Тема на деня ▶ 4-5

Законно бягство
от отговорност

След случката в Катуница обществените
настроения са опънати до предреволюционна
степен, но Столичната община
демонстрира “толерантно” отношение към
националистическите партии

Четвъртък

29 септември 2011, брой 183 (5243)

Регионален бизнес ▶ 15-31

Старозагорска област води
в усвояването
на европейските фондове
Йордан Николов, областен управител на Стара Загора

USD/BGN: 1.43484

EUR/USD: 1.36310

Sofix: 350.98

BG40: 117.15

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

-0.38%

+0.38%

+0.75%

+1.49%

Брюксел отвори
очи за проблема
„Газпром“

цена 1.50 лева

Новини ▶ 6

Делото между
“Лукойл”
и митниците
е отложено
Новини ▶ 7

Европейската комисия започна
проверки в офисите на фирми, които
имат търговски отношения с руския
газов гигант „Газпром“.
Съмненията са за злоупотреба с
монополно положение.
Сред проверените са и Българският
енергиен холдинг, „Булгаргаз“,
„Булгартрансгаз“ и „Овергаз“ ▶ 10-11

ОССЕ ще
наблюдава
прозрачността
на изборите
Компании ▶ 9

Райфайзенбанк
ще купува
златни изделия
от частни лица
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Мнения

▶ По темата „Главен
комисар Калин Георгиев:
Кирил Рашков е задържан
и към него са повдигнати
обвинения”
▶ Ал Капоне е осъден за
неплатени данъци,а не за заплахи, убийства и др., дето
трудно се доказват. Не четат ли история тези хора?!
Пак няма да има доказателства и пак ще извъртят, че
е етническа разправа!! Всяко
чудо у нас е за 3 дни!!
Edna bulgarka
Компании ▶ 9

КЗК даде зелена
светлина на сделката
за “Булгартабак
холдинг”

Новини ▶ 4

България пак обмисля
да вземе руски заем
за АЕЦ “Белене”

Сряда

28 септември 2011, брой 182 (5242)

USD/BGN: 1.44033

EUR/USD: 1.35790

Sofix: 348.36

BG40: 115.42

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

-0.58%

+0.59%

+0.09%

+1.80%

Печеливш
Веселин Златев

Губещ
Кирил Рашков

Веселин Златев е новият председател на Комисията за
защита на потребителите. Досега той е бил съветник по регионална политика на министър-председателя Бойко Борисов. Златев е юрист по образование. Бил
е областен управител на Шумен, кмет на общината
в продължение на два мандата и зам.-председател на
Националното сдружение на общините в България.

Кирил Рашков, известен като цар Киро, беше арестуван пет
дни след като родата му предизвика бунтовете в Катуница,
довели до протести в цялата страна. Обвиненията срещу
задържания са за закана за убийство. Според НК с това е
тежко криминално престъпление, което се наказва с 6 години
лишаване от свобода. Арестът е мотивиран от жалба,
подадена на 23 септември.
Още на стр. 4-5

Коментар

Каменна
чиния
в червения
двор

цена 1.50 лева

"Румънски" РефоРми

за "ГРажданска отовоРност"

14 дни след продажбата
на автомобил регистрацията
на стария собственик да става
невалидна това е едно
от предложенията за спиране
на изтичането на средства
от Гаранционния фонд.
Една трета от катастрофиралите
чужди коли в Румъния са
регистрирани в България
и така милиони левове напускат
страната ▶ 10

Новини ▶ 6

Нов портал ще улеснява
туристическата дейност
в България

Пазари ▶ 11

Делът
на лошите и
предоговорени
кредити расте
по-бавно

България и Турция ▶ 14-32

Инвестициите
от Турция ще
нараснат, ако се
реши проблемът
с визите
Н. Пр. Исмаил Арамаз,
посланик на Турция в България
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Петте мита около
случая в Катуница. За
няколко дни и политици, и анализатори
изрекоха редица неистини,
а медиите ги подхванаха,
развиха, организираха дневния си ред около тях и дори
започнаха да диктуват
събитията.

2

Инвестициите от
Турция ще нараснат,
ако се реши проблемът с визите. Ако
Турция бъде приета в ЕС, тя
ще има по-скоро икономически принос, отколкото икономическа тежест, казва Н.
Пр. Исмаил Арамаз, посланик
на Турция в България.

3

Алекперов е представил на Борисов
графика за поставяне
на уредите в „Лукойл”.
Президентът на руската
петролна компания Вагит
Алекперов е заявил след
днешната си среща с премиера, че се надява да има
разбирателство с правителството .

▶ Едно трябва да му се признае - премиерът беше прав, че Бузлуджа прославя една идея, която отдавна е девалвирала, и цялостното
състояние на паметника добре отразява това									
Снимка shutterstock

През недалечната 1981 г. на връх
Бузлуджа каца летяща чиния
- символ на една утопия, която вече
е в агония. Тогава вече пробуждащото се младо поколение си задава
ядосано въпроса: „Кому е нужна
тази скъпоструваща, недостъпна и
невидима чиния на върха на Балкана - с неясна конструкция, функционалност и интериор? Защо ние
трябва да платим построяването й
от собствените си заплати?”
11 години по-късно правителството на Филип Димитров решава да
отнеме „комунистическото чудо” от
партията и паметникът е одържавен и запечатан. Това, разбира се,
е чисто демонстративен и декоративен акт - да им отнемем „безценния” паметник, част от вълната на
отнемане на собствености на БСП.
Само че никой не желае да отделя
средства за поддръжка на символа
на омразния строй и години наред
сградата се руши. Дори и социалистическото правителство нехае,
че петолъчката му е обстрелвана с
огнестрелно оръжие (с мисълта, че
е изградена от рубин) и че мозайките на Людмила Живкова и Тодор
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Ако до този
момент
социалистите
си мислеха, че е
хубаво да си имат
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поддържат
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Живков са разрушени.
Тази година обаче започна доста
инфантилна борба между партията и правителството за червения
символ. БСП обвини ГЕРБ в саботаж на тържествата на Бузлуджа
и Антон Кутев се закани, че ако
звездата на паметника (разпадащ
се отвътре) не светне, ще пренесе
прожекторите в офисите на ГЕРБ.
Бойко Борисов пък подкани социалистите да си „вземат и оправят”
сградата. Едно трябва да му се
признае - премиерът беше прав,
че Бузлуджа прославя една идея,
която отдавна е девалвирала и
цялостното състояние на паметника добре отразява това. Но пък
получи повод по детски да им подари съборетината, което се случи
с правителствено решение вчера.
Ако до този момент социалистите си мислеха, че е хубаво да си
имат къщичка, сега изведнъж се
сетиха, че не могат да я поддържат. „Да се заробим с възстановяването и поддържането на полуразрушената сграда, не ми изглежда
оправдано, при положение че едва
покриваме основните си разходи.
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Освен ако няма инвеститор, който
да я ползва срещу наем или поддръжка. Символ за БСП е върхът,
поляната, а не построената от
Живков чиния”, заяви евродепутатът Кристиан Вигенин.
Много хора обаче ще подкрепят
решението на ГЕРБ с мисълта, че
не си струва да се хвърлят милиони
всяка година само за да се качат
няколко хиляди пенсионери веднъж
годишно и да изпеят някой химн в
прослава на червеното знаме или
пък Станишев да прави рокерски
походи.
За съжаление обаче Бузлуджа
не е стадион, който премиерът да
подари на спортната мафия. Той
все пак е забележителен паметник на културата - иронията, че
футуристична чиния е символ
на отмиращия комунизъм, е от
историческо значение и ще влезе
в учебниците. И като паметник тя
е грижа на областната управа и на
Министерството на културата и
не би трябвало да се подхвърля в
детински игри тип „на ти куклите,
дай си ми парцалките”.
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Пловдив дава на българската
държава над 1 млрд. лв., а в същото
време обратно като републиканска
субсидия получаваме 80 млн. лв. Затова
неслучайно казвам, че Бойко Борисов
с пловдивски пари строи магистрали

▶ млрд. EUR ще струва извеждането от експлоатация
на 17-те ядрени реактора в Германия, изчисли
икономическият вестник “Ханделсблат”

Славчо Атанасов, кмет на Пловдив

Гост-коментатор

БДЖ: пари
срещу реформи

Символи

Георги Ангелов,
ikonomika.org

Дали е възможно
при БДЖ нещата
да са по-различни
- синдикатите да
подкрепят реформите?
Или ако това не се случи,
поне мениджмънтът
да успее да спаси
компанията въпреки
синдикатите?
Много хора в България се подписват под принципа “пари срещу реформи”. Идеята е доста
логична - като ще се дават пари, да се гарантира,
че от тях ще има положителен дългосрочен ефект.
Обаче това често остава на теория. На практика
подкрепата за реформите не се генерира лесно,
дори да са осигурени пари за тях.
Ето - например очевидно има нужда от подкрепа за реформите в БДЖ. Правителството, Европейската комисия и Световната банка са готови
да помагат финансово на компанията, но целта е
парите да генерират позитивен резултат, вместо
просто да изтекат, както става винаги. Именно
затова заемът се бави, защото в железниците има
сили, блокиращи реформите.
Отпускането на средства за железницата се
случва ежегодно, но досега това е водело само
до едно и също - влошаване на състоянието на
компанията и искане за още повече пари. Винаги за БДЖ е било по-лесно да поиска пари от
правителството (и да ги получи), вместо да прави
реформи, да привлича клиенти, да увеличава конкурентността и приходите си. Затова сега е в това
окаяно състояние - да зависи изцяло от правителството, да не може да си плаща дълговете и да не
се ползва с подкрепата на клиентите си.
В тази ситуация реформата трябва да получи
импулс отвътре - от самите работещи в компанията, които би трябвало да осъзнават, че това е
последен шанс за железницата, после може да я
сполети съдбата на “Кремиковци”. Най-добрият
вариант би бил синдикатите да подкрепят реформите, да участват активно в тях и да приемат необходимите краткосрочни жертви, за да се гарантира
дългосрочно развитие на любимата компания.
Вместо това стремежът на синдикатите е да
се продължава както досега (business as usual)
- скъпи колективни трудови договори, постоянни
искания за повишаване на заплатите, противопоставяне на каквото и да било съкращаване на
персонала и опити за блокиране на реформите.
При това постоянно заплашват със стачки, сякаш
не разбират, че от стачките се губят най-много
клиенти и това може да е последната капка, която
да доубие компанията.
В България в губеща държавна компания не се
е случвало да има добро сътрудничество между
синдикати и мениджмънт, за да се спаси компанията. Спомняме си как съпротива от синдикатите
допринесе за това, че интересът на най-голямата
световна стоманодобивна компания към “Кремиковци” се изпари, с което се стигна до ликвидация. Дали е възможно при БДЖ нещата да са поразлични - синдикатите да подкрепят реформите?
Или ако това не се случи, поне мениджмънтът да
успее да спаси компанията въпреки синдикатите?

▶Кметът на София Йорданка Фандъкова присъства на началото на реконструкцията на музейната
инсталация в централната софийска Синагога. Инсталацията заема пространството в криптата на
Синагогата и ще разчита на съвременни средства за визуализация, звук и картина 
снимка марина ангелова

Годишни награди

Сметната палата е шампион по
достъп до информация тази година
Програма “Достъп
до информация”
отличи найдобрите граждани
и институции както
за борбата им за
получаване на
информация, така и
за предоставянето на
такава
Кандидат-кметът на Варна
Калина Павлова получи награда “Златен ключ” заради
активността й около гражданските протести срещу
строежа “Алея Първа” във
Варна и участието й при
обсъждането на Общия устройствен план на морската
столица. Борбата на Павлова за достъп до информация й осигури наградата
на Програма “Достъп до
информация” по повод деветото издание на “Деня на
правото да знам”, който се
проведе вчера.
Освен Павлова подобна
награда получи и Сметната палата - за пълното
съответствие на интернет
страницата на ведомството
с изискванията на Закона
за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Палатата поддържа един
от най-важните регистри,
свързани с прозрачността
на управлението - Регистър
на лицата, заемащи висши
държавни длъжности, а с
приемането на новия Изборен кодекс тя създаде и
представи пред обществеността Единен регистър по
Изборния кодекс.
Отличени

Общо в 6 категории бяха наградени физически
лица, неправителствени
организации, държавни институции, местна
власт и печатни издания,
от Програма “Достъп до
информация”. В някои от
категориите бяха връчени
и негативни призове - на
организации и ведомства,
които по някакъв начин са
възпрепятствали достъпа
до информация.
За МВР и даренията

В категория за най-добра
журналистическа кампания, свързана с правото
на достъп до информация,
“Златен ключ” получиха
репортери от вестниците
“Сега” и “Дневник” заради
публикациите си, съдържащи информация за практиката на МВР да получава

▶Валери Димитров,
председател на
Сметната палата

▶Арх. Калина
Павлова

дарения както от фирми,
така и от криминално проявени лица. Същото отличие
получи и Общественият
център за околна среда и устойчиво развитие във Варна
за активното използване на
ЗДОИ във връзка с прозрачността на усвояването на
еврофондовете.

“Змейово” получи Министерството на отбраната.
Община Попово пък беше
отличена за ежемесечните
си отчети за работата на
администрацията, които се
излъчват в интернет страницата на общината.
Отличени с негативна награда “Златен катинар” са
общините Видин и Ямбол.
Те имат дългогодишната
практика да отказват обществена информация на
граждани и журналисти.

Изрядни и порочни

Грамота за осветляването
на дейността на Централния артилерийски технически изпитателен полигон

Елина Пулчева
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Законно бягство от отговор
След случката в Катуница обществените настроения са опънати до
предреволюционна степен, но Столичната община демонстрира “то
отношение към националистическите партии
След случката в Катуница
обществените настроения
са опънати до степен, която
заплашва да отприщи сериозен етнически конфликт. В
понеделник вечер хиляди
младежи, повечето от които
с бръснати глави, излязоха
на “мирни протести” в цялата страна, които приключиха
с вандалски прояви, физически сблъсъци с полицията и
море от призиви за насилие
срещу различните етноси
- роми и турци. Събитията
се повториха и във вторник
вечерта. Очаква се и да се
потретят.
В същата тази обстановка
обаче отявлено антиетнически партии като “Атака”
и ВМРО безпроблемно
получиха разрешения от
Столичната община за различни прояви, които имат
пряка връзка със ситуацията. Партия “Атака” получи
разрешение за безсрочен
протест, озаглавен “Циганската престъпност”, пред
сградата на Археологическия музей и се настани там
трайно - с няколко автомобила и кемпера, брандирани
с лика на Волен Сидеров,
тонколони, осветление и
т.н. ВМРО пък е получила
от общината разрешение за
прояви на няколко места в
столицата - “за раздаване на
листовки и други политически дейности”. В случая
обаче ВМРО събира подписи за “референдум против
държавното бездействие по
циганския въпрос”.
В рамките на закона

В случая въпросът редно ли е
общината да разреши подобни мероприятия с отявлено
антиетническа насоченост
във време, в което етническият конфликт е на ръба да
се разрази с пълна сила, би
трябвало да е риторичен. Въпреки това те са факт. Според общината двете партии
са спазили административните изисквания по чл. 8 на
Закона за събранията, макар
и използвайки спорни трикове (вж. карето). В същото
време обаче в закона има и
чл. 12, ал. 2, която казва, че
кметът на общината може
да забрани провеждането
на мероприятието, когато
има данни, че е застрашен
общественият ред в населено място.
От общината обаче не смятат, че има причина за това.
“Може да се издаде заповед
за забрана, но само ако има
безспорни доказателства,
че нарушават закона”, каза
за в. “Пари” зам.-кметът по
сигурността Иван Сотиров.
Според другия зам.-кмет
Мария Бояджийска пък Столичната община е съгласувала митинга на “Атака” с
условието да не се пречи
на движението, както и да
е извън зоната за сигурност
на президентството и Народ-

ното събрание. Трезвата преценка дали няма опасност
събитията съвсем да излязат
от релси не е на дневен ред.
Липса на здрав разум?

“Обществените настроения
след случката в Катуница са
изострени и прояви, които
в друг момент може да не
се счетат за пряко опасни, точно сега имат много
по-голяма сила. Въпрос на
здрав разум е преценката
дали в момента е редно
общината да разреши протеста на “Атака” и подписката на ВМРО. В случая
мисля, че има повод да им
бъде отказано предвид нажежената обстановка”, каза
за в. “Пари” директорът на
юридическата програма на
Българския Хелзинкски комитет Маргарита Илиева.
Според нея също така е
редно полицията и прокуратурата да бъдат нащрек
и да следят внимателно за
действия или слово - т.е.
изказвания или материали,
които провокират антиромски настроения.
Агресивно

Двете партии обаче знаят
много добре как да действат,

за да избегнат преки призиви и позиви за етническо
насилие и омраза, така че
да не попаднат под ударите
на закона. И въпреки това
“Атака” се движи на ръба,
позволявайки си да пусне
брошура, посветена на “циганската престъпност”. В нея
тенденциозно са подбрани
медийни публикации със
заглавия “Циганин уби...”,
“Циганин изнасили” и т.н.,
както и стари статии на Волен Сидеров, посветени на
темата.
Първи брошурата забелязаха колегите от в. “Капитал”,
които вече са сезирали Софийската градска прокуратура. Сигналът е особено
актуален и във връзка с това,
че ден по-рано главният прокурор Борис Велчев издаде
изрични указания полицията
и прокуратурите да реагират
бързо на всякакви случаи на
насаждане на етническа омраза. Остава да видим ще се
случи ли това, или наказателно-правните институции ще
продължават да се правят, че
не забелязват Волен Сидеров.
Независимо до какви последствия водят действията му.
Ани Коджаиванова
Красимира Янева

Маргарита Илиева,

директор на правната програма на Български Хелзинкски комитет

Прояви, които насаждат етническа омраза, принципно не следва
да получават разрешение от общината. Те, разбира се, може да
бъдат завоалирани, така че да се избегне прякото подстрекателство
към насилие или прякото насаждане на етническа омраза. В същото време
обаче голяма роля играе конкретната обстановка. В случая обществените
настроения след случката в Катуница са изострени и прояви, които в друг
момент може да не се счетат за пряко опасни, точно сега имат много поголяма сила. Въпрос на здрав разум и преценка е дали в момента е редно
общината да разреши протеста на “Атака” пред Археологическия музей,
както и подписката на ВМРО. В случая мисля, че има повод да им бъде
отказано предвид нажежената обстановка. Освен всичко друго е редно
полицията и прокуратурата да следят и да реагират, ако засекат действия
или слово - т.е. изказвания или материали, които директно провокират
антиромски настроения.

Росен Малинов,

общински съветник от БСП

В общината има електронно деловодство за жалби и сигнали.
По закона за митингите обаче трябва да се подаде официално
уведомително писмо - с място, дата, срок на протеста, кой ще
отговаря и т.н. Прави се и среща с отговорните лица за това в кметството.
От “Атака” не са го направили, както трябва, защото смятат, че ще става,
каквото те кажат. Това показва, че законът не е еднакъв за всички. Аз
лично ще направя питане на следващата сесия на общинския съвет, ако има
такава въобще. Разрешение за безсрочен протест не може да даде никой.
Безсрочният протест до изборите ли ще бъде или до 2012 г.? Ако някой им е
разрешил да протестират безсрочно, то е нарушил закона
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Веселин Вучков:

Има достатъчно доказателства Рашков
да бъде задържан за постоянно
Изпълняващият
длъжността
вътрешен министър
смята, че ситуацията
с протестите след
Катуница е “далеч
от представата
за погроми” и е
пресилена
Изпълняващият длъжността вътрешен министър Веселин Вучков заяви в парламента, че МВР е събрало
достатъчно качествени доказателства, за да бъде задържан за постоянно Кирил
Рашков, известен като Цар
Киро. По-рано сутринта
главният секретар на МВР
Калин Георгиев обяви, че
във вторник вечерта Рашков е бил задържан, повдигнато му е обвинение за
“закана за убийство”. Ако
това престъпление бъде
доказано, Рашков може да
получи до 6 години затвор.
Тепърва предстои да се изясни дали Кирил Рашков може да бъде обвинен в подбудителство на убийство,
коментира пред депутатите
Веселин Вучков.
Късогледството
на държавата

Жалбата, че Рашков е заплашвал с убийство, е подадена от жител на Катуница още на 23 септември,
часове преди убийството
на 19-годишния Ангел
Петров. Той обаче е арестуван едва сега. Това дава
повод за критики към МВР
както от страна на опозицията, така и на обществеността. Анализатори от
няколко дни критикуват
МВР, че систематично не
си е вършило работата по

сигналите срещу Рашков
и че убийството на Ангел
Петров е можело да бъде
избегнато с навременни
действия.
Малко по-късно дойде и
новината за друго образувано дело срещу Рашков
- за неплащане на данъци
в особено големи размери за периода 2004-2011 г.
Едва сега, защото според
говорителя на Пловдивската окръжна прокуратура
(ПОП) Галин Гавраилов
сигнал за това бил получен
едва сега.
Има чадър, но не
от ГЕРБ

Вучков коментира и подозренията за политически
и институционален чадър
над Рашков. “Вътрешното
ми убеждение е, че със сигурност върху него е имало
някаква закрила от страна
на институциите. Било с
познанства с представители на обвинителната власт,
с политици. Възможно е
много от тях, които сега искат оставки, да са ползвали
именно неговите изборни
услуги. Това изобщо не го
изключвам”, каза той.
Той обаче каза, че няма
информация някой от ГЕРБ
да се е възползвал от негови предложения, нито пък
разполага с информация
дали Кирил Рашков е сред
дарителите на МВР. В понеделник пред в. “Пари”
бившият главен секретар
на МВР Николай Радулов
заяви, че слуховете са, че
т.нар. “ромски барони” даряват бензин за органите
на реда.
Не е погром

В същото време изпълняващият длъжността въ-

трешен министър смята,
че ситуацията с протестите след Катуница е пресилена от медиите. Той
похвали служителите си,
заявявайки, че тяхна е основната заслуга да няма
жертви и телесни повреди
след случките в петък и
събота в село Катуница.
От ДПС обаче реагираха
остро. Според тях нещата

са близо до извън контрол, при положение че
навън се разнасят скандирания за определени
етноси - на сапун, под
ножа и т.н. “Кой потроши
партийния офис на ДПС
в кв. “Столипиново” и
кой счупи стъклата на
джамии”, попита зам.председателят на ПГ на
ДПС Лютви Местан.

Картината е
много далеч
от информациите
за погроми
и кървави
инциденти
Веселин Вучков,
изпълняващ длъжността
вътрешен министър

Снимки марина ангелова

Трикове
“Атака” и ВМРО се възползват от безкритичността
на общината
▶ Партия “Атака” е
подала уведомление за
митинг пред сградата
на Археологическия
музей по имейл в
събота (24.09.2011) и го
е получила в понеделник
(26.09.2011). Фактически
са спазени условията
за уведомление до
общината 48 часа
преди проявата,
защото никъде в
разпоредбите на
общината не е посочено,
че заявленията трябва
да се подават само в
работни дни.
▶ Въпреки това
общинският съветник
Вили Лилков от ДСБ
изрази съмнения пред
в. “Пари” доколко
подобна практика уведомление по имейл,
е редна и доколко
може да отговори на
изискванията.
▶ Критичен е и
общинският съветник

от БСП Росен
Малинов. “По закона за
митингите трябва да
се подаде официално
уведомително писмо
- с място, дата, срок
на протеста, кой
ще отговаря и т.н.
Прави се и среща с
отговорните лица за
това в кметството.
От “Атака” не са го
направили, както
трябва, защото
смятат, че ще става,
каквото те кажат”,
коментира той и
добави, че лично ще
направи запитване на
следващата сесия на
общинския съвет. По
думите му разрешение
за безсрочен протест,
каквото твърди, че има
“Атака”, не може да даде
никой.
▶ От ВМРО пък са
формулирали искането
си за проява по доста
широк начин. Те са

поискали разрешение
за няколко точки в
София, на които да
раздават листовки и
“за други политически
дейности”. Реално от
партията събират
подписи за референдум
“против държавното
бездействие по
циганския проблем”.
▶ “Ако ще правят
подписка, то в
уведомлението
трябва да са написали
ясно това, а не че ще
раздават брошури
и че ще правят
други политически
прояви. Това показва
юридическата култура
и компетентността
на ВМРО. Това е и
чиста злоупотреба.
Искането за референдум
против държавното
бездействие по
циганския въпрос е
нон сенс”, смята Росен
Малинов.

