколко
места в няколко
други документа
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други документа. След два месеца
променя още нещо и отново
мултиплицира ефекта. Прословути са и случаите с прилагането
на европейското законодателство
в България, където почти за
всяка директива управляващите
получават обвинения, че преписват на сляпо. И после пак трябва
да променят. Но така или иначе в
повечето случаи чиновниците и
законотворците не получават заплатите си въз основа на смислен
резултат, а според количеството
изписана хартия и сигурно не им
пречи да си пренаписват параграфите и точките постоянно. Но не
им ли писва...
Има обаче един доста по-съществен проблем освен безсмислието на труда и изхарчените
данъци под формата на заплащане
за него. И той е, че всички тези
писатели превръщат едни други
десетки хиляди хора в старателни
читатели. Ако сте счетоводител
например, трябва всеки месец да
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се стараете да се осведомите за
всички новости, за да не ви върнат
от някоя от институциите, с които
си имате работа. А след като се
осведомите, започвате да си мечтаете за пари за новия вариант на
счетоводителския софтуер, защото
старият вече не важи. Това е само
конкретен пример, но е валиден за
абсолютно всички професии.
Така цялата тази сложна машина, по чиито правила функционира държавата, създава повече
ядове на всички. А решението
не е чак толкова сложно - първо малко четене и после малко
мислене, ама по възможност в
цялост, а не на парче. Макар че
според данните на “Юридически
барометър” дори и изцяло пренаписаните закони често трябва да
бъдат променяни или най-малкото
създават проблеми, защото не си
кореспондират с някоя наредба.
Значи поне за начало ще трябва да
има доста повече четене и доста
повече мислене.
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Причините за отстраняването на Матеус са много,
не само слабите резултати в последните мачове. В
отбора се насъбра много напрежение и негативизъм, така
че промяната беше нужна. Матеус знае за това решение
и няма да му бъде плащана неустойка
Президентът на БФС Боби Михайлов по повод отстраняването на националния
селекционер Лотар Матеус

Президентско-кметско омешване

На Плевнелиев
му омръзна
от въпроси за
подкупа
Десният кандидат
за София Прошко
Прошков поиска
ГЕРБ да изключи
компрометираните
общинари „брокери”
„Престанете да ме питате за
неща, които съм заявил преди четири години. Заявил
съм, че не е имало подкуп
- нито даван, нито вземан,
нито брокери.” Така номинираният за президент от
ГЕРБ Росен Плевнелиев отговори на поредните въпроси за това правен ли е опит
да бъде корумпиран или не.
Това е поредното отричане
на казаното от вътрешния
министър Цветан Цветанов за случката с искане
на подкуп през 2007 г. от
висшите представители на
управляващата партия. На
местно ниво обаче темата
продължава. Кандидатът
за кмет на София от Синята
коалиция Прошко Прошков
призова ГЕРБ да отстрани
тримата компрометирани
според него съветници, които станаха известни като
„брокерите”.
Нещо общо
със Софиянски?

Според Прошков единият
проблем е, че Плевнелиев и
Цветанов не са информирали властите навреме, а вторият - че самият Цветанов
(който е шеф на предизборния щаб на ГЕРБ) е вклю-

чил същите тези съветници
в кандидатската листа за
тези избори. В петък БСП
обяви имената на тримата
предполагаеми „брокери”
- това са общинските съветници от ГЕРБ Радослав
Тошев, Орлин Иванов и
настоящият областен управител на София Данаил
Кирилов. Думите им бяха
подкрепени с изваждането
на стари документи, с които
тримата са искали отлагане
на сделката с „Бизнес парк
София”.
Прошков обяви още, че
тримата възпроизвеждат
корупционния модел на управление на бившия кмет
Стефан Софиянски, и добави към тях и наследниците
му Бойко Борисов и Йорданка Фандъкова.
Международен
интерес

Междувременно скандалът
с предполагаемата корупция е бил тема и по време
на работна закуска на кандидатпрезидентската двойка на ГЕРБ Росен Плевнелиев и Маргарита Попова
с Европейския съюз. След
нея Плевнелиев не пожела
да съобщи подробности по
разговора, но показа досада от темата и за пореден
път повтори, че не желае
да участва в компроматни
войни. Той посочи също, че
не е и запознат с разследването по случая.
Филипа Радионова

Със здраве да си я осветявате
▶Премиерът Бойко
Борисов обяви, че на последващото си заседание
на 28 септември
правителството
ще предостави на
БСП паметника на
Бузлуджа, известен
като „чинията”. „Да
си я гледат, да си я
поддържат”, коментира
Борисов. Съвсем наскоро
между БСП и ГЕРБ се
разгоря скандал около
паметника, защото
управляващата партия
не разреши да бъде
осветяван по време на
празника на левицата.
Според управляващите
паметникът е опасен, а
БСП заподозря саботаж.
Все пак „чинията” беше
осветена

В броя четете още

компании ▶ 12
Българската
банка за развитие
договори линия за
31 млн. EUR

компании ▶ 13

Credit Suisse
плаща 150 млн.
EUR на Германия
по аферата с
укриване на
данъци

Найголемият
проблем е, че
същият Цветан
Цветанов е
включил хората,
за които е
знаел, в листите
на ГЕРБ на
ключови постове
Прошко Прошков,
кандидат за кмет на София от
Синята коалиция
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България страда от свръх
Над хиляда
норматива - закони и
подзаконови актове,
годишно бълват
законотворците
в България. Това
създава хаос и
нестабилност в
правния ред
Огромно количество нормативи годишно се произвеждат от двете законотворчески институции в България,
като техният брой само за
първото полугодие на настоящата година е над 500
- 428 подзаконови акта и 89
закона, в това число нови
закони, изменения на вече
съществуващите, както и
ратификации. Това става
ясно от третия пореден
брой на „Юридически барометър” за периода януари - юли 2011 г. - гражданска инициатива, която
разглежда състоянието и
развитието на правния ред
в България.
Свръхдинамиката в законодателството не е запазена
марка на настоящото правителство. Промените са възходяща тенденция в най-новата
история на България, но не
са безпроблемна практика.
„Твърде честите промени
на законодателството затормозяват професионалните
среди. Юристите трябва
годишно да се запознават
с над 1000 новости в правната сфера. За студентите
по право пък това означава
поне 5000 нови нормативни
акта за времето на тяхното
обучение. Но извън професионалната сфера свръхпроизводството на закони и
подзаконови актове, от една
страна, допълнително подрива доверието на гражданите в системата, а от друга
- създава плодородна среда
за корупционни практики”,
коментира ръководителят на
проекта, бившият министър
на образованието и науката
Даниел Вълчев.
В цифри

За периода януари - юни
2011 г. Народното събрание
е създало цели 89 закона,
като най-голяма част от
тях са тези, които са изменени и допълнени - 55 на
брой, а само 9 са изцяло
нови. Съпоставено спрямо
предходния шестмесечен
период, те дори намаляват с 14. Проблемът обаче
според представителите на
„Юридически барометър”
е фактът, че част от промените са концентрирани в

едни и същи закони. Около
една трета от приетите закони са променяни повече
от веднъж за този период.
Такъв е например Законът
за МВР, който е променян
четири пъти за шест месеца. В по-голям мащаб пък
първенец е Кодексът на труда, който само за година е
изменян цели седем пъти.
Има и закони уникати
като този за Търговския
регистър. Той е изменян и
допълван пет пъти, преди
изобщо да влезе в сила.
Свръхпроизводителност

Наблюдателите следят с
особено притеснение броя
на подзаконовите нормативни актове, които само
за шестмесечието на тази
година надхвърлят 420, като всеки четвърти акт е нов.
От „Юридически барометър” посочват две причини
за нарастващия им брой.
Едната е тенденцията регламентацията да се пренася
на подзаконово ниво. Самите закони стават все по-общи, докато конкретиките се
разписват с допълнителни
актове. Другата причина,
която идва като следствие
от първата, е „раздробяването на уредбата” - все
повече актове уреждат изключително тесен кръг обществени отношения.
Това носи своите негативи
- създава хаос, усещане за
нещо излишно усложнено и
съответно нередно, както и
объркване сред гражданите,
на които в някакъв момент
им се налага да влязат в
отношения със съответните
държавни институции. Отделно всичко това затормозява и професионалистите,
които трябва да боравят с
тези норми. Не на последно
място „свръхпроизводството” на регламенти рефлектира и върху служителите
в държавните ведомства,
които често губят представа
спрямо кой от всички нормативи трябва да синхронизират работата си.
Шампиони

В България Министерският
съвет е най-активната зако-

428

▶ подзаконови акта са създадени
от януари до юни тази година

89

▶ закона - нови, изменения и ратификации,
е приело Народното събрание през
първите шест месеца на годината

Парадоксът е, че всъщност
в България имаме
добра законодателна
култура, техника и практика и
въпреки това резултатите не са
добри. Постоянните изменения
на законите и трупането на
подзаконови актове не е добра
практика

Огромният брой
подзаконови актове ме
тревожи. Притеснявам се,
че скоро ще преподаваме право
по подзаконови актове вместо по
закони
Сашо Пенов,
декан на Юридическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”

Емилия Друмева,
съдия от Конституционния съд на България

нотворческа институция и по
този показател сме в сравнителен синхрон с Европа. Две
трети от законодателните
инициативи идват от министерствата, като абсолютните
шампиони по производство
на подзаконови актове са
министрите на земеделието

и храните и на здравеопазването Мирослав Найденов
и Стефан Константинов.
Те са автори съответно на
45 и 40 акта, следвани от
министрите на отбраната
и вътрешните работи с 27
и 21 акта. „Динамиката в
сферата на отбраната е доста

Даниела Доковска,
председател на Висшия адвокатски съвет

изненадваща. Трудно е да си
обясним кое налага толкова
много промени там в напълно мирно време”, коментира
Даниел Вълчев.
Редно е министрите повнимателно да преценят
нуждата от законодателна
намеса. Не е оправдано да

се допускат многократни
промени в един закон в рамките на година, а понякога и
месеци след приемането му,
защото това генерира хаос
и е предпоставка за нестабилност, смятат авторите на
изследването.
Ани Коджаиванова

Законите не трябва да са
резултат от случайни хрумвания
на откриватели в правото. Днес
българското законодателство е
лишено от основната си функция
- да създава стабилност в правните
отношения.
Държавата отдавна изостави
емпиричния елемент в
законотворчеството, но вече се
отказва и от анализите на ефектите.
В резултат на това пропастта
между реалния живот
и правото в България
е огромна

Вторник 20 септември 2011 pari.bg

у нас Новини 5

производство на закони
Интервю Даниел Вълчев, ръководител на проекта „Юридически барометър”

Многото и неясни правила са
идеалната почва за корупцията
Създаването на 200
закона и 800 подзаконови актове годишно
е твърде голяма и
ненужна динамика
▶Господин Вълчев, какви
са изводите от изследването и какви проблеми
фиксира то?

- „Юридически барометър” е гражданска инициатива, която опитва да създаде
обобщена картина на правния ред в България, защото
голямата картина често ни се
губи. Ние постоянно чуваме
и четем какво се случва в
парламента, но не си даваме
сметка, че годишно парламентът приема около 200 закона, а Министерският съвет
- около 800 поднормативни
акта. Един студент за петте
години обучение ще трябва
да премине през 5000 норматива, хиляда от които съвсем
нови. Това е твърде голяма и
ненужна динамика.
▶ Къде са големите
грешки?

7

▶пъти е бил променян
Кодексът на труда само
за една година

- Има закони, които се
променят твърде често. Да
вземем например Кодекса
на труда - седем пъти за
година. Не може Министерският съвет да се подвежда
по един министър - в случая
социалния, и да гласува по
четири промени годишно
в Кодекса на труда. Не можеш да имаш доверие на
някого, който през януари
не може да предвиди, че
през март пак ще се наложи
да променя този документ.
Това са сериозни неща - те
не засягат трима души, засягат милиони българи.
Но тази динамика, разпокъсаността на законодател-

Проучване
Среден три за българското
законодателство
▶ „Юридически барометър” представи
и проучване на общественото мнение
относно законодателството, което
показва, че средната оценка, която българите поставят на законотворчеството в страната, е среден три. Почти
същата е била оценката и през миналата
година.
▶ Основните слабости на правния ред в
България според анкетираните са тези,
че законите, първо, са неясно написани
и второ - просто не се прилагат. В сравнение с миналата година има известна
промяна в настроенията. Тогава гражда-

3.11%

▶е оценката на гражданите за
българското законодателство
по шестобалната система

ството, надявам се, са преодолим въпрос. Ние наистина
имаме добри традиции в законотворчеството. Просто
в последните години се поувлякохме в това, че демокрацията означава, че всеки
може да си създава каквито
правила му хрумнат.
▶Това „свръхпроизводство” на нормативи нов
феномен ли е?

- Не бих казал, макар че
в последните две години
има няколко свръхактивни
министри - Мирослав Найденов и Стефан Константинов. Заедно за шест месеца
те са издали общо 85 акта.
Но във всяко правителство
има такива фигури.
▶За какво говори тази
свръхактивност?

- За много неща. Но ако
трябва да сме обективни,
специално за тези две сфери
си има причини. В здравеопазването трябваше да бъдат
регулирани едни стандарти, а
земеделието е сфера, в която
има и твърде много европейски регламенти. Земеделието
като цяло е една лошо управлявана система и това не се
отнася само до настоящото
ръководство. И преди е било
така.
Но конкретният проблем е,
че в това море от нормативни
актове един обикновен фермер не може да се оправи и
му се налага да наеме поне
двама адвокати. От друга
страна, подобна среда е много благодатна за корупция
- не говоря само за земеделската сфера, а за всичко. Това
е всъщност почвата, върху
която корупцията цъфти многото и неясни правила.
Ани Коджаиванова

ните са посочвали като основен проблем
честите промени и липсата на ред в нормативите.
▶ Също промяна в настроенията има и
по въпроса кой е отговорен за правните проблеми. Докато миналата година
като главни виновници са били посочвани Народното събрание и Министерският съвет, тази година се засилват
негативните настроения по отношение
ролята на съда, прокуратурите и полицията.
▶ Интересно е отношението на гражданите към новите органи, които
предстои да заработят - специализираните съд и прокуратура. Поне две
трети от анкетираните са на мнение, че те няма да доведат до по-добри
резултати.

