Компании ▶ 10

Цигарените
фабрики на
“Булгартабак”
свиват
печалбата си

Четвъртък

27 октомври 2011, брой 203 (5263)

Пазари ▶ 12-13
Равносметка от Webit

Рекламата в социални мрежи
и главно Facebook носи ръст
за пазара през 2011 г.

USD/BGN: 1.40434

EUR/USD: 1.39270

Sofix: 342.59

BG40: 114.14

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

-0.06%

+0.06%

ЦИК вече
нарушава
и закона

-0.44%

цена 1.50 лева

-0.23%

Новини ▶ 4

МРРБ даде старт
на Национална
компания
“Стратегически
пътни проекти”

Новини ▶ 6

Руският иск
срещу НЕК
може да скочи
двойно

СНИМКА МАРИНА АНГЕЛОВА

Тенденции ▶ 18

Повече от денонощие след изтичането на законовия срок изборната комисия не обявява
окончателните резултати от изборите за президент и местна власт, защото още приема
протоколи от страната. Това е пореден щрих от изборния хаос ▶ 8-9

Цените на
жилищата
продължават да
намаляват
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Мнения

Печеливш
Добромир Симидчиев

Губещ
Алън Мълали

Премиерът назначи Добромир Симидчиев за зам.-министър
на регионалното развитие и благоустройството. Той има
магистратура по бизнес администрация и финансов мениджмънт от City University of Seattle и по пречистване на питейни
и отпадъчни води, проектиране на пречиствателни станции
и управление на утайките от УАСГ. Бил е директор “Инженерни услуги и активи” в “Софийска вода” и преподавател в УАСГ.

Американският автомобилен производител Ford, управляван от
Алън Мълали, отчете по-ниска печалба през третото тримесечие. Причината за това е лошата оценка на риска при повишаване цените на суровините и продължаващите загуби при операциите на европейския и азиатския пазар. Втората по големина
автомобилна компания в САЩ намали печалбата си от 1.69 млрд.
USD през същия период на миналата година на 1.65 млрд. USD.

Коментар

▶ По темата: ”РискМонитор”: Узаконяването на
проституцията в момента не е добър сценарий за
България.
▶ Легална е не само в Нова Зеландия, но и в Австрия, Испания, Швейцария, Холандия и
т. н. Естествено че трябва
да се легализира и в България,
ама смелостта на българския законодател е малка, а
набожността на българския
премиер Бойко е голяма

Концертът на Лепа Брена започна
със серенада в Министерския съвет

Самуил

▶ Има я и печалбите са в
пъти по-големи, погледнете ценоразписите, ами
ескортът, ами заведенията
в Западна Европа - просто
основен сектор от националната икономика
ад
Тема на деня ▶ 8-9
“РискМонитоР”:

Узаконяването на
проституцията в момента
не е добър сценарий за
България

Сряда

26 октомври 2011, брой 202 (5262)

Новини ▶ 11

Цветелина Бориславова
увеличи дела си
в БАКБ до 56%

USD/BGN: 1.405252

EUR/USD: 1.39180

Sofix: 344.12

BG40: 114.37

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

-0.45%

+0.45%

-0.07%

+0.43%

Сливанията
и придобиванията
е на очват към
земеделие
и енергетика

цена 1.50 лева

Проблемите на Гърция
и страхът от нова рецесия
намалиха сделките през
втората половина на
годината, а интересът
на инвеститорите се
насочи към сектори като
земеделие и енергетика
▶ 12-13

Интервю ▶ 4

Новини ▶ 6

Изборите не
ни показаха
възможните
алтернативи
на ГЕРБ

До месеци
стартират първите
проекти с дялово
финансиране по
JEREMIE

Владимир Шопов,
политолог

Средствата за
нововъзникващи
предприятия ще бъдат
достъпни догодина

Компании ▶ 15

Трайчо Трайков,
министър на
икономиката

Deutsche Bank
изненада
анализаторите
с два пъти
по-голяма
печалба от
прогнозите им
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Коментар: Смешки, хуморески и една неочаквана любов. Сега един
виц. Стояли си двама
депутати в общинската
избирателна комисия...
“РискМонитор”: Узаконяването на проституцията в момента
не е добър сценарий за
България. Легализирането на
проституцията е проблем,
защото тази дейност в
България е част от организираната престъпност

3

Окупирайте редакциите. New York Times
призова протестите на Уолстрийт да
се насочат и срещу големите медийни компании в САЩ

Подготовката за концерта на
сръбската фолк певица Лепа
Брена в България през декември започна от Министерския
съвет. Вчера премиерът Бойко
Борисов се срещна с Фахрета
Яхич-Живойнович и съпруга й
Слободан, с когото според информация от кабинета му бил
личен приятел. Борисов дори е
претърпял загуба от известния
тенисист от близкото минало в
приятелски мач през март.
След вчерашната среща
Лепа Брена каза, че много
харесва българския премиер. “Бойко е феноменален,
неговият мандат ще е много
успешен, той ще издигне
всичко българско на по-добро
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ниво”, каза сръбската певица. Тя е изпяла на премиера
песента, която той много
харесвал - “Йовано, Йованке”. А след това е повторила
изпълнението си пред репортерите във фоайето. Певицата
беше на посещение в София,
за да подсили интереса към
концерта си у нас, насрочен за
края на годината.
Фолк звездата е придружавана
и от част от организаторите
на предстоящия й концерт в
София. Освен за премиера
Бойко Борисов Лепа Брена отправи хвалебствени послания
и за спортната зала “Арена
Армеец”, в която планира своята изява през декември. По
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думите й това е най-хубавата
зала на Балканите.
Това е втората лична среща
на премиера Бойко Борисов със звезди от сръбската
попфолк култура. През 2006
г. като кмет на София той се
срещна и с гостуващата тогава
Цеца Величкович. Тя беше съпруга на Желко РажнятовичАркан, командир на паравоенното формирование “Тигри”.
Тогава тя гостува на Борисов
в столичното кметство. Аркан
беше застрелян в белградски
хотел през 2000 г. При гостуването си при кмета на София
Цеца обеща да пее за Борисов,
когато той спечели следващите избори.
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Извинявам се за неудобството на всички
представители на СИК и ОИК, но съм убеден, че
след години, при следващо такова съвпадение на два
избора, няма да има N на брой политически субекти и
участници в изборите
Цветан Цветанов, вицепремиер, вътрешен министър и шеф на предизборния щаб на ГЕРБ

Гост-коментатор

АЕЦ „Белене” как да разберем
руските намерения

Протест

Георги Ангелов,
ikonomika.org

Отпускането
на заем от
Русия показва,
че самите руснаци
не вярват в АЕЦ
„Белене” и затова
искат българската
държава да поеме
риска