Вили Лилков,

общински съветник от ДСБ

Странно е, че “Атака” е уведомила
Столичната община по имейл. Аз
например мога да изпратя имейл от
името на БСП за протест, но откъде общината
ще знае кой реално ще протестира. Искането
за референдум на ВМРО пък ми звучи странно.
Трябва да се постави ясен въпрос, който да
има отговори - да и не. Това по-скоро ми
прилича на декларация. Опасно е да се използва
случващото се с ромите от партиите. По улиците
през последните дни наблюдавам неадекватни
младежи, които нещо мразят. Това обаче може
да ни вкара в много страшна спирала
Иван Сотиров,

зам.-кмет по сигурността на Столичната община

Начинът, по който е формулирано
искането за референдум на ВМРО,
е много обтекаем и може да се
интерпретира различно. Те може да кажат, че
събират подписи в защита на ромите. Може
да се издаде заповед за забрана, но само ако
има безспорни доказателства, че нарушават
закона. Ако има подстрекателство на етническа
основа например, общината може да сезира
прокуратурата и съда
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Делото между „Лукойл” и митниците
е отложено за след изборите
Причината е, че все още не е готова експертизата. Новата дата е 9 ноември
Административният съд в
София отложи делото за отнетите лицензи на „Лукойл”
за 9 ноември. Причината е,
че все още не е готова експертизата, която трябва да
изясни дали измервателните уреди в рафинерията и
в терминала „Росенец” са
монтирани на изисканите
от закона места и дали е
започнато монтирането им
в законосъобразния срок.
Нужда от още време

Експертите обясняват, че са
им били нужни поне още
45 календарни дни, за да
завършат заключението си.
Делото беше образувано
след жалба на „Лукойл”
срещу решението на Агенция „Митници” да отнеме
лиценза на компанията.
Причината за отнемането
на лиценза беше, че не са
монтирани измервателните уреди на посочените
в наредба на митниците
места. Според директора на
Агенция „Митници” Ваньо
Танов обаче експертизата е
назначена, за да се протака
делото. Във вторник президентът на руската „Лукойл”
Вагит Алекперов индиректно се оплака от митниците,
като след среща с премиера
Бойко Борисов каза, че няма проблем с правителството, а с някои определени

институции.
В работен режим

Процесът е част от скандала между компанията и
митниците, който обаче
приключи безславно, след
като рафинерията продължи да работи, въпреки че
не отговаря на условията.
Междувременно пое ангажимента да монтира всички
измервателни уреди до края
на годината, което според
Ваньо Танов не е възможно.
„Лукойл” се оказа единственият голям нарушител
на наредбата, според която
бензиностанциите и безакцизните складове трябва да
са свързани с контролиращите органи.
„Лукойл” е с отнет лиценз
от 22 юли, но рафинерията
и терминалът „Росенец”
продължават да работят,
тъй като Върховният административен съд реши, че
производственият процес
може да продължи, докато
делата по същество не приключат. Административният съд все още не е решил
дали да изпрати допитване
до Съда на Европейския
съюз за това дали нормата
на Закона за акцизите и
данъчните складове, която урежда измервателните
уреди, не противоречи на
европейската практика. 

▶Адвокат на „Лукойл” по делото е Андрей Делчев, председател на Българската петролна и газова асоциация
Снимка Марина Ангелова

България е на 13-о място в Европа
по строителство на молове
До края на 2012 г.
се очаква да бъдат
завършени 181.5
хил. кв. м нови
площи в търговски
центрове, показва
анализ на консултантска компания
Cushman&Wakefield

през който собствениците
на проектите и наемателите търсеха печелившата
формула за своя бизнес и
преосмисляха плановете
си за развитие”, коментира
Димитър Киферов, мениджър „Търговски площи”
във Forton International.
Страната ни е била една
от деветте в Европа, в които
през първото полугодие на
2011 г. не са завършени нови молове. В други държави
обаче се забелязва осезаемо
покачване на общите обеми
- повече от 2.1 млн. кв. м
са новите готови площи
в европейските държави
през изследвания период.
Общо 71 нови търговски
центъра са отворили врати
от началото на годината,
сочи анализът. Така общият обем площи в Европа
към момента се равнява на
135.1 млн. кв. м.

България е 13-а в Европа
по строителство на молове
според класация за площи в
търговски центрове в процес на изграждане до края
на 2012 г. Това показват
данни от анализ на моловете в Европа на международната консултантска компания Cushman&Wakefield,
разпространен от стратегическия партньор на фирмата за България и Македония Forton International.
181 500 кв. м нови площи
в търговски центрове се
очаква да бъдат завършени
в страната.
Глътка въздух

В момента България заема 30-о място по налични
търговски площи на 1000
души население с 67.5 кв.

Добри очаквания
снимка Боби Тошев

м/1000 души, което е значително по-ниска цифра
от средната за Европа - 240
кв. м/1000 души, се отбелязва в анализа. „След като

през предходната 2010 г.
страната ни беше в Топ 5
на страните с най-голям
обем новооткрити площи
в търговски центрове, през

2011 г. в България не отвори врати нито един нов
търговски център. Това
на практика е „глътка въздух за пазара” - период,

През второто полугодие на
2011 г. се очаква още по-голям обем проекти да излязат на пазара - 4.6 млн. кв. м.
Към края на 2011 г. пазарът
ще се сдобие с 26% повече
площи, отколкото е имало

през предходната 2010 г.
Русия и Турция са страните
с най-голям обем новооткрити търговски центрове.
Над 375 000 кв. м нови
търговски площи са вече на
разположение на руснаците,
докато близо 340 000 кв. м
са били открити от началото
на годината в югоизточната
ни съседка. По площи в
процес на изграждане двете
страни също заемат водещи позиции в класацията
на Cushman&Wakefield те формират общо 41% от
всички строящи се на Стария континент обеми. Близо
3 млн. кв. м ще бъде площта
на новите молове в Русия
през следващата година и
половина, докато в Турция
се очаква квадратурата на
новите молове да достигне
1.37 млн. кв. м.
Инвестициите в търговски центрове в Европа през
първото полугодие на 2011
г. се равняват на 19.8 млрд.
EUR, показват още данните на Cushman&Wakefield.
Тази сума е с 4% по-ниска
в сравнение с предходните
6 месеца, но с 9% по-висока
спрямо същия период на
2010 г. 
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ОССЕ ще наблюдава прозрачността
на изборите
мисията е да направи оценка на провеждането на вота
съобразно международните принципи за демократични избори, принципите
на ОССЕ и националните
стандарти.

21

▶ експерти и
наблюдатели от 15
страни от ОССЕ ще
участват в мисията

Наблюдение
без намеса

“Не се интересуваме от резултатите от изборите, а от
това процесът по време на
изборите да бъде прозрачен и да отговаря на стандартите на ОССЕ”, обясни
Жданович. Това означава,
че изборите трябва да дават равен достъп на всички, да бъдат справедливи и
безпристрастни. “Нашата
роля е да наблюдаваме и
да докладваме, а не да се
намесваме”, каза още ръководителят на мисията.

Това е петата мисия
в България на Офиса
за демократични
институции и
човешки права
Предстоящите през октомври президентски и местни
избори в България ще бъдат
наблюдавани от 21 представители на 15 страни на Организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа

(ОССЕ). От два дни в София е отворен Офисът за
демократични институции
и човешки права (ОДИЧП)
към ОССЕ. Ръководител
на ограничената мисия е
Вадим Жданович.
Това е петата мисия на
ОДИЧП в България от
1997 г. насам. Поканата за
наблюдение на изборите
през октомври e била изпратена от Министерството на външните работи на

20 юни. “Демокрацията
е непрестанен процес и
наблюдението на изборите
е важна част от него”, каза
Жданович. По думите му
предстоящите избори ще
бъдат важен тест за ангажимента на България да провежда демократични избори. Това са първите избори,
които ще бъдат проведени
по новата правна рамка,
обясни още ръководителят
на мисията.

Наблюдатели и
експерти

Основният екип, който ще
бъде базиран в София, се
състои от 11 експерти. В
края на седмицата ще пристигнат и 10 дългосрочни
наблюдатели, които ще бъдат разположени в различни райони в страната. Те
ще посетят избирателните
секции, за да проследят
процедурното протичане
на изборния ден. Целта на

Резултати и доклади

Преди провеждането на
изборите мисията ще изготви междинен доклад, а
в деня след вота е предвидена пресконференция, на
която ще бъде представено
официалното становище по
предварителните заключения и изводи. Окончателният доклад с препоръки
ще бъде публикуван до осем
месеца след приключване
на изборния процес. 

Не се
интересуваме от
резултатите от
изборите, а от
това процесът
по време на
изборите да бъде
прозрачен
Вадим Жданович,
ръководител на Ограничената
мисия за наблюдение на изборите
на ОССЕ

Бизнес климатът е без промяна през септември
Несигурната
икономическа среда
и недостатъчното
търсене
продължават да са
основната спънка за
бизнеса
Общият показател на бизнес климата през септември 2011 г. запазва нивото
си от предходния месец,
като понижение на показателя се отчита единствено в строителството.
Това показват резултатите
от последните анкети на
Националния статистически институт (НСИ).
Добро развитие, но
недобри очаквания

През септември показателят за бизнес климата
в промишления сектор е с
0.2 пункта над равнището

Основните
проблеми
за развитието
на бизнеса
в отрасъла
продължават
да бъдат
несигурната
икономическа
среда

си през август, отчитат
от НСИ. Регистрира се
известно подобрение на
осигуреността на производството с поръчки от
чужбина, което обаче не е
съпроводено с увеличени
очаквания за дейността
на предприятията през
следващите три месеца.
По-скоро отражението е в
намаляване на равнището
на запасите от готова продукция. Според анкетираните основните проблеми
за развитието на бизнеса
в отрасъла продължават
да бъдат несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене, които
през септември засилват
отрицателното си въздействие.
Без оптимизъм в
строителството

Най-песимистични отговори са давали работещите в строителството,
поради което показателят
за бизнес климата в този
сектор спада с 1.4 пункта. Главната причина е
изместването на очакванията на предприемачите
за бизнес състоянието на
предприятията от “подобро” към запазване на
същото бизнес състояние
през следващите шест
месеца. Подобни по-резервирани очаквания се
наблюдават и по отношение на строителната

Снимки емилия костадинова

активно ст, информира
НСИ. Що се отнася до
оценките за настоящата
активност на строителните предприятия, балансовата стойност на
показателя, макар и с известни колебания, трайно
се покачва, достигайки
най-високата си точка от
февруари 2009 г. насам.
През септември анкетата
в строителството отчита

и увеличение на броя на
клиентите със закъснения
в плащането.
Бизнес климатът при
търговията на дребно не
отчита промяна, а очакванията за продажбите и
поръчките към доставчиците през следващите три
месеца остават оптимистични. Основният фактор,
затрудняващ бизнеса, отново е несигурната иконо-

мическа среда. През септември рязко се засилват
финансовите проблеми на
предприятията, като само
за един месец относителният дял се повишава от
15.3 на 45.2%.
През септември бизнес
климатът в сектора на
услугите отбелязва леко
покачване от 0.6 пункта
в резултат на малко подобрите оценки на ме-

ниджърите за настоящото бизнес състояние на
предприятията. По-благоприятни са и оценките
за настоящото търсене на
услуги, но очакванията за
следващите три месеца
са по-песимистични. В
никои от секторите не се
предвижда повишаване
на продажните цени през
следващото тримесечие.
Филип Буров
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ЕК одобри въвеждането на данък върху
финансовите транзакции от 2014 г.
Барозу:
ЕС се изправя
пред най-голямото си предизвикателство
▶ Ръководителят на
Европейската комисия Жозе Мануел Барозу
заяви пред евродепутатите, че Гърция ще
остане в еврозоната,
но съюзът е изправен
пред "най-голямото си
предизвикателство". В
годишното си обръщение "За състоянието на
съюза" Барозу призова
за търпение по отношение на гръцката дългова криза, като предупреди, че "това не е
спринт, а маратон".
▶ Коментарът на Барозу за оставането на
закъсалата балканска
страна в еврозоната
бе посрещнат с аплаузи в Европейския парла-

Новият налог трябва да
пълни хазната на съюза с около 57 млрд.
EUR годишно
Европейската комисия одобри плана за въвеждане
данък върху финансовите
транзакции от 2014 г., който
беше представен от председателя на европейската
комисия Жозе Мануел Барозу в годишната му реч "За
състоянието на съюза" пред
Европейския парламент.
Предложеният данък ще
бъде в размер от 0.1% за

облигациите и акциите и
0.01% за дериватите. Данъкът е насочена към банки,
инвестиционни посредници,
застрахователни компании,
пенсионни фондове, брокери
и хедж фондове, наред с други видове на финансовите
дружества, поясняват от ЕК.
Според комисията данъкът
"ще гарантира, че финансовият сектор допринася
равностойно по време на
фискалната консолидация".
Време е да се върне
услугата

Предвижда се новият налог

да бъде въведен в целия
ЕС от 2014 г. Въвеждането
обаче трябва да бъде одобрено с единодушие, което
означава, че всяка страна
членка ще може да наложи вето на предложението. "През последните три
години страните членки
на ЕС представиха на финансовия сектор помощи и
осигуриха гаранции за 4.6
трилиона EUR. Днес дойде
време финансовият сектор
да върне дълга си към обществото", заяви Барозу
при представянето на плана
пред ЕП.

Съмнения

Въвеждането на налога
трябва да ограничи спекулативните операции и
ще попълни европейския
бюджет с 57 млрд. EUR
годишно. Проектът за облагане на финансовите транзакции предизвика бурен
дебат в ЕП. Според мнозина евродепутати подобен
инструмент може да доведе
до положителен резултат
само ако бъде наложен в
целия свят. Барозу изрази
подкрепа и за емитирането
на съвместни еврооблигации, но само след като стра-

ните от еврозоната одобрят
засилване на съвместната
икономическа политика.
Опитомяване
на пазара

Според мотивите на ЕК за
въвеждането на данъка една координирана рамка на
равнище ЕС би спомогнала
за изграждането на по-стабилен вътрешен пазар на
финансовите услуги, тъй
като ще се избягва изкривяването на конкуренцията
и ще се насърчава непоемането на прекомерен риск
при търгуването на ценни

Нови протести и данъци в Гърция
До края на седмицата
трябва да бъдат подновени преговорите с
кредиторите за поредния транш от спасителния заем
Нова вълна от протести заля
Гърция, след като парламентът прие поправка в законопроект, която предвижда
налагането на извънреден
данък върху недвижимата
собственост. Промяната мина
на косъм при гласуването,
като управляващата партия
ПАСОК събра в негова подкрепа 155 гласа от 300-членния парламент, като против
се обявиха 142 народни представители.
Правителството се надява
данъкът, който ще бъде в сила
до 2014 г., да увеличи бюджетните с постъпления с 2 млрд.
EUR до края на годината.
Всеки, който не плаща новия
данък върху собствеността,
рискува електричеството на
имота му да бъде спряно.
Съпротива

Данъкът е една от редицата

Снимки Bloomberg

сурови мерки, които Атина
налага в опитите си да намали бюджетния си дефицит.
Приемането му се посрещна
с нови протести на площад
"Синтагма" пред сградата на
парламента, за чието разпръс-

кване полицията употреби
сила и сълзотворен газ.
Поредните икономии, обявени през последните дни от
управляващите, доведоха и до
поредица от стачки. Продължава стачката на служителите

в обществения транспорт,
макар гръцкият съд да излезе
с решение, че стачката на служителите в атинското метро
е незаконна. Служителите в
таксиметрови компании също
обявиха двудневна стачка,

протестират и данъчните, и
митническите служители.
Оценка на усилията

Протестите са в навечерието на поредната проверка от
страна на международните

мент в Страсбург. "Гърция трябва да изпълни задълженията си
цялостно и своевременно. На свой ред останалите членки на еврозоната поемат ангажимент да подкрепят
Атина и една друга",
добави Барозу.
▶ Говорейки за мащаба
на кризата, ръководителят на ЕК констатира, че ЕС е изправен
и пред най-голямото
предизвикателство
в историята си. Според него обаче е едновременно възможно и
нужно то да бъде преодоляно. Барозу призова за по-силно централно управление на
ЕС, тъй като според
него алтернативата е
"повече фрагментация".
"Смятам, че това ще
бъде кръщение с огън за
едно цяло поколение",
емоционално коментира той.

книжа. "Тя ще бъде и силен импулс за въвеждането
на такъв данък в световен
мащаб", заявяват още от
комисията.
"С данъка върху финансовите сделки ще се предотврати укриването на данъци и двойното данъчно
облагане, като също така
ще се сведе до минимум изкривяването на конкуренцията в рамките на единния
пазар на ЕС", убедени са
още от комисията и посочват, че въвеждането му се
подкрепя от 65% от европейците. 

кредитори. Представители на
т.нар. "тройка", съставена от
Европейската комисия, Европейската централна банка
(ЕЦБ) и Международния
валутен фонд (МВФ), трябва да оценят дали усилията
на Атина са достатъчни за
по-нататъшно отпускане на
траншовете от спасителните заеми за страната.
Очаква се разговорите с
официалните представители да започнат в Атина в
четвъртък. Те трябва да решат дали Гърция да получи
поредния транш от 8 млрд.
EUR от 110-милиардния
спасителен пакет, одобрен
през лятото. По-рано гръцкото правителство обяви, че
ако не получи средствата,
ще изпадне в неплатежоспособност след средата на
октомври.
На срещата с германския
канцлер Ангела Меркел в
Берлин Георгиос Папандреу
заяви, че страната му полага
свръхчовешки усилие, за да
намали дълга си. Той изрази
увереност, че страната му
ще изпълни задълженията
си и от 2012 г. бюджетът ще
е без първичен дефицит. 
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Сделка

1.645

▶ млн. лв. достигна оборотът с книжа на извънрегулирания пазар
на БФБ

Компании
и пазари

Райфайзенбанк ще купува
златни изделия от частни лица

Бижутата ще може да се ползват и като залог за бърз кредит
Райфайзенбанк излиза
на пазара на златните
бижута. Банката започва да изкупува златни
и сребърни изделия от
физически лица. Според
изпълнителния директор на Райфайзенбанк
Момчил Андреев новият
банков продукт е начин
за привличане на нови
клиенти и разширяване
на пазарните им позиции.
“Златото е и част от активите на много домакинства у нас”, допълни той.
Райфайзенбанк е първата
банка, която предлага подобна услуга.
Какво трябва да е
златото

Чрез специална рентгенова апаратура пробата,
примесите и теглото на
артикулите ще бъдат измервани, а цената ще е
съобразена с котировките
на металите на световните борси.
Ще се изкупува само
жълто злато. Изделията
трябва да бъдат над 12
карата, да нямат камъчета
по тях и да не са част от
културно-историческото
наследство на страната.
“След като предложихме
възможността за обратно изкупуване на златни
кюлчета и монети, закупени от нас, сега Райфайзен става първата банка у
нас, която започва изкупуването на други златни
и сребърни изделия от
физически лица”, коментира Момчил Андреев.
Изкупените ценни метали
няма да се съхраняват, а
ще бъдат изпращани в рафинерия за претопяване.

След като
предложихме
възможността
за обратно
изкупуване на
златни кюлчета
и монети,
закупени от нас,
сега Райфайзен
става първата
банка у нас,
която започва
изкупуването
на други златни
и сребърни
изделия от
физически лица
Момчил Андреев,
изпълнителен директор на
Райфайзенбанк

Снимка боби тошев

Борсово търгувани
фондове

Също така клиентите на
банката могат да инвестират в т.нар. борсово
търгувани фондове, базирани върху злато. Според
Александър Леков, изпълнителен директор на
“Райфайзен асет мениджмънт”, пазарът на борсово търгуваните фондове
е претърпял динамично
развитие в последните
години и са изключител-

но удобни за диверсификация на портфейлите.
По думите му дълговата
криза също много е допринесла за растежа им.
Обратно изкупуване

Потребителите могат и да
си купят инвестиционно
злато, което е купено от
Райфайзен Централбанк
Австрия. То е под формата на златни кюлчета и
монети, които са отсечени
в Австрийския монетен

двор. Има възможност
за обратно изкупуване
на златните кюлчета и
монети, закупени чрез
нея. Те ще се съхраняват
в сейф на Райфайзен Централбанк Австрия АГ и
няма да бъдат доставени
физически на клиента.
Инвестиционно
злато

За момента желаещите
могат да продадат бижутата си само в един

от офисите на Райфайзен в София, където е и
апаратурата за оценяване
и анализ на металите.
Според Андреев има още
до три града в България,
където биха сложили подобни машини, но първо
е нужно да се прецени
интересът на потребителите и като цяло как ще
потръгне услугата. Обект
на продажба може да бъде
и инвестиционно злато монети с проба 900/1000

и по-висока, които са отсечени след 1800 г., както
и златни кюлчета с проба 995/1000. Райфайзен
изкупува и изделия от
жълто злато, които не са
инвестиционно злато с
проба 499.9/1000 (12 карата) и по-висока - например бижута. Освен злато
клиентите могат да продадат и изделия от сребро
с проба от 900/1000 или
по-висока.
Ивана Петрова

“Монбат” отчете 5.6% ръст на печалбата през август
Дружеството
възстановява
претърпяната през
юли загуба
“Монбат” АД и “Монбат
Рисайклинг” ЕАД са реализирали консолидирана
нетна печалба за август
2011 г. е 1.97 млн. лв.,

става ясно от обявената
от дружеството финансова
информация. Печалбата
представлява ръст от 5.6%,
сравнено с реализираната
печалба на индивидуална
база от “Монбат” АД за
същия период на миналата
година. Двете дружества
отчитат до август тази
година нетни приходи от

продажби в размер на 19.4
млн. лв., което представлява спад от 23.8%, сравнено с нетните приходи от
продажби на “Монбат” АД
на индивидуална база през
август 2010 г.
Възстановяване

Дружеството е възстановило претърпените през

юли загуби в консолидираната печалба. Тогава
въведените по-строги изисквания за измененията
в Закона за отпадъците
доведоха до близо 70%
спад в доставките на суровини за преработка в
“Монбат Рисайклинг”.
Данните за първите осем
месеца на годината сочат,

че “Монбат” АД и “Монбат Рисайклинг” ЕАД
имат консолидирани нетни приходи от продажби
в размер на 134.7 млн. лв.,
което представлява ръст
от 12.50%, сравнено с
резултатите на “Монбат”
АД на индивидуална база
за същия период на миналата година.

Печалба

Дружествата са отчели печалба преди облагане с данъци в размер на 14.7 млн.
лв., което е ръст от 1.85% в
сравнение с реализираната
от “Монбат” АД печалба
преди облагане с данъци
на индивидуална база за
същия период на 2010 г.
Ивана Петрова
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10 компании и пазари

EК отвори очи за проблема
Брюксел започна проверки в
офисите на газови фирми по
подозрения за злоупотреба с
монополно положение
Европейската комисия започна най-мащабната досега проверка за монополни
практики в газовия сектор.
Представители на комисията са претърсили над 20
офиса в 10 държави от Централна и Източна Европа,
включително и България.
Сред проверяваните компании са руският енергиен
гигант “Газпром” и негови
дъщерни дружества и търговски партньори. Макар че
досега Брюксел е провеждал няколко антимонополни разследвания в отделни
газови компании в Западна Европа, това е първото
проучване, което включва
и доставчиците нагоре по
веригата.
Съмнения

Изненадващите проверки
са били направени в компании, които или са заподозрени в неконкурентни
практики, или може да имат
информация за такива нарушения. Според официална
информация от ЕК става
дума за сегментация на пазара, създаване на пречки за
достъп до мрежата, възпрепятстване на диверсифицирането на доставките и
налагането на неоправдано
високи цени. Всички проверки са били извършени
в сътрудничество със съответните национални органи. От Комисията за защита
на конкуренцията потвърдиха за в. “Пари”, че техни
представители участват в
операцията, но препратиха
за повече информация към
Брюксел. Говорителят на
ЕК Амелия Торес отказа да
посочи кои са засегнатите
компании. От комисията
само уточниха, че е рано
да се правят изводи за нарушения на европейските
антимонополни закони и че
това са предварителни проверки, въз основа на които
ще се реши дали да започне
разследване. В случай че
бъдат установени нарушения, органите на ЕК по
конкуренцията имат право
да наложат сериозни глоби
на съответните компании.
По света...

Междувременно отделни
компании излязоха със съобщения, че са сред проверяваните. Представителите
на ЕК са претърсили офисите на австрийските OMV,
Econgas и Centrex, полската
PGNiG, както и на германските E.ON Ruhrgas и RWE.
От RWE коментираха, че
инспекцията е свързана с
“последващо разследване за
евентуални неконкурентни
клаузи в договорите за доставка на газ” с “Газпром”.
От руската компания по-

твърдиха, че те и техни дъщерни дружества са обект
на проверка, включително
Gazprom Germania и Vemex
в Чехия. “Тези проверки
са стандартна практика в
рамките на европейските
правила за конкуренция”,
коментираха от “Газпром”.
Вярно е, че между 2007
и 2010 г. ЕК е проучвала
отделни газови компании в
Западна Европа, сред които
E.ON, италианската ENI и
френската Gaz de France,
но сегашното разследване
определено е доста по-масирано. “Такива проверки
оттук нататък ще бъдат нещо обичайно. Важното е,
че ЕК вече не може да бъде
държана изолирана и тя
ще присъства във всички
преговори”, коментира бившият посланик на България
в Русия Илиян Василев.
... и у нас

Проверката в България обхваща Български енергиен
холдинг и двете дъщерни
дружества “Булгаргаз” и
“Булгартрансгаз”, както и
частни компании, казаха
от холдинга. Оттам подчертаха, че това не означава, че има нарушение на
антитръстовите правила, и
припомниха, че българската държава многократно е
поставяла въпроса за намиране на решение за задължителното обявяване на
свободните капацитети по
транзитните газопроводи,
които в момента са предмет на конфиденциалност
в договорите с “Газпром”.
От “Овергаз” също съобщиха, че са били посетени
от представители на ЕК във
връзка с проверката, която се прави в 10 държави.
Освен това е бил разгледан
и сигналът за злоупотреба
с монополно положение
на българския газов пазар,
който фирмата подаде, след
като “Булгартрансгаз” мълчаливо й отказа достъп до
газопреносната мрежа.