47.3%

▶от хората смятат, че проблемът с българските закони е, че
те просто не се прилагат

снимка Боби Тошев
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Брюксел не се развълнува от
българския ултиматум за Шенген
Холандският посланик потвърди позицията на страната си срещу
присъединяването на България и Румъния
България не е изпълнила
механизма за контрол и
проверка. Това е позицията на холандския посланик в България Карел ван
Керстен, който се срещна
с кандидатпрезидентската двойка на ГЕРБ Росен
Плевнелиев и Маргарита Попова. “Холандското
правителство не е съгласно с премахването на граничния контрол”, обясни
Кестерен. Холандският
посланик обясни още, че
България е постигнала
много, но не достатъчно
за присъединяването си
към Шенген. В същото
време, след като външният министър Николай
Младенов постави ултиматум пред Холандия, стана ясно, че Европейската
комисия няма да вземе
под внимание казаното от
Младенов.
Нечутият
ултиматум

Първите европейски реакции по позицията на
Николай Младенов вече
са налице. Преди два дни
той заяви, че ако на 22
септември не се вземе
разумно решение, България ще трябва да осмисли много внимателно
цялата си политика оттук
нататък по отношение на
подкрепата, която дава за
реформата на европейското законодателство за
Шенген. Според говорителя на Европейската комисия по вътрешните работи
Сесилия Малмстрьом не
е работа на комисията да
коментира изказвания на
национални министри. По
думите на друг говорител
на ЕК - Микеле Черконе,
обаче промените са в интерес на всички страни и

техните граждани, за да се
движат свободно в пространството без граничен
контрол.
В България обаче позициите са ясни и ултиматумът е на мястото си.
Според директора на европейския институт Любов
Панайотова реакцията на
Холандия не е била честна, а външният министър
Младенов е в правото си
да поставя ултиматуми.
“България е в правото си
да преосмисли позицията
си”, допълни Панайотова, а основната причина
за това е, че след всички проверки е имало заключение, че България е
готова технически да се
присъедини към Шенген.
Правилната позиция е не
да се отхвърля членството,
а да се отварят границите
постепенно - първо въздушните, след това водните и сухопътните, смята
Панайотова.
Обърканото
изказване

Според Росен Плевнелиев
позицията на Холандия
е заради провал на политиката на предишното
правителство. Холандският посланик обаче обори
мнението му. Дадената
оценка била на цялостната
политика на България, а
не оценка на предишното
или настоящото правителство. На 22 септември ще
бъде решено окончателно дали Холандия е “за”
или “против” влизането
на България в Шенген.
Според Керстен обаче въпросът не трябва да се
поставя като вина на този
или онзи и не трябва да е
политически.
Радослава Димитрова

Кандидатът за президент на ГЕРБ Расен Плевнелиев и холандския посланик Карел ван Кестерен, обсъдиха
членството на България в Шенген. Позициите им обаче за това кой е виновен за негативната оценка към
България, се разминават
снимка марина ангелова

Холандското правителство
не е съгласно с премахването
на граничния контрол. България
е постигнала много, но не
достатъчно за присъединяването
си към Шенген. Това е оценка не
само на предишното и сегашното
правителство, а на цялостната
политика на България

Казусът Шенген не бива да
се политизира и няма нищо
общо с предизборната ситуация в
България. Подкрепям позицията
на българското правителство, че
българският глас трябва да бъде чут
и че правилата трябва да важат за
всички. Позицията на Холандия е на
база на действията на предишното
правителство

Карел ван Кестерен,

Росен Плевнелиев,

посланик на Холандия

кандидат за президент на ГЕРБ

Ответна реакция
Румъния забрани вноса на
холандски
лалета

Новости
Предложенията на ЕК
за промени в шенгенското
пространство
▶ Европейската комисия обяви, че готви
промени в законодателството, така че
да се гарантира свободното движение на
европейските граждани на Европейския съюз.
Комисията планира да постигне няколко неща,
а те са:
Управление на шенгенското пространство
на равнище ЕС
Държавите да може да правят едностранни
действия за повторно въвеждане на гранични
проверки
Прилагане на колективен подход към
защитата на общите интереси
По-стабилна система на равнище ЕС за
оценка и наблюдение, с която да се следи и
гарантира прилагането на шенгенските
правила
Усъвършенстване на управлението на
това общо пространство и да се осигури
необходимата подкрепа за държавите,
изправени пред критични ситуации

▶ След като Холандия
обяви негативната си
позиция относно присъединяването на България и Румъния към
Шенген, румънските
власти блокираха вноса
на холандски лалета. Властите са спрели шест
камиона с холандски
цветя, семена и луковици на унгарската граница. Обяснението им е, че
имат опасения, че пратката е заразена с опасна
бактерия. Забраната
ще е в сила няколко дни,
докато станат готови
лабораторните проби на
цветята.

•
•
•
•
•

снимка боби тошев
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Симеон Дянков:

Рецесия няма да има, растежът
ще е по-нисък от очаквания
Финансовият
министър уточни,
че през следващата
година пари от
сектор „Сигурност”
ще се пренасочат
към образование и
здравеопазване
Ръстът на икономиката
през първото тримесечие
на 2012 г. най-вероятно ще
е в рамките на 3-4, а не
5%. Това прогнозира вчера
вицепремиерът и финансов
министър Симеон Дянков
пред БНТ, след като се завърна от срещата на финансовите министри на ЕС във
Вроцлав, Полша. Дянков
коментира, че растежът ще
се забави вследствие на негативните тенденции, които
се очертават от водещите
европейски икономики, но
беше категоричен, че рецесия няма да има както през
тази, така и през следващата година.
„Германската, френската

и италианската икономика
се забавят, холандците за
моя изненада обявиха рязко
забавяне, шведите обявиха
рязко забавяне, а това са големи пазари. Ако наистина
третото и четвъртото тримесечие в Западна Европа
са по-слаби, отколкото са
очаквали, а всички дават
тази прогноза, България
няма как да не е също ощетена”, обобщи резултатите
от срещата на финансовите
министри Дянков.
Пари от МВР към
образование и здраве

Симеон Дянков коментира,
че лошите новини от съвета
на финансовите министри
ще наложат да се направи
подробен анализ на всички
агенции и министерства у
нас, за да се установи къде
все още има неефективност
и да се съкращава. „Така
ще може на други места
да дадем повече”, заключи
той. По думите на Дянков
единственото сигурно е, че
около 15% повече средства

ще влязат в културата, „защото Вежди Рашидов ги
заслужава”. Той коментира,
че културният министър
е дал заявка да построи
3 музея, вече са открити
два от тях. Вицепремиерът
каза, че се предвижда от
сектора на сигурността,
който включва вътрешното
министерство, ДАНС, разузнаването и държавния
резерв, да бъдат дръпнати
средства и ще се насочат
към социалните сектори.
Предимство по думите му
ще имат образователният и
здравният.
Данъчни промени

Вицепремиерът не изключи и възможността да бъдат увеличени доходите за
следващата година, но подчерта, че това ще се обсъжда в рамките на бюджета.
„Смятам, че не от началото
на годината, но някъде по
време на годината ще има
възможност за увеличаване на някои доходи, не на
всички пенсии, а на социал-

Строителството
в ЕС се съживява,
но не и в България
В Испания, Германия
и Румъния секторът
има ръст
Нарастване на строителната
продукция през юли с 1.4%
за еврозоната и 0.3% за
целия Европейски съюз, отчита „Евростат”. През юни
строителната продукция се
беше понижила и в еврозоната, и за целия ЕС съответно с 1.3 и 1.1%. Прирастът
в строителната продукция
през юли на годишна база
е 1.2% в еврозоната и 0.2%
за целия съюз.

Испания, която е известна
с презастрояването и където
спадът в строителството беше голям, има много добри
резултати, както Германия
и Румъния. България обаче
е на другия полюс. Годишният спад за юли е 13.3%.
Така страната ни печели
второто място по спад в
строителството. По-зле е
само Словения със срив от
26.6%.
Данните показват още, че
за последните 6 месеца повишение на строителната
продукция в България на
месечна база е имало само

13.3%

▶ е спадът в
строителството през
юли в България

веднъж - през юни. На годишна база се отчита само
спад. Най-голямото от тях е
през април - 22.8%. Строителната продукция в България през второто тримесечие
на 2011 г. спрямо второто
тримесечие на миналата година е по-малко с 13.4%. Общо за ЕС спадът е едва 3%, а
за еврозоната - 5.2%.

▶България е на второ място по спад в строителството в ЕС. По-напред е само
Словения
Снимка Марина Ангелова

но най-слабите”, коментира
Дянков. Той уточни, че промени ще има и в данъчното
законодателство - няма да
има увеличение на данъците, но ще се направят
по-трудни измамите с ДДС
в няколко сектора.
Финансист №1 в държавата заяви, че от 9 години не
е правена промяна в минималния праг за регистрация
по ДДС. Той уточни, че в
момента се обсъждат два
варианта за неговото увеличение - от 50 хил. лв. да
скочи двойно или тройно.
Хвалби по адрес на
подчинените

Финансовият министър
за пореден път се изказа
положително относно работата на подчинените му
приходна агенция и митници. По думите му НАП ще
успее да навакса до края на
годината заложените цели.
„Последните 2 месеца вървят с близо 50 млн. на месец
повече, отколкото трябва да
направят, и ще наваксат”,

▶Няма да има повишаване на данъците, но ще направим по-трудни ДДС измамите в няколко сектора,
коментира в понеделник финансовият министър
Снимка Марина Ангелова
Симеон Дянков

коментира Дянков. Той
уточни, че най-вероятно
дефицитът на НОИ до края
на годината ще е в рамките
на 250-300 млн. лв. Той

обаче беше категоричен,
че недостигът ще може да
се покрие от резултатите на
Агенция „Митници”.
Елина Пулчева
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Нашите скъпи,
много скъпи
железници

Държавата чака реформите в БДЖ,
за да финансира... реформите.
Компанията отново е пред колапс
и този път това може да излезе още
по-скъпо на данъкоплатците
Българските държавни железници са в технически
фалит от години - задълженията им са за над 800
млн. лв., от които 560 млн.
са само към банките. Почти
всяка седмица има новина
за подпалил се локомотив,
а дори когато не горят, морално и технически остарелите влакове пъплят с
40 км/час по също толкова
старата инфраструктура.
Производителността на
персонала и активите е едва една трета от средното
за Европа, а цялостното
състояние на компанията
не й дава възможност да отговори адекватно както на
засилващата се конкуренция, така и на европейските
програми за развитие на
железопътния сектор.
Преди дни ръководството
на компанията на практика
призна, че не е извършило очакваните реформи и
няма да получи очакваното финансиране нито от
Световната банка, нито от
държавния бюджет.
БДЖ обаче е от онези
компании, които са "твърде
големи, за да фалират" - тя
изпълнява 100% от пътническите и 80% от товарните
превози, редица социални
функции, а заедно с Национална компания "Железопътна инфраструктура"
осигурява работа на над 20
000 души.
Това не предвещава нищо
добро за данъкоплатците.
Когато едни реформи бъдат
забавени, те просто стават
по-скъпи. Познайте кой ще
плати всичко това.
А имаше и план за
спасение

Филип Буров,

phoilip.burov@pari.bg

извършени спешни ремонти
и разплащане с част от кредиторите.
Да, ама не

Железниците трябваше да
излязат от дупката благодарение на разработената
преди повече от година
програма за реформа, която
предвиждаше преструктуриране на БДЖ в холдингова структура, оптимизация
на персонала, продажба на
неексплоатационни активи и други мерки, които да
позволят на компанията да
излезе "на чисто" през 2014 г.
Въз основа на тази програма
през декември 2010 г. беше
подписан меморандум за
разбирателство с Международната банка за възстановяване и развитие.
Световната банка се съгласи да подпомогне реформите в железопътния сектор с
държавно гарантиран заем за
около 600 млн. лв., 460 млн.
от които трябва да отидат
за БДЖ, а останалите - за
НКЖИ.
Като междинна мярка за
стабилизиране на железниците в началото на юли
2011 г. Министерският съвет
одобри отпускането на 140
млн. лв. мостово финансиране за БДЖ, което трябва
да се осъществи като заем от
Българската банка за развитие. Това финансиране беше
утвърдено и с решение на
Народното събрание. С тези
средства трябваше да бъдат

Оттогава насам обаче БДЖ
"очаква всеки момент" да
получи мостовото финансиране, но финансовото
ведомство далеч не бърза
да го отпусне. В края на
миналата седмица стана
ясно, че министерството
не възнамерява да налива
пари в БДЖ, докато не види
реални резултати от реформите. "Ние отговаряме за
правилното изразходване
на държавните средства и
трябва да бъдем сигурни,
че има смисъл от това финансиране", коментират от
МФ. "С право не ни отпускат мостовото финансиране. Трябва да покажем
драматично подобрение на
финансовите резултати, дотогава няма никакъв смисъл
да се наливат пари в БДЖ",
признава и изпълнителният
директор на компанията
Йордан Недев.
Вероятно със същите съображения правителството
бави и изтеглянето на заема от Световната банка.
Техническите преговори
по него приключиха още
през лятото и първоначално
се очакваше да бъде гласуван от борда на банката
през юни. Тогава обаче това беше отложено заради
проточилите се преговори
с Европейската комисия,
която трябваше да разреши
държавна помощ за железниците.
Следващата дата за гласуване на заема от СБ беше в
средата на септември, но и
това не се случи. От банката

Йордан Недев,

заявиха пред в. "Пари", че
не се анагажират с точна
дата, на която бордът ще
се изкаже за кредита, тъй
като българското правителство най-напред трябва да внесе съответните
документи.
Всъщност всичко
било наред?!?

"Световната банка не е
отказала заема на БДЖ.
Дори напротив - тя е в
очакване този заем да бъде отпуснат. От страна
на БДЖ и НКЖИ преговорите със Световната
банка са финализирани.
Всички параметри по отношение на заема и на
реформата са договорени.
Остава правителството

да внесе документите за
следващото заседание на
борда на директорите на
Световната банка, което
ще се проведе до края на
годината", уверява в свое
интервю за новинарска
агенция Владимир Владимиров, председател на
съвета на директорите на
"Холдинг БДЖ".
По думите на Владимиров БДЖ води с финансовото министерство
ежеседмични разговори
за реформите, като основните искания към железниците са да се ускорят
някои от реформите, да се
намерят повече резерви в
системата, както и алтернативни решения, главно
свързани с продажбата

на поделението "Товарни
превози".
"Ситуацията в БДЖ е
като тази в Гърция - има
заделени пари за спасяването, но никой не
иска да ги даде, преди да
бъдат извършени реални
реформи. А реформите
в БДЖ през последните
месеци не се развиват
- реално спряха на структурната фаза", коментира
ситуацията икономистът
Петър Ганев.
Така вечната тема за
скорошния фалит и необходимите реформи в БДЖ
отново ще става актуална. Историята се повтаря,
а данъкоплатците всеки
път плащаме за едно и
също представление.

Владимир Владимиров,

изпълнителен директор на "Холдинг БДЖ"

председател на съвета на директорите на "Холдинг БДЖ"

Финансовото
министерство
с право не
ни отпуска
мостовото финансиране,
първо искат да видят
реален резултат от реформите. Трябва да покажем
драматично подобрение
на финансовите резултати, дотогава няма никакъв
смисъл да се наливат пари
в БДЖ

Световната
банка не
е отказала
заема на
БДЖ. Дори
напротив - Световната
банка е в очакване този
заем да се случи. Остава Министерството на
финансите да реши кога
да внесе документите
за следващия борд на
директорите на Световната банка
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БДЖ е като Гърция
През последните месеци
реформите в БДЖ не текат
точно както беше планирано. Това се вижда и от
твърдата позиция на Министерството на финансите
и Европейската комисия.
Те реално спряха на една
първоначална фаза - бяха
прехвърлени активите към
дъщерните дружества, с
което беше подготвена основната част от реформата.
Но оттам нататък като че ли
липсва политически консенсус за продължаване на
реформата, която включва
както отделянето на някои
дейности, така и вътрешни-

Петър Ганев,
икономист

те промени в пътнически
и товарни превози, които
водят до социално напрежение.
В момента обаче няма
никаква яснота дали това

Изгубената реформа
Нужните реформи в
БДЖ буксуват дори и
след смяната на ръководството
Според амбициозната
програма за реформи
в железопътния сектор
БДЖ и НКЖИ трябва да
модернизират и оптимизират тежката си административна структура,
да се отърват от всякакви
излишни активи и губещи дейности, както и да
съкратят с 30% разходите си за труд, които
през 2010 г. достигат 157
млн. лв.
Последното естествено
събуди съпротивата на
синдикатите, поради което от БДЖ трябваше да
обещаят, че въпросното
намаляване ще бъде осъществявано основно чрез
естествено текучество и
преквалификация, като
няма да бъде засегнат
експлоатационният персонал. От БДЖ започнаха и редица медийни
инициативи и кръгли маси, чрез които да получат
подкрепа за реформата.

Снимка марина ангелова

източник на средства от
БДЖ виждат разпродаването на излишните активи, които дори като скрап
трябва да донесат поне 25
млн. лв. Първият опит за
продажба на 500 от 6000
излишни вагона обаче се
провали, тъй като поради
окаяното им състояние не
намериха купувачи.

Добро начало

Самата реформа започна
със структурни промени
чрез премахване на излишните звена в административната структура
и прехвърляне на всички
активи и оперативни дейности към двете дъщерни
дружества - Пътнически
и Товарни превози. С
това беше прекратена и
практиката да се отдават
под наем активи и подвижен състав от едни
дружества в холдинга на
други - дейност, която е
поглъщала по 600 млн.
лв. годишно.