Тези дни руската страна за пореден път предложи да отпусне заем, с който да се финансира
изцяло строителството на АЕЦ „Белене”. Представители на руската страна обявиха, че желанието им да отпуснат кредит за обекта показва, че
те вярват в бъдещата рентабилност на „Белене”.
Българското правителство обмисля въпроса и натовари консултанта да анализира предложението.
На пръв поглед наистина изглежда, че щом руснаците са готови да отпуснат финансиране, това
показва тяхната убеденост в смисъла от проекта
за АЕЦ „Белене”. Обаче всъщност не е точно
така - всичко зависи от това как е структурирано
финансирането и кой поема риска. От историята
знаем например, че руснаците са финансирали
със заеми много заводи в България, много от
които никога не са излезли на печалба - обаче
заемите сме ги върнали, с лихвите.
Ако руската страна отпусне държавен заем на
България или заем с държавна гаранция, тогава
всъщност рисковете за обслужването на този заем
падат изцяло върху данъкоплатците. При такава
ситуация отпускането на заем от Русия показва,
че самите руснаци не вярват в АЕЦ „Белене” и
затова искат българската държава да поеме риска.
Същото би било положението и ако руската
страна отпусне заем на държавни компании като
БЕХ или НЕК. По този начин БЕХ или НЕК ще
трябва да връщат заема, независимо дали Белене
е печеливш проект или не. А тъй като говорим за
монополни държавни компании, то рискът отново се носи от данъкоплатците и потребителите на
ток. Подобно е положението и ако токът от АЕЦ
„Белене” се изкупува по фиксирана и непазарна
цена.
Тогава как да разберем дали руснаците наистина вярват в АЕЦ „Белене”? Има начин.
Можем да структурираме финансирането така, че
то да бъде корпоративно, без държавни гаранции,
обезпечения и скрито подпомагане.
Механизмът е прост. Държавната компания АЕЦ
„Белене” издава 30-годишни корпоративни облигации, които са необезпечени и негарантирани
и носят умерено ниска лихва (4-6% годишно). В
условията по облигациите се включва клауза, че
лихвата и главницата се плащат само ако цената
на тока е толкова ниска, колкото обещават руснаците и само ако компанията АЕЦ „Белене” има
печалба от продажба на ток на свободния пазар.
При такъв модел на финансиране руската
страна би поела всички рискове и ще получи
плащания само ако АЕЦ „Белене” е рентабилен
проект. Ако руснаците са съгласни на подобен
вариант на финансиране, тогава да заповядат. Ако
не са съгласни, значи имат съмнения в проекта за
Белене, колкото и да твърдят обратното.

▶Фермерите в Токио протестираха срещу участието на Япония в преговори за споразумението за свободна
търговия в Тихия океан, водено от САЩ и известно като Транстихоокеанското партньорство. Американският президент Барак Обама има за цел да удвои американския износ до 2015 г. отчасти чрез увеличаване на
експорта на стоки към Азия. Девет страни участват във водените преговори за свободна търговска зона
Снимка Bloomberg

Пореден инцидент с кола на НСО...
... и за пореден път НСО не е виновна
Службата за охрана
отново отрича да има
вина
За пореден път във вторник вечерта Националната
служба за охрана влезе в
новините с лека катастрофа
в Лозенец. Сблъсъкът се е
състоял на метри от входа
на централата на службата.
И за пореден път директорът на НСО отрече инцидентът да е станал по вина
на службата.
Обяснения

Според шефа на НСО Димитър Димитров, изчаквайки зелен сигнал на светофара на кръстовището
на бул. „Черни връх” и бул.
„Никола Вапцаров”, автомобилът на Националната
служба за охрана е бил
ударен отзад от автомобил фолксваген „Туарег”
със софийска регистрация.
Причината е недостатъчен контрол от водача на
фолксвагена върху управляваното от него МПС.
На водача на фолксвагена е съставен акт, разказа
Димитров пред Агенция
„Фокус”.

Снимка Марина Ангелова

„Във връзка с изтеклата в
средствата за масово осведомяване некоректна информация за ПТП е необходимо
при отразяването на подобни случаи да се изисква и
мнението на компетентните органи, в случая КАТ. В
досегашната си работа със
средствата за масово осведомяване НСО е показала,
че желае да осигурява максимално коректна информа-

ция”, каза още директорът.
Не е за пръв път

При периодично повтарящите се през няколко
месеца катастрофи или
инциденти с участието на
автомобили на НСО досега почти няма случай от
службата да са признали
вина, нито е известно някой
да е поел отговорност за
тях. Признаване се наложи

при катастрофата с кола на
военния министър, където
беше засечено, че службите са минали на червен
светофар.
Обещание за санкция
имаше и когато шофьор
на НСО връхлетя върху
катаджия, извършващ в
този момент проверка на
автомобил. При останалите
инциденти обаче обикновено следва отричане.

pari.bg Четвъртък 27 октомври 2011

4 Новини У нас

МРРБ даде старт на Национална
компания "Стратегически пътни проекти"

Снимка боби тошев

Министерството
ще инициира
законодателни
промени заради
незаконното
строителство
В Деня на строителя - 26
октомври, министърът на
регионалното развитие и
благоустройството Лиляна
Павлова обяви, че окончателно е формирала управленския си екип. Регионалното
министерство е получило
специално разрешение от
Министерския съвет да назначи четвърти заместникминистър, който ще отговаря
за инфраструктурата и пред-

приятията във ВиК сектора.
Павлова изтъкна, че това е
изключително важен ресор,
поради което се е наложило
обособяването му. Новият
заместник на Павлова е Добромир Симидчиев, бивш
директор "Капиталови дейности и активи" в "Софийска
вода". Павлова обяви още, че
ще бъде формирана и специализирана дирекция по
въпросите на ВиК сектора.
Конкуренция или
партньорство

Заедно с новия си заместник Павлова представи и
Асен Антов, който ще ръководи новата Национална
компания "Стратегически

пътни проекти" (НКСПП). Тя
трябва да поеме от Агенция
"Пътна инфраструктура"
изграждането на магистралите "Струма", "Хемус" и в
бъдеще - "Черно море".
Министър Павлова увери,
че новата компания няма
да измести АПИ, а ще я допълва. В края на февруари
т. г. тогавашният директор
на пътната агенция Божидар Йотов подаде оставка
поради несъгласието си със
създаването на НКСПП.
Тогава той изтъкна, че новата компания ще трябва да
привлича персонала си от
АПИ, където заплащането
е по-ниско.
Асен Антов призна, че

ще е "много лесно" двете
структури да изпаднат в
конфликт, но е уверен, че
няма да се стигне до това, тъй като и в миналото
е работил със сегашното
ръководство на АПИ. До
2009 г. Антов е работил в
пътната агенция, а в последните години развива консултантска дейност, с която
подпомага управлението на
пътни проекти по линия на
"Джаспърс" и Европейската
инвестиционна банка.
"През последните години
той подпомагаше отвън реализацията на проектите, а
сега ще има възможност да
довърши "Струма", да подготви "Хемус" и заедно да