основен доставчик на синьо
гориво в страната и възпрепятства либерализирането на пазара. Енергийната
сигурност е ключов приоритет и за Полша, която в
момента председателства
Съвета на ЕС. Варшава обаче нееднократно е подчертавала, че независимостта
на Европа от енергийните
ресурси на Русия има много по-широки измерения.
Това ще накара Москва да
промени политическото си
поведение и правилата в
международните отношения вече няма да се определят едностранно.
Иглика Филипова
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▶ са държавите в
Централна и Източна
Европа, където
представители на
антимонополните органи
на ЕК проверяват офисите
на газови компании

Блиц Илиян Василев, бивш посланик на България в Русия

Руската компания активно
да постигне двустранни
ЕК вече не може
да бъде държана
изолирана и тя ще
присъства във всички
преговори
▶ Господин Василев, защо
проверката на ЕК се прави сега?

Политическо
поведение

Русия осигурява около една четвърт от нуждите на
Европа от синьо гориво.
ЕС отдавна се опитва да
либерализира пазара, което не само ще помогне за
понижаване на цените, но
и ще гарантира сигурност
на доставките. През 2009 г.
пререканията между Русия
и Украйна за условията за
пренос оставиха част от
Стария континент без газ
точно в средата на зимата.
По-рано тази година пък
Литва официално се оплака
на Брюксел, че “Газпром”
злоупотребява с господстващото си положение на

Снимка емилия костадинова

- Има няколко фактора.
Първо, есенният и предесенният период обикновено
са активни за преговорите
с “Газпром” по дългосрочните доставки. Във втори
план до края на септември
предстои Азербайджан да
избере най-добрите условия от отделните проекти
по южния коридор, за да
пусне своя природен газ
през тях. Т. е. навлизат в
решителна фаза проектите по южния коридор и
ЕК иска да осигури равно
третиране на всички газопроводи, включително
“Южен поток” да отговаря
на стандартите, по които
ЕК смята, че трябва да се
работи. Това са изисквания
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“Газпром”
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Малък акционер заигра с
Ершов и блокира „Петрол”
Софийският градски
съд е спрял вписвания
в Търговския регистър
на решенията от
общо събрание на
акционерите за
привличане на дълг
преди изплащането на
еврооблигации
Малък акционер, който разполага с 0.000015% от капитала на „Петрол”, заигра
с Денис Ершов и блокира
решенията в дистрибутора
на горива. По жалба на
акционера Софийският
градски съд (СГС) е спрял
вписвания в Търговския
регистър на решенията от
общо събрание на акционерите в „Петрол”. Това показва справка в партидата
на публичното дружество в
Търговския регистър.
На него акционерите решиха да овластят съвета на
директорите и изпълнителния директор за привличане
на дълг чрез заем, дългови инструменти, мецанин
финансиране, продажба и
обратно изкупуване на активи или чрез друг способ,
както и промени в устава на
компанията.
Блокиране
на решенията

Освен че е блокирал впис-

ванията на тези решения
в регистъра, акционерът
Александър Каиков, който се представлява от адвоката на Денис Ершов,
е завел дело и за прогласяване на нищожност на
тези решения.
Новите решения на съда
отново дават малка преднина за Денис Ершов в
процесуалната му борба с
Митко Събев за контрола
на „Петрол” и групата
от компании. В предния
„кадър” от сериала Събев получи предимство
благодарение на решение
на Върховния касационен съд, който върна по
местата им шефовете на
компаниите от групата
- Орлин Тодоров, Светослав Йорданов и Йордан
Георгиев, които бяха отстранени от длъжност с
решение на СГС по жалба
на Ершов и Александър
Мелник.
„Има такова дело, но
не мога да коментирам
юридическите теми”, каза
за в. „Пари” членът на
управителния съвет на
„Петрол” Иван Костадинов.
За покриване
на дълга

Решенията на общото събрание бяха необходими,
за да може мениджмънтът
на дистрибутора на горива

да започне процедура по
привличане на средства, с
които да покрие дълга си
от падежиращите след няколко седмици облигации.
„Една от важните задачи
пред компанията е именно
осигуряването на финансиране на облигациите. В
процес на договаряне на
условията сме, които предстоят съвсем скоро да бъдат
финализирани”, казаха за
в. „Пари” от „Петрол”.
В отчета за шестмесечието на компанията пролича,
че компанията и в момента
изкупува свои облигации
с цел да намали дълга си.
„В случая не можем да говорим за стратегия, а за
наличие на благоприятни
пазарни условия, в резултат на които са осъществени сделки по изкупуване
на собствени облигации”,
обясниха това поведение
за в. „Пари” от „Петрол” и
допълниха, че на този етап
нямат намерения за следващи такива действия.
Решението на СГС отваря нова фронтова линия в
спора между Ершов и Събев за контрол над групата
„Петрол”. В дружеството
предстои да се свика и ново
общо събрание на акционерите, на което по предложение на управителния
съвет ще бъдат гласувани
нови промени в устава на
компанията. 

Снимка bloomberg

се опитва
договорености
по европейската директива
за осигуряване на равен
достъп на трети страни до
определено количество капацитет на тези газопроводи, условията на търговия
и изобщо целия комплекс
от отношения, които касаят
регламентацията на търговията и преноса на природен газ от алтернативни
източници. Поради тази
причина те в този момент
започват проверка на газовите компании, тъй като не
е тайна, че в последно време “Газпром” рязко активира опитите си да постигне
двустранни договорености,
да постави ЕК пред свършен факт. Това очевидно
се смята за неприемливо и
комисията реагира.

договорите за доставка.
“Булгартрансгаз” за това, че осигурява или не
осигурява равен достъп
до транзитната мрежа. В
този смисъл имаше едно
дело на “Овергаз”, която
се оплакваше, че “Булгартрансгаз” не й дава
достъп. “Овергаз” пък ще
бъде проверявана за нейните сделки и за т. нар.
unbundling (ефективно
отделяне), при което компаниите трябваше да обособят своя интерес и ако
се занимават с търговия,
да излязат от преноса, ако
произвеждат също. Всяка
една от тези компании има
различна специфика. Това
е много добра новина за
потребителите.

▶ Кои компании в България
може да попаднат във
фокуса на проверката?

▶ От “Газпром” коментираха, че проверки в
различни компании се
правят още от 2007 г.
Това обаче не изглежда
ли доста по-различно и
мащабно?

- “Български енергиен
холдинг”, “Булгаргаз”,
“Булгартрансгаз” и “Овергаз”, всяка от тях по своята
част. “Булгаргаз”, разбира се, ще се проверява за

- Проверки, разбира се,
че се правят формално,

от много отдавна. Въпросът е какво се проверява и
понеже в този момент се
проверява съответствието
с антимонополната регулация в ЕС, не може да се
каже, че досега е имало
толкова масирана проверка
в целия ЕС. Разбира се,
“Газпром” вероятно гледа
да не се придава прекалено
голямо значение на тези
проверки, но това е нормално. Такива проверки
оттук нататък ще бъдат
нещо обичайно. Важното
е, че ЕК вече не може да
бъде държана изолирана и
тя ще присъства във всички
преговори или в качеството
си на контрольор, или като
пряк участник дори. Тъй
като не е тайна, че много
от страните в Централна и
Източна Европа се обръщат
към ЕК с призиви основните, рамковите условия
в договорите за пренос и
продажба да бъдат договаряни в пряк диалог между
Русия и ЕК, за да не се
противопоставят отделните
договори един на друг. 

снимка марина ангелова
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12 пазари
Число на деня

Регионални
индекси

Световни индекси Повишение
Американските акции започнаха търговиSAP
ята със спад

Обем

Бенчмаркът на БФБ се повиши

Sofix: 350.98

+0.75%

Основният македонски индекс поскъпна

MBI10: 2183.97

+0.87%

Основният индекс в Сърбия отчете
лек спад

BELEX15: 599.66

Dow Jones: 11 162.04

80 986

-0.26%

Германският индекс регистрира
силен спад

DAX: 5524.53

-1.85%

Японският измерител се оцвети в зелено

▶акции на “Адванс Терафонд” АДСИЦ бяха изтъргувани на
БФБ, като цената им се понижи минимално

-1.45%

Понижение
Heidelbergcement

Nikkei 225: 8615.65

+0.07%

0.86% 3.69%
▶ до 38.16 EUR поскъпнаха
акциите на германската
компания

▶ до 27.44 EUR поевтиняха
акциите на циментовия
производител

Русия ще инвестира 574 млн. USD
за повишение в износа на жито
Отпадането на
забраната за износ
преди няколко месеца
доведе до успокояване
на цените на житото
Русия скоро отново ще стане вторият по големина износител на пшеница в света,
след като през следващите
четири години планира да
увеличи капацитета на търговските си пристанища с
67%. Правителството и частни компании инвестират 574
млн. USD в развитието и
строежа на нови терминали
в Балтийско и Черно море,
както и по реките в страната. Това е опит да бъдат
прекратени задръстванията,
които понякога карат влакове да чакат със седмици,
за да разтоварят стоката си.
Предлагането се увеличи
вследствие на наложената
от министър-председателя
Владимир Путин забрана
за износ, целяща да съхрани
руското жито след най-тежката суша от половин век
насам. Превръщането на Русия в голям доставчик може
да доведе до спадането на
глобалните цени на зърното,
смятат търговци. Ако плановете за разширяване бъдат изпълнени, Русия може
дори да стане най-големият
износител.
Страната се стреми отново
да стане водещ доставчик

▶Новите инвестиции може да увеличат товарния капацитет на страната до 42 млн. тона през 2014 г. от 25 млн. тона тази година
Снимка bloomberg

на стоката около три десетилетия, след като цената
на вноса почти докара Съветския съюз до ръба на
банкрута през 80-те години
на миналия век.
Износът започна да расте
през 2000 г. и до 2002 г. страната стана една от трите най-

големи износителки в света
според базирания в Лондон Международен зърнен
съвет. Този сезон страната
може да достави 12% от глобалното предлагане на жито,
което я поставя на четвърто
място. Новите инвестиции
може да увеличат товарния

капацитет на страната до 42
млн. тона през 2014 г. от 25
млн. тона тази година. Поголемият брой терминали
ще намалят скритата цена на
пшеницата с поне 15 USD на
тон, тъй като износителите
няма да се налага да плащат
за забавени товари, смята

Игор Павенски, главен пазарен анализатор в "Русагротранс", най-големия железопътен превозвач на зърно
в Русия. Според него скоро
страната ще може да продава жито с 8 USD по-евтино
от световните цени. По-ниските логистични разходи

ще помогнат на търговците
да достигнат до нови пазари.
Според Павенски до 2020
г. Русия може да снабдява
Азиатско-Тихоокеанския
регион с около 4 млн. тона
жито, а още 2 млн. тона ще
изпраща в Южна Америка и
Куба.

Корпоративни съобщения и обяви на държавни институции
Фирма “Навибулгар сървисес” ЕООД
търси да назначи ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Изисквания към кандидата:
*Завършено висше икономическо образование
*Стаж в областта на счетоводството от 2 до 8 години
*Опит на длъжността главен счетоводител минимум 3 години
*Владеенето на английски език е задължително
*Познаване на счетоводно и данъчно законодателство
* Отлично познаване на нормативната база в областта на счетоводството и данъчната политика
* Отлична компютърна грамотност
*Способност за работа в екип
*Способност за работа под напрежение
Автобиографии се приемат до 10.10.2011г. в сградата на Параходство
“БМФ” АД- Бул.”Приморски” 1, лице за контакт: М. Борисова вътр.
тел: 435

Корпоративни съобщения и обяви
на държавни институции
Цена за публикация:
0.66 лв./колон мм/ без ДДС

За допълнителна информация и заявки:
тел.02/4395 822, e-mail: reklama@pari.bg

ДО Облигационерите на “Индустриален холдинг България” АД
РЕШЕНИЕ
за увеличение на капитала на “Индустриален холдинг
България” АД чрез конвертиране на конвертируеми
облигации от емисия ISIN код BG2100024087,
съгласно Проспект за публично предлагане на
конвертируемите облигации, потвърден с Решение на
КФН №1127-Е/28.08.2008г.
На заседание проведено на 28.09.2011г., Управителният съвет на “Индустриален холдинг България” АД, с одобрението на Надзорния съвет, приема
решение, на основание чл.195 от Търговски закон, да увеличи капитала на
“Индустриален холдинг България” АД /”Дружеството”/ чрез превръщане
в акции на конвертируеми облигации от емисия ISIN код BG2100024087,
съгласно Проспект за публично предлагане на конвертируемите облигации,
потвърден с Решение на КФН №1127-Е/28.08.2008г., а именно:
1. С цел осигуряване на правата на притежателите на конвертируеми
облигации да превърнат облигациите си в акции, капиталът на Дружеството да бъде увеличен, на осн.чл.195 от Търговския закон, с до 2 626 530 /два
милиона шестстотин двадесет и шест хиляди петстотин и тридесет/
лева чрез издаване на до 2 626 530 /два милиона шестстотин двадесет и
шест хиляди петстотин и тридесет/ броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас. Увеличението на капитала ще се извърши чрез
конвертиране на до 216 496 /двеста и шестнадесет хиляди четиристотин
деветдесет и шест/ броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно
прехвърляеми и необезпечени облигации, с номинална и емисионна стойност
100 /сто/ лева всяка, в до 2 626 530 /два милиона шестстотин двадесет и
шест хиляди петстотин и тридесет/ броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 /един/ лев и

емисионна стойност 8.2425 /осем цяло две хиляди четиристотин двадесет
и пет/ лева.
2. Определят следния ред, срок и условия за извършване на конвертирането на облигациите в акции:
2.1. Конвертирането на облигациите ще се извърши на датата на падежа
на емисията, а именно на 29.10.2011г.
2.2. Конвертирането ще се извърши в следното съотношение: 1 /една/
облигация за 12.132 /дванадесет цяло сто тридесет и две/ акции или при
конверсионна цена на една акция 8.2425 /осем цяло две хиляди четиристотин
двадесет и пет/ лева.
2.3. Акции от предстоящото увеличение на капитала на Дружеството могат да запишат облигационерите на Дружеството към 11.10.2011 година.
2.4. Срокът за подаване на заявления за записване на акции срещу конвертиране на облигации е от 13.00 часа на 12.10.2011г., до 17.00 часа на 14.10.2011
година.
2.5. Записването на акции срещу конвертиране на облигации ще става чрез
подаването на адреса на управление на инвестиционния посредник - „Алианц
Банк България” АД, град София, бул. „Княгиня Мария Луиза” №79, на изрично
писмено заявление от правоимащите лица.
2.6. В случаите, в които заявлението се подава от пълномощник, последният следва да се легитимира с изрично писмено пълномощно с нотариална
заверка на подписа на упълномощителя.
2.7. Едновременнно с подаването на заявлението за записване на акции,
облигационерите подават пред инвестриционния посредник и нареждане за
блокиране на облигациите, заявени за конвертиране.
3. В срок до 24.10.2011г. Управителният съвет ще констатира:
• поименно кои облигационери са изявили воля да конвертират и съответно каква част от притежаваните от тях облигации (всички или само
част);
• точния размер на увеличаването на капитала чрез превръщане на
конвертируеми облигации в акции.
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финанси 13
Интервю Доц. д-р Ирена Мишева, декан Академична програма “Застраховане, финанси и счетоводство”, Висше училище по застраховане и финанси

Застрахователната култура у
нас се повишава, макар и бавно
Маркетинговите стратегии
на застрахователите трябва
да засилват разяснителната
дейност сред гражданите
▶ Доцент Мишева, какви
са причините за ниския
интерес към застраховките и липсата на застрахователна култура
у нас?

- Съществуват редица
фактори, които възпират
формирането на застрахователните интереси у нас.
Това са ниската покупателна способност на населението; недостатъчно високо
равнище на икономическо
развитие; трудности в потребителското възприемане
на застраховките.
Що се отнася до застрахователната култура като
широкообхватно понятие,
бих казала, че тя не липсва,
а непрекъснато се повишава, макар и бавно. Аз съм
оптимист в това отношение
и смятам, че българинът се
стреми към по-висока икономическа култура, включително към личен финансов опит.
По отношение на застрахователната култура целта
трябва да бъде към прилагане на най-подходящата
комбинация от ефективни
мероприятия за въздействие
и преодоляване на затрудняващите фактори в търсенето на застрахователна
защита.
▶ Как е възможно една
народопсихология да се
измени и колко време
отнема това?

- Първо, народопсихологията е условие, предпоставка за формиране на застрахователните интереси.
Самата народопсихология
трудно се променя. Тя наред с ценностите и традициите се изгражда във
времето и стои в основата
на нравствената култура на
една нация. С развитието на
икономическите обществени отношения се повишава
икономическата култура на
хората, усъвършенстват се
и застрахователните отношения.
Второ, усилията трябва да
се насочат не толкова към
промяна на народопсихологията, а към влияние върху
елементите на застрахователната култура. Процесът,
свързан с повишаване на
застрахователната култура,
е дълъг и комплициран. В
този процес участие следва
да вземат преди всичко застрахователите. Те трябва да
бъдат подпомагани от техните партньори, от застрахователните посредници, от
рисковите мениджъри, от за-

страхователните асоциации
и обединения, от държавата.
В този процес трябва да
изведем и ролята на образователните институции в
системата на висшето образование, където се обучават
студенти по застраховане
- бакалаври, магистри, специализанти, докторанти.
▶ Какво провокира у вас
съставянето на това
проучване?

- На този етап у нас няма
цялостно проучване на нивото на застрахователната
култура на макроравнище.
Малко са и научните изследвания относно потребителското поведение на
националния застрахователен пазар. Във връзка с това
е необходимо разглеждането на някои конкретни въпроси - какво представлява
застрахователната култура;
как може тя да се измери
и как да се въздейства за
нейното повишаване. Тук
поставяме акцента само
върху един от елементите
на застрахователната култура - застрахователния
интерес, и то конкретно в
животозастраховането.
Тази материя засега е
слабо застъпена в нашата
специална литература. Надявам се актуалността на
проблематиката и поставянето на конкретни въпроси
да породят редица дискусии
сред специалистите и експертите в застрахователната
практика и да провокират
научни търсения и решения.
▶ Как е на Запад и какво
можем да научим от
по-развитите пазари в
това отношение?

- Следва да се взема предвид фактът, че база за повишаване на застрахователната
култура, респективно за проявлението на застрахователните интереси, е застрахователната грамотност. Чуждият опит на развитите в
застрахователно отношение
страни има красноречиви
примери относно мероприятията за повишаване на
застрахователната грамотност. Застрахователите, както и всички субекти, които
имат отношение към предлагането на застрахователна
защита на националния застрахователен пазар, трябва
да насочат своите усилия
предимно към представяне
на ползите от застрахователните услуги и продукти.
Маркетинговите стратегии

Снимка емилия костадинова

на застрахователите следва
да се насочат към засилване
на разяснителната дейност
сред гражданите за повишаване на знанията на потребителите за свойствата на
застраховките и за предоставяне на специализирана
информация за дейността на
дружествата - икономическо
състояние, превантивна и
сервизна дейност, презастрахователна и инвестиционна
политика и пр.
Ивана Петрова

Дискусия
▶ Доц. д-р Ирена Мишева ще вземе участие в
организираната днес
дискусия на в. “Пари” на
тема “Животозастраховането в България: прогнози за развитие”. Част
от въпросите, на които
специалисти в сектора
ще търсят отговори,
са: кои са причините за
слабия интерес към застраховките “Живот” в
България, какво е нивото
на застрахователната
култура на българите.
Предизвикателствата
в създаването на добре
подготвени кадри, които
да предлагат застраховки “Живот”, също е
въпрос, който ще бъде
обсъден.
▶ Дискусия за състоянието и бъдещото
развитие на животозастраховането, която
организира в. “Пари”, се
реализира в партньорство с Висшето училище по застраховане и
финанси, Асоциацията на
българските застрахователи и с подкрепата на
MetLife България.
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Райфайзен-Европлюс-Облигации
Райфайзен-Глобални-Облигации
Райфайзен-Глобален-Балансиран
Райфайзен-Европейски-SmallCap-Kомпании
Райфайзен-Глобален-Акции
Райфайзен-Източноeвропейски-Акции
Райфайзен-Евразия-Aкции
Райфайзен-НововъзникващиПазари в Акции
Райфайзен-Русия-Акции

консервативен
консервативен
балансиран
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен

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

високодоходен
високодоходен
високодоходен
консервативен

USD/б
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USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки

Петрол

Валута
Код За Стойност
АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР
AUD 1
1,4207
��,�
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ
BRL 10
7,9177
КАНАДСКИ ДОЛАР
CAD 1
1,4399
��.��
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК
CHF
1
1,6228
����.� ��,�
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10
2,2483
ЧЕШКА КРОНА
CZK 100
7,9869
ДАТСКА КРОНА
DKK 10
2,6253
��,�
БРИТАНСКА ЛИРА
GBP
1
2,2299
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР
HKD 10
1,8256
ХЪРВАТСКА КУНА
HRK 10
2,6199
��,�
УНГАРСКИ ФОРИНТ
HUF 1000
6,6741
��.��.��
��.��.��
��.��.��
��.��.�� ��.��.��
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ
IDR 10000 1,5834
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ
ILS 10
3,7585
източник: БФБ
източник:
източник:
Bloomberg
БФБ
ИНДИЙСКА РУПИЯ
INR 100
2,9456
ЯПОНСКА ЙЕНА
JPY 100
1,8793
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН
KRW 1000
1,2521
ЛИТОВСКИ ЛИТАС
LTL 10
5,6645
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ
LVL
1
2,7574
до 15.00 ч. на 27.09.2011 г.
МЕКСИКАНСКО ПЕСО
MXN 10
1,0901
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ
MYR 10
4,5543
НОРВЕЖКА КРОНА
NOK 10
2,4939
12,23
12,17
12,11
12,08
11,93
11,93			
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР
NZD 1
1,1239
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
PHP 100
3,1965
87,24
86,82
86,39
85,97
84,70
84,70			
ПОЛСКА ЗЛОТА
PLN 10
4,4117
746,88 743,26
739,63
736,01
725,13
725,13			
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ
RON 10
4,5944
РУСКА РУБЛА
RUB 100
4,6843
148,64
147,93
147,22
146,51
141,56
141,56			
ШВЕДСКА
КРОНА
SEK
10
2,1438
149,42
148,70
147,98
147,26
143,67
143,67			
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР
SGD
1
1,1240
252,59
251,39
250,18
248,98 240,56
240,56			
ТАЙЛАНДСКИ БАТ
THB 100
4,5276
ТУРСКА ЛИРА
TRY 10
8,0530
160,52
159,76
159,00
158,23
152,88
152,88			
ЩАТСКИ ДОЛАР
USD 1
1,4246
199,77
198,82
197,87
196,92
190,26
190,26			
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10
1,8790
70,30
69,96
69,63
69,29
66,95
66,95			
ЕВРО
EUR 1
1,9558
146,98 146,28
145,58
144,88
139,98
139,98			
109,46 108,93
108,41
107,88
105,25
105,25			
Валутният курс за митнически цели е курсът
на БНБ определен в предпоследната сряда от
106,71
106,20
105,70
105,19
101,63
101,63			
месеца и публикуван този или на следващия ден,
126,85
126,24
125,62
125,01
123,16
123,16			
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 28до 30.09.2011 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.