Приватизация без
алтернатива

Няма човек - няма
проблем?

Реформите в БДЖ обаче
не вървяха с планираното темпо, което стана
и причината в началото
на юли изпълнителният
директор Пенчо Попов
да бъде заменен с човек
извън системата - икономиста консултант Йордан
Недев.
Бяха сменени и ръководителите на основните
отдели в холдинга с обяс-

наистина ще се случи.
Докато не се случват
тези промени, и парите
не се дават. Синдикатите
продължават да се борят
да запазят статуквото, но
това може да е опасно,
защото статуквото означава фалирало дружество.
Алтернатива на реформата няма.
Ситуацията в БДЖ е
аналогична на тази в
Гърция - има заделени
пари от ЕС за спасяването им, но никой не иска да
ги даде, преди да е сигурно, че ще бъдат извършени реални реформи.

нението, че досегашното
ръководство е основен
виновник за забавянето.
БДЖ отчете подобрени
финансови резултати,
според които е намалило
загубите си за полугодието наполовина в сравнение с предишната година.
Тогава беше обещано в

бързи срокове да бъдат
аутсорснати дейности като охрана, почистване и
колетната дейност, а локомотивите да бъдат оборудвани с GPS системи,
но и досега тези процеси
не са завършени.
С идването на новия
изпълнителен директор

Снимка емилия костадинова

беше обявено и почистването на авгиевите обори на БДЖ - локомотивните депа. Според ръководството на железниците те са основен проблем
и представляват огромно
разходно перо - 60% от
всички разходи на дружеството. Като основен

Раздържавяването
на "Товарни превози"
е основна част от реформата, както и категорично изискване на
Европейската комисия,
за да разреши държавна
помощ за БДЖ. Наскоро
транспортният министър Ивайло Московски
ст артира официа лно
процедурата и заяви, че
продажбата трябва да
се осъществи най-късно до една година. От
БДЖ обаче признават,
че засега няма проявен
инвеститорски интерес,
не е структуриран и самият процес по продажбата.
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Следващият транш от помощта за
Гърция зависи от още съкращения

5.5%

Международните
кредитори на
страната настояват
правителството
да увеличи
събираемостта на
данъците и да намали
още разходите
Кредиторите на Гърция са
готови да й дадат повече
време, за да реализира програмата си за финансови
реформи, съобщи вчера
представителят на Международния валутен фонд
(МВФ) в Атина Боб Траа.
Страната обаче трябва да
изпълни изискванията на
международните си кредитори - МВФ, ЕС и ЕЦБ, като
намали държавния сектор и
увеличи събираемостта на
данъците. Мерките, които
Атина трябва да предприеме, за да получи следващите
8 млрд. EUR, са основната
тема на телеконферентен
разговор вчера на гръцкия
кабинет с представители на
“тройката”. Премиерът на
страната Георгиос Папандреу отложи посещение във
Вашингтон в последната
минута. След разговора с
кредиторите правителството на Гърция трябва да проведе допълнителни срещи,
на които да вземе решение
за конкретни действия.
Гръцкият финансов министър Евангелос Венизелос обясни вчера, че целите
на страната му за дефицита
през 2011 и 2012 г. трябва да
бъдат изпълнени, да се прекрати трупането на дългове

▶ спад на гръцката
икономика очаква МВФ
през 2011 г.

По-малко приходи от
данък имоти

▶ Целите ни са да спрем да трупаме дългове и още от следващата година да генерираме излишък, каза гръцкият финансов министър Евангелос Венизелос

и още от следващата година
да генерира излишък. Венизелос обаче не посочи
как точно може да бъдат
постигнати тези цели. По
думите му управляващите
ще се фокусират по-скоро
върху съкращаването на
държавните разходи, отколкото на генерирането на
приходи през 2012 г.
Мерки и условия

Гръцките медии публикуваха списък с 15 мерки за бюджетна дисциплина, които
тройката настоява да бъдат

Държави са обявявали фалит
столетия назад, в това няма
нищо ново. Отпадането на Гърция
ще означава, че в еврозоната ще
останат по-здрави икономики. Дори
ако страната поведе след себе си и
Испания, Италия и Ирландия, това
няма да е толкова критично

въведени от социалистическото правителство на Гърция, ако страната иска да
получи следващия транш
от спасителния си пакет.
Те включват освобождаване на 20 хил. държавни
чиновници, намаляване
или замразяване на държавните заплати и пенсии,
увеличението на данъка
върху горивото за отопление, затваряне на държавни
предприятия, работещи на
загуба, намаляване на разходите за здравеопазване
и ускоряване на привати-

зацията.
Според Боб Траа Гърция
трябва да създаде условия на равнопоставеност и
прозрачност в икономиката
и да намали лицензирането. Той изключва всякакви
възможности на този етап
за намаляване на данъците, ако преди това не се
намерят други източници
на доходи.
Рецесията
продължава

Икономиката на Гърция
може да отчете спад от

Ако Гърция потъне, целият
ЕС ще е в опасност. ЕС
трябва да говори в един глас, за да
разсее съмненията за бъдещето на
Европа

5.5% през тази година,
като страната ще остане
в рецесия и през 2012
г., каза вчера Боб Траа.
Според него възстановяването е невъзможно без
засилване на реформите.
През следващата година прогнозата на фонда
е за продължаващ спад
на гръцката икономика
с 2.5%. Икономиката няма да започне да отчита
положителен растеж на
тримесечна основа преди
края на следващата година, обясни Траа.

ЕС и МВФ очакват, че Гърция ще събере тази година
два пъти по-малко приходи
от предвидените 2 млрд.
EUR от новия данък върху
недвижимите имоти. Затова
може да се наложи страната
да предприеме нови мерки
за икономии, за да намали
дефицита, съобщи вчера
представител на гръцкото правителство. Международните кредитори на
Атина настояват също за
драстично съкращаване на
разходите за следващата
година.
Забавената
приватизация

Сред другите проблемни
области според представителя на МВФ в Атина е и
забавеното изпълнение на
приватизационната програма, което може да доведе до дефолт по дълга й.
Плановете за продажба на
държавни дялове предвижда 50 млрд. EUR приходи
до 2015 г., от които 5 млрд.
EUR до края на 2011 г. Траа
определи електрокардиограмата на Гърция като на
мъртвец. 

Гърция трябва да обяви
неплатежоспособност по
задълженията си и да напусне
еврозоната. Без тези стъпки
Страната се обрича на дълги години
икономическа депресия и дефлация.
Дори преструктурирането на
суверенния дълг няма да я спаси

Джим Роджърс,

Педро Пасош Коелю,

Нуриел Рубини,

инвеститор и ръководител на Rogers Holdings

премиер на Португалия

икономист
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Компании
и пазари

▶ млн. лв. е стойността на сделката с акции от “Фонд за земеделска земя мел
инвест” АДСИЦ, която мина през извънрегулирания пазар на БФБ

Светослав Божилов изкупи
земеделския фонд “Мел инвест”
Делът на “Вентчър Екуити България” АД достигна 90.59%.
Така финансистът консолидира земеделския си бизнес във фонда
“Вентчър Екуити България” АД на известния дялов инвеститор Светослав
Божилов е увеличило дела
си във “Фонд за земеделска земя мел инвест” АД-

Визитка
Кой е Светослав
Божилов
▶ Божилов е финансист,
ориентиран към дяловите инвестиции в земеделие и възобновяема
енергия. Той зае 23-то
място в класацията на
в. “Пари” “100-те най-богати българи” с бизнес за
175.5 млн. лв.
▶ Чрез фонда си “Вентчър
Екуити България” АД той
е собственик в “Агроенерджи” АДСИЦ и “Агродийлинг”, както и на завода
за спирт “Алмагест”
край Ихтиман. Божилов
навлиза във финансовите среди първоначално в
Туристспортбанк, където е съдружник с убития
по-късно Емил Кюлев.
През 1997 г. вече е един
от основните акционери
в близката до властта
тогава банка СИБАНК.
Има инвестиции в медийни проекти. Заедно със
собственика на “Икономедия” Иво Прокопиев и
Иван Кръстев са в основата на закритата Re:tv.
Издател е на в. “Култура”
и сп. “Християнство и
култура”.

След
включването
на активите на
други земеделски
дружества
портфейлът от
земя на “Фонд
за земеделска
земя мел инвест”
АДСИЦ ще
се удвои, но
компанията все
още няма да е
сред лидерите на
пазара

Снимка емилия костадинова

СИЦ и към 16 септември
2011 г. вече притежава
90.59%, показват данни
на Централния депозитар.
По-рано фондът на Божилов държеше 49.86% от
АДСИЦ. Продавач е “Биоенергетика” ЕООД, което
след продажбата запазва
дял от 2.26%, а преди нея е
държало 43%. Сделката за
покупка на 40.7% от фонда
за земя беше сключена на
извънрегулирания пазар на
акции в петък за 6.26 млн.
лв., или по 0.55 лв. за акция. Два дни по-рано беше
изтъргуван още един помалък пакет ценни книжа.
За сравнение последната
цена на акция при сделка
от регулирания пазар е 0.75
лв. от 16 септември 2011 г.
Резултатът

Според данните си от годишния отчет за 2010 г. в края
на миналата година дружеството притежава 60 530 дка,
след като е продало 34% от
притежаваната си земя, или
31 245 дка, за 10.1 млн. лв.
“Фонд за земеделска земя мел инвест” АДСИЦ ще
разпредели близо 260 хил.
лв. от резултата за 2010 г.
под формата на дивиденти,
става ясно от точките, приети на общо събрание на
акционерите.
На него е гласувано още
към активите на фонда да
бъде прехвърлена част от
търговското предприятие
“Агроенерджи” АДСИЦ,
което също е собственост
на Божилов. Към “Фонд за

земеделска земя мел инвест”
АДСИЦ ще бъдат прехвърлени 32 000 дка земя. В структурата на фонда ще влязат
и част от “Агровенър Норт
Уест” ООД - 6200 дка земя,
както и част от “Екопроекти”
ЕООД с 4800 дка земя.
Така портфейлът от обработваема земя на “Фонд за
земеделска земя мел инвест”
АДСИЦ ще нарасне почти
двукратно, а в него Божилов ще съсредоточи инвестициите си в земя. Въпреки
това обаче компанията няма
да попадне сред водещите
фондове за земеделска земя
по обем на обработваните
площи.
Търгово на хоризонта

На дневен ред стои въпросът
дали “Вентчър Екуити България” ще отправи търгово
предложение към останалите
акционери за остатъчния дял
във “Фонд за земеделска земя
мел инвест” АДСИЦ. При
преминаване на граница от
над 90% в капитала на дадено дружество купувачът
може да отправи търгово
предложение за отписване
на дружеството от публичния
регистър. Такова предложение се прави задължително
при преминаване на граници
от 50%, 2/3 и 90% в капитала
на дадено дружество, а купувачът е преминал и трите.
Предложение може да бъде
избегнато само ако делът на
“Вентчър Екуити България”
АД намалее под 50% в срок
от 14 дни.
Мирослав Иванов
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Българската банка за развитие
договори линия за 31 млн. EUR

Кредитът е от Черноморската банка за търговия и развитие и ще
е насочен към малките и средните предприятия у нас
Българската банка за развитие (ББР) договори кредитна линия в размер на
31 млн. EUR с Черноморската банка за търговия и
развитие. Финансирането
е насочено към малките и
средните предприятия у нас
и от вчера може да се кандидатства по нея. Лихвата по
заема ще бъде тримесечен
EURIBOR плюс 2.65%.
Предприятията, които
може да получат средства,
трябва да бъдат с персонал
под 250 души и годишен
оборот под 43 млн. EUR.
“Това е втората кредитна
линия, която отпускаме към
ББР. Първата беше през
2009 г. в размер на 8 млн.
EUR. Тя ще има голямо
социално въздействие и
освен създаването на нови
работни места ще се увеличи капацитетът за износ
и конкурентоспособност на
българските предприятия”,
заяви Андрей Кондаков,
президент на Черноморската банка за търговия и
развитие.
Нова стратегия

Условията по кредитите ще
бъдат съобразени със състоянието на всяка компания и
със стремежа на банката да
кредитира при много изгодни условия спрямо средните за пазара, заяви изпълнителният директор на ББР
Асен Ягодин. “Подписването на това споразумение
е само част от нашата нова
стратегия за привличане на
финансиране с адекватни
условия и конкурентна цена”, допълни той.
Увеличаване на
инвестициите

До 2014 г. Черноморската
банка за търговия и развитие планира да увеличи
инвестициите си у нас и да
удвои кредитния си портфейл. В момента банката
оперира в секторите туризъм, металургия, фармацевтика, малки и средни предприятия и др. Енергийната
ефективност също влиза
в портфолиото на банката
чрез вятърния парк в Суворово, като се очаква да има
и други такива проекти.
Черноморската банка
за търговия и развитие е
финансова институция с

Споразумение
ББР подписа
линия и със
Ситибанк
▶ В края на миналата седмица Българската банка
за развитие (ББР) подписа
още едно споразумение за

международен статут и в
нея акционери са Албания,
Армения, Азербайджан,
България, Грузия, Гърция,
Молдова, Румъния, Русия,
Турция и Украйна. Банката
подкрепя икономическото развитие на страните в
Черноморския регион, като
отпуска кредитни линии,
предоставя дялови участия
и финансови гаранции за
публичния и частния сектор
в страните членки.
Ивана Петрова

Това е найголямото ни
споразумение с
Черноморската
банка за търговия и развитие.
Целта ни е да
подпомогнем
малките и средните предприя▶ Андрей Кондаков, президент на Черноморска банка за търговия и развитие (вляво), и Асен Ягодин,
тия у нас, които
изпълнителен директор на Българска банка за развитие, подписаха споразумението за кредитна линия в
размер на 31 млн. EUR 
са с експортна
насоченост и
Интервю Андрей Кондаков,
прилагат иновативни методи за президент на Черноморската банка за търговия и развитие
производство. Те
са основата на
икономиката ни

Снимка боби тошев

Асен Ягодин,
изпълнителен директор на
Българската банка за развитие

140

▶млн. EUR е стойността
на активните в момента проекти на Черноморската банка за търговия
и развитие в България

две кредитни линии със
Ситибанк, клон София.
▶ Общият размер на заема
е 33 млн. EUR, като едната
линия е за 25 млн. EUR, а
другата - за 7.7 млн. EUR.
Отново средствата
ще бъдат насочени към
директно кредитиране на
малки и средни предприятия.

Планираме да удвоим
портфейла си в България
Има силен потенциал
в агробизнеса
и българските
ни акционери
ни окуражават
да проучваме
възможности
▶ Господин Кондаков, как
приключихте 2010 г. финансово и какви събития
оказаха влияние върху
работата ви?

- Приключихме годината
в сравнително добро финансово състояние. Нетната
печалба на банката беше
около 10 млн. EUR. Банката
разшири оперативното си
портфолио със 7%. Разбира
се, кризата взе своето от
дейностите на банката, но
това беше видимо най-вече
през 2009 г., когато трябваше да прекратим някои
проекти и да намалим диверсификацията на портфолиото си. През следващата
година ситуацията се подобри. Ново събитие в нашата

работа стана приемането на
стратегията за развитие на
банката за периода 20112014 г. Нетната печалба
за полугодието на 2011 г.
е с ръст.
▶ Какво включва стратегията ви по отношение
на България?

- До момента в България
банката е финансирала 26
проекта на стойност 250
млн. EUR. Това като цяло
е 11% от портфолиото ни.
Активното финансиране
в момента е 13% от общото и е на стойност 140
млн. EUR. България е на
четвърто място в нашите
операции. Стратегията ни
е да удвоим текущото си
портфолио за следващите
две години.
▶ По какви проекти сте
работили досега в България и в кои сектори?