покажем, че България може
по нов начин да управлява големите стратегически
инфраструктурни проекти",
увери Павлова. Ръководителят на АПИ инж. Лазар Лазаров също заяви, че изборът на Антов "предопределя
доброто сътрудничество с
компанията".
В скоро време ще започне
подготовката за превръщането на новата компания в
бенефициент по ОП "Транспорт", както и набирането
на персонал.
Приоритети

Лиляна Павлова обяви и
какви ще са основните приоритети на министерството

Дали ще бъде под шапката
на МРРБ, не можем да кажем
категорично. Това, което ще се опитаме
всички министерства, е да изградим
обща стратегия как да управляваме
водите. Нормално е инфраструктурното
министерство да отговаря за
инфраструктурата. В каква форма това е въпрос, който трябва да решим в
следващите три месеца



Филип Буров

2.5

▶ млрд. EUR най-малко са
необходими за пречиствателни съоръжения,
без това да включва ВиК
инфраструктурата

Със сигурност министерството
на регионалното развитие трябва
да си управлява инфраструктурата,
защото ние сме инфраструктурното
министерство. Така че ще работим в
тази посока

▶Лиляна Павлова, регионален министър

в оставащите две години
от мандата. На първо място тя постави енергийната ефективност, специално
мерките за ефективност на
многофамилните жилищни
сгради. Планира се в следващия програмен период да
се насочат повече средства в
тази област.
МРРБ ще инициира промени в Закона за устройство
на територията (ЗУТ). За да
се ограничи проблемът с
незаконното строителство,
министерството предлага да
има ясно разграничаване на
функциите на ДНСК и тези
на общините. Предвижда
се хотелите от по-високите
категории - 1, 2 и 3 - да се
контролират само от ДНСК,
а по-малките - от общините. Започнала е и работа по
Стратегията на водния сектор и Закона за водите.

50%
Снимка марина ангелова

▶ са на места загубите по
водопроводната мрежа
заради лошото й управление
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Искът на “Атомстройекспорт”
срещу НЕК може да скочи двойно

От 58 млн. EUR, за които строителят на АЕЦ “Белене” съди НЕК, сега сумата
може да се увеличи на 130 млн. EUR заради неплатено готово оборудване
Компанията изпълнител на
АЕЦ “Белене” “Атомстройекспорт” може да увеличи
стойността на иска срещу
НЕК, който беше повдигнат през септември. Така
вместо за 58 млн. EUR дружеството, което е дъщерно
на руската държавна корпорация “Росатом”, може да
съди българската държавна
компания за 130 млн. EUR
в Арбитражния съд в Париж. Възможният обрат в
съдебното дело беше намекнат лично от президента
на компанията Александър
Глухов. Причина за заведения срещу НЕК иск бяха
неплатени текущи дейности
по площадката на АЕЦ “Белене”. Сега увеличението,
което ще се иска, е, защото
са изтекли нови отлагания
за плащане на вече поръчано оборудване в размер на
около 70 млн. EUR, е уточнил Глухов. По думите му
руската компания разполага
със стабилни аргументи в
претенциите си и има голям
шанс делото да бъде спечелено от нея. Глухов коментира, че при този вариант
НЕК ще трябва да плати не
само предявената сума, но
и разноските по воденото
дело. Отделно след произнасяне на арбитража за
изплащане на сумата върху
нея се начислявала и лихва.
Шефът на “Атомстройекспорт” подчерта, че тази финансова промяна в съдебния

спор не би трябвало да попречи на преговорите, които
водят българската и руската
страна, за да се стигне до
окончателно подписване на
договор.
Отделно от руския иск
българската държавна компания също води дело, но
в женевския арбитраж за
61 млн. EUR. Причината
- строителят не е изплатил
старото оборудване, заварено на площадката, за което
двете страни са се разбрали,
че трябва да бъде изкупено. Според президента на
“Росатом” Сергей Кириенко правителствата на двете
страни трябва да се месят
в споровете между НЕК и
“Атомстройекспорт”.
Стрес тестове по
Нова година

До Коледа се очаква вицепрезидентът на компанията изпълнител на проекта
Генадий Тепкян да даде
одобрение на Агенцията за
ядрено регулиране (АЯР)
за АЕЦ “Белене”. Дотогава
регулаторният орган заедно
с Международната агенция
по атомна енергия трябва
да проведе стрес тест за
сигурността на бъдещата
атомна централа.
Финансираме - само
кажете колко

Междувременно стана ясно, че Руската федерация
отново е изразила пълна

Снимка марина ангелова

готовност да финансира
АЕЦ “Белене”. Според
изявление на изпълнителния директор на руската
държавна компания “Росатом” Сергей Кириенко
на международен форум в
Прага компанията е готова
да инвестира в ядрения
проект собствени средства
в зависимост от нуждите на

България - 100%, 51% или
49%. Изявлението на шефа
на “Росатом” идва ден след
като стана ясно, че Българският енергиен холдинг е
възложил на консултанта
по проекта - британската
банка HSBC, да изработи
схема за финансиране на
АЕЦ “Белене” от компании
от групата на “Росатом”.

Цел на всяка цена

“България иска ние да
финансираме изцяло централата, а за България да
останат 51 процента”, е
коментирал в Прага Кириенко. По думите му
вече има изготвен механизъм, чрез който да
се осигури възможност
това да бъде направено.

Според Александър Глухов за проекта можело да
се използва дългово финансиране. Според руски
м ед и и п р и м а м л и в ото
предложение се отправя
в стремежа на руската
страна максимално да ускори сключването на договора за строителство на
ядрената централа. 

Лекарският съюз предложи
промяна в системата от догодина
Все още не е
изяснен въпросът
с прехвърлените
средства от
бюджета на НЗОК
към здравното
министерство

Предлагаме да се запазят
клиничните пътеки в болничната помощ, като се преработи Наредба 40, много
клинични пътеки да бъдат
разделени на две, както и
да се въведат нови, което
на практика е реална подго-

товка към преминаване към
диагностично-свързани групи (ДСГ). Това заяви от името на Българския лекарски
съюз (БЛС) председателят
на организацията Цветан
Райчинов, съобщи БТА. Той
уточни, че ДСГ са финансов

▶Цветан Райчинов, председател на Българския лекарски съюз

Снимка боби тошев

инструмент, а не метод за
лечение и без предварителна
подготовка и яснота няма
как да бъдат въведени.
Предложенията

От БЛС предлагат в рамките
на шест месеца от големите болници да се събира
информация колко и какви
са случаите, постъпили за
лечение, какви средства се
разходват за допълнителни
консулти и лечение. Лекарският съюз предлага още
да има възможност за оптимизиране на условията на
работа на семейните лекари
по отношение подобряване
на достъпа до медицински
услуги.
В специализираната медицинска помощ от БЛС
смятат, че трябва да се
въведе т.нар. амбулаторен
случай - с едно направление пациентът да има право на повторен контролен