Начало на публ.
предлагане

Валута

Код

За

Евро

EUR

1

Стойност
1,96

Разлика
0

Австралийски долар	

AUD

1

1,42

-0,00882

Бразилски реал	

BRL

10

7,94

-0,03919

Канадски долар	

CAD

1

1,4

-0,01315

Швейцарски франк	

CHF

1

1,6

0,00353

Китайски ренминби юан	

CNY

10

2,24

-0,00713
-0,01466

Чешка крона	

CZK

100

7,98

Датска крона	

DKK

10

2,63

0,00011

Британска лира	

GBP

1

2,24

-0,00503
-0,00757

Хонконгски долар	

HKD

10

1,84

Хърватска куна	

HRK

10

2,61

0,00017

Унгарски форинт	

HUF

1000

6,74

-0,09455

Индонезийска рупия	

IDR

10000

1,6

-0,00897

Израелски шекел

ILS

10

3,86

-0,01966

Индийска рупия	

INR

100

2,94

0,00769

Исландска крона	

ISK			

0,00000

Японска йена	

JPY

100

1,88

-0,00704

KRW

1000

1,23

-0,00106

Литовски литаc	

LTL

10

5,66

0,00000

Латвийски лат	

LVL

1

2,76

0,00000

Мексиканско песо	

MXN

10

1,07

-0,00798

Малайзийски рингит	

MYR

10

4,55

-0,02318

Норвежка крона	

NOK

10

2,5

-0,00803

Новозеландски долар	

NZD

1

1,13

-0,00668

Филипинско песо	

PHP

100

3,31

-0,01718

Полска злота	

PLN

10

4,41

-0,05987

Нова румънска лея	

RON

10

4,52

-0,02385

Руска рубла	

RUB

100

4,5

-0,01242

Шведска крона	

SEK

10

2,13

-0,00362

Сингапурски долар	

SGD

1

1,12

-0,00603

Тайландски бат	

THB

100

4,63

-0,04032

Южнокорейски вон	

Смесен - балансиран
4.5344
4.5571
4.7158		 4.5344
4.4437			
-8.47%
10.36%
-5.52%
-19.30%
фонд в акции
6.9385
6.9732
7.2160		 6.9385
6.7997			
-8.22%
11.31%
1.40%
-9.45%
фонд в акции
10.2718
10.4259
10.6827		 0.0000
0.0000			
0.89%
0.11%
1.21%
1.34%
													
фонд в акции
2.1330				 2.1330				
-4.70%
29.22%
-2.66%
-49.14%
Смесен - балансиран
2.4704				 2.4704				
-5.76%
25.99%
-4.99%
-43.16%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

Нова турска лира	

TRY

10

7,77

-0,03471

Щатски долар	

USD

1

1,43

-0,00549

12.11.2007
12.11.2007

Южноафрикански ранд	

ZAR

10

1,82

-0,01243

фонд в акции
0.6080				
0.6020				
-1.51%
11.96%
2.94%
-8.80%
фонд в акции
0.5210				 до 1 месец		
над 1 месец		
-2.24%
11.96%
-3.28%
-11.99%
					 0.5184		
0.5067						
фонд в акции
0.3992				
0.3914				
-3.05%
11.33%
3.71%
-21.04%
Фонд на паричен пазар 1108.0490				 до 180 дни		
над 180 дни		
3.63%
11.96%
5.02%
4.93%
					 1106.3869		
1074.8075						

17.04.2006
16.08.2006

Злато (1 трой унция)

XAU

1

2375,88

-42,32000

Фонд на паричен пазар 11.8529		
11.8470		 11.8292
11.8411
11.8411
11.8470
3.27%
0.72%
4.91%
5.87%
Смесен - балансиран
10.7281		
10.6747		 10.5680
10.6213		
0.0000
-1.09%
11.12%
-0.94%
2.24%
фонд в акции
9.7215		
9.6731		 9.5280
9.5764		
0.0000
-3.73%
13.07%
-3.63%
-1.12%
													
Смесен - балансиран
13.5574				 13.4232				
-0.94%
7.73%
-0.20%
5.21%
фонд в акции
7.4712				 7.3972				
-7.33%
12.44%
-6.35%
-4.80%
фонд в акции
3.5311				 3.4961				
-19.33%
13.31%
-24.63%
-18.06%
фонд в акции
7.1752				 6.9662				
-10.75%
16.51%
-5.33%
-9.45%
фонд в акции
9.2434				 8.9742				
-17.99%
15.55%
-17.61%
-2.93%
Фонд на паричен пазар 12.7575				 12.7575				
3.99%
0.28%
5.80%
7.60%
					 до 2 г.		
над 2 г.						
Смесен - балансиран 81.2426				 80.9583		
81.2426		
-1.76%
0.71%
-0.79%
-3.87%
фонд в акции
45.6713				 45.4429		
45.6713		
-6.43%
1.68%
-5.07%
-11.20%
фонд в акции
60.7467				 60.4430		
60.7467		
-5.97%
1.23%
-3.78%
-9.85%
													
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
1.35757				 1.35485				
2.47%
0.77%
3.40%
5.37%
Смесен - балансиран 1.08292				 1.07644				
-1.35%
4.38%
0.36%
1.32%
фонд в акции
0.72177				 0.71105				
-6.47%
9.03%
-3.94%
-5.84%
Смесен - консервативен 0.77775				 0.77309				
2.99%
2.53%
4.39%
-6.89%
Смесен - консервативен 1.08578				 1.08253				
2.75%
0.32%
3.48%
3.41%
Смесен - балансиран
96.9164				
Смесен - балансиран
98.9863				
фонд в акции
80.0214				
Фонд на паричен пазар 130.8379				
Смесен - консервативен 95.8642				
Смесен - консервативен 112.6987		
112.5861		
фонд в акции
102.1714		
101.1598		

95.9520				
98.0013				
78.8300				
130.8379				
95.4811				
112.2483		
112.5861		
100.1482		
100.9069		

-2.95%
-4.98%
-5.45%
4.91%
1.09%
4.27%
0.65%

5.95%
5.77%
8.35%
0.22%
1.73%
0.20%
N/A

-3.48%
-6.49%
-6.79%
6.89%
2.16%
5.70%
N/A

-0.62%
-0.27%
-2.45%
7.11%
-1.18%
5.42%
1.33%

фонд в акции

4.6095 				 4.5819 				
-5.25%
8.88%
-1.59%***
4.10%
до 100 000 лв от 100 001 до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.
фонд в акции
0.9073
0.9028
0.9005 		 0.8961 				
-4.21%
13.47%
-3.13%***
-4.51%
													
Смесен - консервативен 10.0841				 10.0639				
0.64%
0.57%
0.64%
0.56%
Смесен - балансиран 17.3086 				 17.1878 				
-1.87%
7.68%
-2.38%
8.18%
фонд в акции
10.3919				 10.2475 				
-4.02%
9.85%
-5.76%
0.55%
													
фонд в акции
0.9844 				 0.9699 				
-13.49%
14.02%
-18.01%
-1.07%
фонд в акции
0.6808 				 0.6707				
-19.02%
16.31%
-10.37%
-7.70%
фонд в акции
0.8472 				 0.8347				
-21.98%
20.14%
-15.59%
-4.59%
до 100 000 лв.		
над 100 000 лв.										
фонд в облигаци
134.1615		
133.9610		 133.6936				
1.55%
2.98%
3.04%
5.52%
Смесен - балансиран
13.5521		
13.5521		 13.4179				
-5.36%
7.94%
-5.37%
0.91%
фонд в акции
0.6236		
0.6175		 0.6114				
-18.96%
15.38%
-14.57%
-8.70%
													
Смесен - балансиран 862.7212				 856.2670				
5.13%
4.15%
9.49%
-4.34%
фонд в акции
748.8078				 743.2057				
1.70%
4.71%
5.86%
-8.26%
													
фонд в облигаци
12.0482				 12.0482				
4.39%
1.02%
6.18%
3.35%
Смесен - балансиран 127.0881				 127.0881				
1.94%
6.30%
6.41%
2.74%
фонд в акции
7.3386				 7.3386				
1.59%
11.57%
8.98%
-5.32%
фонд в акции
10.9389				 10.9389				
5.13%
3.74%
8.48%
3.43%
											
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
0.4798		
0.4774		 0.4750				
-15.17%
12.56%
-6.27%
-17.45%
Смесен - балансиран
0.7028		
0.7003		 0.6978				
-7.80%
6.35%
-5.07%
-8.83%
Смесен - консервативен 1.0256		
1.0241		 1.0226				
1.67%
1.40%
3.01%
0.62%
до 50 000 лв / 40000 USD		
над 50 000 лв / 40000 USD										
Фонд на паричен пазар 1.3355		
1.3335
1.3315				
3.96%
0.13%
5.52%
5.52%
фонд в облигаци
1.3459		
1.3419
1.3379				
3.08%
0.34%
4.51%
5.45%
Смесен - балансиран
0.7983		
0.7951
0.7919				
-8.31%
6.14%
-7.91%
-4.06%
фонд в акции
0.5269		
0.5243
0.5217				
-17.47%
10.58%
-17.34%
-11.01%
Смесен - балансиран
0.6741		
0.6714
0.6687				
-6.54%
7.33%
-6.93%
-10.40%
Фонд на паричен пазар												
1.0868		
1.0857
1.0314				
3.63%
0.20%
5.10%
4.99%
0.0000		
0.0000
0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
Фонд на паричен пазар 1.2144			
1.2144				
1.95%
0.17%
2.86%
3.65%
Смесен - балансиран
1.0168			
до 90 дни		
над 90 дни		
-2.64%
3.73%
-1.14%
0.11%
				
1.0016		
1.0117						
							
Смесен - балансиран
7.3866			
7.3866				
-4.49%
8.43%
-1.16%
-5.28%
фонд в акции
6.0760			
6.0760				
-7.81%
10.24%
-6.78%
-8.54%
фонд в акции
2.3302			
2.3302				
-22.24%
13.50%
-21.35%
-27.73%
Смесен - консервативен 9.3659			
9.3659				
-11.28%
6.64%
1.00%
-2.32%
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
0.6419
0.6387
0.6371
0.6324
0.6324
0.6356		
0.6198
-16.54%
11.44%
-16.64%
-8.20%
фонд в акции
0.3339
0.3323
0.6371
0.3290
0.3290
0.3306		
0.3224
-21.18%
14.87%
-21.12%
-22.28%
за поръчки до 250 000 евро		
за поръчки над 250 000 евро
Цена
					
фонд в акции
91.7452		
90.6181
89.9419		
-20.97%
16.38%
-13.74%
-7.11%
								
фонд в облигаци
315.1355				 314.1915				
0.38%
3.54%
-1.84%
5.88%
13.4788				 13.2132				
1.79%
3.13%
-0.31%
5.05%
Смесен - балансиран
11.9924				 11.6397				
-0.46%
5.59%
-3.12%
2.85%
фонд в акции
8.5261				 8.2753				
-3.06%
8.52%
-2.40%
-2.95%
Смесен - балансиран 20.9088				 20.9088				
0.26%
5.50%
-0.36%
1.12%
													
фонд в акции
6.7602				 6.7264				
-2.26%
8.58%
5.46%
-8.89%
Смесен - балансиран
8.2160				 8.1749				
-2.59%
8.59%
4.94%
-4.66%
фонд в облигаци
12.4232				 12.3922				
4.71%
1.92%
8.23%
5.66%
													
фонд в акции
1.1750				 1.1515				
-3.92%
6.92%
-0.63%
3.26%
Смесен - балансиран
1.1005				 1.0895				
1.08%
5.71%
5.24%
2.95%

10.10.2007
05.08.2009

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 29.09.2011 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.

06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008
14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008
20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007
04.01.2007
25.06.2007
01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009
07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010
08.07.1999
01.06.2009
01.06.2010
28.09.2004
05.01.2006
10.05.2004
04.10.2006
23.11.2007
04.05.2006
17.12.2004
04.05.2006
09.05.2008
09.05.2008
30.01.2006
30.01.2005
30.01.2006
30.01.2009

Договорен фонд

Доходност
Начало на Емисион- Цена на
публично- на стой- обратно
от нач. на
от нач. на публичното
изкупувато предланост*
год.
гане
не**
предлагане***

ДФ “Общинска банка –
12.4955
12.4018
6.36%
24.96%
15.10.2009 г.
Перспектива”
ДФ “Общинска банка –
15.10.2009 г.
12.7046
12.6411
6.89%
27.05%
Балансиран”
Емисионната стойност е равна на нетната стойност на активите на един дял.* Цената се образува,
като НСА на дял се намали с разходите за обратно изкупуване.** Доходността от началото на публичното предлагане не се анюализира.***
Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на 20, 21 и 26 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

Нетна стойност
Емисионна
Цена при
на активите на
стойност
обратно
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 29/09/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 0,929901
€ 0,948499
€ 0,925251
ОТП Омега Фонд на Фондовете в акции на
€
0,797646
€
0,813599
€
0,793658
развитите пазари
ОТП Планета Фонд на фондовете в акции
€ 0,702525
€ 0,716576
€ 0,699012
на развиващите се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 26/09/2011 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 29/09/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,174328 лв.
1,174328 лв.
1,174328 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 29/09/2011 г. Няма разходи при емитиране и обратно
изкупуване на дялове на фонда. Информация може да се получи от Call Center на “Банка ДСК” ЕАД на
тел. 0700 10 375 на цената на един градски разговор и на интернет страниците www.dskbank.bg и
www.otpbank.hu
Взаимен фонд

25.06.2009
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 28.09.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0168 лв.

Сентинел - Рапид

1,2144 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

1.0016 лв.

1.0117 лв.

1,2144 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
  -2,64 %

- 1,14 %

1,95 %

2,86  %

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 27 септември 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 29.09.2011 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
13.4589
11.9748
8.5135
315.7648
N/A
11.9337
8.4843
Ти Би Ай Комфорт
317.3381
13.3460
N/A
8.4425
Ти Би Ай Хармония
317.3381
13.3460
11.8749
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.

специално приложение

Стара Загора, Гълъбово,
Димитровград, Чирпан
Казанлък, Свиленград

РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС
В Старозагорския регион
стартират мащабни ВЕИ проекти
“BCI Казанлък Холдинг” ООД влага 200 млн. EUR
във фотоволтаични централи

90

▶ млн. киловатчаса
електроeнергия е очакваното
годишно производство на
двата соларни парка

▶ Проектът за новите две мощности на ТЕЦ “Марица изток 2” трябва да стартира до една година и да приключи в рамките на 4 години

Сашка Панайотова
sashka.panayotova@pari.bg

С инвестиция от 200 млн.
EUR в община Казанлък
ще бъдат изградени две от
най-добрите в технологично отношение фотоволтаични централи в България.
Първият соларен проект
се намира в землищата на
селата Ясеново и Голямо

Дряново и е с инсталирана
пикова мощност 50 мегавата, а вторият - край село
Черганово, с пикова мощност 25 мегавата. Общата
инсталирана мощност от
75 мегавата показва, че на
наша територия ще имаме една от най-големите
фотоволтаични системи в
Европа, посочва кметът
на Казанлък Стефан Дамянов.
Общият размер на инвестицията покрива разходите
по проектно развитие, вещни права, изграждане и
въвеждане в експлоатация
на фотоволтаичната част
и присъединителните съоръжения.

Ефектът

Инвеститорите в лицето на
“BCI Казанлък Холдинг”
ООД, която е собственост
на регистрираната в Германия “Фьоникс Солар”
АГ, очакват средногодишното производство на електроенергия от двете фотоволтаични централи да
бъде 90 млн. КВт/ч. Тези
инсталации годишно ще
спестяват около 100 000 т
CO2 емисии, казва управителят на “BCI Казанлък
Холдинг” Недко Младенов.
Инвеститорът ще изгради
централите за една година,
което се счита за изключително кратък срок. Затова
в строителните работи ще

бъдат ангажирани около
1000 души. Предимство при
наемане на работа ще имат
жителите на Казанлък.
Предисторията

За Казанлък инвестицията
в новите фотоволтаични
централи не е първата в
сектора на възобновяемите енергийни източници
(ВЕИ). През 2009 г. “Ветроком” ООД, дъщерна фирма
на швейцарската компания
“Алпик”, започна изграждането на ветрогенераторен парк за 170 млн. EUR
източно от връх Бузлуджа.
За този проект в края на миналата година “Ветроком”
ООД получи наградата

“Инвеститор на годината”
на Българската асоциация
за инвестиции. Тази година
компанията разшири вятърния парк с още девет нови
ветрогенератора.
Перспективите

Фотоволтаичният парк на
“BCI Казанлък Холдинг”
заедно с ветрогенераторния
парк на “Ветроком” ще превърнат община Казанлък
в един от първите региони у нас с изградени два
вида източници на зелена
енергия.
При избора на терените
за фотоволтаичния парк са
взети предвид климатичните, геотехническите и

топографските дадености
на района. Оказва се, че в
района на Казанлък има
голям брой слънчеви дни
и подходяща радиационна
активност.
От 2007 г. насам България отчита силен растеж в
производството на възобновяема енергия, като само
миналата година увеличението е с 67%. Страната
има прекрасни природни
условия и се надяваме подобреният инвестиционен
климат да спомогне за развитието ни като фирма в
сектора с нови проекти,
казват инвеститорите от
“BCI Казанлък Холдинг”
ООД.
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16 регионален бизнес
Интервю Йордан Николов, областен управител на Стара Загора

Старозагорска област
води в усвояването на
европейските фондове

Пътната връзка на Чирпан с магистрала “Марица”
би могла да се осъществи, но трябва
да се изготви като нов проект
▶Господин Николов, на
кое място се нарежда
Старозагорският регион
по спечелени проекти по
европейските програми?

- По последна информация по седемте оперативни
програми (ОП), без “Развитие на селските райони”,
в област Стара Загора са
договорени проекти за над
83.8 млн. лв., като от тях
вече са изплатени близо
17.5 млн. лв.
Днес Стара Загора е една
от най-динамично развиващите се области в Бълга-

рия. Важен фактор това да
се случи са постигнатите
добри резултати в усвояването на европейските
фондове. Реализирани са
редица проекти не само в
големите общини, но и в
по-малките населени места.
Работи се активно в сферата на инфраструктурата,
образованието, здравеопазването, социалните дейности, културата и туризма.
Убеден съм, че изнесените
пунктове, които правителството предвижда да изгради във всички региони

на страната, ще доведат до
още по-добри резултати в
усвояването на европейските пари.
В момента има забавяне
в работата по някои от големите проекти в областта.
Причината за забавянето е
обжалването на конкурсите
за обществени поръчки.
Мисля, че в бъдеще трябва
да се предприемат мерки за
преодоляване на тези трудности и улесняване на процедурите. Надявам се, че
правителството ще реагира
своевременно за решаване

на този проблем.
▶По кои оперативни
програми са усвоени наймного средства в Старозагорска област?

- Най-много средства са
договорени по ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика” и ОП “Регионално развитие”. Следват
ОП “Околна среда”, ОП
“Развитие на човешките
ресурси” и ОП “Административен капацитет”. Наймного спечелени проекти

имат общините Стара Загора и Казанлък, следвани от Мъглиж, Гълъбово,
Николаево, Гурково, Опан,
Чирпан и Раднево. В национален план община Стара
Загора се нарежда на едно
от челните места по спечелени проекти по ОП “Регионално развитие”. По тази
програма тя е спечелила
проекти на стойност 17.2
млн. лв.
▶На кое място стои
Старозагорска област по
показателите доходи и

В момента
има
забавяне
по някои от
големите
проекти заради
обжалването
на конкурсите
за обществени
поръчки.
Мисля, че
в бъдеще
трябва да се
предприемат
мерки за
преодоляване на
тези трудности

БВП на глава от населението?

- Основна причина за постигнатите добри резултати
в цялостното икономическо
развитие на региона имат
инвестициите в енергийния

Стара Загора ще с
и в туристическа
В града беше открит първият в
страната Музей на религиите
През следващите години
Стара Загора ще получи
средства по ОП “Регионално развитие”, за да се развие като туристическа атракция. Античният форум
Августа Траяна ще бъде
изцяло реставриран така, че
да се съчетае с развитието
на градската среда, обеща
министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Тя
заедно с премиера Бойко
Борисов и министъра на
културата Вежди Рашидов
откри в Стара Загора реставрираната Ески джамия,
която ще се превърне в първия Музей на религиите в
България.
Плановете са през следващата година в общината
да постъпят 40 млн. лв. за
развитието на градския и
тролейбусния транспорт
на Стара Загора, както и за
финансиране на дейности,
свързани със здравната и
социалната инфраструктура.
Музеят
на религиите

Проектът “Консервация,
реставрация и експониране
на Ески джамия и създаване на Музей на религиите”

е на стойност 2.4 млн. лв.
и е финансиран по схема
за безвъзмездна финансова
помощ на ОП “Регионално
развитие”. Ески джамия
е култов комплекс, който
включва паметници от няколко епохи - култова яма
от ранножелязната епоха,
Светилище на тракийския
конник, едноапсидна християнска църква и мюсюлмански храм. Според надписа,
запазен над входа на молитвения салон, строителството
на джамията е завършено
към края на 811 г. С изграждането й е свързана
легенда за въстание на българите в района около 1402
г. След потушаването на
бунта в чест на победителите е изградена и самата
джамия.
Ески джамия е единствената оцеляла, изцяло запазена сграда в Стара Загора
по време на Руско-турската
освободителна война. Още
през 1927 г. тя е обявена за
старинен паметник според
тогава действащия Закон за
старините.
През 1972 г. е обявена
за архитектурен паметник
на културата, а стенописите в нея - за художествен
паметник на културата от

национално значение.
Консервацията и реставрационните дейности вече
са извършени. Реставрацията е осъществена в три
посоки - консервационни и
реставрационни работи на
раннохристиянската църква, укрепване на тракийски
останки, консервационни
и реставрационни работи
по стенописната украса на
църквата. Подменен е изцяло покривът на купола,
всичките фасади са обработени, почистени и защитени от въздействието на
външни фактори. Самите
реставрационни работи са
около 60% от общата стойност на обекта.
Предстои да бъде оформено музейното пространство, което ще съчетава
символи на различните
религии, съществували на
територията на България
през отделните исторически периоди, без да предава
на културните ценности
религиозни функции.
Значение

“Този музей е израз на
духовността, на вярата на
всички народи. Той има
потенциал да се превърне в
символ на междукултурния
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на населението и той се
дължи на добрата работа на
фирмите в региона.
▶Трябва ли да има ново
райониране в страната и
по какви показатели?

- Стара Загора първо беше
в Южен Централен район,
сега е в Югоизточен район
за планиране. Това е стратегия, правена още през 2005
г., и може би не е най-удачната. Според мен подобна
реформа ще обхване повече от един правителствен
мандат на управление. Тя
се нуждае от максимална
обществена подкрепа и активно участие на всички
заинтересовани страни правителство, органи на
местното самоуправление,
структурите на гражданското общество. Има назначена
междуведомствена работна
група, която да разработи
концепция за реформа на
областното ниво на управление. Обсъждат се нови
модели на управление, но
този процес е дълъг и дори
и да има промени, те няма
да се случат по-рано от
година-две.

сектор. Знаете, че БВП се
увеличава чрез инвестирането на средства в производството, което на един
по-късен етап би трябвало
да доведе до повишаване
на жизнения стандарт. То

може да бъде постигнато
чрез предприемане на мерки за намаляване на безработицата и бедността. В
края на юли безработицата
в региона е 8.34% - една
от най-ниските в страната.

Заетостта на населението
може да се повиши чрез
успешни инвестиции, български или чужди. Сигурен
съм, че област Стара Загора
има потенциал за подобряване на жизнения стандарт

се превръща
атракция

▶Какви са резултатите
от усилията ви да утвър
дите Стара Загора като
център на културния
туризъм?

- Винаги съм казвал, че
във всяка община с богато културно-историческо
наследство трябва да се из-

гради специална структура,
която да се грижи за него.
Тази общинска структура
трябва да работи с различни туроператорски фирми.
Дадох възможност да се
деактуват много исторически обекти, които бяха
държавна собственост. Така
общините може да бъдат
бенефициенти и да печелят пари по европейските
програми. Значими проекти, свързани с развитие
на културно-историческия
туризъм, бяха спечелени
от община Раднево, Братя
Даскалови, Стара Загора.
Обектите трябва да станат
атрактивни за туристите,
инфраструктурата до тях
да бъде много добра. Това
е работа на общините.
▶Какви са възможности
те да бъде изградена
пътна връзка на Чирпан с
автомагистрала “Мари
ца”?

- Както знаете, вече е в
ход строителството на лот
1 Оризово - Димитровград
от автомагистрала “Марица”. По така изготвения и
финансиран проект вече не
може да се правят каквито
и да било промени, тъй
като той е одобрен в този
вариант. При наличието на
конкретни предложения
от заинтересованите общини обаче, сред които са
Чирпан, Братя Даскалови и
Първомай, би могло да се
изготви нов проект, в който

сме с новия обект, който
има важно значение в картата на културния туризъм
на града ни, каза на свой
ред кметът на града проф.
Светлин Танчев. Той получи от премиера Бойко Борисов ключа на обекта като
негов бъдещ стопанин.
Сашка Панайотова

▶През последните месеци
няколко фирми и организа
ции поискаха да стопа
нисват паметника на
Бузлуджа. Каква ще бъде
съдбата му?

- Направихме инвентаризация, която показа, че
в този обект има липси от
20 000 лв. През годините
е съществувала пълна безстопанственост. На този
етап към обекта проявяват
интерес две политически
партии и няколко неправителствени организации.
Сега подготвяме документацията за паметника на
Бузлуджа, ще я предадем
на МРРБ. Ще бъда щастлив, ако някой започне да
стопанисва този паметник
и да направи необходимото,
за да спре да се руши. Надявам се, че новият собственик на паметника ще стане
ясен до 2-3 месеца.
Сашка Панайотова

83.8
▶ млн. лв. е стойността
на договорените по
оперативните програми
проекти в област Стара
Загора

рекламно позициониране

„Захарни заводи” си подари
кампания за 99-ия рожден ден

Г

орнооряховската захарна
фабрика, която почти година
бездействаше поради липса
на суровина, приключи успешно преработката на 20 000 тона
сурова тръстикова захар.”Захарни
заводи” АД спечели извънредната
квота на търг ,организиран от Европейската комисия. Акционерното
дружество осигури допълнителни
130 работни места в захарна фабрика
и ТЕЦ.
Първата преработвателна кампания
от година насам идва като подарък за
99-ия рожден ден на горнооряховските „Захарни заводи”. На 24 август
мениджърският екип на компанията
направи нещо като генерална репетиция за отбелязването на големия
юбилей догодина.
Празнуването на последния двуцифрен рожден ден мина в тесен
кръг и започна с поклон пред първооснователите Рудолф Пицка и
останалите чехи, които са поставили
основите на комплекса. Датата е
избрана неслучайно - на 24 август

▶Изпълнителният директор на „Захарни за
води” Валентина Ралева и председателят на
надзорния съвет на компанията инж. Георги
Узунов поздравиха служителите с празника

▶Премиерът Бойко Борисов и министрите Лиляна Павлова и Вежди Рашидов
прерязаха лентата на Музея на религиите

диалог и етническата толерантност в Европа”, каза
по време на откриването
министърът на културата
Вежди Рашидов. Разработена е национална програма
за развитието на културния
туризъм в България и Стара
Загора заема важно място
в нея, допълни той. Горди

да се предвидят пътни връзки към тези общини.