- Сега в България подпомагаме предимно кредитирането на малките и
средните предприятия. Съ-

що така сме финансирали
построяването на две фази
от ТЕЦ “Марица-изток 3”,
както и на “Кремиковци”
и “Овергаз Инк.”. Горди
сме със скорошната придобивка към проектите ни
- вятърния парк в Суворово, което е нова област за
нас. Ще запазим работа в
тези сектори и ще добавим
нови - инфраструктурни
проекти например, металургични също. Има силен
потенциал в агробизнеса и
българските ни акционери
ни окуражават да проучваме възможности. Туризмът,
включително културният,
е много важен за страната.
Най-скорошният ни проект
досега беше подписан в
неделя - споразумение за
подпомагане на изграждането на хотел в Боровец.
▶ Кой е най-големият ви
проект тук?

- Досега беше отпуснатият заем за ПроКредит Банк
България (14.5 млн. EUR
през 2008 г. - бел. ред.).

От днес вече най-голяма е
кредитната линия към Българската банка за развитие
на стойност 31 млн. EUR.
▶ В коя страна имате
най-голяма финансова
експозиция?

- Обикновено са три държави, които сменят мястото си по обем на финансирането - Русия, Турция
и Украйна. Тази година е
Турция, а миналата беше
Русия.
▶ Как се промени кредитирането за малките и
средните предприятия
при вас на фона на икономическите сътресения в
Европа?

- Повечето банки намаляват и ограничават тези
кредитни линии. Ние правим обратното. В хода на
политиката ни за антицикличност и позиционирането ни като банка за развитие
се стараем да развиваме
тези линии.
Ивана Петрова
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Credit Suisse плаща 150 млн. EUR на
Германия по аферата с укриване на данъци
Сътрудници на
банката в страната
бяха обвинени,
че са помагали на
германски граждани
да укриват данъци
Швейцарската група Credit
Suisse ще плати 150 млн.
EUR на германските власти,
за да уреди извънсъдебно
проблем с укриване на данъци. Така Credit Suisse
става втората швейцарска
банка, съгласила се на споразумение с прокуратурата
за прекратяване на разследване, в което сътрудници на
банката в Германия бяха заподозрени, че са помагали
на германски граждани да
укриват данъци. Разходите
по уреждане на този проблем ще бъдат осчетоводени през третото тримесечие.
В свое изявление банката
приветства сключването на
споразумението, тъй като
чрез него се избягва дълъг
и сложен съдебен спор, а
постигнатото решение осигурява правна яснота.
Масова акция

Credit Suisse е най-големият представител на групата швейцарски банки,
попаднали в полезрението на германските власти.
Германия е важен пазар
за частно банкиране за
множество швейцарски
финансови институции.
Credit Suisse разполага с
офиси в 12 германски града

и има около 750 служители
в страната. Разследването
срещу нея започна, след
като полицията претърси
няколко от офисите й и
повдигна обвинения на
известен брой банкери.
Банката отрича всякаква
вина. По-рано тази година
друга банка от Швейцария
- Julius Baer, постигна подобно извънсъдебно споразумение за изплащане
на 50 млн. EUR на германската прокуратура. Германските данъчни служби
предприеха мащабна операция срещу укриването
на налози, включваща дори купуването на крадена
клиентска информация.
Това отприщи вълна от
доброволно самообявили
се данъкоплатци с тайни
швейцарски сметки. Над
3000 от тях вече се обявиха
пред германските данъчни,
отговаряйки на призива на
германския финансов министър Волфганг Шойбле
да направят това.
Сделка

Споразумението идва малко
след постигането на сделка
между Берн и Берлин за
по-строги регулации на
недекларираните банкови
сметки, държани от богати германци в Швейцария,
както и за налагането на данък върху бъдещи приходи.
В замяна на това Германия
оттегли подкрепата си за
предложението за автоматичен обмен на данъчна
информация, което беше

снимки bloomberg

повдигнато от Европейската комисия. Двете държави
съседки също така се договориха да подобрят пазарния достъп на швейцарски
банки в Германия. Няма
точни данни колко пари
държат заможни германци в швейцарски банкови
сметки, още по-малко за
необявените активи. Някои

Загубата на UBS заради
брокерската измама
достигна 2.3 млрд. USD
Изпълнителният
директор на
швейцарската банка
Освалд Грубел не
смята да подава
оставка

новният виновник и трябва
да “приеме последствията”.
Остава въпросът дали Грубел, дали директорът на
инвестиционното банкиране Карстен Кенгетер или
някой друг висш мениджър
ще бъде отстранен.

е отказала коментари след
изслушването. Източници
от UBS твърдят, че няма
индикации да са замесени
и други хора, а екипът, в
който е бил Адоболи, продължава работата си.

Най-голямата швейцарска
банка UBS съобщи, че изчислените загуби от неразрешени търговски операции
са нараснали до 2.3 млрд.
USD. Въпреки съобщението
67-годишният изпълнителен
директор на банката Освалд
Грубел отказва да подаде
оставката си.

Начална точка

В неделя UBS заяви, че
подготвя специална комисия, която да проведе независимо разследване по
случая с предполагаемите
злоупотреби. Комисията
ще бъде водена от Дейвид
Сидуел, старши независим
директор в борда на UBS и
бивш финансов директор
на Morgan Stanley.

Твърда позиция

Настоящият изпълнителен
директор на UBS дойде в
банката през 2009 г., когато
се наложи правителството да спаси трезора, който отчете рекордни загуби
по време на финансовата
криза. Грубел обяви пред
швейцарския вестник Der
Sonntag, че не възнамерява
да подаде оставка заради
загубите, въпреки че в друго интервю за местна телевизия той заявява, че е ос-

Загубите за банката идват
от борсова търговия с индекси на Франкфуртската
фондова борса, S&P Europe
350, както и от индекса
EuroStoxx 50. UBS направи
новите разкрития два дни
след като лондонската полиция обвини 31-годишен
брокер в измама и счетоводни трикове.
Престъпление
и наказание

Въпреки твърденията на
банката, че загубите от търговията са от последните
три месеца, лондонската
полиция е обвинила брокера на UBS Квеку Адоболи
за счетоводни измами от
октомври 2008 и януари
2009 г. Адоболи не е внесъл възражения, а правната
кантора, която го обслужва,

Предприети мерки

Продължаващи удари

Загубата е силен удар за репутацията на най-голямата
швейцарска банка, която
тъкмо беше започнала да
се възстановява от срива
по време на финансовата
криза. Друг фактор, който
повлия негативно на банката, беше американско разследване заради съмнения,
че банката помага на богати
американци да избегнат
плащането на данъци. 

изчисления определят обща
сума от порядъка на 150
млрд. EUR, поне половината от които са необявени.
Проблеми

Швейцария заяви, че в бъдеще иска да привлича
само чуждестранни пари,
които са с деклариран произход в съответната държа-

ва. Властите в Берн, както
и влиятелната асоциация
на швейцарските банкери
се опитват да приложат
тази стратегия, но често
срещат значителни затруднения. В случая на сделката между Берлин и Берн,
чрез която трябва да бъдат
решени проблемите с недекларираните стари сметки,

опозиционната германска
социалдемократиче ска
партия заплаши да блокира законопроекта в Бундесрата - Горната камара
на германския парламент.
Управляващата коалиция
на канцлера Ангела Меркел загуби мнозинството
си в нея в края на миналата
година.
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източник: БФБ

16.09.2011 г.

Райфайзен-Европлюс-Облигации
Райфайзен-Глобални-Облигации
Райфайзен-Глобален-Балансиран
Райфайзен-Европейски-SmallCap-Kомпании
Райфайзен-Глобален-Акции
Райфайзен-Източноeвропейски-Акции
Райфайзен-Евразия-Aкции
Райфайзен-НововъзникващиПазари в Акции
Райфайзен-Русия-Акции

консервативен
консервативен
балансиран
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен

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

високодоходен
високодоходен
високодоходен
консервативен

��,�

Валута
АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ
КАНАДСКИ ДОЛАР
��.��
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК
��,� ��.��
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН
ЧЕШКА КРОНА
ДАТСКА КРОНА
��,�
БРИТАНСКА ЛИРА
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР
ХЪРВАТСКА КУНА
��,�
УНГАРСКИ ФОРИНТ
�.��.��
��.��.��
�.��.��
��.��.�� ��.��.��
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ
източник: БФБ
източник:
източник:
Bloomberg
БФБ
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ
ИНДИЙСКА РУПИЯ
ЯПОНСКА ЙЕНА
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН
ЛИТОВСКИ ЛИТАС
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ
до 15.00 ч. на 16.09.2011 г.
МЕКСИКАНСКО ПЕСО
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ
НОРВЕЖКА
КРОНА
12,31
12,25
12,19
12,16
12,01
12,01			
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР
87,09
86,66
86,24
85,82
84,55
84,55			
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
760,79
757,10
753,40
749,71
738,63
738,63			
ПОЛСКА ЗЛОТА
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ
153,65
152,91
152,18
151,45
146,33
146,33			
РУСКА РУБЛА
154,86
154,11
153,37
152,62
148,90
148,90			
ШВЕДСКА КРОНА
277,31
275,98
274,66
273,34
264,10
264,10			
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР
ТАЙЛАНДСКИ БАТ
174,78
173,95
173,12
172,29
166,46
166,46			
ТУРСКА ЛИРА
218,59
217,55
216,51
215,47
208,18
208,18			
ЩАТСКИ ДОЛАР
79,66
79,28
78,90
78,53
75,87
75,87			
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД
ЕВРО
162,13
161,36
160,59
159,81
154,41
154,41			
����.�

��,�

����

���.��

���,��

USD/б

����.�

USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR 113,01
EUR 116,89
EUR 127,18

112,46
116,33
126,57

111,92
115,77
125,95

111,38
115,22
125,33

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки

Петрол

USD/тр. у.

108,66
111,32
123,48

Код
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
1
1,4207
10
8,4551
1
1,4399
1
1,6228
10
2,1212
100
7,9869
10
2,6253
1
2,2299
10
1,8256
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
8,0530
1
1,4246
10
1,8790
1
1,9558

108,66			
Валутният курс за митнически цели е курсът
на БНБ определен в предпоследната сряда от
111,32			
месеца и публикуван този или на следващия ден,
123,48			
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 21 до 27.09.2011 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 11.09.2011 до 20.09.2011
Лимитиран период” от 21.09.2011 до 19.12.2011
Сентинел Асет Мениджмънт АД
Договорен фонд Сентинел - Рапид
Договорен фонд Сентинел - Принсипал
Стандарт Асет Мениджмънт АД
ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд
ДФ Стандарт Инв. Високодоходен Фонд
ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд
ДФ Стандарт Инв. Консервативен Фонд
Статус Капитал АД
Статус Нови Акции
Статус Финанси
ДФ Статус Глобал ETFs
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД
ИД Ти Би Ай Евробонд
ДФ Ти Би Ай Комфорт
ДФ Ти Би Ай Хармония
ДФ Ти Би Ай Динамик
ДФ Ти Би Ай Съкровище
ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД
ЦКБ Лидер
ЦКБ Актив
ЦКБ Гарант
Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД
ДФ Юг Маркет Максимум
ДФ Юг Маркет Оптимум

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

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

фонд в акции
0.6104				 0.6044				
-1.12%
12.04%
0.83%
-8.77%
фонд в акции
0.5351				 до 1 месец		над 1 месец		
0.41%
12.04%
-2.79%
-11.58%
					
0.5325		 0.5205						
фонд в акции
0.4035				 0.3956				
-2.01%
11.29%
7.27%
-20.95%
Фонд на паричен пазар 1106.7688				 до 180 дни		над 180 дни		
3.51%
12.04%
5.06%
4.89%
					 1105.1086		1073.5657						

17.04.2006
16.08.2006

Смесен - балансиран
97.4322				
Смесен - балансиран
99.5659				
фонд в акции
80.7311				
Фонд на паричен пазар 130.5281				
Смесен - консервативен 95.9400				
Смесен - консервативен 112.5529		
112.4405		
фонд в акции
102.2727		
101.2601		

96.4628				
98.5751				
79.5291				
130.5281				
95.5567				
112.1032		
112.4405		
100.2475		
101.0069		

-2.43%
-4.43%
-4.61%
4.67%
1.17%
4.13%
0.75%

6.11%
5.89%
8.56%
0.27%
1.79%
0.26%
N/A

-3.90%
-7.14%
-6.58%
6.84%
1.93%
5.72%
N/A

-0.53%
-0.17%
-2.32%
7.09%
-1.16%
5.42%
1.49%

фонд в акции

4.7194 				 4.6912 				
-2.99%
8.88%
-0.47%***
4.32%
до 100 000 лв от 100 001 до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.
фонд в акции
0.9313
0.9267 		 0.9244
0.9198 				
-1.67%
13.40%
-2.61%***
-3.46%
													
Смесен - консервативен 10.0881				 10.0679				
0.68%
0.56%
0.68%
0.60%
Смесен - балансиран
17.5957 				 17.4729 				
-0.24%
7.57%
-1.88%
8.47%
фонд в акции
10.6707				 10.5223 				
-1.45%
9.61%
-4.52%
1.02%
													
фонд в акции
1.0084 				 0.9935 				
-11.38%
14.02%
-16.72%
-0.75%
фонд в акции
0.7157 				 0.7051				
-14.86%
16.31%
-7.76%
-6.81%
фонд в акции
0.8935 				 0.8803				
-17.72%
20.14%
-11.31%
-3.28%
до 100 000 лв.		
над 100 000 лв.										
фонд в облигаци
134.2594		
134.0587		 133.7911				
1.63%
2.99%
3.01%
5.56%
Смесен - балансиран 13.6565		
13.6565		 13.5213				
-4.64%
7.95%
-4.67%
1.03%
фонд в акции
0.6530		
0.6466		 0.6402				
-15.14%
15.16%
-11.62%
-7.95%
													
Смесен - балансиран 866.0380				 859.5589				
5.53%
4.15%
9.40%
-4.26%
фонд в акции
756.8214				 751.1594				
2.79%
4.70%
6.82%
-8.02%
													
фонд в облигаци
12.0278				 12.0278				
4.21%
1.02%
6.21%
3.33%
Смесен - балансиран 128.8390				 128.8390				
3.35%
6.19%
8.15%
2.96%
фонд в акции
7.5368				 7.5368				
4.33%
11.37%
12.49%
-4.90%
фонд в акции
10.9606				 10.9606				
5.34%
3.74%
8.37%
3.55%
											
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
0.5044		
0.5019		 0.4994				
-10.82%
12.73%
-1.65%
-16.47%
Смесен - балансиран
0.7190		
0.7165		 0.7140				
-5.66%
6.46%
-2.85%
-8.33%
Смесен - консервативен 1.0287		
1.0272		 1.0257				
1.98%
1.40%
3.48%
0.70%
до 50 000 лв / 40000 USD		
над 50 000 лв / 40000 USD										
Фонд на паричен пазар 1.3337		
1.3317
1.3297				
3.82%
0.13%
5.56%
5.34%
фонд в облигаци
1.3444		
1.3404
1.3364				
2.97%
0.34%
4.50%
5.46%
Смесен - балансиран
0.8098		
0.8066
0.8034				
-6.99%
6.14%
-6.61%
-9.99%
фонд в акции
0.5429		
0.5402
0.5375				
-14.97%
10.58%
-14.81%
-10.58%
Смесен - балансиран
0.6874		
0.6847
0.6820				
-4.69%
7.33%
-5.07%
-9.99%
Фонд на паричен пазар												
1.0854		
1.0843
1.0832				
3.49%
0.19%
5.12%
5.00%
0.0000		
0.0000
0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
Фонд на паричен пазар 1.2137			
1.2137				
1.89%
0.17%
2.92%
3.65%
Смесен - балансиран
1.0184			
до 90 дни		
над 90 дни		
-2.48%
3.74%
-1.11%
0.14%
				