преглед при специалист в
рамките на определен срок,
като се заплати сумата за
прегледа, а последващото лечение, в случай че
е здравноосигурен, е по
линия на Националната
здравноосигурителна каса.
Лекарският съюз предлага
още анестезиологията и
патоанатомията да бъдат
отделени като самостоятелна група със съответното
заплащане.
По повод бюджета за
здравеопазване за 2012 г.
Райчинов заяви, че в приходната част на средствата
на НЗОК в размер на 2.6
млрд. лв. се пропуска очакваното увеличение на тези
приходи от увеличението
на минималната работна
заплата, която е 270 лв., а
от април идната година се
очаква да стане 290 лв. Това
са между 80 и 120 млн. лв.
за следващата година, които

би трябвало допълнително
да влязат в системата от
здравноосигурителни вноски, смята Райчинов.
Въпроси

По думите му остава неизяснен въпросът за 340 млн.
лв. трансфер от НЗОК към
Министерството на здравеопазването - за какви дейности, по какви направления
са изхарчени. Затова очакваме отговор от министъра на
здравеопазването, допълни
Райчинов. Според него неизяснен остава и въпросът
за какви плащания са насочени 90 млн. лв. от здравни
вноски, които се предвиждат
като трансфер към министерството за следващата година.
Тези средства според БЛС
трябва да останат в здравната каса, тъй като по закон с
тях трябва да се плащат само
дейности за здравноосигурени пациенти. 
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Изборните страсти се изос
ЦИК най-после обяви окончателните
резултати за София в сряда следобед - ден
и половина след законовия срок, но не и
от президентския вот
Депутати от всички парламентарни групи влязоха
в пререкания с тези от управляващата партия ГЕРБ
заради хаоса с изборите,
който продължаваше и в
сряда. Въпреки че законово определеният срок
за това - 48 часа след края
на изборния ден, отдавна
е изтекъл, окончателните
резултати за вота в столицата станаха факт едва
в сряда следобед. Печели
го Йорданка Фандъкова с
53.31%. Резултатите от вота за президент обаче така
и не станаха ясни, тъй като
по думите на говорителя
на ЦИК Бисер Троянов
комисията правела всичко възможно, но резултати още продължавали да
пристигат от страната.
Социалистите определиха изборите като посегателство срещу демокрацията и заплашиха с искове
за касиране. ДПС поиска
анкетна комисия, която
да провери действията на
МВР, от “Атака” се обявиха
за публично ръчно преброяване на бюлетините,
а СДС настоя решенията
на ЦИК да може да бъдат обжалвани по съдебен
ред. Зам.-председателят на
парламентарната група на
ГЕРБ и основен автор на
Изборния кодекс Искра Фи-

досова обаче обяви, че няма
нарушения на изборните
правила, а само технически
проблеми.
“Милиционери
правят избори”

Така социалистите определиха изборите. “Такива
нечестни, манипулирани,
купени избори не са провеждани от 22 години”,
заяви в декларация от
името на партията Мая
Манолова. Тя обяви, че
левицата ще се противопостави, включително и с
искове за касиране - където
има основание, на тоталния хаос и резултатите.
По думите й “гордостта на
ГЕРБ - Изборният кодекс”,
е претърпял пълно фиаско,
провалили са се и намеренията за предотвратяване
на търговията с гласове.
Около 468 хил. български
граждани са попаднали
в забранителния списък,
твърдят червените.
ДПС срещу МВР

Зам.-председателят на ДПС
Лютви Местан от своя страна настоя за сформиране
на анкетна комисия, която да проучи незаконните
действия на МВР по организиране на изборния
процес. Той цитира текст
от Наказателния кодекс, че

който пречи на някого да
осъществи избирателното
си право или правото му да
бъде избран, се наказва със
затвор до 3 години.
Местан посочи, че за първи път едно правителство е
лишило хиляди български
граждани в грубо нарушение на закона от правото
им да избират местни и
държавни власти.
Сините искат съд

Лидерът на СДС Мартин
Димитров настоя решенията на ЦИК да може да бъдат
обжалвани по съдебен ред.
“Тези избори бяха обект
на изключителни манипулации и ако решенията на
ЦИК не може да се обжалват, следващата стъпка
ще бъде да не се допуснат
цели партии да се явят на
следващия парламентарен
вот”, заяви Димитров в декларация. Той обвини БСП,
че в комисиите по места
гласуват заедно с ГЕРБ.
Мнозинството ГЕРБ-БСП
заедно отнеха регистрацията на Синята коалиция
в Плевен и Монтана, и то
без основание, посочи Димитров.
Стил “Атака”

Лидерът на “Атака” Волен
Сидеров обяви изборите за
фалшифицирани и пред-

ложи всички бюлетини за
президент да бъдат събрани
в една зала и преброени една по една в присъствието
на представители на политическите сили, на медии,
на външни наблюдатели и
граждански организации.
След това да бъдат сравнени с данните от протоколите на избирателните
комисии и с тези в базата на
“Информационно обслужване” - държавната фирма,
която брои резултатите.
Защита

Зам.-председателят на групата на ГЕРБ Искра Фидосова обаче декларира, че
Изборният кодекс е получил много висока оценка от
международните наблюдатели. Фидосова обяви, че “с
т.нар. уседналост за първи
път нямаше автобуси от
Турция, нямаше фантоми.
За първи път имаше правила, които гарантираха сигурността и прозрачността
на вота”, и добави, че МВР
е организирало нормалното
протичане на изборите. Тя
призна за несъответствията
между списъците на ГРАО
и тези на МВР - около 12
хил. души, но това бил много малък процент от общия
брой на избирателите - около 7 млн. души.

За първи път
проведохме избори
в условията на ясно
и достатъчно рано
разписани изборни
правила
Искра Фидосова,
депутат от ГЕРБ и автор на Изборния
кодекс

Ани Коджаиванова

И БСП ще иска касиране на вота в София
Искането ще е
заради хаоса и
присъствието на
двамата депутати от
ГЕРБ в Общинската
избирателна
комисия. Те обаче
отричат да са
нарушили закона

Алексей Петров и Николай Георгиев заради груби
и многобройни нарушения. Първи пък касиране
поискаха още в изборния
ден от партия “Зелените”.
Причините, изтъквани от
тях, също са множеството
нарушения, както и фактът,
че на много места бюлетините са прозирали.