811

▶година е
завършено
строителството
на Ески джамия,
където ще се
помещава музеят

▶“Захарни заводи”-Горна Оряховица остава в Топ 100
на проспериращите компании

1912 г. е основано чешкобългарското акционерно
дружество, от което започва съвременната история
на Горна Оряховица.
Последната година, която беше белязана с шокиращи нива на цената
на захарта, беше изключително трудна и за горнооряховските „Захарни
заводи”. Въпреки това
компанията продължава
да е в Топ 100 на проспериращите компании, а
групата отчита 6 милиона
лева печалба за осеммесе
чието на 2011 г. 

pari.bg Четвъртък 29 септември 2011

18 Регионален бизнес
рекламно позициониране

Инж. Михаил Митков, директор на дирекция “Експлоатация” в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД:

Продадохме с 31% повече електроенергия
в сравнение с миналата година
Реализираните приходи от продажба в дружеството бележат
ръст от 114.3 млн. лв.
▶Инж. Митков, “ТЕЦ
Марица изток 2” ЕАД отчете рекордно производство на електроенергия
за първите 8 месеца на
годината. Бихте ли обяснили на какво се дължат
тези рекордни за централата резултати?

- От началото на годината
до август “ТЕЦ Марица
изток 2” ЕАД произведе 7
281 013 МВтч ел. енергия.
Това е рекорд спрямо 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005
и 2006 г. През 2007 г. “ТЕЦ
Марица изток 2” ЕАД пусна
в експлоатация рехабилитираните блокове 1 и 2. Тогава
отчетохме 7 617 742 МВтч
ел. енергия. Количеството
бе рекордно спрямо произведената електроенергия
за всяка година от 2000 до
2006 г. През седеммесечието на тази година също
постигнахме много добри
резултати. Произведохме
6 436 841 МВтч ел. енергия, което е рекорд спрямо
целите 2002, 2005 и 2006 г.
Тези отлични постижения
са резултат от рехабилитацията и модернизацията на
съоръжения в централата и
изградените сероочистващи
инсталации.
▶Какви количества въглища са изразходвани за
достигане на рекордното
производство за 8-месечието на тази година?

- За осеммесечието на
2011 г. са изразходвани
12 164 566 т въглища. Доставките по всички количества са платени изцяло и в
срок. Отчетеният разход се
равнява на 194.5 млн. лв.
без ДДС. Така осигуряваме
добра стопанска дейност в
комплекса “Марица изток”,
което е гаранция за стабилността и на енергийния
отрасъл, и на българската
икономика като цяло.
▶Докъде стигнаха рехабилитацията и модернизацията на централата?
Какво предстои да бъде
направено до края на
2011 г.?

- Рехабилитацията и
модернизацията на “ТЕЦ
Марица изток 2” ЕАД са
изключително важни както
за самата централа, така
и за развитието на комплекса “Марица изток”.
Успяхме да реализираме
проекта “Рехабилитация

Визитка

▶ Инж. Михаил Митков
е директор на дирекция
“Експлоатация” в най-голямата в страната топлоелектрическа централа
“ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.
▶ Дружеството работи
с 8 енергоблока с обща
инсталирана мощност
1586 МВ. В началото на
тази година в централата бе открит рехабилитираният блок 8.

438.8
▶ Осигуряваме добра стопанска дейност в комплекса “Марица изток”, което е
гаранция за стабилността на енергийния отрасъл, казва инж. Михаил Митков

▶ млн. лв. са приходите от
продажба на ел. енергия на
“ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
към 31 август 2011 г., като
бележат ръст със 114.3 млн.
лв. спрямо осемте месеца
на 2010 г.

на енергийни блокове от
1 до 4, изграждане на сероочистващи инсталации
на блокове 1 и 2, 3 и 4 и
модернизация на блокове 6
и 8” и продължаваме работа
по “Изграждане на сероочистваща инсталация към
блокове 5 и 6”. Централата
разполага с разрешение за
строеж на сероочистващата
инсталация на блокове 5 и
6 и със собствени средства
финансира изграждането.
“ТЕЦ Марица изток 2”
ЕАД се състои от 8 енергоблока, 6 от които - 1 и 2,
3 и 4, 7 и 8, имат изградени
сероочистващи инсталации. Сред приоритетите
на ръководството на дружеството е построяването и на сероочистващата
инсталация за блокове 5 и
6. Ефективността на сероочистващите инсталации
в централата е 94%. Реализирането на проекта ще
подобри качеството на въздуха и ще защити здравето
на хората. Ръководството
на централата следва ангажимента си да запази добра
екологичната обстановка не
само на регионално, но и на
национално ниво.
Бих искал да отбележа
също, че рехабилитацията
и модернизацията доведоха

за осеммесечен период.
Предоставената разполагаема мощност към 31
август 2011 г. е в размер на
6 995 506 МВтч. Спрямо
същия период на предходната 2010 г. е предоставена
разполагаема мощност с 1
081 968 МВтч повече.
Към 31 август 2011 г. приходите от продажба на ел.
енергия на “ТЕЦ Марица
изток 2” ЕАД са в размер
на 438.8 млн. лв., като бележат ръст със 114.3 млн.
лв. спрямо осемте месеца
на 2010 г.
Увеличените приходи
спрямо същия период на
предходната година се
дължат основно на извършената рехабилитация и
модернизация на блоковете и съоръженията на
централата, което повиши
ефективността им. През
август 2010 г. завърши
рехабилитацията на блок
6, а през януари 2011 г.
бе пуснат в експлоатация
рехабилитираният блок 8,
което заедно с извършената
модернизация и рехабилитация на блокове от 1 до 4
и изградените към тях СОИ
води до подобряване на
надеждността, увеличаване
на ефективността на работа, удължаване на полезния

до повишаване мощностите
на енергоблокове от 1 до
4, 6 и 8, до увеличаване
живота на оборудването с
25 години и достигане на
обща инсталирана мощност
на централата от 1586 МВ.
Това дава изключително
положителен ефект и върху
експлоатационното състояние на съоръженията. През
периода 2009-2011 г. аварийните престои на котлите
са под 0.3%, а на турбините
- под 0.05% от работните
им часове. Почти с два пъти по-малко в сравнение с
предходните три години са
и престоите за поддръжка.
Продължаваме работа и в
посока изграждане на депо
и инсталация за обезводнен гипс. Обектът ще се
реализира със собствени
средства на “ТЕЦ Марица
изток 2” ЕАД. За блокове
7 и 8 подобна инсталация
вече е в експлоатация.
▶Кое налага изграждането на инсталацията за
обезводнен гипс?

- Проектът е част от пакет мерки за привеждане на
“ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
в съответствие с изискванията на законодателството
в екологията и опазването
на околната среда. Осъ-

ществяването му ще даде
възможност за обезводняване на гипсова суспензия
до ниво на остатъчна влага
10-15%. Така отпадъчният
продукт от производството
на електроенергия - гипсът,
ще се обработва като неопасен и ще се транспортира към депо, изградено
за тази цел. Полученият
обезводнен гипс може да
се използва за строителни
смеси, в производството
на гипсови продукти и за
други цели по време на
строителния процес.
▶Какви са производствените и финансовите резултати на централата
към 31 август?

- За изминалите осем
месеца на 2011 г. “ТЕЦ
Марица изток 2” ЕАД реализира 6 336 151 МВтч
електроенергия. Спрямо
същия период на предходната 2010 г. са продадени с
1 966 502 МВтч повече, или
с над 31%. Основната причина за това е по-голямото
брутно електропроизводство в резултат на по-висока използваемост по време
и мощност на блоковете.
Отчетеното бруто производство на електроенергия
е рекордно като количество

живот на съоръженията, а
оттам и на централата като
цяло.
Дружеството регулярно
и в срок изплаща своите
текущи задължения към
доставчици и дългосрочни
кредити, като същевременно успяваме да отделим
значителни средства за инвестиции, благодарение на
което компанията се капитализира и печели.
През септември 2010 г.
Агенцията за кредитни рейтинги и анализи (АКРА)
потвърди първоначално
издадения кредитен рейтинг на “ТЕЦ Марица изток
2” ЕАД, като съответно
запази нивата на дългосрочния рейтинг bg Aa3
и краткосрочния рейтинг
bg Р-1, като същевременно
перспективата пред дружеството остава стабилна.
Цялостният анализ на
централата показва много
добра способност на дружеството да изплаща краткосрочните си задължения
напълно и навреме, както
и това, че е предприятие
с високо качество и много
нисък кредитен риск.
▶Каква е цената на ел.
енергията, произвеждана
от централата, и ще
искате ли от ДКЕВР тя да
бъде увеличена?

- “ТЕЦ Марица изток 2”
ЕАД внесе заявление в
Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) за запазване
на действащите цени при
продажби на активна ел.
енергия нето и разполагаема мощност. От доклада на
работната група стана ясно,
че действащите цени, на които продаваме ел. енергия
на НЕК - обществен доставчик, ще се запазят и през
новия регулаторен период
1.07.2011-30.06.2012 г.
В момента цената на активната ел. енергия, произвеждана от “ТЕЦ Марица
изток 2” ЕАД, е 35.01 лв./
МВтч. Това е в резултат на
повишената ефективност
на производствените съоръжения след извършената
рехабилитация на блокове
6 и 8, предприетите мерки
по оптимизация на разходите през 2011 и 2011 г.,
както и ангажирането на
собствения персонал по
извършване на ремонтните
дейности в централата.  
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Живко Желязков, ръководител на отдел ЗБУТ:

Безопасни условия на труд са първостепенна
задача за “Мини Марица-изток” ЕАД
Въгледобивното дружество инвестира 7 млн. лв. през 2011 г.
за подобряване условията на труд
Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е основен
приоритет на ръководството на “Мини Марица-изток” ЕАД. В тази посока не се жалят средства
и се предприемат всички
предвидени в закона мерки, казва ръководителят
на отдел “Здравословни и
безопасни условия на труд”
инж. Живко Желязков. От
съществено значение за
дружеството е да обезпечи
безопасната експлоатация
на машините и съоръженията, да осигури пожаробезопасността, да подобрява
непрекъснато факторите
на работната среда, да осигурява лични предпазни
средства и работно облекло, добро санитарно-битово обслужване на работещите. Доказателство за
първостепенното значение
на безопасните и здравословни условия на труд в
управленската стратегия
на дружеството е фактът,
че през последните години
предвидените средства за
тази цел непрекъснато се
увеличават. Програмата за
осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд за 2011 г. е пряко
обвързана с резултатите
от оценката на риска на
работното място, като заложените мероприятия са
степенувани по важност.
“Мини Марица-изток”
ЕАД е внедрила и поддържа интегрирана система за
управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни
условия на труд. За да се
поддържа и непрекъснато
развива тази система за управление, в дружеството се
извършват вътрешни одити
съгласно разписаната процедура за одитите, посочва
инж. Желязков. Ежегодно

се прави и външен одит
от фирма, която е издала
сертификата.
Финансова обезпеченост

В “Програмата за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд”
през 2011 г. са предвидени 7
млн. лв. Средствата са разпределени в няколко основни направления. Най-много
средства са предвидени за
подобряване на производствения микроклимат. През
тази година са рехабилитирани последните 29 от
общо 90-те задвижващи
станции. Преустройството
включва изграждане на нова кабина за машиниста с
подобрена шумоизолация и
толоизолация, оборудвани
с хладилник и климатик.
Това е коствало на компанията 261 000 лв. Със
собствени средства ще бъдат изградени стълбищата и
площадките пред кабините
с цел намаляване на риска
от спъване, подхлъзване и
падане.
В рудник “Трояново 1” е
подобрено санитарно-битовото обслужване с изграждането на 3 мобилни бани
и съблекални в района на
задвижващите станции. За
намаляване на вредностите,
отделяни при различните
процеси в участък “Механична работилница”, е
изготвен проект и предстои
скоро да се реализира за
изграждане на обща аспирация.
В рудник “Трояново-север” е завършена нова акумулаторна зарядна станция
със складова база към участък “Електролокомотивно
депо”. В този рудник е изготвен проект за ремонт на
аспирационна инсталация
в участък “Верижни машини”. Предстои и изгражда-

не на аварийно стълбище на
административната сграда
на рудника.
В рудник “Трояново 3”
е завършено преустройството на вентилационната
уредба в заваръчното хале
на участък “Механична работилница”. Дружеството
е възложило на “Минпроект” ЕАД изготвянето на
няколко проекта, свързани
с подобряване условията на
труд в рудниците.
Важно перо в осигуряването на безопасните и
здравословни условия на
труд са средствата за лични
предпазни средства и работно облекло за персонала. За
тази година дружеството
ще отдели за необходимото
работно облекло и лични
предпазни средства около
2 млн. лв.
Независимо от финансовата криза средствата за
здравето и безопасността на
работещите не би трябвало
да се пестят и този принцип се приема и прилага от
ръководството на “Мини
Марица-изток”, казва инж.
Живко Желязков.
Трудови злополуки

Парите, заложени в “Програмата за здравословни
и безопасни условия на
труд”, би трябвало да водят до снижаване на риска
на работното място и оттам до по-малко трудови
злополуки. Не трябва да се
забравя обаче, че в най-голямото у нас въгледобивно
предприятие условията на
работа са специфични. При
положение че обектът е разположен върху площ от 240
кв. км, ситуацията е доста
сложна. Работата е свързана с огромни разстояния,
невинаги при извършването
на различните производствени и ремонтни операции от работниците може

▶Доказателство за първостепенното значение на безопасните и здравословни
условия на труд в управленската стратегия на дружеството е фактът, че
през последните години предвидените средства за тази цел непрекъснато се
увеличават, казва инж. Живко Желязков

да се упражнява необходимият контрол по спазване
на правилата за безопасна
работа и оттук е трудно да
се предвиди на 100% какво
може да се случи.
Като цяло през годините
броят на трудовите злополуки в дружеството остава
относително постоянен.
Най-малко злополуки, 30
на брой за цялата година, са
регистрирани през 2007 г.
Около 70% от злополуките в дружеството стават
при придвижване (на самото работно място при
инспектиране на машината,
отиване от едно работно
място към друго, защото
разстоянията са големи, а
много от пътищата са сурови). Основната причина за
повечето от регистрираните
през годините трудови злополуки е чисто човешкият
фактор - нарушени правила

за безопасна работа, недобра организация на работата,
моментно невнимание.
Друга причина е материалният фактор - специфичната работната среда (кални
терени, заледени и хлъзгави
участъци, стълбища).
Това, което със сигурност
сме постигнали до този момент, е нулева толерантност
по отношение на употребата на алкохол и упойващи
вещества, казва Желязков.
Социална политика

От април 2010 г. в “Мини
Марица-изток” е в сила нов
колективен трудов договор.
Той урежда въпросите, които не са свързани с разпоредбите на закона и се отнасят до трудово-правните
отношения, заплащането на
труда, социална програма,
осигурителни правоотношения, условия на труд.

Ръководството на компанията изпълнява всички поети
ангажименти по КТД. За
своя сметка работодателят
застрахова всички работници и служители срещу
риск от трудова злополука,
временна и трайна загуба на работоспособност,
от професионално и общо
заболяване. Работодателят
участва съвместно с работниците и служителите в
доброволното им пенсионно и здравно осигуряване и
застраховане.
В “Мини Марица-изток”
трета поредна година действа “Програма за възстановяване и рехабилитация на
здравето на работещите”.
За сметка на работодателя
работниците и служителите
преминават 5-дневен курс
на различни възстановителни процедури в базите за
почивка на дружеството. 

▶Подобряването на факторите на работната среда е важно за осигуряването на безопасни условия на труд в рудниците на “Мини Марица-изток”
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Стефан Димитров, кмет на Димитровград:

Димитровград търси възможности за
чрез публично-частното партньорство
Общината планира да изгради
нов пазар на площ от 220 дка

▶Стефан Димитров, кмет на Димитровград

Община Димитровград има
намерението да разшири
дейността на известния
димитровградски неделен
пазар чрез публично-частното партньорство. Това би
осигурило нови приходи за
общинския бюджет и би го
спасило от тежкото бреме
на икономическата криза,
убеден е кметът Стефан
Димитров.
Общината е готова да даде
нов терен на представител на
бизнеса, който да инвестира върху общинска площ от
около 220 дка. Надяваме се
фирмата, която стане бизнес
партньор на общината, да
изгради модерно тържище
заедно с необходимите комуникации. За това ще бъдат
необходими около 20 млн.
лв., казва кметът.
От сегашната дейност на
най-голямото тържище в

Южна България всяка година в общинския бюджет
постъпват 4 млн. лв. Близо
една четвърт от тях отиват
за поддръжката му, защото
държим търговците и клиентите от цяла България да
се чувстват удобно тук, казва
кметът.

да продава. Мога да кажа,
че успешно реализираме
на пазара това, което произвеждаме. Капацитетът
на “Неохим” АД е да произвежда 2100-2200 тона на
денонощие. През летните
месеци химическият гигант произвеждаше 15001600 тона на денонощие.

на производство. След това
стартира ремонт, който ще
продължи около 50 дни. На
практика ни остава да работим в производството около
2.5 месеца до края на годината. Трябва да произведем
около 200 000 тона амониев
нитрат до края на годината,
казва инж. Димитров.

Планове

Пазари

Готовият терен

Теренът за новия пазар се
намира на брега на река
Марица на не повече от 3
км от сегашното тържище.
Площта на настоящия пазар
достига около 120 дка с 3500
маси. Много от големите
днес фирми в Димитровград
са започнали дейността си
именно от пазара, разказва
кметът и посочва, че с годините те са се развили и днес
имат наети по 100 и повече
работници.
На принципа на публично-

частното партньорство е изградена автогарата на града,
дискотека “Планета Пайнер”
и други големи обекти. Единият от басейните на територията на Димитровград
също ще бъде предоставен
на концесия, както и няколко
лековити басейна в Меричлери. Публично-частното партньорство дава възможност
на бизнеса да инвестира в
райони, които имат сериозно
бъдеще и са важни за развитието на общината, твърди
Стефан Димитров.
Икономика

Кризата неизбежно засегна и Димитровград, но
икономиката постепенно
започва да се съживява,
казва кметът. Развитието
на промишлеността попада
сред главните приоритети
на общината. Като основни

рекламно позициониране

“Неохим” АД запази
лидерските си
позиции в кризата
Предприятието реализира печалба от 20 млн. лв. за първото
шестмесечие
Българското предприятие за
производство на минерални
торове, неорганични и органични химически продукти “Неохим” АД успя
да запази своите лидерски
позиции в страната и да
задоволява изцяло нуждите
на българския пазар. Може
би трудните 2010 и 2009

г., през които предприятието значително намалява
своето производство, ще
останат вече само в историята. Има надежда 2011 г. да
бъде значително по-добра,
а икономическата криза да
остане в миналото, категоричен е главният изпълнителен директор на пред-

приятието инж. Димитър
Димитров. Финансовите
резултати на дружеството
за първото шестмесечие на
годината показват, че печалбата на “Неохим” за този
период са около 20 млн.
лв. В сравнение с миналата
2010 г. това е много добър
резултат, защото тогава отчетохме загуба от 10 млн.
лв., казва инж. Димитров.
Печалбата от 20 млн. лв.
е нормална за голямо индустриално предприятие
като нашето. Имаме много
инвестиционни намерения
за бъдещето и смятаме да
ги реализираме.
Раздвижване

▶Има надежда 2011 г. да е значително по-добра, а икономическата криза да остане в миналото, категоричен е главният изпълнителен директор на предприятието инж. Димитър Димитров

Тази година за първи път
“Неохим” АД работи активно през летните месеци юли
и август. Подобна практика
не е обичайна за химическия гигант. По принцип
инсталациите на “Неохим”
не са пригодени да работят
на пълна мощност през летните месеци. Заради това,
което се случва в момента
на международния и отчасти на вътрешния пазар, българското предприятие беше
заинтересовано да работи и

Необходими са ни не само
кредити, но и собствени
средства, за да поддържаме
производствените мощности в нормално състояние.
Изтеглихме големите си
инвестиционни намерения за следващата година,
казва инж. Димитров. На
първо място ръководството
планира да направи реконструкция на амонячното
производство. За това ще
бъдат необходими инвестиции в размер на 20 млн. лв.
През тази година ще правим профилактичен ремонт
на предприятието, който за
нас е традиционен, казва
директорът на “Неохим”.
До края на август предприятието беше в режим

Продуктите на “Неохим”
АД са традиционни и с
качеството си отдавна са
завоювали място на международните пазари. Традиционният за фирмата
амониев нитрат със съдържание на 34.5% азот е найпродаваният ни продукт и
на практика представлява
90% от общата промишлена продукция на “Неохим”. Предприятието има
постоянни, завоювани във
времето пазари и изнася за
САЩ, Южна Америка, Бразилия, Франция, Англия,
Испания, Турция, Гърция,
Македония. Тази година то
е изнесло и солидно количество торове за Румъния.
Повишава се търсенето на

хранителни продукти в цял
свят. Не може без торове да
се произвеждат количествата растителни продукти,
необходими за изхранването на планетата, казва инж.
Димитров. В “Неохим”
АД и неговите дъщерни
фирми работят около 1600
души. Предприятието не
се е разделило с нито един
от висококвалифицираните
си специалисти в тежките
месеци на икономическа
криза.
За двете тримесечия от
началото на 2011 г. ръководството на “Неохим” АД
е раздало бонуси на работещите в компанията. Те
варират от 30 до 100% от
основната месечна заплата
и са определени от мениджърите на база принос
и тежест на структурните
звена на компанията. Найголеми парични поощрения
са получили заетите в производството. Една от основните ни задачи е да стимулираме добрите си кадри,
защото хората са най-важни
за успеха на компанията,
казва инж. Димитров.  
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развитие
отрасли се открояват химическата промишленост,
представлявана от “Неохим” АД, енергетиката с
ТЕЦ “Марица 3”, както и
производството на цимент,
шивашката, кожено-галантерийната и хранителновкусовата промишленост.
Те формират около 80% от
икономиката на общината.
Секторът на леката промишленост и животновъдството не са толкова осезаеми в България, но са много
важни за Димитровград,
отбелязва кметът. През последните години хората се
завръщат по селата, за да
се занимават с животновъдство, създават се нови
ферми, казва Димитров.
В общината очакват инвеститорските интереси
значително да нараснат
след изграждането на автомагистрала “Марица” - пътен обект, който ще свързва
Европа с Азия. С магистралата инвеститорите няма
само да минават покрай
нашия град, а ще оценят
големите му възможности

и ще изградят тук сериозен
бизнес, изразява очакванията си кметът.
Надяваме се през следващите години земеделието да се развива с още
по-бързи темпове, допълва
той. Основните проблеми в Южна България са
свързани с напояването, но
многобройните язовири в
Димитровградско значително благоприятстват отглеждането на царевица,
слънчоглед, ечемик, пшеница, рапица, както и на
зеленчуци.
Проблеми

Сред основните проблеми
на общината остава водоснабдяването с питейна вода, особено в гр. Меричлери и с. Великан. Водата
на Меричлери може да се
използва за лечебни цели,
но не е препоръчително да
се пие постоянно поради
високото съдържание на
арсен. Затова се обмисля
изграждането на нови източници за водоснабдяване
на тези населени места.
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▶декара е площта
на работещото
в момента
тържище

3500

▶маси помества
пазарът

20

▶млн. лв. са необходими
за изграждането на
новото тържище
с необходимите
комуникации, казва
кметът Стефан
Димитров

Друг проблем е поддържането на общинската
пътна инфраструктура. В
общината очакват финансиране от 4.5 млн. лв. по
ОП “Регионално развитие”
за пътя между двете големи села Горски извор
и Ябълково. Продължават
и ремонтите на здравните
служби по селата.
Проекти

Успяхме да развием политиката на общината по
отношение на социалната
сфера, като общината под-

писа договори за проекти на
стойност близо 2 млн. лв.,
казва Стефан Димитров.
В сферата на образованието се реализира проект
за енергийната ефективност на училищата. Искаме
да намалим енергийните
разходи на учебните и социалните заведения, като
запазим качеството на обслужване, посочва кметът.
През последните години
нараства интересът към изграждане на фотоволтаични
централи на територията
на общината. Този месец

стартира изграждането на
два големи фотоволтаични
парка.
Река Марица също ще
бъде използвана за производство на електроенергия
- в бъдеще по течението й
се очаква да бъдат изградени вецове.
Бюджет

Бюджетът на община Димитровград за 2011 г. е с
отрицателен ръст от 6%
спрямо предходната година
и възлиза на 28.63 млн. лв.
Предвидените средства за

капиталови разходи през
2011 г. са близо 2.8 млн.
лв., или 9.8% от бюджета
за годината, а от тях собствените бюджетни средства
са почти 1.9 млн. лв.
Най-много средства в бюджета са отделени за образование. За общинските
училища и детски заведения са предвидени 37.46%
от общия бюджет. Общината отделя и 24.47% за благоустрояване, изграждане на
канализация, водопроводи
и пътища.
Сашка Панайотова

рекламно позициониране

Петър Томов, изп. директор на “Евро Ферт” АД

Оставаме основен играч на
пазара на амониева селитра в България
Търговската фирма стартира
кампания за подпомагане на висшето
образование
Амониевата селитра и занапред ще остане един от
основните торове, които ще
се предлагат на пазара за
задоволяване на потребностите на почвата от азотосъдържащи вещества, казва
изпълнителният директор
на “Евро Ферт” АД в Димитровград Петър Томов.
Затова и основната ни цел
е да продължим утвърждаването на пазара на този
продукт, добавя той.
“Евро Ферт” АД е основен акционер в “Неохим”
АД и е негов търговски
представител за България.
Основният продукт, който
компанията предлага на
пазара като дилър на “Неохим” АД, е амониев нитрат
с 34.4% съдържание на
азот. Продуктът отдавна
се е наложил на пазара с
названието “Неоферт” име, което означава много
в селскостопанския сектор.
Разбира се, напоследък наблюдаваме тенденцията
българският фермер да
прилага все повече торове
със съдържание на фосфор и калий, казва Томов.
Подобен подход показва
висока култура на земеде-

е много добра. Ние считаме, че земеделието ще
бъде един от основните
стожери за развитието на
българската икономика в
близките 5-6 години, казва
Томов.