1.0032		
1.0133						
							
Смесен - балансиран
7.4531			
7.4531				
-3.63%
8.43%
-1.79%
-5.15%
фонд в акции
6.1387			
6.1387				
-6.86%
10.24%
-6.83%
-8.41%
фонд в акции
2.3775			
2.3775				
-20.66%
13.50%
-20.44%
-27.54%
Смесен - консервативен 9.4598			
9.4598				
-10.39%
6.64%
-1.42%
-1.98%
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
0.6727
0.6694
0.6678
0.6628
0.6628
0.6661		0.6495
-12.52%
11.45%
-12.18%
-7.42%
фонд в акции
0.3355
0.3338
0.6678
0.3305
0.3305
0.3322		0.3239
-20.82%
14.90%
-20.76%
-22.31%
за поръчки до 250 000 евро		
за поръчки над 250 000 евро
Цена
					
фонд в акции
99.5572		
98.3341			
97.6003		
-14.25%
16.40%
-7.34%
-1.57%
								
фонд в облигаци
315.2109				 314.2667				
0.41%
3.54%
-2.01%
5.90%
13.4663				 13.2010				
1.70%
3.13%
-0.15%
5.06%
Смесен - балансиран
12.0124				 11.6591				
-0.29%
5.59%
-2.93%
2.89%
фонд в акции
8.5682				 8.3162				
-2.58%
8.51%
-1.83%
-2.88%
Смесен - балансиран 20.9401				 20.9401				
0.41%
5.49%
0.23%
1.17%
													
фонд в акции
6.8122				 6.7781				
-2.26%
8.57%
5.46%
-8.89%
Смесен - балансиран
8.2539				 8.2126				
-2.59%
8.58%
4.94%
-4.66%
фонд в облигаци
12.4482				 12.4172				
4.71%
1.92%
8.23%
5.66%
													
фонд в акции
1.1809				 1.1573				
-3.43%
6.91%
-0.70%
3.38%
Смесен - балансиран
1.1062				 1.0951				
1.61%
5.69%
5.88%
3.14%

Код
За
Стойност
EUR
1
1,96
AUD
1
1,47
BRL
10
8,18
CAD
1
1,46
CHF
1
1,62
CNY
10
2,24
CZK
100
7,94
DKK
10
2,63
GBP
1
2,25
HKD
10
1,84
HRK
10
2,6
HUF
1000
6,73
IDR
10000
1,6
ILS
10
3,88
INR
100
3
ISK			
JPY
100
1,87
KRW
1000
1,26
LTL
10
5,66
LVL
1
2,76
MXN
10
1,09
MYR
10
4,59
NOK
10
2,53
NZD
1
1,18
PHP
100
3,29
PLN
10
4,48
RON
10
4,56
RUB
100
4,63
SEK
10
2,13
SGD
1
1,14
THB
100
4,7
TRY
10
7,97
USD
1
1,43
ZAR
10
1,88
XAU
1
2605,77

Разлика
0
-0,00221
-0,07454
0,01493
-0,00040
0,01818
-0,05618
0,00021
0,00930
0,01496
-0,00328
-0,07409
-0,01921
-0,01612
-0,00913
0,00000
0,01735
-0,02437
0,00000
0,00000
-0,00592
-0,01708
-0,00098
0,00142
0,00099
-0,02063
-0,02084
-0,01461
-0,00172
-0,00760
0,02114
0,01232
0,01240
-0,03354
85,32000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 20.09.2011 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
Начало на публ.
предлагане

Смесен - балансиран
4.7517
4.7755		 4.9418
4.7517
4.6567			
-4.08%
10.41%
-1.06%
-18.38%
фонд в акции
7.4916
7.5291		 7.7913
7.4916
7.3418			
-0.90%
11.31%
9.30%
-7.59%
фонд в акции
10.2688
10.4228		 10.6796
0.0000
0.0000			
0.86%
0.11%
1.21%
1.34%
													
фонд в акции
2.1813				 2.1813				
-2.54%
29.21%
-5.69%
-48.41%
Смесен - балансиран
2.5122				 2.5122				
-4.17%
25.97%
-8.51%
-42.62%

Фонд на паричен пазар 11.8379		
11.8320		 11.8143
11.8261
11.8261
11.8320
3.14%
0.72%
4.97%
5.87%
Смесен - балансиран 10.7499		
10.6964		 10.5894
10.6429		
0.0000
-0.89%
11.12%
-0.55%
2.33%
фонд в акции
9.8036		
9.7548		 9.6085
9.6573		
0.0000
-2.92%
13.09%
-2.68%
-0.84%
													
Смесен - балансиран
13.7842				 13.6477				
0.72%
7.64%
0.64%
5.54%
фонд в акции
7.6358				 7.5602				
-5.29%
12.19%
-4.42%
-4.45%
фонд в акции
3.5129				 3.4781				
-19.74%
13.35%
-27.66%
-18.22%
фонд в акции
7.6377				 7.4152				
-4.99%
16.52%
-0.08%
-7.92%
фонд в акции
9.8714				 9.5839				
-12.42%
15.54%
-12.29%
-1.17%
Фонд на паричен пазар 12.7397				 12.7397				
3.84%
0.28%
5.88%
7.62%
					 до 2 г.		
над 2 г.						
Смесен - балансиран 81.2250				 80.9407		
81.2250		
-1.78%
0.69%
-0.88%
-3.90%
фонд в акции
46.3644				 46.1326		
46.3644		
-5.01%
1.61%
-2.84%
-11.13%
фонд в акции
60.8176				 60.5135		
60.8176		
-5.86%
1.15%
-4.53%
-9.92%
													
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
1.36326				 1.36054				
2.90%
0.77%
3.95%
5.46%
Смесен - балансиран 1.08809				 1.08159				
-0.88%
4.34%
1.20%
1.41%
фонд в акции
0.72993				 0.71909				
-5.41%
8.95%
-2.24%
-5.67%
Смесен - консервативен 0.77783				 0.77317				
3.00%
2.51%
4.40%
-6.93%
Смесен - консервативен 1.08577				 1.08252				
2.75%
0.32%
3.54%
3.44%

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

12.11.2007
12.11.2007

10.10.2007
05.08.2009
06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008

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

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

Купува
Buy
1,36
0,87
104,56
1,21
7,76
9,17
1,35
1,33
291,4
24,62
42,36
4,38

Продава
Sell
1,36
0,87
104,57
1,21
7,76
9,17
1,35
1,33
291,65
24,63
42,39
4,39

Hай-висока
High
1,38
0,88
106
1,21
7,76
9,19
1,35
1,34
291,55
24,64
42,4
4,39

Hай-ниска
Low
1,36
0,87
104,51
1,2
7,65
9,07
1,34
1,32
283,32
24,27
41,76
4,29

Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 19.09.2011 г.

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

Договорен фонд

Доходност
Начало на
Цена на
публично- Емисион- обратно
от нач. на
стой- изкупува- от нач. на
то предла- наност*
публичното
год.
гане
не**
предлагане***

ДФ “Общинска банка –
12.3502
12.2576
5.13%
23.50%
15.10.2009 г.
Перспектива”
ДФ “Общинска банка –
15.10.2009 г.
12.5457
12.4830
5.55%
25.46%
Балансиран”
Емисионната стойност е равна на нетната стойност на активите на един дял.* Цената се образува,
като НСА на дял се намали с разходите за обратно изкупуване.** Доходността от началото на публичното предлагане не се анюализира.***
Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на13, 14 и 15 септември 2011 г.
УД „Общинска банка Асет Мениджмънт” АД, 1000 София, общ. Оборище, ул. „Врабча” № 10, тел. за
контакт +359 2 93 56 522, fax. +359 2 93 56 500, e-mail: mbam@municipalbank.bg, web: www.mbam.bg

08.07.1999
01.06.2009
01.06.2010
28.09.2004
05.01.2006
10.05.2004
04.10.2006
23.11.2007
04.05.2006
17.12.2004
04.05.2006
09.05.2008
09.05.2008
30.01.2006
30.01.2005
30.01.2006
30.01.2009
25.06.2009

Нетна стойност
Емисионна
Цена при
на активите на
стойност
обратно
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 20/09/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 0,970830
€ 0,990247
€ 0,965976
ОТП Омега Фонд на Фондовете в акции на
€ 0,815141
€ 0,831444
€ 0,811065
развитите пазари
ОТП Планета Фонд на фондовете в акции
€ 0,747044
€ 0,761985
€ 0,743309
на развиващите се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 15/09/2011 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 20/09/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,173504 лв.
1,173504 лв.
1,173504 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 20/09/2011 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

19.11.2007
19.11.2007
19.11.2007
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
11.02.2008
19.01.2010

15.11.2005
12.09.2005
01.03.2006
01.03.2006
05.04.2007
12.12.2008
22.05.2006
02.05.2007

www.sentinel-am.bg
тел. 02/ 980 14 26

Стойност за един дял 19.09.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0184 лв.

Сентинел - Рапид

1,2137 лв.

01.06.2007
01.06.2007
04.09.2007
18.09.2006
10.06.2008

Източник: БАУД (www.baud.bg)

до 90 дни

над 90 дни

1.0032 лв.

1.0133 лв.

1,2137 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
-2,48 %

  - 1,11 %

1,89 %

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 17 септември 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 20.09.2011 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
13.4464
11.9948
8.5556
315.8404
N/A
11.9536
8.5262
Ти Би Ай Комфорт
317.4141
13.3336
N/A
8.4842
Ти Би Ай Хармония
317.4141
13.3336
11.8947
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 15
Регионални
индекси

Бенчмаркът на БФБ се оцвети в червено

Sofix: 359.16

-1.05%

Основният македонски индекс се повиши

MBI10: 2232.49

+0.23%

Основният индекс в Сърбия отчете спад

BELEX15: 588.50

-1.93%

Число на деня

Световни индекси Повишение
Американският индекс отбеляза понижение
EADS

Обем

67 260
▶акции на “Булленд инвестмънтс” АДСИЦ бяха изтъргувани
на БФБ, като цената на книжата се повиши с 1.47%

Dow Jones: 11 280.30

-1.99%

Германският индекс регистрира
спад

DAX: 5396.86

-3.17%

Японският измерител се
оцвети в зелено

Nikkei 225: 8864.16

+2.25%

Централните банки възобновяват
изкупуването на злато
Паричната политика
на САЩ прави
щатския долар все помалко привлекателен
като алтернатива на
ценния метал
Европейските централни
банки отново стават нетни
купувачи на злато за пръв
път от повече от две десетилетия. Покупките са
минимални в сравнение
с размера на пазара като
цяло, но според експерти
подчертават забележителен обрат в политиката на
банките, които досега бяха
продавачи, пише Financial
Times. Тази промяна помогна на цената на метала
да скочи с цели 25% през
годината досега, достигайки рекордните 1920 USD
за тройунция по-рано този
месец. Централните банки
на държави от развиващия
се свят също се запасяват
със злато. Мексико, Русия,
Южна Корея и Тайланд
направиха големи покупки тази година в опит да
намалят зависимостта си
от щатския долар. В глобален мащаб централните
банки ще купят повече
злато през 2011 г., отколкото през всяка друга
след колапса на системата
“Бретон Уудс” преди 40
години - тогава за последен път американският
долар е бил обвързан със
златото.
Смяна на посоката

Европейските централни
банки са добавили около
25 хил. унции, или 0.8 т
злато към резервите си през
годината до момента, со-

Дъно
▶ Цената на медта
удари деветмесечно
дъно в Ню Йорк заради
притесненията, че
дълговата криза в
Европа се отразява
на растежа. Медта
с доставка декември
поевтиня с цели 3.5% и
достигна 8.375 USD/кг
на борсата Comex.
В Лондон цената на
метала падна с 3.1%
до 8429.75 USD/т. От
началото на годината
медта в Ню Йорк е
поевтиняла с 14%

Снимки Blomberg

Понижение
Allianz

2.01% 5.65%
▶ до 22.04 EUR се повишиха
акциите на европейската
аерокосмическа компания

▶ поевтиняха акциите на
германската застрахователна компания

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 391 от 23 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал.2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 от ЗПСК , Столичният общински съвет
реши:
1. Да се открие процедура за приватизация чрез публичен търг за
следния обект: поземлен имот с идентификатор 68134.4338.1797 и построените върху ПИ 12 броя сгради, находящ се на бул.”Никола Петков”
№34, общински нежилищен имот, стопанисван от Район „Овча купел”.
с право на собственост върху поземления имот.
2. Действия по продължаване на приватизационната процедура
да се извършват след влизане в сила на заповедта за изменение на
регулационния план за кв.92, местност ”кв.”Овча купел-актуализация” на главния архитект на гр.София и довършване на процедурата
по съставянето и вписването на актовете за частна общинска
собственост.
3. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключването на договори за дялово участие, съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта.
Настоящото решение е по Протокол № 92/23.06.2011 г. от заседание
на СОС.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейки фонд за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

Операция 2.1.2: „Покриване на международно признати стандарти”
Проект № 3МС-02-72/01.06.2011 г. „Постигане на продуктово
съответствие, съгласно изискванията на БДС ЕN 12899-1 в „Зебра”ООД”
Образец на обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител
По т.I (5) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г.

ОБЯВА
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

чат данни на Европейската
централна банка и Международния валутен фонд. Досега те са продавали средно
по 400 т през всяка година
от 1999 г. насам, заменяйки
излезлия от мода и неносещ
дивиденти метал срещу държавни дългове. Световното
потребление на злато е около 4500 т годишно. Голяма
част от покупките в Европа
са свързани с решението на
Естония да се присъедини
към еврозоната в началото
на годината. Централната
банка на страната е купила
злато, което да добави към
резервите на ЕЦБ, според
изявление на Европейската
централна банка от януари.

Освен това Малта е купила
3000 унции.
Кризата в
еврозоната

Европейските централни
банки не са били нетни
купувачи от 1985 г., сочат
данни на Световния златен съвет. “Мотивацията
на централните банки да
разнообразят запасите си,
отдалечавайки се от златото,
беше негативно засегната от
фискалната и паричната политика на САЩ”, казва Натали Демпстър, ръководител
на отдела за правителствени
въпроси в подкрепената от
минната индустрия организация. Трети рунд на т. нар.

количествено улесняване
ще направи продажбата на
злато още по-малко атрактивна отпреди, добавя тя.
Промяната към изкупуване
идва в момент, в който някои
политици от еврозоната призовават силно задлъжнелите
страни членки като Португалия, Испания и Италия да
разпродадат златните си резерви, за да намалят дълговете си. При сегашните цени
на златото обаче подобен ход
ще има почти незабележим
ефект върху планините от
задължения на тези държави
и същевременно крие риск
да засили притесненията на
инвеститорите по отношение на единната валута. 

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС
от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна
програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,
“ЗЕБРА” ООД,
със седалище в гр. Аксаково и адрес на управление: м-ст „Варненски път” имот
039002, тел.: 052/504 683, факс: 052/504483, Интернет адрес :zebra@mail.bg,
лице за контакт:Георги Димитров Димитров,
(трите имена на лицето за контакт)
на длъжност Управител Зебра ООД, тел.: 0889218814
в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова
помощ № ЗМС–02-72/01.06.2011 г. обявява процедура за определяне на изпълнител - открит избор с обект : „Доставка и въвеждане в експлоатация
на технологично оборудване за изработка на пътни знаци “ по следните
обособени позиции:
1. Обособена позиция 1 - Електромеханична гилотина;
2. Обособена позиция 2 - Ръчен абкант;
3. Обособена позиция 3 - Профилоогъваща машина;
4. Обособена позиция 4 - Комбинирана пресножица;
5. Обособена позиция 5 - Хидравлична ножица за ъглово рязане;
6. Обособена позиция 6 - Хидравлична абкант преса.
Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура
могат да се получат на адрес: гр. Аксаково, м-ст „Варненски път” имот 039002
всеки работен ден от 8,30 ч. до 16,30 ч.
Пояснителният документ е публикуван и на следния Интернет адрес:
1. http://www.ibsme.org/ - интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2)
2. http://www.eufunds.bg - интернет адреса на Единния информационен
портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и
Кохезионния фонд на вропейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)
3. _____________________________- (интернет адреса на възложителя в случай,
че има такъв)
Оферти/Заявления се подават на адрес: гр. Аксаково, м-ст „Варненски път”
имот 039002 до 15.30ч. на 07.10.2011г.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие наконкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от „Зебра” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

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

ИНДУСТРИЯ
Човешкият фактор

специално издание

ДОБИВНА

Производителността в минерално-суровинната индустрия расте
заради инвестициите в модернизация и развитие на персонала
Преди двадесетина години
социалната отговорност и
добивната индустрия бяха
несъвместими понятия.
Всъщност идеята за устойчивото развитие още не си
беше проправила път към
тези географски ширини.
Днес обаче тя е неразделна част от бизнеса, а
социалните ангажименти
на компаниите като един
от трите стълба на устойчивостта са задължителни
за съществуването им. Въпреки трудната ситуация
през последните години
сериозните фирми в минерално-суровинния отрасъл
продължиха да работят с
отговорност за хората не
само в предприятията, но
и в местните общности,
като доказаха, че вярват в
човешкия фактор.
Какво показват
числата

Кризата е продължила да
се усеща в минералносуровинната индустрия и
през миналата година по
отношение на заетостта.