БСП обмисля и вероятно
ще иска касиране на изборите в София заради хаоса
с предаването на изборните
книжа в Общинската избирателна комисия (ОИК) и
присъствието там на двама
депутати от ГЕРБ, обясни
депутатът от БСП Антон
Кутев. По-късно от столичната организация на
партията потвърдиха, че е
решено да се иска анулиране на вота, след като бъдат обявени окончателните
резултати. Днес ще бъдат
представени и мотивите
за искането. БСП е третата
партия, която иска касиране
на вота, макар и само за София. В сряда такова искане
обявиха и кандидатите за
президент и вицепрезидент

Алтруизъм

▶Антон Кутев, депутат от БСП

Депутати нямат право да
бъдат в Общинската избирателна комисия в изборната нощ, каза още Антон
Кутев по повод скандала
с присъствието на двама
депутати от ГЕРБ в ОИК
- Станислав Иванов и Иван
Божилов. Първият бе сниман от журналисти да носи торби с бюлетини. Покъсно той обясни, че само
помагал на бременна жена
да носи тежките чували,
но след като протоколите
вече са били отчетени пред
ОИК. Бременна жена на
снимката обаче не се виждаше.
Иван Божилов пък вчера
обясни, че е отишъл в ОИК,
за да занесе храна и вода
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▶ хил. български граждани поне са попаднали в
забранителния списък и не са могли да гласуват,
твърдят от БСП, което ще бъде и един от
мотивите за евентуално искане за анулиране
- изцяло или частично, на вота

на членовете на ГЕРБ в
секционните избирателни
комисии.
Всичко било в ред

Божилов и Иванов са имали
заверени от ГЕРБ пълномощни, които им давали
право да представляват
партията в секционните
избирателни комисии и в
ОИК. Те били там не като
депутати, а именно като
представители, твърдят
двамата.
Законът обаче не регламентира присъствието на

външни лица в ОИК. Въпреки това двамата депутати твърдят, че в Изборния
кодекс няма и изричен забранителен текст.
Кутев от своя страна бе категоричен, че депутатът не
може изведнъж да престане
да бъде депутат и да влезе
в друга роля. Той заяви, че
ситуацията изглежда сякаш
двамата са били в избирателната комисия, за да се
опитат да й въздействат, а
ГЕРБ се опитва да прикрие
целите на присъствието на
двамата депутати.
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триха и в парламента

Заради изборите в България

Европейските
социалисти пратиха
писмо до Барозу
Поводът са
съмненията за
нарушения в
изборния процес

Без възможност за
обжалване на решенията
на ЦИК пред съда може
да се стигне до ситуация,
подобна на тази по време
на правителството на Жан
Виденов през 1996 г.

За разлика от своя
автор Алековите герои,
които правят избори, са живи
и са в редовете на ГЕРБ.
Изборите бяха еманация на
некомпетентното управление
на ГЕРБ

Мартин Димитров,

Мая Манолова,

председател на СДС

депутат от БСП

Заместник-председателят
на групата на социалистите
и демократите в ЕП Ханес
Свобода е изпратил официално писмо до председателя
на Европейската комисия
Жозе Мануел Барозу заради изборите в България.
“Огромен натиск беше оказан върху всички държавни структури и български
медии. Има много сигнали
за купуване на гласове, а
организацията на изборите
е хаотична”, пише в писмото.
“Като председател на ЕК
Вие няма да се откажете
от политическите си убеждения, но трябва ясно и
категорично да се борите за

спазването на закона и демократичните стандарти”,
завършва писмото си Свобода. Той изразява надежда,
че ЕК ще обърне внимание
и ще предприеме нужните
мерки по отношение на
всички сигнали за нарушения, които са постъпили по
време на провеждането на
изборите и които поставят
демокрацията в страната
в опасност. Според социалистите Барозу трябва да
поиска независим доклад
за провеждането на изборите.
В писмото има атака и
към Европейската народна
партия, която малко преди
изборите проведе конференция в София. Според
Свобода това на практика се
е превърнало в изразяване
на подкрепа на кандидатите
на управляващата партия
ГЕРБ.

▶Ханес Свобода

Според отговорния министър:

В ГРАО всички
са невинни

Кой и защо бръкна в
базата данни на ГРАО
в общините, защо бяха
манипулирани изборните
списъци, защо МВР се намеси
неправомерно, противозаконно
в този процес

Бюлетините трябва да се
преброят публично пред
наблюдатели. Така ще докажем
на Европа, че вотът е бил
честен

Лютви Местан,

Волен Сидеров,

зам.-председател на ДПС

председател на “Атака”

Регионалният министър Лиляна Павлова, под чийто
контрол е Главна дирекция
“Гражданска регистрация и
административно обслужване” (ГРАО), отхвърли обвиненията към службата. По
време на изборите миналата
седмица се оказа, че хиляди
хора не могат да гласуват
за местна власт, защото са
били извадени от списъците. Причината са правилата
за уседналост в Изборния
кодекс.
“Установено е, че има такива лица - 12 000 души, и
е пратено официално писмо
до общините да проверят
дали те са въведени в базата
им данни. От тези 12 000
преди изборния ден 11 000
бяха коригирани, проблем
с тази корекция няма. Очевидно - случва се да има
лица, които ги няма в списъ-

ците, но това е ангажимент
на общинските служби по
регистрация, тук ГРАО няма
отношение”, обясни пред
БНТ Павлова и по този начин прехвърли вината към
общините. “Служителите на
ГРАО правят проверки, но
службата не е представена
във всяко населено място,
а самата регистрация по
настоящ адрес не е задължителна”, каза още Павлова.
Според министъра трябва
да бъде коригиран и Изборният кодекс.
Сред потърпевшите от
случая обаче продължават
притесненията, че на втория
тур на изборите отново няма
да могат да гласуват за кмет.
По време на вота в неделя
имаше някои дори нелепи
случаи - като кмет на град,
който се оказва, че е извън
списъците.
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ЕЦБ подхвърля спасително
въже на еврозоната

Фундаменталните
слабости и дупки
в структурата на
икономическия
и валутен съюз
трябва или да
бъдат разрешени
сега, или,
смятам, никога

Надеждите за детайлно споразумение за
борба с дълговата
криза се изпариха
преди поредната
среща в Брюксел
В навечерието на поредната
антикризисна среща на европейските лидери бъдещият
президент на ЕЦБ и настоящ
централен банкер на Италия
Марио Драги подсказа, че
ЕЦБ ще продължи да закупува облигации на проблемни
държави, за да се бори със
сътресенията на пазарите,
съобщи Reuters. Срещата
на върха, на която участва и
българският премиер Бойко
Борисов, се проведе късно
снощи в Брюксел.
Драги, който ще наследи
Жан-Клод Трише начело на
ЕЦБ на 1 ноември, заяви в
типично закодиран стил, че
„европейската система от
централни банки е решена
чрез своите неконвенционални мерки да предотврати
неизправност в работата на
паричните и финансовите
пазари, която създава пречка
на паричните трансмисии”.
Той обаче подчерта, че тези
мерки може да са целесъобразни само временно и
от правителствата зависи
да се справят с корените на
дълговата криза. Неговото
изявление идва като отпор
на натиска от страна на германската Bundesbank да се
сложи край на програмата
за купуване на облигации
от ЕЦБ.
Възможността ЕЦБ да
продължи с изкупуването
на проблемни държавни
ценни книжа е изненада за
инвеститорите. Те очакваха
тези мерки да бъдат спрени
и съответно компенсирани
от планираното увеличаване
на ресурсите на Европейския
фонд за финансова стабил-