лието и е доказателство,
че нашите фермери вече
могат да си го позволят.
“Евро Ферт” като търговска фирма отговаря и
на тези потребности на
българския фермер, като
предлага на пазара торове
със съдържание на фосфор
и калий. Те са създадени
на базата на смесване на
различни видове торове.
Идеята е да продължаваме
да се развиваме на базата
на други видове продукти,
които съдържат фосфор и
калий, казва Петър Томов.

Пазарите

Опитът

“Евро Ферт” е заимствала този опит от страни в
Западна Европа, където
се прави комбинация от
различни видове торове,
съдържащи фосфор, азот и
калий, при съобразяване с
конкретните потребности
на фермерите, установени
чрез почвен анализ. Продажбата на подобни торове
обуславя наличието на интензивно земеделие в България, посочва директорът
на “Евро Ферт”. Факт е, че
тенденцията за развитието
на земеделието в България

▶Убеден съм, че в бъдеще бизнесът и образованието
ще работят в тясна връзка, казва Петър Томов

През годините успяхме да
се наложим като едни от
основните играчи на пазара конкретно на амониева
селитра (амониев нитрат),
казва директорът на “Евро
Ферт”. Миналата година
фирмата успява да задоволи изцяло потребностите
на българските фермери
от амониев нитрат и при
това на конкурентни цени,
по-ниски от тези на европейските пазари.
Считаме, че е важно да
подсигурим и да гарантираме сигурност на нашите доставки. Ние не
сме спекулативен играч на
българския пазар, работим
с много голям брой крайни
клиенти и дистрибутори.
Очакваме стабилен пазар
на торовете до края на
годината, прогнозира директорът на “Евро Ферт”.
Надяваме се фермерите
да се поздравят с поредната добра година, защото
всички ние зависим от тяхната успешна работа.
Бизнесът с торове ос-

тава много конкурентен.
Въпреки това марката “Неоферт”, предлагана от “Евро Ферт”, остава във повисокия ценови сегмент.
Затова пък тя е доказала
своята ефективност и е
предпочитана от българския фермер.
Помощ за висшето
образование

От първи август по 10 стотинки от цената на продаден тон амониева селитра
от “Евро Ферт” АД влизат
във фонд за подпомагане
на Аграрния университет
в Пловдив. Считаме, че кадрите на този университет
ще имат още по-голяма роля за успешното развитие
на българската икономика,
защото водеща роля в нея
занапред ще има точно
селскостопанският сектор,
убеден е Петър Томов.
На практика това е само една от инициативите,
които димитровградската
фирма ще реализира в полза на висшето образование
в България. Достатъчно
дълго време имаше прекъсване на връзката между
науката и бизнеса, смята
изпълнителният директор
на “Евро Ферт”. Той е убеден, че в бъдеще бизнесът
и образованието ще рабо
тят в тясна връзка. 
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“Булмалц” изгражда нова когенерационна

С проекта си за 2
млн. EUR компанията
ще намали
производствените си
разходи
Собствениците на “Булмалц” ООД активно работят
върху изграждането на когенерация за производството
на електрическа и топлинна
енергия за собствени нужди
в предприятието си за малц

в Чирпан. Когенерацията ще намали значително
производствените разходи,
обясняват от компанията.
За реализирането на този проект предприятието
ще разчита на средства по
програма “Енергийна ефективност”. Проектът е на
стойност 2 млн. EUR.
Заводът за производство
на малц в Чирпан е с найголям капацитет в България. Ежегодно предприя-

тието произвежда около 22
хил. т малц. Освен предприятието “Булмалц” ООД
притежава складови бази
за съхранение на ечемик в
Чирпан и селата Кермен и
Трънково в Старозагорска
област. В складовите си
бази “Булмалц” може да
съхранява около 30 хил. т
ечемик и малц.
Предисторията

До 2005 г. предприятието е

рекламно позициониране

Свиленград в уникална форма
на партньорство с бизнеса
За първи път община
получава “златна
акция”

През 2007 г., с встъпването
си в длъжност, кметът на община Свиленград поема ангажимент към избирателите
си да газифицира общината
и да изгради индустриална
зона близо до града.
Още същата година започва изграждането на газо
разпределителна мрежа на
Свиленград. Кметът предлага на общинския съвет
изграждането й да стане на
база публично частно партьорство. Общината участва
с апортна вноска – имот и
получава уникална за подобни партньорства златна
(привилегирована) акция.
Това позволява на общината
правото на задължително
участие в съвета на директорите, правото на вето, както
и право на гарантиран ликвидационен дял. Тези права
Свиленград ще има без значение кой е градоначалник
или коя е управляващата
политическа партия в местния парламент. Уникална за
България е и използваната
технология – чрез доставка
на компресиран газ по “виртуален” газопровод. Стойността на инвестицията е
почти 3 млн. лв, а вече са
налице и първите ползи. В
13 от газифицираните общински сгради е отчетена
икономия в размер на 23%
за отоплителен сезон 20102011. Безспорна е и косвената облага от наличието

собственост на пивоварния
завод “Загорка” АД. Тогава
е придобито от “Булмалц”,
което след това сключват
договор със “Загорка” за
доставката на пивоварен
малц. Освен дългосрочно
сътрудничество с тях компанията развива стабилни
отношения и с останалите
пивоварни в България, както и с пивоварни предприятия от Македония.
“През изминалите 6 го-

на природен газ в региона
за привличането на бъдещи
инвеститори.
Следвайки успешния модел на публично-частното партньорство за газифициране на града, Георги
Манолов предлага прилагането му и за изграждане на индустриална зона.
Неоспорими са ползите от
реализиране на тази идея
– привличане на фирмипроизводители, които ще
внасят данъците си в общината, откриване на нови
работни места и съживяване
на икономическото развитие в пограничния район.
Общинските съветници са
гласували да бъде създадено
търговско дружество, в което общината да се включи с
апортна вноска – общинска
земя в размер на близо 100
дка. С решение на общинския съвет, земята е закупена от държавата срещу
240 000 лв. Това е първата

община закупила държавен имот. Освен общината
акционер трябва да бъде и
инвеститор, който е готов
да вложи минимум 2 млн.
лв. и да представи план за
изграждане, експлоатация
и управление на индустриалната зона. Свиленград е
реализирал проект по програма ФАР за изграждане на
довеждаща инфраструктура
до бъдещата индустриална
зона – ремонт на път, водоснабдяване, канализация и
електрифициране.
”До момента желание да
инвестират в този проект са
изявили 4 компании. Умишлено отложихме провеждането на преговорите за след
изборите, за да може в тях
да се включат с мнение и аргументи новото ръководство
на общината и общинският
съвет”, каза Манолов, който
е най-силната кандидатура за бъдещ кмет на Сви
ленград. 

▶ хил. тона малц
произвежда годишно
заводът

“Бедечка” е най-новият
квартал на Стара Загора
Повече от 10 години
собственици на
реституирани площи
в едноименния парк
настояваха да им се
разреши строителна и
стопанска дейност

▶На 5 октомври 2010 г., празника на Свиленград, г-н
Манолов пусна газифицирането на града
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дини инвестирахме значителни средства в модернизиране на производството,
подменихме съществуващото оборудване по цялата верига - от приемането
на ечемика до изнасянето
на малца и сушилнята”,
разказва Емануил Божков,
съсобственик на завода.
Ежегодно компанията инвестира минимум между
250 хил. и 300 хил. EUR
за подобряване и усъвър-

Новият общ устройствен
план (ОУП) на Стара Загора
очерта рамките на нов квартал в северозападния край на
града. Кварталът ще заеме
половината от територията
на парк “Бедечка”, който
при новите обстоятелства
беше прекръстен с решение
на общинския съвет на “Загорка”.
В продължение на повече
от 10 години собствениците на реституирани от съда
площи в рамките на парка
настояваха кметството да
им разреши строителна или
стопанска дейност, но без
резултат.
На практика общината ня-

маше избор и трябваше да
разреши по някакъв начин
проблема, тъй като около
две трети от парка са реституирана частна собственост,
поясни зам.-кметът по строителството на Стара Загора
Димитър Динев.
Ограниченията

Така квартал “Бедечка” вече
съществува в новия ОУП,
който дава картбланш на
собствениците да осъществят своите проекти, но като
спазват редица ограничения.
Това ще бъде квартал, в който няма да се допуска строеж
на бензиностанции, газстанции или други обекти, които
биха оказали лошо влияние
върху естествената зеленина
в района.
Ще бъдат издавани разрешителни само за ниско строителство, като строителните
петна ще бъдат разположени така, че да не се секат
дървета, посочи главният
архитект Иван Кирчев. Об-

щината запазва в територията на новия квартал около
100 дка собственост, която
ще превърне в градинки и
зелени паркове.
Изоставане с
инфраструктурата

Проблемно при изграждането на квартала ще бъде
строителството на улици и
тротоари, които по закон
трябва да останат публична
общинска собственост. През
следващите години обаче
общината едва ли ще има
финансовата възможност да
отдели средства за подобни
инвестиции. Затова най-вероятно заинтересованите
собственици ще получат възможността да изградят тези
съоръжения за своя сметка
и след това да ги дарят на
общината. Всичко това ще
стане ясно в детайли с изработването и приемането на
подробен устройствен план
(ПУП) на квартала.
Сашка Панайотова

2/3

▶ от парк “Бедечка” са
реституирана частна
собственост
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мощност
шенстване на производствения процес в завода и
за надеждното съхраняване
на ечемика и малца.
Благодарение на газификацията на предприятието
значително са намалени
производствените разходи. “Имаме отлични отношения с ръководството
на община Чирпан, което
ни помогна много както с
кадровото обезпечаване на
предприятието и подбора
на земеделските ни партньори, така и с усилията
да се газифицира Чирпан,
което е от изключително
значение за развитието на
бизнеса в региона”, посочва
Божков.
Пазарите

“Булмалц” купува ежегодно около 30 хил. т ечемик
предимно от земеделски
производители от Южна
България. Предприятието
работи с постоянни доставчици и се явява като един
от най-сигурните и перспективни партньори на земеделските производители
в общината.
Тази година добивите са
добри, но качеството на
ечемика е по-лошо от миналата година, констатират
собствениците на предприятието. През 2010 г. те са
купували ечемика на цена

Пазарите
на малц
зависят изцяло
от пазарите на
бирата
Емануил Божков,
съсобственик на “Булмалц”

от 205-210 лв. за тон, а тази
година цената му стига 350
лв. “Пазарите на малц са
много интересни - зависят
изцяло от пазарите на бирата”, обяснява Емануил
Божков. В България, както
и в целия свят, потреблението на бира значително
се е свило през последните
години. По официални данни сега потреблението на
бира в България е 67 литра
на човек от населението,
докато преди две години е
било 80 литра.
Предприятието осигурява
работа на над 50 души от
Чирпан и изкупува ечемика
на местните земеделски
производители. От компанията твърдят, че предлагат едни от най-високите
заплати в община Чирпан,
заради което във фирмата
няма текучество.
Сашка Панайотова
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“Автобусни превози”-Стара
Загора ще минава изцяло на метан
Първите 10 метанови
автобуса вече се
движат по улиците на
града
Транспортната фирма “Автобусни превози”-Стара Загора започна реализацията
на дългосрочен проект за
подмяната на остарелия автопарк по градските линии
с автобуси, оборудвани с
метанови инсталации. Това ще бъдат рециклирани
автобуси, купени от Германия, които фабрично са
конструирани да работят
само на метан.
Първите 10 метанови автобуса вече се движат по
улиците на областния град
и дават своите положителни
резултати както за екологичното равновесие, така и
за икономическите резултати, казва управителят на
“Автобусни превози”-Стара
Загора Светослав Маринов.
Елементарната сметка показва, че при цена на дизела
2.40-2.50 лв. за литър и цена
на метана около 1.40-1.50
лв. за килограм транспортната компания ще реализира
значителни икономии.
За купуването на първите
10 автобуса са инвестирани

▶До края на 2011 г. ще тръгнат още поне 5 метанови автобуса

около 400 хил. лв. До края
на 2011 г. по улиците на
Стара Загора ще тръгнат
още поне 5 метанови автобуса.
Процесът на подмяна ще
продължи и през следващите години, докато от движение не бъдат изведени
всички около 90 автобуса,
които сега обслужват линиите в Стара Загора. За
поддържането им ще бъде
изграден специализиран
сервиз и метанстанция към

предприятието. Предвидената обща инвестиция е около
5 млн. лв.
Реализираните икономии
от гориво обаче няма да доведат до поевтиняване на
автобусното билетче в Стара
Загора, което сега струва
0.80 лв. Напротив, от ръководството на фирмата настояват билетът да стане
1 лв., тъй като от години
компанията вози на загуба.
Общинският съвет на Стара
Загора два пъти отхвърля

предложението на “Автобусни превози” с мотив, че
социалната цена, която ще
платят гражданите, е прекалено висока.
Сашка Панайотова

5

▶ млн. лв. са необходими
за подмяната на всички
автобуси
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ТЕЦ “Марица 3” АД е готова да изгради
СОИ в кратки срокове
Това ще се случи в рамките на 2 месеца след получаването на ново комплексно разрешително за работа
ТЕЦ “Марица 3” АД Димитровград има готовност да
включи в експлоатация до
края на тази година модерна
сероочистваща инсталация,
при положение че получи
новото си комплексно разрешително за работа. Сега
ръководството извършва
рехабилитация на блока,
който е с инсталирана мощност 120 мегавата и има
пълна готовност да започне работа по покриване на
екологичните изисквания
и норми, казва Стоян Тюйлиев, зам.-директор ПТВ на
централата.
Димит ровградскат а
централа е втората освен
“Брикел” ЕАД - Гълъбово,
избрала при националните
преговори през 2003 г. режим на работа до 20 000 часа, изразходвани не по-късно до края на 2014 г. По разчети на ръководството ТЕЦ
“Марица 3” Димитровград
работи при ограничителен
режим на работа, така че
да се реализират приходи за
централата. Това позволява
посрещане на разходите на
дружеството и подпомагане на инвестиционната
програма по изграждане на
СОИ, казва инж. Тюйлиев.
Сега централата работи 10
дни в месеца с номинална мощност 100 мегавата.
Така на практика центра-

оръжения, на действията по
складовите стопанства, оборудване на помпени инсталации - тоест всичко, което
на практика ще обслужва
СОИ. Така на практика ръководството на централата
ще успее да извърши 60%
от дейностите, съпътстващи
изграждането на СОИ, в
съответствие с изискванията на нормативните документи. Централата има
готовност да монтира и специализираното оборудване
- СОИ - в рамките на два
месеца след получаването
на новото комплексно разрешително за дейността.
Надеждност

▶Акционерите в ТЕЦ “Марица 3” АД Димитровград са взели решение за изграждане на СОИ и са осигурили
необходимия ресурс за тази цел

лата има възможност да
осъществява нормално дейността си.
Като цяло ТЕЦ “Марица
3”АД има възможност да
произвежда и предоставя
на пазара на електрическа енергия у нас 60 000
МВтч месечно. Поради
ограниченията в момента тя използва едва 40%
от тези възможности. ТЕЦ
“Марица 3”АД Димитровград е една от най-старите

топлоелектрически централи в България. През 2001
г. централата отбеляза 50
години от пускането й в
експлоатация през далечната 1951 г. Дружеството
изплаща редовно заплати,
няма съкратени работници
и изплаща коректно всички
задължения към НОИ. В
централата към момента
работят 350 души, като персоналът е експлоатационен
и ремонтен. Работим добре

и с общинската администрация на Димитровград,
защото сме убедени, че добрата ни съвместна работа
може да реши редица проблеми в общината, казва
инж. Тюйлиев.
Готовност

Акционерите на централата
са взели решение за изграждане на СОИ и са осигурили
необходимия финансов ресурс за тази цел. Прогнозно

за изграждането на цялостната система съоръжения от получаването на варовик
до системата за отделяне и
депониране на отпадъците
от сероочистката - ще бъдат
необходими около 30 млн.
лв. собствени средства и
кредити. Осъществени са
доставки на съществената
част от оборудването, започнали сме подготовка на
площадката, електрозахранването, на спомагателни съ-

Технологията на новата
СОИ е германска, проектът
е на български специалисти.
Мократа технология за пречистване на вредните газове с използване на варовик
и добавяне на калциев окис
като адитив е способ, който
е доказал своята ефективност в енергетиката, казва
инж. Тюйлиев. В новото
комплексно разрешително
като изискване за изпълнение ще бъдат заложени новите норми за допустимите
граници на серен диоксид,
азотни окиси и прах, които
дружеството ще спазва след
осъществяваната рехабили
тация на блока. 
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Николай Тонев, кмет на община Гълъбово:

Добрите отношения с
инвеститорите са най-важни
Добрите отношения
с инвеститорите в
община Гълъбово и
успешната съвместна
работа винаги са
били приоритет в
управлението ни,
казва кметът на
Гълъбово Николай
Тонев
Това е логично, защото върху територията на общината работят най-големите
инвеститори в България.
Тук има инвестиции за милиарди левове, посочва той.
Факт е, че през последните години независимо
от икономическата криза
общинският бюджет не е
редуциран. Напротив, всяка
година той бележи значителен ръст и това се дължи

именно на добрите отношения с големите компании.
Точно отношенията с инвеститорите обаче са една от главните причини за
отстраняването на кмета
от длъжност през 2009 г.,
убедени са местните хора.
Николай Тонев е свален от
длъжността с мотив, че срещу него е образувано следствено дело. Обвиняем е за
девет престъпления. След
двегодишно разследване
през юли 2011 г. съдът възстановява Николай Тонев
обратно на кметския пост
заради изтичане на законовия двегодишен срок от
действието на наложената
му мярка “отстраняване от
длъжност”. “Изключително
съм спокоен по отношение
на повдигнатите обвинения
срещу мен. Запознал съм се
с документите по делото си
и зная, че съм невинен”, ка-

тегоричен е Николай Тонев.
Убедеността на Тонев, че
трябва да изпълни докрай
поетите ангажименти към
хората на Гълъбово, го мотивира отново да се кандидатира за кмет на общината
на предстоящите избори за
местна власт и да спечели
трети мандат.
Проектите

Повечето от важните инфраструктурни проекти
на територията на община
Гълъбово са реализирани
именно със съдействието на
големите инвеститори, казва Николай Тонев. Плод на
доброто сътрудничество са
успешните социални проекти, подкрепени от ТЕЦ “Ей
И Ес Гълъбово”, “Енел”,
“Кнауф”, EVN, “Ситигаз”,
“Брикел” и подизпълнителя
в изграждането на новата
централа на “Ей И Ес” тур-

ският консорциум “Текфен
и Гама”. На практика няма
инвеститор на територията на общината, който да
не е поел социални ангажименти към Гълъбово,
на чиято територия прави
своите инвестиции. “Това
е формулата за успешно
управление на всяка една
община и тя неизбежно
дава добър резултат за хората, които живеят в нея. А
всичко досега е направено
в името на жителите на
община Гълъбово”, убеден
е кметът. “Дипломатичните
отношения с инвеститорите
в полза на гълъбовци винаги ще бъдат отправна точка
в работа ми като кмет”,
посочва Тонев.

променя инфраструктурата
на общината - канализации,
ВиК, улици. За реализирането на проекти от подобен мащаб са необходими
няколко десетки милиона
лева. За да модернизираме
улиците на Гълъбово обаче,
трябва да променим изцяло
инфраструктурата под тях,
казва Тонев. По ОП “Реги-

Резултатите

млн. лв. ще инвестира
в общината през
следващите 5 години ТЕЦ
“Ей И Ес Гълъбово”

Обещах на съгражданите
си, че вторият ми мандат ще
е изцяло отдаден на това да

онално развитие” общината
е започнала ремонт на две
градски улици на стойност
1.5 млн. лв. Основният ремонт на бул. “Република”,
който е главна пътна артерия за общината, стана
възможно благодарение на
договора ни с ТЕЦ “Ей И
Ес Гълъбово”, която ще
инвестира през следващи-

8.5 1.5

млн. лв. е платила на
общината “Ситигаз” за
това, че ползва общински
земи

рекламно позициониране

Брикел ЕАД възстанови
нормалния си работен процес

Компанията разширява социалните си ангажименти към община Гълъбово
Брикел ЕАД получи комплексно разрешително,
което дава възможност за
работа на централата с три
от първите четири котела. Брикел разполага на
практика с шест парогенератора, посочва зам-изпълнителният директор на
дружеството инж.Георги
Златев. С това комплексно
разрешително предприятието няма възможност да използва инсталираните 200
мегавата мощност, а трябва
да се ограничи с мощност
до 120 мегавата.
Така изградената вече
сероочистваща инсталация може да бъде включена само към три от котлите, казва инж.Златев.
Такива са и проектните й
възможности - да работи и
да очиства димните газове
на три котела. За да използва инсталираната максимална мощност от 200
мегавата, предприятието
трябва да изгради още една СОИ. Имаме готовност
да започнем проектирането на нова сероочистваща
инсталация в най-скоро
време, казва инж.Златев.
Това ще се случи, след
като предприятието излезе от тежката ситуация, в
която се намира в момента

заради близо тримесечния
си престой.
Независимо от тежките
месеци и натрупаните загуби, предприятието не е
съкратило работници. Има
само забавяне на заплатите,
което се надяваме да преодолеем до 2-3 месеца, казва
инж.Златев. Не можем да си
позволим да изгубим хора,
защото това са изградени
с годините специалисти, а
такива се създават трудно,
допълва той.
Преди отоплителния сезон търсенето на брикети
на пазара е засилено. Брикетната фабрика произвежда сега около 600 тона брикети на денонощие, които
се реализират на 100% на
пазара.
В момента пазарът на
твърди горива в България
предполага реализацията
на брикети от компанията
в рамките на 200-250 000
т. годишно. Максималната
цена франко Брикел е 175
лв. с ДДС. Цената е увеличена с 10 лв на тон, защото
вече включва разходите по
новоизградената СОИ.

ване на сероочистващите
съоръжения. Сега компанията обучава персонала,
пренасочен на работа за
експлоатация на новата
инсталация. Показателите
на новата СОИ покриват
напълно показателите,
залегнали в новото комплексно разрешително. Това показват замерванията,
направени от специалисти
на централата.
За мен всичко, което се
случи с предприятието –
спирането на работата и изграждането на новата СОИ,
беше напълно логично при
създалата се ситуация, казва инж.Златев. Той е удовлетворен от екипността
и благоприятния развой на
събитията около решаването на екологичните проблеми на предприятието
Бъдещето

Ефективност

Предприятието все още не
е подписало Акт 16 и в момента е в етап на изпроб-

▶“Брикел” ЕАД възстанови работата си след близо
тримесечно принудително спиране

От тук нататък ръководството на Брикел ще съсредоточим усилията си
по нормализиране на работата и разрешаването на
текущите проблеми. Новата
СОИ се очаква да бъде проектирана за пречистване
на газовете на четири от
котлите. Затова тя ще бъде
още по-мощна от тази, която вече е изградена. Длъж-

ни сме да спазим всички
процедури по изграждане
на новото съоръжение, да
спазим законодателството,
което предполага определена документация. Ще
направим това в законоопределеното време.
Социални ангажименти

Собствениците на компанията изпълняват от години различни социални
ангажименти към жителите на град Гълъбово. На
практика много от обществените сгради в общината
се отопляват от дружеството безплатно, казва инж.
Златев.
Независимо от тежките
загуби, които претърпяхме,
ние няма да прекъснем тези
социални ангажименти и
дори ще ги увеличим през
наближаващия отоплителен
сезон, допълва той.
Съвсем скоро Общинският съвет на Гълъбово
ще предостави списък с
общински обекти, които
ще бъдат безплатно топлоснабдени от Брикел. Увеличаваме социалните си
ангажименти, защото това
е част от политиката на
предприятието, казва инж.

Златев. 
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Повечето от важните
инфраструктурни проекти на
територията на община Гълъбово
са реализирани със съдействието на
големите инвеститори

▶Повечето от важните инфраструктурни проекти на територията на община Гълъбово са реализирани
именно със съдействието на големите инвеститори, казва кметът Николай Тонев

те 5 години 8.5 млн. лв. на
територията на общината.
Тези пари позволяват всяка
година общината да решава
належащите си проблеми с
помощта на близо 1.5 млн.

лв., а това не е никак малка
сума за община като нашата, казва кметът. Идеята
ни е следващите средства
по този социален проект
с американската компа-

ния да бъдат насочени и
към подобряване на инфраструктурата на селата
в общината, допълва той.
Подобен е договорът на
община Гълъбово с компа-

ниите “Енел” и “Кнауф”.
“Кнауф” се ангажира да
назначава в предприятията
си предимно жители на община Гълъбово. Плюс това
е осигурила строителни ма-

териали за изграждането на
новата модерна общинска
сграда. EVN пък издържа
футболния отбор на общината и като цяло отделя
много средства за спорта,
посочва Тонев. “Ситигаз”
е платила 1.5 млн. лв. на
Гълъбово за това, че ползва общински земи. “Енел”
превежда на общината 500
хил. лв. годишно, поемайки ангажимент да помага
на училищата и детските
градини в общината.
Всички тези договори
за социална отговорност
са плод на дипломатично
отношение и грижа за бъдещето на общината, подчертава гълъбовският градоначалник. Благодарение
на споразумение с турската
фирма ТГО, работила като
подизпълнител при изграждането на новата ТЕЦ, младите хора в Гълъбово скоро
ще се радват на съвременен
и красив младежки дом.
Бизнесът на кмета

Още преди първия си ман-

дат съм излязъл от всички
фирми, в които съм имал
дори минимално участие,
казва Николай Тонев. Никога, докато съм заемал
кметската длъжност, не съм
се занимавал с бизнес, подчертава той. Шушуканията,
че съм собственик на “Автобусни превози”-Стара
Загора, са пълна измислица, казва Тонев. Заявявам най-отговорно, че като
специалист по транспорта
бях помолен единствено
да консултирам сдружението, което купи “Автобусни
превози”, и вероятно оттам тръгнаха приказките,
казва гълъбовският кмет.
Смятам, че съм дал добри
съвети на собствениците
и доказателство за това е
фактът, че Стара Загора има
най-евтиния, най-екологичния и редовен транспорт.
Собствениците планират
всички автобуси в Стара Загора да минат на метан, което значително ще подобри
екологичната обстановка в

областния град. 