Работещите в сектора са
били 25 743 души, което
е с 1019 по-малко, отколкото през 2009 г., показват
предварителните данни
на Националния статистически институт (НСИ).
Това се дължи основно на
проблемите при добива на
неметални материали и
суровини заради свиването на обема на строителната продукция. Именно
там броят на заетите е
намалял със 797 души.
С 439 души по-малко са
работили и във въгледобива. За сметка на това
при металните полезни
изкопаеми се забелязва
ръст със 116 души.
За последните десет години средната работна
заплата в добивната индустрия се е увеличила с
276%, което показва устойчивост на доходите
и сигурност на заетите
в отрасъла. През 2010 г.
средната годишна заплата
е достигнала 12 214 лв.,
като най-висока е била в
рудодобива.

Рекордьор по
производителност

Това е пряко свързано с
производителността в минерално-суровинния сектор, която е близо 4.5 пъти
по-висока, отколкото средната за индустрията. През
2010 г. тя е била 98 786.70
лв. на един зает, показват
данните на НСИ. Нещо
повече, за последните 10
години производителността се увеличава, което се
дължи както на технологичното обновление, така
и на инвестициите в развитието на персонала, в
обучения, подобряване на
условията на труд и социално отговорното поведение на фирмите.

хората и като цяло правят
дейността по-устойчива.
Нещо повече, компаниите,
които работят в сектора в
България, често се оказват
в авангарда по иновации.
“Откакто Dundee Precious
Metals купи “Челопеч майнинг”, компанията има
практика да изпраща свои
специалисти в други страни да видят как се работи
там и какви нови технологии се използват. Сега вече
е обратното - предприятия
от други страни проявяват
интерес към “Челопеч”,
искат да дойдат и да се
поучат от нашия пример”,
коментира изпълнителният директор на дружеството Николай Христов.

В авангарда

Човешки капитал

Всъщност модернизациите, които добивните предприятия правят, имат не
само икономически, но
и пряк социален ефект.
Новите технологии и оборудване изискват по-малко
енергия, отделят по-малко
емисии, по-безопасни са за

Развитието на човешкия
капитал е задължително за
сектор като добивния. То
включва не само програми
за квалификация и стажове, но и инвестиции в
образованието и подпомагане на специализираните
учебни заведения. Именно

тези инициативи обясняват
защо повечето зали в Минно-геоложкия университет
“Св. Иван Рилски”, който
е основната “ковачница”
на кадри за бранша, носят
имена като “Геотехмин” и
“Асарел-Медет”. “Челопеч
майнинг” пък обезпечава
издръжката на частната
гимназия за чуждоезиково
обучение в с. Челопеч, която на зрелостните изпити
се нарежда сред трите найдобри училища в Софийска област.
За работниците и служителите си миналата година
“Асарел-Медет” приключи
строежа на фирмен жилищен блок в центъра на
Панагюрище. За първи път
в историята си през 2010 г.
компанията отбеляза година
без трудова злополука благодарение на инвестициите
в безопасност, ежедневния
контрол и провежданите
обучения.
Партньорство

Предприятията в сектора
традиционно си сътруд-

ничат с местните общини,
като финансират не само
различни прояви, но и мащабни инфраструктурни
и културни проекти. “Асарел-Медет” например се е
превърнала в неформален
“патрон” на повечето мероприятия в община Панагюрище. Само за миналата година пък “Челопеч
майнинг” е финансирала
проекти на обща стойност
над 917 хил. лв. предимно
в подобрения на общинската пътна инфраструктура и рехабилитация на
водопреносната мрежа в
кметствата Карлиево и
Църквище.
“Мини Марица-изток”
ежегодно осигурява средства за извършването на
спасителни археологически проучвания пред
фронта на минните работи, като за 2010 г. са
предоставени над 100 хил.
лв. Общо 2 млн. лв. пък
е осигурила “Болкан минерал енд майнинг” за
археологически проучвания на Ада тепе край
Крумовград, където компанията подготвя проект
за добив и преработка на
златни руди. Това е двойно
повече от финансирането,
осигурено за емблематичния архитектурен обект
“Перперикон”.
Важен за цялата
икономика

4.5

▶ пъти по-висока е производителността в минералносуровинния сектор, отколкото средната за индустрията

Показателна за значителния напредък, който добивната индустрия направи
през последните години,
е и оценката на представители на правителството.
“Минерално-суровинният
бранш е важен за цялото
развитие на икономиката и
през последните години се
постигна много в неговото
модернизиране и развитието на корпоративната
социална отговорност в
нашата страна и в сектора”, каза министърът на
труда и социалната политика Тотю Младенов
на честването на Деня на
миньора на 18 август. По
думите му всички сме заинтересовани браншът да
се характеризира със стабилност, високи печалби,
сигурни работни места и
добри придобивки, защото
без него не биха съществували цели отрасли от
националната икономика.
Иглика Филипова
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18 добивна индустрия
Интервю Лешек Хенсел, посланик на Република Полша в България

Кризата е шанс да се преоформи ико
Като страна, която изглежда по-напреднала в проучванията и подготовката
▶Ваше превъзходителство, като част от председателството на ЕС в
началото на септември
Полша беше домакин на
конференция за подобряване ефективността на
корпоративната социална отговорност в ЕС.
Защо правителството
поставя такъв акцент
върху този проблем?

- Естествено е, че Полша като страна, председателстваща понастоящем
Съвета на Европейския съюз, с голямо внимание се
отнася към корпоративната
социална отговорност, която е част от европейския
социален модел, чиито
стълбове са Европейската стратегия за устойчиво развитие и стратегията
Европа 2020. Трябва да се
добави, че за нас, поляците, солидарността като
социално поведение има
особено значение и затова е толкова съществена
социалната ангажираност
на бизнеса. Същевременно
моментът да се подчертае
нарастващото значение на
корпоративната отговорност на бизнеса е много
подходящ - сегашната икономическа криза в много
европейски страни е допълнителен фактор, който
би трябвало да ни кара да
преоформим икономическия модел в по-отговорен.
В Полша няма криза, има
само известно забавяне
на растежа, но нашите
предприятия трябва да се
погрижат за осигуряването на стабилни основи за
бързо възстановяване и бъдещо устойчиво развитие.
Това е шанс за бизнеса да
открие нови конкурентни
предимства, произтичащи
от по-доброто използване
на ресурсите, в т.ч. човешкият потенциал, шанс да се
изградят трайни взаимоотношения с партньорите и
клиентите с цел укрепване
на пазарните позиции.
▶Идеята за корпоративна социална отговорност

Един
пример,
който може да
бъде следван,
е специалният
индекс за
социално
отговорни
корпорации,
т.нар. РЕСПЕКТ
индекс, създаден
преди 2 години
от Варшавската
фондова борса,
който сега
обхваща около 20
дружества

като че ли е по-популярна
в т. нар. стари демокрации. Какво е положението в Полша? Прилагат ли
полските компании социално отговорни практики и какво може да научи
българският бизнес от
тях?

- От много години в
Полша и другите страни в преход се използва
аргументът, че икономиката все още не е узряла
да отчита социалните и
екологични аспекти, че
фирмите трябва да се борят за оцеляване на пазара. Относително високият
икономически ръст, наблюдаван в нашата страна
през последните години, и
значителните чуждестранни инвестиции допринасят
за промяна в тази нагласа
- предприятията започнаха да забелязват реалните
ползи от тясната връзка
между тяхната социална
ангажираност и стратегическите цели. Конкретни
мерки бяха предприети и
от администрацията. Преди две години към правителството беше създадена
специална работна група
по въпросите на корпоративната социална отговорност (КСО). Нейната
задача е подготвянето на
препоръки за държавната
администрация, свързани
с насърчаването и внедряването на принципите на
КСО. Независимо от това
все още имаме какво да
наваксваме. Един пример
от тази област, който може
да бъде следван, е специалният индекс за социално отговорни корпорации,
т. нар. РЕСПЕКТ индекс,
създаден преди 2 години
от Варшавската фондова
борса, който сега обхваща
около 20 дружества.
▶Проблемът с устойчивото развитие в световен
план до голяма степен е
свързан с дейността на
добивната индустрия както като източник на
ресурси за икономиката,
така и като важен социален и екологичен фактор.
Промени ли се обликът
на полската добивна индустрия след присъединяването на страната
към ЕС?

- През последните години
много добивни предприятия в Полша предприемат
редица мерки в областта
на КСО. Това са предимно мерки в областта на
екологията, насърчаване
на местната заетост, финансиране на развойната
дейност, повишаване на
възнагражденията, инвестиции за разширяване на
дейността. Последното,
т.е. разкриване на нови
места за добив, не е вече
толкова лесно, както едно време. Понастоящем
това изисква консултации
с местната общественост,
която обикновено възпри-

Визитка
Кой е Лешек
Хенсел
▶ Лешек Хенсел е извънреден и пълномощен
посланик на Република
Полша в България от
ноември 2010 г.

ема този вид инвестиции
като опасност. Станало е
практика да се предлагат
различни форми на сътрудничество, инвестиции в подобряването на качеството
на живота на местните
жители. Ефектът е такъв,
че като цяло в районите с
мини, например в Горна
Силезия, животът сега е
значително по-добър, отколкото по-рано, въпреки
че добивът на въглища е
намалял значително.
Необходимостта от отговорна социална ангажираност се възприема предимно от големите добивни
предприятия, като например медодобивния концерн
KGHM Polska Miedz или
въгледобивния комбинат
Kopalnia Wegla Brunatnego
Belchatow, който е част от
енергийния холдинг PGE.

▶ Бил е посланик на
Полша в Босна и Херцеговина.
▶ Бил е началник на различни отдели в Министерството на външните работи.
▶ Завършил е унгарска
филология във Варшавския университет и е

бил завеждащ отдел
в Института по славистика към Полската
академия на науките.
▶ Автор е на две книги
и няколко десетки научни статии и
рецензии на централноевропейска тематика.

Техните бизнес стратегии
отчитат социални, етични
и екологични аспекти, а
също така и отношенията
им с други заинтересовани
страни. Освен това KGHM
e eдин от най-големите
дарители в Полша.
Добре е да се добави,
че в нашата добивна промишленост продължава
да доминира държавната
собственост, което трудно
може да се оцени еднозначно. Но може да се каже,
че контролираните от държавата добивни дружества
обръщат голямо внимание
на екологията, а традиционно силните миньорски синдикати успешно
се борят за относително
високи заплати. В резултат
на това вносът на въглища
в Полша започна да става
рентабилен, което доскоро

беше немислимо.
▶Отново под полското
председателство на ЕС
в края на октомври във
Вроцлав се подготвя международна конференция
за устойчивото производство и потреблението на минерални ресурси.
Фокус на събитието се
очаква да бъде голямата зависимост на ЕС от
вносни горива и неефективното използване на
суровините, което застрашава икономическата сигурност на съюза.
Как полското правителство вижда разрешаването на този проблем?

- Проблемът за зависимостта на страните от
ЕС от вноса на суровини,
особено на енергийните,
съществува и ще същест-

вува. Дали искаме това
или не, остава фактът, че
залежите от нефт и газ са
предимно на Изток, а големият пазар е тук, в Европа.
Така че няма съмнение, че
да се постигне енергийната сигурност е едно от
най-големите предизвикателства пред Общността.
Основният инструмент в
това отношение би трябвало да е външната енергийна политика на ЕС, в изграждането на която бихме
искали да участваме. ЕС
трябва да бъде по-силен
и по-ефективен играч в
международната енергийна среда, защото като общност може да постигне повече, отколкото отделните
страни самостоятелно. По
тази причина външната
енергийна политика е сред
приоритетите на полското
председателство.
Съвсем скоро Европейската комисия прие комюнике за сигурността
на енергийните доставки
и международното енергийно сътрудничество,
като за първи път очерта
комплексна стратегия за
външните отношения на
ЕС в областта на енергията. Предложението на ЕК,
залагащо на по-добрата
координация на действията на страните членки на
ЕС в областта на определянето и реализацията на
приоритетите във външната енергийна политика, е в
синхрон с полските постулати. Комисията предлага
да се вземе решение за
установяване на механизма за обмяна на информацията, отнасяща се до
междуправителствените
договори за доставка на
енергия. Това ще помогне
за укрепването на преговорните позиции на страните членки по отношение
на трети страни.
Голямо значение за
енергийната сигурност и
стимулиране на икономическия растеж в ЕС има
подобряването на структурата на преносните мрежи
за газ и електроенергия.
Става въпрос предимно
за построяване на междусистемните връзки между
отделните страни, чиято
липса пречи на създаването на единен енергиен
пазар. В нашата част на
Европа липсват например
газопроводни връзки север - юг. Едва сега, преди
няколко дни, беше открит
газовият интерконектор
между Полша и Чехия.
И все пак липсата на
енергийни суровини в Европа не отговаря съвсем на
истината. Има страни, като
например Полша, които
имат значителни залежи
на въглища и вероятно
на шистов газ. Смятаме,
че е от много съществено
значение за енергийната
сигурност на ЕС този потенциал да бъде правилно
оценен и използван.
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номическият модел в по-отговорен
за бъдещия добив на шистов газ, можем да предложим съвместни дейности
▶От всички страни в ЕС
Полша като че ли работи
най-активно за проучване на шистовите газови находища. На какъв
етап са проучванията и
имате ли вече някакви
окуражаващи сигнали за
залежите?

- Според американската
правителствена агенция
EIA добиваемите залежи
на шистов газ в Полша
възлизат на 5.3 трлн. куб.
м и са по всяка вероятност
най-големите в Европа,
а геоложките условия са
едни от най-подходящите
за добиване. При сегашното ниво на консумация
на природен газ това количество ще ни стигне за
300 години. В ситуацията,
когато трябва да внасяме
2/3 от необходимия ни газ
и практически единствен
доставчик е Русия, е разбираемо, че големите ни
надежди за подобряване
на енергийната ни сигурност са свързани именно
с добиването на шистов
газ. За полската енергетика, която произвежда над

90% от електроенергията
си от въглища, това е също
така шанс за намаляване
на въглеродните емисии.
От изследването и добива
на шистов газ в Полша се
интересуват много известни фирми от цял свят, както и полските енергийни
концерни. До този момент
Министерството на околната среда е дало над 100
разрешения за проучване,
бяха извършени първите
хоризонтални сондажи и
свързаните с тях хидравлични разбивания. Провежданите изследвания
потвърждават наличието
на газ в шистовите скали,
но на този етап е твърде рано да се каже категорично,
че добивът е рентабилен.
Очаква се, че решенията
за добив от тези залежи ще
бъдат взети след 2-3 години на базата на икономическите оценки. Само преди
броени дни на сондажа в
Любочино близо до Гданск, където концесионер
е полска фирма, започна
технически добив на шистов газ. При посещението

си там премиерът Доналд
Туск обяви, че търговската
експлоатация ще започне
през 2014 г.
▶Полското правителство в лицето на Министерството на външните
работи и на Министерството на околната среда работи много активно
за информиране на обществото за технологията
за добив на шистов газ и
за ползите и рисковете
от нея. Може ли да се
каже, че хората гледат
спокойно на тези проекти или има притеснения
сред обществото?