Ангела Меркел,
канцлер на Германия

Може да
се наложи
създаването на
нови програми за
помощ на развиващите се страни, засегнати от
европейската
дългова криза
Робърт Зелик,

▶ Европейските банки ще получат срок до юни 2012 г. да увеличат капитала си, за да се защитят от загубите
по заемите на изпадналите в криза държави от еврозоната. Това се посочва в проектодекларацията, която
беше разпространена часове преди сращата на върха
СНИМКИ BLOOMBERG

ност (ЕФФС).
Без яснота

Часове преди срещата все
повече чужди анализатори
бяха скептично настроени
относно решенията, които
лидерите ще вземат. Ръководителите на водещите икономики в ЕС продължават
да имат разногласия по някои
основни аспекти, включително как точно да бъдат
разширени правомощията
на ЕФФС.
Европейските дипломати
занижиха очакванията си за
пробив на срещата въпреки
уверенията на Франция и

Банкок е
под вода
Тайландските власти се опасяват, че
няма да могат да се справят с наводненията, причинени от мусонните
дъждове
Властите в Тайланд признаха, че няма да могат
да се справят с наводнението в страната и по
всяка вероятност столицата Банкок ще потъне
под вода, съобщават международните агенции.
Банкок е известен като „Венеция на Изтока
„заради многобройните си канали. В него
живеят около 8 млн. души. Правителството
отпусна 5 почивни дни, за да може хората да се
придвижат от най-засегнатите райони. Оказва
се, че язовирите в Банкок не са проектирани за
толкова много вода.
Тази година наводненията, причинени в Тайланд от мусонните дъждове, са особено силни
и разрушителни. Те взеха 356 жертви. Засегнати
са повече от 40 от 78-те провинции в страната.

Германия, че ще бъде намерено „цялостно решение” на
продължаващите вече втора
година дългови сътресения.
Пред депутатите от Бундестага германският канцлер
Ангела Меркел дори заяви,
че слабостите в структурата
на валутния съюз трябва
да бъдат решени „сега или
никога”.
Говорител на Европейската
комисия обаче заяви, че не се
очакват детайлни числа за
всички аспекти на политическото споразумение. Лидерите на еврозоната вероятно
ще очертаят общата рамка
на мерките, а важни подроб-

ности ще бъдат оставени за
допълнително договаряне
между финансовите министри. В това число по всяка вероятност ще са и процентът
от дълга на Гърция, който
ще бъде опростен (между 40
и 60%), както и размерът на
фондовете за потушаване на
финансовите пожари.
Бъдещето на ЕФФС

Между преговарящите засега има консенсус по един
въпрос - че в банковата система ще трябва да бъдат инжектирани около 110 млрд.
EUR, за да може тя да устои
на отписванията на гръцки

облигации. По други два
критични аспекта на плана
обаче няма такава яснота.
Правителствата и банките
продължават да спорят каква част от опростяването на
гръцкия дълг трябва да бъде
поета от частните инвеститори. Неясноти остават
и около това как ЕФФС да
бъде увеличен от сегашните 440 млрд. EUR, без да
започне да дублира ЕЦБ.
Очаква се парите във фонда
да бъдат увеличени до 1
трлн. USD.
Пред Бундестага Меркел
заяви, че частните облигационери ще трябва да поемат

президент на Световната банка

значителна обезценка, така
че дългът на Гърция да бъде
намален до 120% от БВП до
2020 г. от текущите 160%.
Междувременно стана
ясно, че главният изпълнителен директор на ЕФФС
Клаус Реглинг ще посети
Китай тази седмица. Европейските лидери вече са обмисляли идеята да помолят
Китай, Бразилия и други
големи развиващи се икономики да помогнат за кризата
в еврозоната, което може да
е причината за посещението, коментират световните
агенции.
Филип Буров
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Пивоварите са
осигурили
152 млн. EUR
на бюджета
Общо 152 млн. EUR е
получил държавният
бюджет през 2010 г. от
производителите на
бира в България. Това
става ясно от годишния

анализ на Ernst&Young за
пивоварната индустрия
в Европа. България е на
18-о място по консумация на бира на Стария
континент с 67-70 л на
глава от населението.
Според доклада негативният ефект от кризата
по-силно е усетен върху
бирения пазар в страните

Компании
и пазари

от Източна Европа, отколкото в старите страни
членки заради по-ниската
покупателна способност.
Българинът трябва да
работи средно 47 минути,
за да си купи литър
бира от магазина в
сравнение с 8 минути за
средностатистическия
европеец.

Цигарените фабрики на
„Булгартабак” свиват печалбата си
Повече разходи, новоназначени хора преди приватизацията и понижена
рентабилност показват данните за деветмесечието на годината
Двете основни производствени фабрики на „Булгартабак холдинг” - „София БТ”
и „Благоевград БТ”, свиват
печалбата си за деветмесечието на 2011 г. Компаниите
са увеличили разходите си
и са свили ефективността
си непосредствено преди
сделката за приватизация
на мажоритарния пакет акции от държавния цигарен
холдинг.
Продажби

„София БТ” АД е увеличило
приходите си от продажби с
близо 20% до 119 млн. лв.,
но в същото време печалбата на компанията за периода
януари - септември 2011 г.
спада до 3.6 млн. лв. спрямо отчетените 9.7 млн. лв.
година по-рано. Основната
причина за понижението на
печалбата е големият скок
на разходите за материали.
Още по-фрапиращо е понижението при „Благоевград
БТ”. Положителният финансов резултат на цигарената фабрика в Благоевград
пада близо 5 пъти до малко
над 2 млн. лв. в края на септември 2011 г. Понижението
идва на фона на увеличени с
близо 20% продажби до 145

млн. лв. Подобно на цигареното дружество в София
и при „Благоевград БТ” се
отчита голям скок на разходите за материали.
Разходи за заплати

Софийската компания обаче е увеличила с близо 10%
средствата, разходвани за
заплати. Според междинния доклад за дейността на
дружеството през третото
тримесечие, непосредствено преди приватизцията на
мажоритарния собственик
„Булгартабак холдинг”, фабриката в София е увеличила значително работниците
си - с близо 10%. В същото
време силно е намаляла натовареността на служителите - с почти 25%. Според данните от междинния доклад
за дейността бандеролният
пазар на тютюневи изделия
се е свил през първите осем
месеца на годината с 12%
спрямо същия период на
2010 г. „Продажбата на
цигари с чужд бандерол
или без бандерол е повсеместна и обхваща и наймалките населени места”,
твърдят за пореден път от
мениджмънта на дружеството.