"Мидалидаре Естейт" изгражда
втора винарна в Могилово
Общата инвестиция
по проекта
ще надхвърли
6 млн. EUR
Година след откриването на
модерното винарско имение
в чирпанското село Могилово екипът на “Мидалидаре
Естейт” започва изграждането на втора винарна, която
ще бъде с три пъти по-голям
капацитет на производство.
Тя също ще бъде в същото
село, а с нея “Мидалидаре Естейт” има идеята да
превърне марката в новата
звезда на българския винен
небосклон.
Проектът

Плановете са новата винарна да произвежда около
300 000 бутилки вино годишно. Инвеститорът в лицето на руския бизнесмен
Евгений Юсупов планира да построи и спа хотел
между двете винарни за
любителите на виното и на
природата на Чирпанския
край. Общата стойност на
мащабния проект ще бъде
около 6 млн. EUR.
И сега имението, разположено на 20 км северозападно от Чирпан, привлича
български и чуждестранни
туристи. Районът е с хилядолетни винарски традиции. Още в древността

▶“Мидалидаре Естейт” се опитва да пробие на пазара в Китай, като набляга на
българската идентичност с вина във високия сегмент. На снимката екипът
отпразнува началото на гроздобера

вината, произведени в този
край, са се превозвали с
кервани до Пирея и Енос.
Имението “Мидалидаре
Естейт” в с. Могилово разполага с 250 дка лозя, сгушени между хълмовете на
Централна Средна гора. Белите сортове са Sauvignon
Blanc, Semillon, Pinot Gris,
Chardonnay, Muscadelle,
Grenache Вlanc, а червените - Cabernet Franc, Merlot,

Malbec, Syrah, Cabernet
Sauvignon и Petit Verdot.
Всички те са подбрани в
унисон с климатичните
особености и почвените характеристики на региона.
Признанието

Макар и създаден преди
година, проектът “Мидалидаре Естейт” се радва на
големи успехи. Тази година през април винарната

спечели рекордните 6 медала на конкурс на световноизвестния справочник
International Wine Guide Испания. С изключително
високо отличие за България
- златен медал, е наградено
Midalidare Grande Cuvee
2009 на конкурса “Мундус
Вини”. Виното е купаж от
сортовете Мерло, Каберне
Совиньон и Малбек. Със
сребърни медали бяха на-

градени вината Midalidare
Grand Vintage Syrah 2009 и
Midalidare Pinot Gris 2010.
Midalidare Pinot Gris 2010
е първото българско вино
от този сорт, което получава толкова висока оценка
на международната винена сцена. В единадесетото
издание на “Мундус Вини”
повече от 6000 вина от 42
страни бяха оценявани чрез
“сляпа дегустация” от конкурсното жури, съставено
от 270 винени експерти от
50 страни.
“За нас тези медали са
доказателство, че се развиваме в правилната посока.
Това е признат резултат
от усилията, които полага целият ни екип и найвече на талантливите ни
енолози Николай Катеров
и Александър Алексиев,
чиято най-голяма амбиция
е да превърнат вината на
“Мидалидаре” в синоним
на най-високо качество не
само у нас, но и в международен аспект”, сподели
Галина Нифору, търговски
и маркетинг директор на
“Мидалидаре Естейт”.
Амбициите

Друг успех за бутиковата
винарна е пробивът на китайския пазар. “Мидалидаре” откри свой фирмен
магазин в 8-милионния
китайски град Ханджоу.
За китайския пазар избата е подготвила няколко

специални бранда. “Целим
се във високия сегмент и
наблягаме на българската
идентичност”, обобщава
стратегията на “Мидалидаре” за Китай Галина Нифору. Ако продаваме по
40 000-50 000 бутилки годишно на китайския пазар,
ще бъдем доволни, казва
тя. “В Китай тепърва се заражда традицията да се пие
вино, защото то е полезно”,
казва Нифору. Статистиката
показва, че сега на глава от
населението се пада средно
по половин литър вино, докато в европейските страни,
като Франция например,
консумацията е по 49 литра
на глава от населението.
Бутиковата винарна край
село Могилово вече направи впечатление със своите
интересни вина - двусортови червени купажи, сортовите Grand Vintage, белите - Шардоне, Совиньон
блан и Семийон с марките
Mogilovo, Calista и Eric
Moro и може би най-популярното - Silver Angel.
Сашка Панайотова

300
▶хил. бутилки годишно
трябва да произвежда
новата винарна според
плановете
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Васил Донев, кмет на община Чирпан:

Връзката с магистрала “Марица”
ще донесе нови инвестиции

Приоритетна задача на
общината е и да осигури
терен за логистичен център,
който да привлече 100 млн. лв.
инвестиции
Изграждането на пътната
връзка между Чирпан и
новостроящата се автомагистрала “Марица” е от
първостепенно значение
за развитието на общината, убеден е кметът Васил
Донев. Тази връзка би привлякла нови инвеститори
в общината и би решила в
значителна степен един от
най-големите й проблеми
в региона - безработицата.
Затова общинското ръководство води усилени разговори с Министерството

на регионалното развитие
и благоустройството за
скорошно изграждане на
пътния възел с новата магистрала.
По статут като населено
място Чирпан е приравнен
с курортни градове като
Созопол, Несебър, Банско,
Сандански. Това е така, защото Чирпан е разположен
на възела на две магистрали - “Тракия” и “Марица”,
което принципно е добра
предпоставка за икономическо развитие. “Съвсем

обективно погледнато, не е
нормално две магистрали
да нямат достъп една до
друга. Това споделих с
министъра и той ми обеща
да има пътна връзка и с
новата магистрала, което
ще ни даде възможност
да оправдаем високите
данъчни оценки за нашия
град и да доведем тук нови инвеститори”, разказва
кметът.
Областният управител
на Стара Загора Йордан
Николов обясни (вж. ин-

ÂËÀÄÈÍÈ ÒÐÅÉÄÈÍÃ ÅÎÎÄ
ÊËÎÍ ×ÈÐÏÀÍ
Ïðîèçâåæäà âñè÷êè
âèäîâå êîìáèíèðàí
ôóðàæ è áèîêîíöåíòðàò
çà ñâèíå è ïòèöè.
Ïðåäïðèÿòèåòî
ïðèòåæàâà âñè÷êè
ñåðòèôèêàòè ïî HACCP
è ISO.

ÂËÀÄÈÍÈ ÒÐÅÉÄÈÍÃ ÅÎÎÄ – ÊËÎÍ ×ÈÐÏÀÍ, ÐÀÇÏÎËÀÃÀ Ñ ÒÐÈ
ÎÒÄÅËÍÈ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÍÈ ËÈÍÈÈ ÇÀ:
• ïðîèçâîäñòâî íà êîìáèíèðàíè ôóðàæè çà ñâèíå, ïòèöè, îõëþâè è
äðóãè æèâîòíè
• ïðîèçâîäñòâî íà êîìáèíèðàíè ôóðàæè çà ïðåæèâíè æèâîòíè
• ïðîèçâîäñòâî íà áèîêîíöåíòðàòè çà ñâèíå è ïòèöè
Ïðåäïðèÿòèåòî ïðîèçâåæäà îêîëî 1500 ò. ôóðàæ ìåñå÷íî çà
áúëãàðñêèÿ ïàçàð. Âëàäèíè Òðåéäèíã ÅÎÎÄ - êëîí ×èðïàí, ðàçïîëàãà ñ
îòëè÷íà äèñòðèáóòîðñêà ìðåæà, êàêòî â Ñåâåðíà, òàêà è â Þæíà
Áúëãàðèÿ.
Ôóðàæèòå ñå ïðåäëàãàò è âúâ
ôèðìåíèòå ìàãàçèíè â ×èðïàí,
Ñòàðà Çàãîðà è Àéòîñ, êàêòî è
÷ðåç äèðåêòíà ïðîäàæáà îò
ïðåäïðèÿòèåòî. Ïðàâèëîòî, ÷å
íîâè êëèåíòè ñå ïå÷åëÿò ñ
êà÷åñòâåíà ñòîêà è ðàçóìíà öåíà,
íîñè íîâè óñïåõè íà ôèðìàòà è
óâåëè÷àâà åæåãîäíî îáåìèòå íà
ïðîèçâîäñòâî.

Çà êîíòàêòè:
òåë. 0416/962 33
vladini_furaji.4irpan@abv.bg

тервюто на стр. 16), че
изграждането на въпросната пътна връзка не може
да се включи в проекта
за лот 1 от магистрала
“Марица” от Оризово до
Димитровград. Причината
е, че проектът вече е одобрен и по него не може да
се правят промени. Затова
пътната връзка ще трябва
да бъде изградена като
отделен проект, допълни
Николов.
Заетост

По официални данни през
август регистрираните безработни в Чирпан са 16.5%
от жителите на общината.
Това е увеличение спрямо
миналата година, а основната причина е икономическата криза, която стопира важни инвестиционни
проекти в общината, казва
Донев. Кризата е забавила
и изграждането на новото предприятие на фирма
“Булгранит” в Чирпан, което би осигурило допъл-

нително около 150 работни
места.
Другата приоритетна
задача на общинското ръководство е да осигури
подходящ терен за изграждането на голям логистичен център - проект, който
трябва да привлече инвестиция от 100 млн. лв. и
да осигури 2500 работни
места. Земите, върху които
трябваше да се изгради
центърът, обаче са пасища,
а те са публична общинска
собственост и законът забранява извършването на
подобни сделки, обяснява
кметът. Възможността да
се промени статутът на
тези земи е дълъг процес,
свързан с много разходи,
които община Чирпан не
може да си позволи. Затова
общинското ръководство
ще иска от Министерството на отбраната да му предостави земите на бившето
военно поделение в града
- 300 дка, които пустеят
неизползвани от 2000 г.

Проекти

Чирпан вече има подписани
договори по оперативните
програми на ЕС на стойност
68 млн. лв. Общинското ръководство стартира проект
по ОП “Околна среда” за
42 млн. лв. Чрез него край
града ще бъде изградена
пречиствателна станция
за отпадни води и ще се
разшири и реконструира
водоснабдителната мрежа
на Чирпан.
Другият голям инфраструктурен проект на общината е по Програма за развитие на селските райони за
подмяна на водопроводите
в три големи чирпански села. Проектът е на стойност
17.5 млн. лв. и ще приключи до 10 месеца. Предстоят
доста обществени поръчки
за управление на проектите
- за строителен, авторски
надзор, счетоводен одит,
проектиране и изграждане
на пречиствателната станция, казва Донев. Широк
е интересът на фирмите

Фуражният завод в
най-успешната си
Месечното
производство в
предприятието
бележи 30% ръст
Очакваме 2011 г. да бъде
най-успешната за нашето
предприятие от основаването му през 2004 г., казва
Гено Манев, управител на
фуражния завод на “Владини Трейдинг” ЕООД в
Чирпан. Докато през 2010 г.
предприятието е произвеждало 1300-1400 т фуражи
месечно, тази година месечното му производство е
стигнало 1800-1900 т, което
означава поне 30% ръст.
“Успехите ни се дължат
на правилна и целенасочена политика във времето
на икономическа криза”,
смята Гено Манев. Непрекъснатата модернизация
на производството чрез успешно изпълнени проекти
по програмите САПАРД и
Програмата за развитие на
селските райони също спомагат за постигнатия ръст.
Днес фуражният завод
в Чирпан “Владини Трейдинг” е сред водещите
български предприятия от
бранша. Има заводи, които
произвеждат и по-големи
количества фуражи от нас,
но те задоволяват предимно собствени нужди, казва Манев. “Владини Трей
динг” задоволява нуждите
на много клиенти в цялата
страна.

Успехите ни се дължат на
правилна и целенасочена
политика във времето на
икономическа криза
Гено Манев,
управител на фуражния завод в Чирпан

Развитие

Сега клиентите на “Владини Трейдинг” ЕООД са над
100. Предприятието работи
с дистрибутори в цялата
страна и има намерение в
близко бъдеще да започне
износ на продукцията си и
зад граница. Стигнали сме
достатъчно високо ниво
на развитие, което ни дава
възможност да се разделим
с некоректните в плащанията клиенти, посочва Гено
Манев.
Най-голям дял в производствения процес на
“Владини Трейдинг” има
фуражът за птици. Проду-

ктът представлява 50% от
цялото производство.
През годините непрекъснато сме усъвършенствали
технологиите, правили сме
нови варианти на фуражите, най-вече при производството на биоконцентрати,
казва Манев.
Предприятието започна
производството на биоконцентрати преди две години и
оттогава непрекъснато печели нови клиенти. Фуражите
за охлюви, произвеждани от
чирпанския фуражен завод,
също бележат ръст от 2025%. Те са търсени от охлювъдните ферми в цялата
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16.5%

Не е
нормално
две
магистрали да
нямат достъп
една до друга

▶ от жителите на общината са безработни

68

Васил Донев,
кмет на Чирпан

▶ млн. лв. е стойността на подписаните договори на
общината по оперативните програми на ЕС

▶Според кмета Васил Донев пътната връзка на Чирпан с магистрала “Марица” би решила един от
най-големите проблеми на общината - безработицата

към тези поръчки, допълва
кметът. Според него след
приключване на поръчките
бюджетът по проекта ще
падне с около 30%.
Проблемите в сектор “Водоснабдяване” са опреде-

лящи, когато говорим за
големи инфраструктурни
проекти в общините. Без да
подменим подземната инфруструктура и съоръженията, няма как да пристъпим
към голямо строителство,

посочва Васил Донев.
Общината ще разчита и
на друг проект по ОП “Регионално развитие”. Той
е на стойност 5 млн. лв. и
включва основен ремонт
на трите големи чирпански

Чирпан ще изпрати
година
страна - Варна, Търговище,
Петрич, Гоце Делчев, В.
Търново, Кърджали, Крумовград, Бургас.
Европейските пари

Наскоро чирпанският фуражен завод завърши успешно
проект по мярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
на Програмата за развитие на
селските райони. Проектът е
на стойност около 600 хил.
лв. Благодарение на реализацията му е изграден трети
силоз за съхранение на зърно,
подменена е аспирационната
система, направена е газификацията, както и вертикална
планировка на около 5 дка
площи в района на завода.
Това е вторият успешен
европроект за “Владини

Трейдинг”. През 2006-2007
г. предприятието реализира проект за 250 хил. лв.
по програма САПАРД. Тогава беше изградена нова
производствена линия. От
миналата година предприятието работи на две смени,
а персоналът е нараснал
с 10 души. Днес всички
производствени процеси
в предприятието са компютризирани, премахнат
е напълно субективният
фактор.
Мярка 123 от Програмата
за развитие на селските
райони дава добри възможности на производителите.
По думите на Манев тя не е
тромава като документация
и няма прекалено много
изисквания. “Това ни позволява да приключим в срок

проектите и да се радваме
на конкретни резултати”,
казва Гено Манев.
Цени

Цените на фуражите през
миналата година бяха много високи заради високите
цени на суровините, които
ползвахме, обяснява Гено
Манев. С новата реколта от
юли насам намалихме два
пъти цените на фуражите,
тъй като и цената на зърното тази година е по-ниска.
Основно правило в нашата
работа е коректното отношение към клиентите, казва
управителят на “Владини
Трейдинг”. Според него
единствено тази формула
на работа дава отлични резултати в кризата.
Сашка Панайотова

1800
▶ тона минимум
произвежда
заводът всеки
месец

▶Третият силоз на завода беше изграден със
средства от Програмата за развитие на селските
райони

училища.
Акценти

Усилията на общинското
ръководство и занапред ще
бъдат насочени към подобряване на междуселищна-

та пътна инфраструктура.
За кърпене на четвъртокласната пътна мрежа тази
година общината ще вложи
около 192 хил. лв., получени от републиканския
бюджет. Опитваме се да
отделим и собствени средства, но възможностите на
общинския бюджет са малки, казва кметът.
Първоначално приетата
рамка на бюджета на община Чирпан за 2011 г. е 10

млн. лв., а инвестиционната
програма за годината е в
размер на 1.2 млн. лв. Според кмета събираемостта на
местните данъци и такси в
общината е нормална. Община Чирпан няма сключени сделки във връзка с
продажбата на общинската
собственост заради високата данъчна оценка на
общинските имоти, казва
Васил Донев.
Сашка Панайотова
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Галина Стоянова, кандидат за кмет на Казанлък от ГЕРБ:

Добрият диалог с
бизнеса е гаранция за
успешно управление
▶Госпожо Стоянова,
какви ще бъдат предимствата за Казанлък,
ако кандидатът на ГЕРБ
спечели изборите?

- Ако ГЕРБ спечели изборите, в Казанлък за първи
път ще се усети какво означава да има синхрон между
местното и националното

Визитка

▶Ще работя за превръщането на Казанлък в една от културно-историческите
столици на България, казва Галина Стоянова

▶ Галина Стоянова е родена през 1964 г. в с. Устрем,
Ямболско.
▶ Завършила е своето
основно и средно образование в Казанлък, след което
продължава обучението си
в Пловдивския университет, специалност педагогика.
▶ Има 10-годишен опит в
управлението на ЦДГ „ Арсенал” в Казанлък. След това
завършва в Нов български

управление. Този синхрон
ще се изразява в добра
екипна работа, във възможности да се усвояват
ускорено европейски пари
и да се работи в обществена полза с ефект върху
всички сфери на развитие
в общината. Бих искала да
привлечем сериозни ин-

веститори, чиято цел не е
само да градят собствения
си бизнес, а да оставят
реална следа върху икономиката на общината. В
Казанлъшко са необходими
нови работни места и работодатели, които са готови
да поемат ясни социални
ангажименти към хората.

университет специалността корпоративен мениджмънт.
▶ Има и професионална
диплома по корпоративно
управление от Английския
отворен университет.
След тази специализация
продължава своето развитие като администратор в община Казанлък
- най-напред като главен
експерт в сферата на образованието, по-късно като
директор на дирекция
“Образование, здравеопаз-

ване и култура”.
▶ От 2007 до 2009 г. Галина
Стоянова е секретар на
Община Казанлък, а от 2009
г. е зам. областен управител.
▶ Наскоро тя стана носител на Специалната награда „Златна ябълка” 2011, присъдена от Националната
мрежа за децата в категория „местен политик”. Има
специализация в Япония по
Регионално развитие.
▶ Омъжена е, има една
дъщеря.

рекламно позициониране

“BCI Казанлък Холдинг” ЕООД
инвестира 200 млн. EUR в Казанлък

Дружеството изгражда една от най-големите фотоволтаични централи в Европа
“BCI Казанлък Холдинг”
ЕООД ще изгради мащабна фотоволтаична централа в землищата на селата
Голямо Дряново, Ясеново
и Черганово, община Казанлък. На територията на
Голямо Дряново и Ясеново
фотоволтаичният парк ще
бъде с мощност 50 МВт, а
в землището на Черганово 25 МВт. Предвиденият общ
размер на инвестицията е
200 000 000 EUR, включваща проектно развитие,
вещни права и изградените
и въведени в експлоатация
фотоволтаична част и присъединителни съоръжения.
По време на изграждането
на фотоволтаични електроцентрали “Казанлък”
е предвидено директно и
индиректно ангажирането на 1000 работници за
срока на реализацията на
проекта, казва управителят на”BCI Казанлък Холдинг” ЕООД инж. Недко
Младенов. В процеса на
изграждане на фотоволтаичната система ще бъдат ангажирани строителни работници, оператори
строителна механизация,
електротехници, електромонтажници, материално
и техническо снабдяване,
охрана. Предвидени са око-

ло 30 постоянно заети лица
по време на експлоатацията на обекта за период от
30 години. Разработва се
и план за професионална квалификация на част
от заетите лица както на
територията на страната,
така и в производствените и
изследователските центрове
на нашите стратегически
партньори. Реализацията
на проекта ще се извърши
на един етап - до юни 2012
г., продиктувано от изискванията на Закона за ВЕИ.
Предвиждаме строителните
работи да започнат до края
на септември, т.е. всеки момент, казва Недко Младенов.
Фотоволтаичните централи
са разделени на блокове от
5 МВт, които представляват
подетапи на строителния
процес съгласно техническия проект. Инсталациите
се състоят от фотоволтаични модули - слънчев генератор, комплексни инверторни
трансформаторни станции
и съоръжения за присъединяване към електропреносната мрежа.
Инвеститорите

“BCI Казанлък Холдинг”
ЕООД е инвестиционно
дружество, регистрирано
на територията на община

▶Средногодишното производство на централите ще бъде 90 000 000 КВтч електроенергия

Казанлък съгласно договореностите и изискванията на община Казанлък
относно реализацията на
проекта. “BCI Казанлък
Холдинг” ЕООД е дъщерно
дружество на BCI АД. BCI
АД е българо-германска
компания с основен предмет на дейност изграждане
и експлоатация на енергийни системи, свързани
с възобновяеми енергийни
източници. Дружеството е
учредено в началото на 2009
г. В структурата на холдинга влизат 11 проектни компании, които са носители
на проектните права. Тази
структура е продиктувана
от поетапното изграждане
на обекта и ефективност
при финансирането и контрола при реализацията на
проекта. Инвеститорът ще

реализира проекта в партньорски отношения с една
от най-големите компании
в областта на соларния бизнес “Фьонекс Солар”. Ще
използваме техния опит и
потенциал за реализацията
на този проект. Считам, че
фотоволтаичните централи, които ще се изградят
на територията на община
Казанлък, ще бъдат найдобрите в технологично отношение в България, казва
Младенов.
Изборът

Терените, определени за
изграждането на фотоволтаичните електроцентрали,
са избрани след проучване
на потенциала за производство на електрическа
енергия от фотоволтаични централи в различни

райони на България. При
избора на терените са взети предвид климатичните,
геотехническите и топографските дадености на
района за специфичните
изисквания на проекта.
Районът е в една от зоните с висока средногодишна
сумарна слънчева радиация в България и съответно
с голям потенциал за изграждане на фотоволтаични електроцентрали, казва
управителят на BCI АД.
От изключителна важност е и наличието на добре развита и изградена
инфраструктура в региона
и в непосредствена близост до обектите. Самото
географско разположение
на Казанлък до по-големи
населени места като Стара
Загора, Пловдив, Габро-

во и др. означава пренос
на генерираната електроенергия до директните
консуматори с минимални
загуби. Търсихме ефективност във всеки момент
във веригата производство
- потребление.
Производството

Базирайки се на предпроектните проучвания, очакваме средногодишно
производство от 90 000
000 КВтч електроенергия.
Конвенционалните методи
за производство на електро
енергия водят до изхвърляне в атмосферата на около
12 тона CO2 за всеки КВтч
генерирана електроенергия. Тези инсталации ще
спестяват приблизително
100 000 тона CO2 емисии

годишно. 
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▶Вие сте заместник
областен управител и
имате сериозен поглед за
направеното от общините в областта. Кои са
основните проблеми в
общинското управление
в Казанлък до момента?

- Големите проблеми в
общинското управление са
свързани с липсата на добра
екипност между местната
законодателна власт в лицето на общинския съвет и
общинската администрация
в лицето на кмета на общината. Това е основната
слабост на досегашното
управление, което не позволяваше да има синхрон
в работата с правителството. Това беше основната
пречка, поради която не
се сбъднаха желанията и
очакванията на гражданите. За съжаление фактите
говорят, че в Казанлък има
много пропуснати ползи в
областта на кандидатстването и усвояването на европейски пари. Пропуснати
са възможности по всички
оперативни програми. Точно европейските пари биха
дали видим ефект върху
икономическото развитие
на града. Затова в момента
инфраструктурата е в много
тежко състояние, липсват
инвестиции в междублоковите пространства, в спортни площадки и младежки
дейности.

▶Казанлък има потенциала да бъде елитен град и община
▶Как ще решите основните проблеми на община Казанлък?

- Ние започнахмe допитване до гражданите за
основните проблеми в общината. Оказа се, че хората
са недоволни от направеното в много сфери. В
образованието например
те недоволстват от образователната инфраструктура,
от наличната материална
база в училищата, в детските заведения. Тези образователни заведения не
са реконструирани през
последните години. Извършван е само частичен ремонт, който отваря

още по-големи проблеми.
Гражданите недоволстват
и от инфраструктурата,
както и от липсата на големи инвеститори, които
да открият нови работни места и да привлекат
младите хора да останат в
общината. Факт е, че за последните 10 години много
млади хора са напуснали
Казанлък поради липса на
перспективи за развитие.
Последното преброяване
сочи, че 10 000 души са
напуснали града. Това е
точният показател за недоволството на хората.
▶Какво е финансовото

състояние на общината?
Как би могло да се промени то?