- В сравнение с обществата на някои други европейски страни или жителите на някои райони на
САЩ полското общество
е значително по-добре настроено към шистовия газ.
В голяма степен това е заслуга на властите, в т.ч. на
споменатите министерства,
които се стараят точно и
изчерпателно да информират за потенциалните ползи и опасности, свързани

с прилаганите технологии
за добив. Опасения в обществото съществуват, но
има и надежда - изглежда,
че е оправдана, че шистовият газ може да стане
революционен фактор за
икономическа и политическа промяна в света, с
последствия, в значителна степен надминаващи
границите на енергийния
отрасъл в Полша или Европа. Можем да очакваме,
че преминаването на полската икономика на местен
газ ще увеличи нейната
конкурентоспособност и
не е изключено Полша да
стане един от основните
доставчици на газ в Европа.
▶Смятате ли, че българската добивна индустрия
е интересна за полския
бизнес? Може ли да се
очакват инвестиции или
сътрудничество между
полски и български компании?

- На този етап полските
добивни фирми проявяват
общо взето слаб интерес

към инвестиции в чужбина, в т.ч. и в България.
България не разполага с
това, което и ние нямаме,
например нефт или желязна руда, и има подобни
природни богатства като
Полша, т.е. медна руда и
кафяви въглища. Това е
база за сътрудничество, но
досега не е използвана по
подходящ начин. Полша
изнася за България концентрат на оловно-цинкова
руда, предмет на търговски
обмен в двете посоки е
рафинирана мед и изделия от мед. Имаме развита
промишленост за миннодобивна техника, което
също представлява база за
сътрудничество. Известен
шанс за сътрудничество
дава шистовият газ. Като страна, която изглежда
по-напреднала в проучванията и подготовката за
бъдещия добив на шистов
газ, можем да предложим
съвместни дейности. Имаме известни идеи в тази
област, но не бих искал да
изпреварвам събитията.
Иглика Филипова

Шистовият
газ
може да стане
революционен
фактор за
икономическа
и политическа
промяна в света,
с последствия,
в значителна
степен
надминаващи
границите на
енергийния
отрасъл в Полша
или Европа
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Социалната отговорност вече
Българската минногеоложка камара стана част
от инициативата Глобален
договор на ООН
Няма устойчив бизнес, без
той да е нещо повече от
чисто печелене на пари.
Вече мина времето, когато
корпоративната социална
отговорност беше просто
модерна тенденция. Сега е
времето, когато пред компаниите, особено в тази криза, няма друг избор, казва
изпълнителният директор
на сдружение “Българска
мрежа на Глобалния договор на ООН” Марина Стефанова. Част от световната
инициатива на генералния
секретар на ООН вече е и
Българската минно-геоложка камара (БМГК).
Добавена стойност

Едва ли има компании днес,
които да не изпитват финансови затруднения, наймалко заради огромната
междуфирмена задлъжнялост и дълговете на правителството към бизнеса. Това
ги принуждава да разчитат
все повече на разбирателството с всички страни - с
клиента отдолу, със служителя вътре и с доставчика отгоре. Именно това
разбирателство е социална
отговорност, това е елементът, който добавя стойност,
смята Стефанова. Според
нея изцяло се променя мисленето, тъй като, мислейки
за себе си, собствениците
на компаниите не може да
не мислят и за служителите
и работниците си. Тези хора
носят добавената стойност
и всъщност именно те са
компаниите.
Хората са различни

Ако преди години служителите не са имали право на
избор, а собствениците и
мениджърите са действали
от позицията на силния,
днес нещата са коренно
различни, защото хората
са различни. Нещо повече,
именно бизнесът има интерес служителите да бъдат
по-образовани и съответно
по-свободни, да са мислещи хора, с които може да
се спори градивно. Затова
и инвестират в човешкия
капитал. “Питала съм Сашо
Дончев (изпълнителен директор на “Овергаз Инк.” бел. ред.) защо компанията
има толкова силна професионална програма, след като
вече на пазара няма толкова

голяма нужда от газови техници, това е загуба на пари.
Той казва, че ако в един
момент се появи нужда, ние
трябва да имаме качествени
и грамотни хора. Защото
не може некачествени хора
да бъдат качествени газови
техници”, обяснява Стефанова. Понеже държавата
явно е абдикирала от тези
си задължения, бизнесът
е поел юздите в свои ръце, ясно осъзнава нуждата
от инвестиции в човешкия
капитал и ги прави. За него
механизмът работи по-бързо, тъй като той няма време
да чака. “Преминахме модната фаза, вече е полезната.
Преди гледахме, че е модно
да се ядат фибри, сега вече
знаем, че е полезно и просто трябва да видим къде са
фибрите”, прави сравнение
Стефанова.
Глобален договор

За първи път през 1999 г. по
инициатива на тогавашния
генерален секретар на ООН
Кофи Анан се декларира,
че държавите не успяват
да се справят с предизвикателството на глобалните
проблеми в чисто социален
план. Генералният секретар
приканва компаниите да се
включат в разрешаването
на проблемите с ясното
съзнание, че днес бизнесът
е този, който движи света,
а не политиците. През 2000
г. в Давос официално се
обявяват деветте принципа
на Глобалния договор, покъсно към тях се добавя и
антикорупцията.
През 2003 г. под егидата на президента Георги
Първанов инициативата се
анонсира и в България. До
края на миналата година
тя се управлява от Програмата на ООН за развитие
(ПРООН), което включва
привличане на нови членове, разпространение на
концепцията за Глобалния
договор, организиране на
годишна среща и участие в
проекти. След като България става член на Европейския съюз, тя се причислява
към развитите страни и в
края на 2009 г. става ясно, че България няма да
поднови споразуменията
си с ООН от гледна точка
на представителни офиси,
защото ПРООН изисква

държавите да са в период
на развитие.
Мрежата в България

По това време България
има около 130 члена на
глобалната мрежа. Сред
тях са не само компании,
но и неправителствени организации и академични
институции. Тези членове
започват да търсят начин
да осигурят устойчивост на
мрежата и се взима решение това да стане под формата на локално сдружение
с нестопанска цел, което да
поддържа връзката с глобалната мрежа и да изпълнява ангажиментите, поети
към генералния секретар.
Съдебното решение излиза
в края на 2010 г. и през май
сдружение “Българска мрежа на Глобалния договор на
ООН” официално подписва
меморандум за разбирателство с генералния секретар
на ООН Бан Ки Мун.
Освен да управлява ангажимента си към Глобалния
договор, българската мрежа
има капацитет да предприема различни инициативи за популяризиране на
корпоративната социална
отговорност, да налага отговорно бизнес поведение,
да стартира партньорски
проекти, които са важни за
членовете й. “В рамките на
българското обществено
пространство това сдружение се оформя като коректив на държавата в областта
на корпоративната социална отговорност”, казва
Стефанова. В момента българската мрежа има около
26 локални члена.
Предимства

Глобалният договор е платформа за обмяна на знания
и диалог. Членовете имат
правото да ползват цялото
ноу-хау на мрежата, информацията за всички добри
практики, включително и
една част от знака на ООН с
надпис The Global Contract
We Support (Подкрепяме
Глобалния договор - бел.
ред.), който е изключително
реномиран, световно разпознаваем и идентифицира
една компания като социално отговорна. Срещу това те
имат задължение ежегодно
да представят комюнике за
напредъка, какво са напра-
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▶ компании, бизнес асоциации и неправителствени
организации от 130 държави са обединени в мрежата на
Глобалния договор

Форумът, който
организира БМГК,
е изключително добра
практика, защото той е
първата такава самоплатена
инициатива за браншова
камара. Това означава, че
корпоративната социална
отговорност е важна за
техните членове. Те започнаха
и сами да правят кодекс за
устойчиво развитие, което
досега не се е случвало в
България. Оформя се една
група от компании, които
са сериозни и знаят какво
е корпоративна социална
отговорност
Марина Стефанова,
изп. директор на сдружение “Българска мрежа на
Глобалния договор на ООН”

вили в рамките на годината
по четирите направления
- човешки права, трудови
норми, околна среда и антикорупция.
Добри практики

“Има изключително много
добри практики на нашите
членове”, казва Стефанова.
“Асарел-Медет” и “Каолин” например имат много
добри социални и екологични програми. Силно
впечатление й е направила
инициативата на “Холсим
България”, която спечели
наградата на БМГК за социално отговорна компания.
Тя предвижда възстановяване на биоразнообразието в две от кариерите
на дружеството и включва
сериозни по мащаб научни
изследвания. “Да правиш
такива огромни усилия,
включително и финансови,
да изследваш кои видове са
живели там и да помислиш
как да ги върнеш, след като
приключи дейността, е нещо, което човек най-малко
би очаквал от циментов
производител. Това е нещо
изключително напредничаво”, смята Стефанова.
Чудесен пример в областта на човешките ресурси
е и “Овергаз Инк.”, която
има мащабна образователна
програма за деца, които се

▶ бизнес и неправителствени организации от България
са членове на Глобалния договор, а 26 са членовете на
локалната мрежа

насърчават да участват в
различни лингвистични,
математически, логически
и други конкурси, финансирани от компанията. “Децата трябва да са грамотни,
да имат някаква логика и
в крайна сметка да бъдат
мислещи и свободни граждани. Това е далновидно,
значи е устойчиво”, коментира Стефанова.
Макар че лошите примери в България вероятно са
повече от добрите, членовете на мрежата си дават
кураж един на друг. “Считам, че ако те изработят
правилните механизми, до
2020 г. за отговорен бизнес
ще се говори изключително
структурирано и задълбочено, всички ще знаят за

Присъединяване
Как се става
член на
Глобалния
договор
▶ Процедурата за присъединяване към Глобалния
договор на ООН е много
проста. Прави се заявление с обещание към генералния секретар, че организацията споделя ценностите на инициативата и ще следва десетте
принципа. Заявлението се
разглежда в рамките на
седем дни и ако локалната мрежа няма възражения, организацията става
член.
▶ Оттам нататък ако
компанията, НПО-то или
академичната институция иска да стане член на
българската мрежа, това
става като присъединява-

какво става дума и какво
могат да направят те”, убедена е Стефанова.
Нова фаза

При всички положения обаче бизнесът вече е в нова
фаза, която става все по-различна от първата - запознавателната, комуникиращата
и определящата. Днес бизнесът е наясно, че трябва да
бъде социално отговорен,
да търси добрите варианти
за собствения си бранш, за
собствената си сфера на
действие и влияние. Все
повече компании знаят и
как да го направят по найдобрия начин за всички.
Иглика Филипова
* Непозната територия (лат.)

нето към всяко сдружение
с нестопанска цел. Подава
се заявление за членство
по образец с решение на
управителния съвет или
на собственика за присъединяване към мрежата
и с кратко представяне
на това какво прави компанията в областта на
корпоративната социална отговорност или на
устойчивото развитие.
Тези молби се разглеждат на национален съвет
и процедурата минава в
рамките на един месец.
▶ Членството в Глобалния договор е абсолютно
безплатно. В българската
мрежа членовете плащат
годишен членски внос в
зависимост от вида на
предприятието и дали е
НПО или учебно заведение.
▶ В българската мрежа се
работи много по-интензивно, има много повече
дейности и изяви.

Вторник 20 септември 2011 pari.bg

добивна индустрия 21

не е terra incognita* за бизнеса
Ценности

Принципи
на Глобалния договор
Човешки права

Принцип 1.
Зачитане и подкрепа за
опазването правата на
човека.
Принцип 2.
Гаранция за необвързване с действия, нарушаващи правата на
човека.

Трудови норми

снимка марина ангелова

Принцип 3.
Приемане свободата
на сдружаване и ефективно признаване на
правото на колективно
договаряне.
Принцип 4.
Премахване на всякакви
форми на насилствен и
принудителен труд.
Принцип 5.
Ефективно премахване
на детския труд.
Принцип 6.
Изкореняване на дискриминацията по отноше-

ние на правото на труд
и на професия.

Околна среда

Принцип 7.
Подкрепа за превантивните подходи в опазването на околната
среда.
Принцип 8.
Подемане на инициативи, стимулиращи
поемането на по-голяма
отговорност към околната среда.
Принцип 9.
Насърчаване развитието и разпространението на технологии,
щадящи околната
среда.

Антикорупция

Принцип 10.
Подкрепа на антикорупционни инициативи
и политика на прозрачност.

ПОСЕТЕТЕ НИ НА ПЛОВДИВСКИЯ ПАНАИР, 26.09 - 01.10.2011 Г., ОТКРИТ ЩАНД XII-16
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рекламно позициониране

Социалната кауза на „Асарел-Медет”
Проекти на дружеството дават нов тласък на икономическото
развитие в региона
“Асарел-Медет” АД е не
само пионер по иновации
в бранша, но и компания,
която се откроява с дългосрочната си стратегия за
устойчиво развитие и със
своята социално отговорна политика, приоритетно
насочена към развитието
на родния край. След мащабните инвестиции за модернизация и екологизация
на производството сега на
дневен ред е реализацията
и на други важни корпоративни, инфраструктурни и
обществени проекти, чрез
които дружеството ще продължи да бъде в основата
на доброто социално-икономическо състояние на
региона.
Визия

“Това е виждането ни за
развитието на предприятието и община Панагюрище в началото на второто
десетилетие на XXI век”,
акцентира изпълнителният
директор на дружеството
д-р инж. Лъчезар Цоцорков, който от 25 години
е начело на компанията.
Той подчертава, че грижата за благоустрояването и
разцвета на Панагюрище
всъщност е като грижата на
добрия стопанин за родния
дом. “Защото именно тук
живее огромната част от
всички около 1600 души,
работещи в “Асарел-Медет” АД и дъщерните му
дружества. Тук са техните
семейства, тук учат децата
им, тук живеят родителите
им, тук са приятелите и
близките. Този край буди спомените, вдъхновява
настоящето и разпалва надеждите. Грижата за развитието на региона всъщност
е и грижа за всеки един от
нас, екипа на “Асарел-Медет” АД”, подчертава още
мениджърът.
Основен приоритет

Той по всеки повод повтаря, че Панагюрище е
основен приоритет и кауза
за дружеството. До този
момент в развитието на
община Панагюрище са
вложени десетки милиони левове. През годините
минното предприятие е
оставило стотици обекти,
които и до днес определят
облика на града и общината. Построени са над
1000 апартамента, десетки търговски обекти, две
училища, детски лагер, две
детски градини, културен
дом, стадион, летен театър,
ски писта, пречиствателна
станция за питейни води
и т.н.
Темпът на подкрепа за
общината след приватизацията на дружеството не
само не се забави, но дори
стана по-интензивен. В условията на благородна конкуренция с други големи

промишлени предприятия
в региона “Асарел-Медет”
АД се утвърди като найголемия дарител и основен
данъкоплатец.
Дружеството и неговите
акционери ежегодно подпомагат общината със суми между половин и един
милион лева. Тази помощ,
част от която е гарантирана и с дългосрочни дарителски споразумения,
е ориентирана към важни
за жителите на общината
направления като здравеопазване, образование, инфраструктура, социални
дейности, култура, спорт
и др. Като резултат от последните промени в Закона за концесиите през
тази календарна година в
община Панагюрище ще
влязат около 3.5 млн. лв.
под формата на отчисление
от концесионната такса.
Партньорство

“Философията на предприятието в отношенията с
местната власт и общинските институции обаче
не се базира на идеята за
безусловна благотворителност”, обяснява д-р инж.
Лъчезар Цоцорков. “Стремежът на компанията е да
се търсят партньорски механизми, които да стимулират инициативността, да
предполагат разработването на стратегии и програми
в отделните направления
на обществения живот, да
задават ясна перспектива и
нов, по-динамичен ритъм и
устойчивост в развитието
на община Панагюрище и
региона”, разкрива виждането си за взаимодействието с публичния сектор ръководителят на компанията.
Той припомня, че след
приватизацията на предприятието интензитетът
на инвестиране в ключови
за града обекти не само
не е намалял, но дори се
е ускорил. Като илюстрация посочва частичната
корекция на река Луда Яна,
изграждането на покрит
пазар в Панагюрище, благоустройството на градския парк и на площад
“Цар Освободител” и помощта при реализацията
на десетки други по-малки,
но значими обекти.
Бърза реакция

През годините “АсарелМедет” АД си завоюва репутацията не само на предвидим и отзивчив партньор, но и на дружество,
което реагира светкавично
и при критични за региона
ситуации. Панагюрци няма
да забравят, че компанията
бе в основата на преодоляването на водната криза
от лятото на 2008 г. Тогава
“Асарел-Медет” АД дари
водопроводни тръби на
стойност 500 хил. лв. за

▶Д-р инж. Лъчезар Цоцорков с наградата „Социално отговорна компания на годината” като победител в
конкурса на в. „Пари” през 2009 г.