снимка Bloomberg

Мажоритарят в „Арсенал” спечели конкурса
за приватизация на държавния дял
„Арсенал 2000” АД
е предложило 15.1
млн. лв. за остатъка от
35.78% от капитала на
оръжейния завод
Мажоритарният собственик
в „Арсенал” АД спечели
конкурса за приватизация
на държавния дял. Това
съобщиха от Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол (АПСК). Дружеството „Арсенал
2000” АД е предложило 15.1
млн. лв. за приватизация на

769 180 броя акции, представляващи 35.78% от капитала
на оръжейния завод.
Сумата трябва да бъде
заплатена чрез банков превод по сметка на АПСК
и изцяло в брой. Самият
договор за продажба между агенцията и „Арсенал
2000” АД трябва да бъде
сключен в срок до 30 дни,
считано от датата на решението за избор на участник,
спечелил конкурса.
Единствен кандидат

АПСК обяви началото на

процедурата по избора на
купувач в началото на август.
Кандидатите, които закупиха
документация за участие в
конкурса, първоначално бяха
трима. Впоследствие обаче
единият от тях не подаде
документи за получаване
на достъп до класифицирана информация в указания
срок, а друг се отказа от
по-нататъшно участие в конкурса. Поради тази причина
„Арсенал 2000” АД се класира като участник, спечелил
конкурса без конкуренция.
По този начин процедура-

та за остатъчния държавен
дял в оръжения завод съвсем заприлича на приватизацията на другата знакова
компания, приключила наскоро - „Булгартабак холдинг”.
Процедура

След като АПСК вече
обяви избрания купувач в
20-дневен срок от датата
на уведомление, купувачът трябва да представи
декларация за произхода
на средствата си, което
е задължително условие.

„Арсенал 2000” АД досега притежаваше 63.85%
от акциите на оръжейния
завод, а след като прибави
и новите 35.78%, на практика ще държи 99.63% от
капитала на дружеството. Сделката подлежи на
одобрение и в надзорния
съвет на Агенцията за приватизация.
Собственост

„Арсенал 2000” е регистрирано като работническо-мениджърско дружество (РМД) за участие в

приватизацията през 1999
г. Тогава за 3.9 млн. лв.
РМД купи 51% от завода.
През 2001 г. бившето РМД
придоби още 12.85% от акциите на завода срещу 983
хил. лв. „Арсенал 2000”
АД има общо 1 546 083
издадени акции. Единият
от двамата изпълнителни
директори Станил Станилов притежава 10.2% от
капитала. Толкова има и
Янко Костадинов. Вторият
изпълнителен директор
Христо Ибушев притежава
7.1%.
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Рекламата в социални мре
носи ръст за пазара през 2

Компаниите у нас отделят за дигитална реклама не повече от 7% от
Разпределение на рекламния пазар в Централна и Източна Европа, в %

Вестници
Списания

�%

�%

�%

�%

Телевизия
Радио

��%

��%

Кино

��%
�%

Външна реклама
�%
��%

��%

��%

��%

��%

���� г.: ��.� млн. USD

���� г. прогноза: ��.� млн. USD

Разгледаните страници във Facebook като процент от всички
разгледани интернет страници в страната
��%
��%
��%
��% ��%
��% ��% ��%
��%

�%

Дигиталният рекламен
пазар у нас най-вероятно
ще нарасне до около 30
млн. лв. през 2011 г. Това
прогнозира председателят
на борда на е-Академия и
организатор на изложението Webit Пламен Русев.
Основната част от ръста
се дължи на реклама в социални мрежи, и то главно във Facebook. Русев
обаче поясни, че тъй като
Google и Facebook не обявяват официални данни,
прогнозирането е доста
затруднено.
За сравнение оборотите за миналата година са
били около 20 млн. лв.,
съсредоточени основно
в реклама чрез банери в
сайтове и контекстуална
реклама в интернет търсачки. Рекламодателите у
нас отделят за дигитална
реклама не повече от 7% от

бюджета си, което според
е-Академията е по-ниско от
средното за Западна Европа
ниво 10-12%, а в държави
като Великобритания то
дори достига 30%.
Промяна

Според Русев дигиталната
индустрия в България ще
бъде гореща тема в близко бъдеще, тъй като сега
наблюдаваме промяна на
онлайн поведението на
различните марки. „Вече
няма проекция на бранд,
има комуникация. Брандовете трябва да са онлайн,
за да водят диалог със
своите клиенти”, заявява
Русев. Самите потребители вече не са просто цел
на рекламодателите, а са
се организирали в общности.
Вече всеки човек в интернет има име, семей-

Русия

Полша

Чехия

Унгария

Словакия

Румъния

Хърватия

САЩ

България

Сърбия

Турция

�%

ство, интереси и т. н., така
че компанията трябва да
пригоди продукта към индивидуалния потребител.
За да има възвръщаемост
от дигиталната реклама,
рекламодателите трябва
да са добре обучени да си
служат с нея.
Промяната няма да подмине и медиите, които
вече няма да получават кредит на доверие от хората по
подразбиране, а ще трябва
да се борят за него с блогъри и други независими
източници на информация.
Русев каза също, че България е едно от най-трудните
места за организиране на
подобни събития поради
редица транспортни и логистични проблеми. Той
обаче увери, че изложението ще продължи да се
провежда у нас въпреки
тези трудности.

Положението
в региона

Един от първите панели на
изложението беше посветен именно на състоянието
на рекламния пазар в Централна и Източна Европа за последните няколко
години. Марта Клепка от
компанията за интернет
статистика Gemius описа
потенциала на този пазар.
Двете държави с най-много интернет население в
него са Русия и Полша,
съответно с 53.7 млн. и
18.9 млн. души с достъп
до глобалната мрежа. Ако
обаче включим в сметките
и Турция, тя заема второ
място със своите 24.5 млн.
свързани потребители. За
изминалите дванадесет месеца интернет населението
на ЦИЕ се е увеличило с 16
млн. души, като най-голям

ръст отбелязва Украйна с
44% увеличение. Увеличават се и парите, които
рекламодателите отделят
за интернет присъствие,
като Русия, Полша и Чехия
отделят най-много в тази
област. Чехия е лидер по
отношение на отделени
средства за един интернет потребител с близо 60
EUR, на дъното на класацията е Сърбия с едва 2.04
EUR на глава от онлайн
населението.
Мобилно бъдеще

Следващата голяма крачка ще бъде развитието на
мобилния достъп до интернет, допълни Клепка.
Тя припомни прогнози на
Cisco, според които мобилният трафик на данни ще
се увеличи 26 пъти между
2010 и 2015 г., като над

половината от този трафик
ще бъде видеосъдържание.
В момента мобилният интернет заема минимален
дял от общия интернет
достъп. Дори в развити
държави като Дания само 7.21% от посещенията в уебсайтове са били
през мобилно устройство,
а България е на едно от
последните места по този
показател с 0.7%. Независимо от това се очаква
рекламата през мобилни
устройства да се увеличи
почти десет пъти в сравнение с нивата от 2007 г.,
достигайки 19.1 млн. USD
през 2012 г.
Умни и социални

Причината за това е и все
по-голямото разнообразие
от мобилни устройства с
възможности за достъп до
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ежи и главно Facebook
2011 г.