- В качеството ми на зам.
областен управител мога
да кажа, че ние в областната администрация не
сме получавали отчет за
финансовото състояние на
Казанлък от 2009 г. Това е
тревожен факт, защото информацията за изразходването на бюджета и неговото
съставяне е публична. Министерството на финансите
направи мониторинг на изпълнението на общинските
бюджети, в който община
Казанлък не стои добре. Тя
е от общините, категори-

зирани в трета категория.
Това говори какво е финансовото състояние на общината. Основните критерии,
по които министерството
е оценявало изпълнението
на бюджета, са публичните
средства и начинът, по който са изразходвани.

общината и всички належащи въпроси да бъдат решавани навреме. Бизнесът
е основният партньор на
общината по отношение
на финансовите ресурси,
затова и вниманието към
него трябва да бъде първо
степенно и важно.

▶Какво би могло да се
направи за по-добрата
съвместна работа с
бизнеса и създаване на
по-добра бизнес среда в
общината?

▶Увеличават се инвеститорите в Казанлък,
желаещи да развиват
бизнес в областта на
ВЕИ. По какъв начин ще
бъдат стимулирани тези крупни инвестиции?

- Община Казанлък винаги е имала огромни ресурси
по отношение на структуроопределящи икономически предприятия. Тук
влизат “Арсенал”, “М+C
Хидравлик”, “Капрони”,
“Никдим” и др. Онова, което общината дължи на
бизнеса, е сериозен диалог.
Бизнесът трябва да усеща
подкрепа чрез облекчаване
на процедури, премахване
на административни пречки, внимание от страна на
общинската администрация по отношение на инфраструктурата в индустриалните зони, където се
намират тези предприятия.
В Казанлък няма индустриална зона, предприятията
са пръснати, а инфраструктурата, водеща до тях, е в
отчайващо състояние. Ще
работя за това бизнесът
да има сериозен диалог с

- Казанлък е стратегическо място чисто географски,
той е стратегическо място
откъм ресурси - природни
забележителности, климат,
условия. Тук има сериозни
специалисти, изграждани
през годините в структуроопределящите за страната
ни предприятия. Обоснован
е интересът на инвеститорите в тази област. Според
мен обаче Казанлък трябва
да се развива преди всичко в посока на туризма.
Той има възможност да се
превърне в една от културно-историческите столици
на България. Туризмът е
бизнесът, който може да
даде на Казанлък глътка
въздух за развитие. В тази
област има възможност да
бъдат привлечени много
европейски средства.
Сашка Панайотова

рекламно позициониране

“Строителна механизация” АД - търсен
партньор у нас и в чужбина
Лидерът в
безизкопните
технологии започна
производство на
специализирани
машини
„Строителна механизация” АД днес заслужено се гордее с лидерските
си позиции в България в
областта на безизкопните
технологиии. Казанлъшкото дружество е номер
едно в монтажа на тръби по
безизкопни методи. ”Прилагаме широка гама безизкопни технологии, както
в изграждането на нови
тръбопроводи, така и в рехабилитацията. Фирмата ни
има голям обем дейност и в
същото време сме единствените в страната, които са
специализирани и работят
само в безизкопните технологии. От скоро имаме
и сериозната подкрепа на
международната компания
Секисуи, която е с богат
опит в безизкопните технологии и в производството
на машини и материали за
този вид технологии. ”,
казва зам.изпълнителният
директор на фирмата инж.
Павел Груев. „Строителна
механизация” АД от тази година е изключителен
представител за България
на международната компания и в лицето на Секисуи

вижда сериозен партньор,
както в настоящия момент,
така и за в бъдеще.

на фирмата обаче си остава
рехабилитацията на тръбопровода в кв. „Модерно
предградие” в София, смята
инж.Груев. През годините
„Строителна механизация”
АД успява да докаже на
практика, че най-добрият
начин за намаляване загубите на вода са именно
безизкопните технологии.
По-големите ВиК дружества започнаха да разбират
добре предимствата им,
казва инж.Груев. Днес работим добре със „Софийска
вода”, ВиК–Варна, ВиКПловдив.

Признанието

Наскоро казанлъшкото дружество получи най- престижната награда No Dig
Award на Международната
общество за безизкопни
технологии (ISTT). Наградата се връчва за постижения в областта на безизкопните технологии в 5
категории. За първи път
от учредяването на тази
награда преди 25 години
голямото отличие „Значим
инфраструктурен проект за
рехабилитация, реализиран
по безизкопна технология”
е спечелен от български
проект, реализиран изцяло от местно дружество.
Наградата беше връчена
на изпълнителния директор на фирмата инж. Стефан Желязков за проекта в
кв.„Модерно предградие”
в София. По този проект
строителите извършиха рехабилитация на 850 метра
водопровод с голям диаметър. В него казанлъшката
фирма използва безизкопната технология „Облицовка с втвърдяване на място
- „Феникс”, която позволи
да не бъде спирано движението по тесните улици
на квартала. „Строителна
механизация” АД е член
на Българската асоциация

Иновациите

▶Представители на Борда на директорите на Sekisui SPR и на Строителна механизация АД

по безизкопни технологии
(БАТТ), а нейният изпълнителен директор, инж.
Стефан Желязков, е председател на асоциацията.
Успехът

„Строителна механизация”
АД обединява две основни
направления - безизкопни
технологии и ремонт и сервиз на строителните машини. Дружеството върви по
трудния път към лидерските позиции в областта на
безизкопните технологии
вече 12 години. Първият

сериозен обект, който доведе до качествен скок в
развитието на нашата фирма, беше ремонтът на летище Граф Игнатиево през
2001 г. Това беше голям
обект, който изпълнихме
за изключително кратки
срокове. След това направихме първия сондаж на
р.Марица, казва инж. Груев.
Дружеството е изпълнявало
сложни сондажни дейности
и обекти в Гърция по газопровода Александруполис
– Комотини. За този обект
фирмата е предпочетена

пред останалите в търга
не само заради своя доказан професионализъм, но
и заради това, че разполага с най-мощната машина,
позволяваща прилагането
на метода „Управляемо хоризонталното сондиране”.
Казанлъшкото дружество
изпълнява важни обекти и в
Сърбия. В своята корпоративна история дружеството отбелязва най-големите
по диаметър и дължина
сондажи, правени някога
в България. Най-големият
обект в успешната история

Отскоро фирмата започва
да развива нова дейност
- производство на машини
за безизкопни технологии.
Всичко тръгва от рехабилитацията на кв.„Модерно
предградие”, която е извършена със собствена машина, която дава много добри
резултати. Усъвършенстван
вариант беше показан на
изложението Wasser Berlin
в Германия през м.май тази
година. Появиха се няколко
заявки за купуването й от
страна други партньори.
Така една от машините заминава за Сингапур, друга
за Мексико и производството тръгва. Интерес към тези
машини проявават вече и
партньори от Япония и Гер
мания. 
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Рой Рийд, изп. директор на ТЕЦ “Ей И Ес Гълъбово”:

Централата ще заработи на пълна
мощност още в началото на октомври
Убеден
съм, че с
Програмата за
корпоративна
социална
отговорност
имаме
значителен
принос към
повишаване
качеството на
образованието
и здравеопазва
нето,
обогатяване
на културния
живот и
подобряване
на инфраструк
турата в
община
Гълъбово

▶Господин Рийд, в началото на юни прерязахте
лентата на новата
централа. Какво се случи
в централата през изминалите три месеца?

- Нашият екип в сътрудничество със специалисти
от международно признати фирми в енергетиката
продължи да следва систематично предварително
подготвената програма за
оптимизация на горивните
системи. Към този момент в
централата и съоръжението
за депониране на отпадъците работят 450 служители.
Проведени бяха множество
тестове, на базата на които
се извърши заключителна
настройка на горивния процес. В периода 18-21 юли
проведохме успешно изпитание на централата за доказване на разполагаемост
270 МВт нето на Блок.
▶На каква мощност
работи централата в
момента? Планирахте до
края на годината новата
централа да заработи на
пълна мощност. Възможно ли е да се спази този
срок?

- Мощността на централата от 30 август е 540
МВт нето (270 на Блок).
Планирахме да завършим
настройката на оборудването и процесите в края на
годината, но благодарение
на усилията на екипа на
ТЕЦ “Ей И Ес Гълъбово”
централата ще заработи
на пълна мощност още в
началото на октомври. За
зимния сезон електроенергийният системен оператор
ще може да разчита на нашата мощност.
▶Отстранихте ли
успешно всички технически проблеми?

- Повечето от техническите проблеми са разрешени
успешно и централата работи надеждно.
▶Какви са основните
предизвикателства пред
ръководството на ТЕЦ
“Ей И Ес Гълъбово” до
края на годината?

- Към края на годината имаме дълъг планиран
престой, когато ще извършим модификации на някои системи в централата.
Другото предизвикателство
пред нас е непрекъснато да
подобряваме надеждността
на централата, за да можем
да посрещнем пиковите периоди на потребление през
тази зима.
▶Какво количество въглища купувате от “Мини Марица-изток” ЕАД?

- От началото на юни 2011
г. сме закупили приблизително 1 500 000 т лигнитни
въглища от “Мини Марицаизток”, а консумацията ни

▶ През зимния сезон електроенергийният системен оператор ще може да разчита на пълната мощност на
ТЕЦ “Ей И Ес Гълъбово”, казва Рой Рийд

за 2012 г. се очаква да бъде
около 6 500 000 т.
▶Пред вас остава нерешен въпросът с изграждането на постоянен далекопровод за нуждите
на централата. Какви
са вашите очаквания
и намерения, за да бъде
решен по-бързо този
проблем?

- Имаме един далекопровод, което ни позволява да
изпращаме 600 МВт към
електропреносната мрежа,
така че докато не възникне
проблем с този далекопровод, нямаме неудобства.
Разбирам, че НЕК са на
път да започнат строежа на
втория далекопровод, но
не знам подробности.
▶Как оценявате работата си в Старозагорския
регион по изграждането
на централата? Получихте ли необходимото
съдействие от страна
на институциите?

- Строежът на централата беше задължение
на “Астом Пауър”, които
допуснаха значителни закъснения, и ние от “Ей И
Ес” решихме да прекратим договора си през март
и да завършим проекта с
помощта на всички служители на “Ей И Ес” и екип
фирми на подизпълнители.
По мое мнение много от
проблемите по време на

строежа идваха от липсата
на квалифицирана работна
ръка за такъв широкомащабен проект. В същото
време искам да подчертая, че имаме много добри
специалисти в екипите на
експлоатация и ремонт и
поддръжка в “Ей И Ес”.
Можеше да получим малко
повече подкрепа от правителството, но в края на
краищата ние сме частен
бизнес и е необходимо да
следваме българското законодателство.
▶Докъде стигна програмата ви за корпоративна социална отговорност на територията
на Гълъбовска община?

- Мащабната програмата
за корпоративна социална
отговорност на ТЕЦ “Ей
И Ес Гълъбово” продължава да се фокусира към
реализацията на устойчиви
проекти. Целевите групи са
непроменени от началото
на програмата, поставено през 2006 г. с началото
на строителството на топлоцентралата. Основната
ни цел е да се подобри
качеството на живот на
хората от региона. Убеден
съм, че имаме значителен
принос към повишаване
качеството на образованието и здравеопазването,
обогатяване на културния
живот, подобряване на инфраструктурата.

През последните пет години постепенно се увеличи ръстът на вложените в
програмата средства, като
до въвеждане на централата
в търговска експлоатация
са реализирани многобройни проекти, възлизащи на
общо 1.450 млн. лв.
През 2011 г. основен приоритет е реализирането на
социални проекти от споразумението за сътрудничество с община Гълъбово,
с което през 2010 г. “Eй
И Ес” се ангажира да изпълни социални проекти
на територията на община
Гълъбово на стойност 8.4
млн. лв. през следващите
5 години.
С част от тези средства
- около 3.5 млн. лв., се рехабилитира главната пътна
артерия в Гълъбово. Към
момента са завършени
дейностите по укрепване
на основата на трасето и
полагане на асфалтово покритие, подмяна на част
от канализационната мрежа, полагане на тротоарни
плочки, като изграждането
на кръгово кръстовище,
подмяна на жп прелез и довършителни работи, които
се планира да приключат
до края на октомври.
През август тази година се реализира още един
проект от споразумението
за сътрудничество. Предоставихме модерен апарат
за анестезия на стойност

58 560 лв. на МБАЛ ЕАД
Гълъбово, осигуряваща
болнична помощ на жителите на община Гълъбово.
С останалата сума по споразумението и в сътрудничество с ръководството
на община Гълъбово “Ей
И Ес” ще продължи да извършва инфраструктурни,
образователни, социални,
културни и други дейности
за устойчиво развитие от
програмата за корпоративна социална отговорност на
компанията.
Извън споразумението за
сътрудничество през 2011
г. в община Гълъбово са
осъществени много хубави
инициативи като дарение на
лампи и резервни части за
осветителни тела, рехабилитация на осветлението на
мост и на пешеходна алея
в с. Обручище, празник на
мартеницата за училищата
на територията на община
Гълъбово и Симеоновград,
театрални постановки в
Гълъбово, дарение на компютри за читалището в с.
Обручище, дарение на оборудвани раници за всички
първокласници в община
Гълъбово, реализирани са
събития от културния календар и др.
Получените благодарствени писма от социални,
културни и образователни институции, награди
в областта на социалната

отговорност, почетния знак
на областния управител са
особена чест за компанията, но и осъзната огромна
отговорност при реализацията на социални проекти

занапред. 

6.5

▶ млн. тона ще бъде
консумацията на въглища
през 2012 г.

540
▶ МВт нето е мощността
на централата от 30
август

450

▶ служители работят в
ТЕЦ “Ей И Ес Гълъбово”
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Руската компания “Промет”
разширява завода си за сейфове
3.5

Продажбите й през
първото полугодие са
се увеличили с 40%

▶млн. лв. е предвидената
инвестиция

Руската компания “Промет”
започна ново разширение
на завода си за сейфове в
Казанлък. Това е втори етап
от предвиденото разширение на предприятието с
производствено-складова
база на площ от 4000 кв. м.
“Работим съгласно плана
за развитие на компанията,
като размерът на предвидената инвестиция за новото
разширение е 3.5 млн. лв.”,
казва Златенко Колев, директор по строителството и
персонала на фирмата в България. Когато бъде изградена, новата производствена
и складова база ще позволи
разширяване на обема на
производството на българското предприятие и наемане на нови работници.

уменията на работниците,
пораснала е производителността на труда, използва
се и двусменен режим на
работа.
Голяма част от инженернотехническите кадри са преминали през обучение в завода майка в Русия. Заводът
в Москва оказва и методична
помощ, изпращайки непрекъснато руски специалисти
в Казанлък. Българският
пазар е твърде малък, тук
реализираме малка част от
продукцията си, казва Колев.
Това става чрез търговската
фирма на компанията “Промет - България”.
Вместо държавата

Производството

Заводът за сейфове и метална мебел “Промет сейф”
ООД беше официално открит през октомври 2009 г.
Това е първият завод извън
Русия на “Промет” - един от
най-известните производители на метални сейфове в
Европа и целия свят.
Предприятието в Казанлък произвежда взломоустойчиви и огнеустойчиви
сейфове. Съвсем скоро ще
започне и производство на
огнеупорни, пожарозащи-

▶Докато в началото в казанлъшкия завод работеха 68 души, днес броят им е 140

тени картотеки.
През последната година
заводите на “Промет” в
Русия и България отчитат
ръст в продажбите, съобщават от производителя. За
първото полугодие на 2011
г. компанията е реализирала 40% повече продукция
спрямо същия период на
миналата година. “Промет”

произвежда цялата гама
сейфове във всички възможни класове на защита,
казват ръководителите на
българския завод.
Развитие

Преди две години собственикът на фирмата Евгений
Петров инвестира в изграждането на българското

предприятие 8.5 млн. EUR.
Той предвижда три етапа за
разширяване на “Промет
сейф” ООД. Докато в началото в казанлъшкия завод
работеха 68 души, днес
броят им е 140. Предвижда
се с новото разширение
да бъдат разкрити още 30
работни места.
Месечно българският за-

вод произвежда продукция
на стойност 300 000 EUR.
Произведената продукция
заминава за ЕС - Германия,
Швеция, Австрия, Румъния,
както и за Русия, Украйна,
Близкия изток. Успяхме да
постигнем висок ръст на
производството за изминалите две години, казва инж.
Колев. Подобрили са се

“Промет сейф” ООД ремонтира със собствени средства
полския път в землището
на село Бузовград, който
е част от републиканската
пътна мрежа, както и пътната отсечка от 240 м до
завода за сейфове. За целта
фирмата инвестира 81 хил.
лв. “Промет” е компания с
висок имидж и държи както
на реда и цялостния облик
на заводите си, така и на
добрата пътна инфраструктура, обясни Колев.
Сашка Панайотова

“ТЕЦ Марица Изток 2” пресертифицира
системата си за качество
“ТЮФ Рейнланд
България” даде
отлична оценка за
функционирането на
системата

Успешно завърши вторият
надзорен одит на Системата
за управление на качеството
(СУК) в най-голямата топлоелектрическа централа
в България “ТЕЦ Марица
Изток 2” ЕАД. Тя беше сертифицирана за пръв път през
2006 г. и пресертифицирана
през 2009 г.
В продължение на три дни
одиторски екип от сертифициращия орган “ТЮФ
Рейнланд България” ЕООД
проверява съответствието
на системата с изискванията
на стандарта БДС EN ISO
9001:2008.
Бяха одитирани 12-те
процеса на управление на
качеството на структурните
звена в централата. Оценката на “ТЕЦ Марица Изток
2” ЕАД за функциониране
на СУК и надеждността на
централата е отлична, констатира водещият одитор от
“ТЮФ Рейнланд България”

ЕООД инж. Маргарита Христова.
В хода на своята работа
одиторите направиха преглед
и на политиката по качеството в “ТЕЦ Марица Изток 2”
ЕАД на база внесените от
ръководството доклади, анализи, отчети и предложения,
които се изискват от стандарта, като не бяха открити
несъответствия.
Представителите на “ТЮФ
Рейнланд България” ЕООД
определиха като отлични
организацията и работата
по разпространението на
документи в дружеството.
Те подчертаха, че на всички
структурни нива има стремеж за премахване на хартиените носители и заменянето
им с електронни.
Констатации бяха направени и на база доброто управление на метрологичната
дейност, начина на управление на външните нормативни документи, разработените нови инструкции
за експлоатация, ремонтни
дейности и др. по инициатива на “ТЕЦ Марица Изток
2” ЕАД.
Сашка Панайотова

12

▶ са одитираните
процеси на управление
на качеството на
структурните звена
в централата
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Пътят към свободната икономика

Снимка боби тошев

Време е обществото да започне да задава
неудобни въпроси на управляващите и за целта
то трябва да бъде образовано - с надеждата
политиците да го последват
Според Лорънс Рийд
чрез образование
хората могат да
накарат политиците
да тръгнат в
правилната посока
▶ Господин Рийд, посветили сте огромна част от
живота си на популяризирането на идеята за свободата, какъв смисъл влагате в това абстрактно
понятие?

- Всеки индивид е независим и уникален и свободата
е правото му да живее живота си, без никой да оказва
натиск от какъвто и да било
аспект - икономически, политически или социален.
За мен свободата е липсата на прилагане на сила. В
обществата ни винаги ще се
налага използването на сила,
но това трябва да става само
за да се потисне всеки опит за
бъдещото й прилагане.
▶ Седемте принципа, за
които говорите, звучат
правилно на хората, кои-

то идват на вашите лекции, но как това послание
да стигне до тези, които
наистина управляват
държавите ни?

- Трябва да разпространяваме тези идеи сред хора от
всички класи в обществата
ни. Със сигурност ще ни отнеме доста време да стигнем
до политиците, но безспорно
образованието е най-успешният начин за промяна.
Ако идеите ни станат популярни и модерни, политиците няма да имат успех
в публичното пространство,
без да ги следват. Време е
обществото да започне да
задава неудобни въпроси на
управляващите и за целта то
трябва да бъде образовано - с
надеждата политиците да го
последват.
▶ Вие сте последовател
на австрийската икономическа школа, която е
основана в голяма степен
на индивидуализма. Помагат ли ви принципите й в
работата ви?

- Обществото е абстрактно

понятие, зад което всъщност
се крие сбор от индивиди. А
неговият глас са всъщност
идеите на активните в тази
група. Във връзка с това, за
да достигнеш до обществото,
трябва да обърнеш внимание
на отделния човек. Образованието доста често означава
да промениш мисленето на
един човек, но понякога това
е достатъчно да доведе до
още по-значими промени.
▶ В днешно време виждаме все по-свиреп капитализъм, а социалните и
дори левите идеи стават
все по-популярни. Какво
ще се получи от това "съжителство"?

- Битката между тези, които централизират властта и
прилагат сила срещу съна-

До момента Лорънс Рийд
- или както всички го
наричат, Лари - е посетил 69 държави на шест
континента, което му
спечелва прозвището
"защитник на каузата
на свободата". Той популяризира идеята за индивидуалната и пазарната
свобода като предпоставка за развитие на
успешно общество.
Първата визита на американския икономист
в България започна във
вторник вечерта (27
септември) с лекция на
тема "Седем принципа за
целесъобразна обществена политика", с които
той стана особено
популярен. Според него
това са издържалите
на времето стълбове,
върху които се гради
свободната икономика.
Лекцията на Рийд се организира от Института
за пазарна икономика и
стана повод да се срещнем с него. От разговора
проличава, че в ситуацията на масови протести
и изкуствено разпалено
етническо напрежение
покрай събитията в
Катуница си заслужава
българското общество
да поразсъждава върху
принципите на Рийд и
да търси начините за
прилагането им тук.
Лари Рийд е изтъкнат
икономист и президент
на Фондацията за икономическо образование от
2008 г. насам. Той е основател и в продължение
на 20 години президент
на неправителствения
изследователски и образователен Център за
обществена политика
"Макинак".
Като журналист на
свободна практика е
автор на повече от 1000
публикации във вестници, списания и журнали в
САЩ и в чужбина. Автор
е и на пет книги.

родниците си, и останалите,
които търсят мира и личната
свобода, не е от вчера. Ако
идеите за държавната намеса
в живота на хората продължат да се разпространяват,
нова тъмна ера ще надвисне
над обществата ни. Историята и икономиката са доказали, че тези идеи са порочни
и са в разрез с изначалната
свобода на индивида. Тук
е мястото да наблегна и на
моралната страна на свободата.
Пазарите и хората са свободни, защото не съществуват само за да произвеждат
изобилие от стоки - те са
начинът, по който може да се
осигурят човешката природа
и човешките права. Всяка
система, която се опитва да
ни убеди, че сме еднакви, е

Ако идеите за държавната
намеса в живота на
хората продължат да се
разпространяват, нова тъмна ера
ще надвисне над обществата ни

СЕДЕМТЕ ПРИНЦИПА
ЗА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНА
ОБЩЕСТВЕНА ПОЛИТИКА

1 Свободните хора не са равни,
а равните хора не са свободни.

2 Когато нещо ти принадлежи, ти

се грижиш за него. Ако е ничие или е
общо достояние, тогава състоянието му се влошава.

3 Целесъобразната политика изисква

да се вземат под внимание дългосрочните ефекти за всички, а не само краткосрочните ефекти за неколцина.

4 Когато поощрявате, получавате

повече. Когато обезкуражавате, получавате по-малко.

5 Никой не харчи чуждите пари така

внимателно, както своите собствени.

6 Правителството не може да даде

никому, ако първо не вземе от друг, а
ако едно правителство е достатъчно
голямо, за да ви даде всичко, то същевременно е и достатъчно голямо, за да
ви вземе всичко.

7 Свободата е същественото.
◀За

първи път тези принципи Лари излага в
реч пред Икономическия клуб на Детройт и те
предизвикват изненадващ дори за него интерес
в обществото. Рийд обяснява, че не е техен
автор. Работата му е по-скоро обобщение на
столетия натрупан опит и икономическо познание в кратките и недвусмислени принципи.
Според икономиста седемте стълба на свободната икономика са и мощна програма за действие.
Въвеждането им в управлението и законодателството може да ни направи много по-силни, посвободни и по-преуспяващи хора, обяснява той.

обречена на провал. Най-моралната система е тази, която
помага на хората да бъдат
такива, каквито са, без това
да вреди на останалите.
▶ Можете ли да споделите пример за промяна,
вдъхновена от вашата
работа?

- Преди десетина години
един мой добър приятел беше учител в много бедна
част на Западна Кения, доста
далеч от основните градове.
Той попадна на литература,
посветена на свободата, и
в продължение на няколко
години си кореспондирахме.
Впоследствие започна да
преподава тези идеи в часовете си и тъй като училището
беше държавно, последваха
проблеми с администрация-

та и останалите учители, а в
крайна сметка го уволниха.
Това не го спря. Нещо повече, накара го да види своя
шанс именно в свободата.
Заедно с жена си се премести
в столицата Найроби, където
основа първия мозъчен тръст
в Източна Африка. Шестседем години по-късно организацията му оказва влияние
не само в Кения, но и из цяла
Африка.
Това е пример за един млад
човек, който едва ли е изкарвал повече от 2000 USD
годишно като учител, но заради идеите за свобода сега
е президент на обещаваща
организация, която може да
повлияе положително на политиката, надявам се, в цяла
Африка.
Ангел Симитчиев

Ако идеите ни станат
популярни и модерни,
политиците няма да имат
успех в публичното пространство,
без да ги следват