подмяната на амортизирания магистрален водопровод, който доставя вода от
р. Марица за селища на територията на три общини.
Жестът на предприятието
бе последван и от намесата
на правителството, което помогна да се намери
възможност за преодоляването на кризисната
ситуация.
Следващият подобен
пример за бърза и решаваща намеса е политиката
на предприятието в сферата на общинското здравеопазване. В критичните
последни две години “Асарел-Медет” АД дари модерна медицинска техника
за МБАЛ “Събо Николов”
ЕООД и “ДКЦ - 1” ЕООД
за близо 1 млн. лв., която бе
ползвана безвъзмездно години наред от двете здравни заведения. Паралелно с
това предприятието осигури стотици хиляди левове
за горива, медикаменти
и консумативи. Особено
навременно бе решението
на мениджърския екип за
осигуряването на средства
за лекарски заплати, което
на практика спаси болницата от тежкия кадрови
срив и даде надежди, че
лечебното заведение може
да бъде не само спасено, но
и стабилизирано.
Последователно

През годините екипът на

“Асарел-Медет” АД неотклонно и последователно
подкрепя реализацията на
най-важния инфраструктурен проект в региона
- завършването на язовир
“Луда Яна”. Независимо
че съоръжението е държавна собственост, само през
последните две години
дружеството финансира с
над 300 хил. лв. актуализирането на предпроектните
проучвания и изготвянето
на работен проект за поетапно саниране чашата на
язовира.
Ново самочувствие

Амбициите на предприятието обаче не спират с
осигуряването на условия, които да гарантират
добра инфраструктура,
водоснабдяване и достъп
до по-висок стандарт на
здравеопазване. Целите на
“Асарел-Медет” АД са да
даде ново самочувствие на
панагюреца. А самочувствието идва с преследването
и сбъдването на мечтите,
подчертава д-р инж. Цоцорков.
Компанията и акционерите вече са на път да превърнат в реалност един
десетилетен местен блян.
Съвсем скоро се очаква в
Панагюрище да се върне
отново прочутото Панагюрско златно съкровище.
Това ще се случи, след като
в Градския исторически

▶Хората са основният
капитал на
дружеството, заявява
изпълнителният
директор на
компанията д-р инж.
Лъчезар Цоцорков. По
повод Деня на миньора
бяха отличени
148 работници,
служители и
мениджъри от
дружеството за
професионалните
си постижения и
дългогодишния стаж
в компанията. По
повод професионалния
си празник „АсарелМедет” АД отчита
над 13.5 тона добита
и преработена медна
руда през 2010 г.
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– да сбъдва панагюрски мечти!
музей бъде изградена модерна зала трезор, в който
да се съхраняват изящните
съдове. В отсъствието на
оригинала пък жителите и
гостите на града ще могат
да видят точното златно копие на тракийското злато.
Старата слава

С това обаче не се изчерпват намеренията на дружеството да възроди старата
слава на Панагюрище като
водещ културен център и
средище на българската
духовност. В рамково споразумение с Историческия
музей е разписана подкрепата за серия от мащабни
проекти. Един от тях е
изграждането на музей,
който да съхранява и показва изумителното дарение на панагюреца Теодор
Димитров - интелектуалец
и колекционер, ръководил
библиотеката на ООН в
Женева. Родолюбецът е завещал на България ценности като картини на Дали и
Барк, екземпляр от библията на Гутенберг, културни образци от древен
Египет, античността, африканското и индианското
изкуство. Паралелно с това
дружеството предвижда
да подкрепи създаването
на художествена галерия,
която да покаже част от
фонда, собственост на музея. Той съдържа творби на
автори като Дечко Узунов,
Златю Бояджиев, Светлин
Русев, Ненко Балкански и
дори рисунки на прочутия

в цял свят Христо ЯвашевКристо. В галерията своето
достойно място ще намерят и бележити творци с
панагюрски корен като Янко Павлов, Олга Брадистилова, Симеон Велков,
Мана Парпулова, Цветан
Панчовски и др. Партньорското споразумение предвижда и оформянето на
експозиция за просветното
дело, както и археологическа експозиция, която да
покаже уникални находки,
открити в региона.
Подкрепа

С подкрепата на “Асарел-Медет” АД предстои
реализацията на проекта
по създаването на ботаническа градина, която да
разкрие щедростта на природата в Средногорието.
Продължава и финансовото подпомагане за проучването, реставрацията и
консервацията на средновековните крепости Красен
и Койчово кале. Стартира и
обновяването със средства
на дружеството на панагюрската църква “Свети
Великомъченик Георги
Победоносец”, в която на
22 април 1876 г. е осветено знамето на Априлското
въстание, ушито от Райна
Княгиня.
Сериозна стъпка в посока
към съхраняването и популяризирането на духовната
сила и възрожденските традиции на панагюрци бе издаването на двойния албум
“Музикално съкровище на

Панагюрище”, в който са
събрани емблематични за
този край народни песни,
както и вечните химни на
Априлското въстание.
За спорта

Другата отколешна мечта на панагюрци, която е
на път да се реализира,
е изграждането на многофункционална спортна
зала. Според технологичния график съоръжението
ще бъде завършено през
2013 г. Гаранция за това е
споразумение за публично-частно партньорство
между “Асарел-Медет”
и община Панагюрище,
което бе подписано през
миналата година.
Това ще даде възможност
не само на зрителите да
станат свидетели на състезания от национален и
международен мащаб, но
и ще създаде условия за
разцвет на панагюрския
спорт.
От миналата година
“Асарел-Медет” АД вече подпомага и местните спортни клубове, като
тази година дружествата
получават стимули в размер над 60 хил. лв. По
традиция “Асарел-Медет”
АД подпомага и бележити
спортисти. Стипендиант
на компанията е петкратната световна шампионка
по самбо Мария Оряшкова,
а многократният шампион
по автомобилизъм Илия
Царски продължава да жъне победи благодарение на

500

1600

3.5

▶ млн. лв. е инвестирало
дружеството след приватизацията, като 50 млн.
лв. от тях са вложени
в екологични проекти и
програми

▶ души работят в “Асарел-Медет” АД и дъщерните му дружества

▶ млн. лв. ще влязат от
“Асарел-Медет” АД в
община Панагюрище през
тази година под формата
на отчисление от концесионната такса

щедростта и на “АсарелМедет” АД. Предприятието е основен спонсор на
традиционното състезание
по планински автомобилизъм “Панагюрище”, а от
миналата година и на кръга
от Европейската купа по
автомобилизъм “Траянови
врата”, което вече ще носи
името “Средна гора”.

ботни места и ще поставят
нов, по-висок стандарт на
предлаганите туристически услуги.
Впечатляващи като замисъл са проектите за създаване на вилно селище и
голф игрище в района на
село Панагюрски колонии,
за възстановяване на балнеосанаториума “Вишна”
в село Баня, както и за
развитието на ловния туризъм в региона. В края на
годината ще бъде открит
и новият SPA комплекс
към хотел “Каменград” в
Панагюрище, който ще
сбъдне още едно желание
на панагюрци - да имат
открит и закрит плувен
басейн, което заедно с дру-

гите спортни съоръжения в
комплекса ще увеличи възможностите на панагюрци
и гостите на града за спорт
и пълноценен отдих.
“Мащабната ни социално
ориентирана програма е
израз на нашето уважение
към панагюрци. Хора, доказали през вековете своето трудолюбие и предприемчивост, бунтовен
дух и жажда за знание,
интелигентност и талант”,
споделя изпълнителният
директор на “Асарел-Медет” АД д-р инж. Лъчезар
Цоцорков, като подчертава намерението на дружеството подкрепата за
родния край да не спира
дотук.

Тласък на развитието

Поредната панагюрска
мечта, по която дружеството работи, е откриването на висше учебно
заведение в града и вече се
проучват възможностите за
разкриването на филиал на
български или австрийски
университет тук.
В началото на тази година бе завършен и ведомствен жилищен блок с
36 апартамента за работниците и служителите на
дружеството.
В корпоративната стратегия на “Асарел-Медет”
АД са заложени и проекти,
които несъмнено ще дадат
допълнителен тласък на
икономическото развитие
на региона, ще доведат до
разкриването на нови ра-
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Есен на живо
Или кои са най-интересните
концерти този сезон
За разлика от мащабните фестивали, на които меломаните
не отиват заради определена
група, а заради специалното
изживяване, есенните концерти дават доста по-различно усещане. Основната причина е, че тези концерти се

провеждат в зали и клубове,
което най-малкото позволява
доста по-различна атмосфера, отколкото откритата
поляна на летния фестивал.
Другият ключов фактор е
публиката, която не е попаднала на поредната група,

която свири на сцената, а е
дошла специално заради нея
- с очакванията си и найценното - любовта към точно
тази музика. Представяме ви
селекция на най-интересното
в музикалния ни живот през
сезона есен/зима 2011.
▶ Pain of Salvation са една от най-смелите групи в съвременния рок

Какво

Какво

Какво

Tuxedomoon (USA)

In Flames (SWE)

Percossa - Rebels of
Rhythm (FR)

Кога

Кога

Кога

25 септември, 20 ч

30 септември, 20 ч

5 октомври, 19.30 ч

Къде

Модерен театър

Къде

Колко

35 и 40

Колко 45 и 55 лв. на място

Колко 30-60 лв.

Защо

Защо

Защо

▶ Малко са музикантите, за които думата "култов"
наистина е на място. С ръка на сърцето можем да
кажем, че Tuхedomoon са култ, защото са една от
малкото активни post-punk/new wave групи, които
съществуват от самото зараждане на жанра. В период, в който стилът изживява своеобразен ренесанс, е
добре да се срещнете с корените му на живо.

Зала "Христо Ботев" (Студентски град)

▶ Няколко дни след като Metal Hammer Германия ги обяви
за най-добра група на живо, едни от пионерите на жанра
melodic death metal стартираха европейската си обиколка, за да представят новия си албум Sounds of a Playground
Fading. Според Kerrang!, едно от най-значимите метъл
списания в Англия, с този албум In Flames доказват, че все
още са сред най-силните групи в съвременния метъл.

Къде

Зала 1 на НДК

▶ Защото Percossa са оригинални, щури и много забавни. Шоуто им съчетава акробатика, илюзионизъм,
танц, мимика, игра на сенки и всякакъв вид перкусия - но не самоцелна, а като звуков израз на техния
театър без думи, пълен с универсален хумор и много
енергия.

Какво

Какво

Какво

Pain Of Salvation (SWE)

La Roux /DJ set/ Elly
Jackson & Dead Guy (UK)

Жан-Мишел Жар (Фр)

Кога

Кога

Кога 8 октомври, 22 ч

8 октомври, 19 ч

9 октомври, 19 ч

Къде Зала "Юбилейна" ( ул. "Гео Милев" 158)
Колко 42 лв.

Къде
Колко

Защо

Защо

Защо

▶ Защото Pain Of Salvation са една от най-смелите и
търсачески настроени групи в съвременния рок. Концертите им съчетават интимни лирически отклонения на вокалиста Даниъл Гилдънлоу със звукови офанзи-

▶ Докато все още очакваме втория албум на британското синтпоп дуо La Roux, ще можем да се насладим на DJ
set от гласа и лицето на групата Ели Джаксън. Партито
не е за изпускане, тъй като със сигурност ще даде нов
поглед към музиката, донесла награда "Грами" за най-добър електронен/денс албум на британците.

▶ Защото това ще е първият концерт в новата многофункционална зала "Арена Армеец София", за която
българските меломани мечтаят от години. Честта да
направи музикалното освещаване на аренатa се пада на
смятания за баща на електронната музика Жан-Мишел
Жар. който предлага неповторимо аудио-визуално шоу.

ви от останалите музиканти.

Зала 9 на НДК

10 лв., 20 лв. (на място)

Какво

Какво

Какво

NPM/Нилс Петер
Молвер Груп

Sade

Amon Amarth (SWE)
и As I Lay Dying (US)

Кога

Кога

Кога

23 октомври, 20 ч

Къде
Колко

Къде "Арена Армеец София" (бул. "Ас. Йорданов" 1)
Колко 100-120 лв.

Sofia Live Club (в подлеза на НДК)

30 лв., 40 лв. (на място)

Защо

29 октомври, 20 ч

18 ноември, 19 ч

Къде "Арена Армеец София" (бул. "Ас. Йорданов" 1)
Колко 70-200 лв.

Къде Зала "Юбилейна" (в сградата на ВТУ "Тодор Каблешков", кв. "Слатина", ул. "Гео Милев" 158)

Колко 42 лв., 46 лв. (на място)

▶ Защото норвежкият тромпетист, композитор и продуцент Нилс Петер Молвер е един от най-разнопластовите музиканти в модерния джаз. Характерното му звучене
включва рок, поп, фънк, ембиънт, хаус, електроника, брейк
бийт и хип-хоп, като всеки от елементите бива пречупен
през погледа му.

Защо

Защо

▶ Защото просто е грехота да изпуснете Smooth operator и
Jezebel на живо. Защото на 52 години Шаде е още по-красива,
отколкото беше на двадесет, когато прелъстителният й
глас символизираше изтънчената музика на 80-те години.

▶ Защото шведските викинги Amon Amarth издадоха поредния
си силен албум тази година. Допълнителен стимул са подгряващите As I Lay Dying, които са сред изгряващите звезди на
американската метълкор сцена.

Какво Tides from Nebula (PL), Mental Architects (BG)

Какво Jamie Woon (UK), Pearson Sound (UK)

Какво Duncan Patterson с Alternative 4 (UK)

Кога

Кога

Кога

16 декември, 20 ч

Къде

Парти център "4 км"

19 ноември, 19 ч

7 декември, 21 ч

Къде Club The Box, София (ул. "Д-р Г. Вълкович" 12)
Колко 12 лв.

Къде Sofia Live Club (в подлеза на НДК)
Колко 30 лв.

▶ Защото рядко в родината ни може да се чуе автентичен,
заливащ като вълна пост-рок. Концертът на инструменталната група е част от поредица тематични концерти, с които
онлайн инициативата Post-Rock Bulgaria иска да популяризира
по-сложната страна на музиката от жанрове като пост-рок,
мат-рок и прогресив. Проверете и другите им концерти в интернет, ако харесвате тези стилове.

▶ Защото Night Air е една от онези песни, които можеш да
въртиш с дни, без да ти омръзне. Защото Джейми Вуун зае
четвърто място в Sound of 2011 - класацията за изгряващи музиканти на ВВС. Защото гласът му в Spirits и Wayfaring Stranger
(миксирана от дъбстеп иконите Burial) навява ведра меланхолия, каквато отдавна не сме чували в електронния соул.

(бул. "Цариградско шосе" 111)
▶ Alternative 4 е дете на хиперактивния ум на Дънкан Патерсън
(екс-Anathema, Ion, Antimatter). Ако сте фенове на мрачните рок
години на Anathema, няма начин да не сте пристрастени към
албумите Alternative 4 и Judgement. Заслугата за тях е предимно
на Патерсън, който най-после ще върне феновете в тази ера
- нещо, за което те мечтаят от години.