т общия си бюджет, показват данни от изложението Webit
Онлайн реклама като дял от общата
��%
��%
��%
��%
��%
��%

Изложението Webit е посветено на дигиталния бизнес и маркетинг. То се провежда в рамките на два дни, през които ще бъдат проведени дискусии на представители на някои
от най-големите интернет компании като
Google, Facebook, PayPal и много други.

стабилни възможности за
растеж в страните от Източна Европа. За последните 6 месеца най-много
са се увеличили потребителите на Facebook в Румъния, Полша и Унгария. В
Турция близо половината
от всички разгледани уебсайтове са били страници
във Facebook. В България
социалната мрежа представлява 37% от цялото
прекарано от потребителите време в интернет. В
някои държави от региона
обаче местни играчи имат
силни позиции. В Русия
например местните социални предложения имат
тотален превес.
Борба

По време на същата презентация Томаш Лауко от
ZenithOptimedia каза, че в

света на рекламата всички
видове медии се борят за
едно и също парче месо.
Наблюдава се тенденция
на тотален срив на рекламните бюджети за печатни
медии и пренасочването
на средства към дигитални алтернативи. Такава е
и тенденцията в най-големия рекламен пазар в
ЦИЕ - Русия, потвърди и
Алексей Беляев от IAB Русия. Рекламните агенции
обаче вече не са в състояние
просто да трансферират информационния трафик на
рекламодателите, а трябва
и да добавят допълнителна
стойност към него, заяви
Марчин Возняк от ARBO
Interactive. Това може да
стане чрез социалните мрежи, онлайн видеосъдържание и други опции.
Пламен Димитров

съревнованието с големите
играчи е напълно възможно
Интернет има едно хубаво
качество - в него няма граници и няма бариери между
страните. Всеки сайт, без
значение дали е български,
руски или глобален като
google.com, е на един клик
разстояние. Основното е,
че всеки локален бизнес
трябва да помни, че има
глобален конкурент. Например в областта на интернет
търговията винаги ще го
има Amazon, както и много
други регионални компании. От тази конкуренция
не може да се избяга, трябва да се живее с нея. Ние
в Yandex сме голяма, но
все пак локална компания.
Имаме сериозно присъствие в Русия, в Украйна, сега
се опитваме да се развием
в Турция, но не сме толкова
глобални, колкото бихме
искали да сме.
Имаме известен опит в
съревнованието с Google
в локални пазари, знаем кои качества трябва
да подобрим, за да се
състезаваме успешно.

Вече няма
проекция
на бранд, има
комуникация.
Брандовете
трябва да са
онлайн, за да
водят диалог
със своите
клиенти
Пламен Русев,
организатор на Webit 2011

Сергей Петренко,
главен директор на Yandex Украйна

Малките участници трябва
да намерят слабото място
и да разберат силните страни на
глобалния си конкурент
Малкият играч трябва да
намери слабото място и
да разбере силните страни
на глобалния си конкурент. Искам да подчертая,
че това съревнование е
напълно възможно. Ако

искате обаче изобщо да
сте конкурентоспособни, трябва да предлагате
продукт с високо качество.
Ще постигнете значителни резултати. Просто
опитайте!

????????

Сърбия

Хърватия

Литва

Словакия

Украйна

България

Словения

Румъния

Турция

Беларус

Русия

Латвия

Полша

Чехия

Естония

Унгария

Португалия

Мнение

Какво е Webit

интернет. Според данните
на Gemius потребителите
в ЦИЕ са фенове на Apple
- 21.1% от посещенията
на уебстраници през мобилни устройства са били
извършени от таблета iPad.
Втори с 13.9% се нарежда
друг продукт на компанията от Купертино - iPhone.
Веднага след него са два
продукта на Samsung,
смартфоните Galaxy S и
Galaxy S II съответно с
2.6 и 2.2%. На пето място
е телефонът HTC Desire
с 1.9%. Расте и значението на социалните мрежи.
Изненадващо Турция е
най-големият европейски
пазар на Facebook, изпреварвайки Великобритания
през последната година.
Според представителката
на Gemius социалната мрежа на Марк Цукърбърг има

Италия

Испания

Холандия

Дания

�%

Великобритания

�%
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Застрахователният пазар
отново тръгва надолу
Премийните приходи спадат с
0.2% в края на август тази година
Застрахователният пазар
отново се свива през август, след като три поредни
месеца отчиташе положително изменение в рамките
на 0.2-0.5%. Това показват
данните на Комисията за
финансов надзор (КФН)
към края на август тази
година. Брутният премиен
приход на застрахователните компании от януари до
август тази година се оценява на 1.049 млрд. лв. За
същия период на миналата
година е бил отчетен приход 1.051 млрд. лв. По този
начин премийният приход
спада с 0.2 % на годишна
база.
Общо застраховане

В рамките на отчетния период дружествата по общо
застраховане са реализирали 886.27 млн. лв. брутен
премиен приход (включват се и премиите по активно презастраховане на

застрахователите, които
извършват такава дейност).
На годишна база спадът е
с 0.7% при 892.222 млн.
лв. в края на август 2010
г. В статистиката си КФН
посочва, че в сектора на
общото застраховане има
сигнали за засилване на
конкуренцията между дружествата. Според статистиката първите места в
класацията в общото застраховане принадлежат
на ДЗИ, „Булстрад Виена
иншурънс груп”, „Бул инс”
и „Армеец”. Те записват
общо 48.1 % от премийния
приход в сектора.
Спад в имуществените застраховки

Автомобилните застраховки
(„Гражданска отговорност,
свързана с притежаването
и използването на МПС” и
„Сухопътни превозни средства без релсови превозни
средства”) продължават

Пазарен дял на застрахователните дружества по брутен премиен
приход по общо застраховане към �� август ���� г.
��.���%

“ДЗИ � Общо застраховане” ЕАД

да заемат основния дял в
портфейла на дружествата
и отчитат положителни резултати. Te заемат 71.8% от
портфейла на застрахователните дружества. При тях
премийният приход расте
с 0.2% на годишна база
при намаление с 4.2% в
края на август 2010 г. Спад
има при имущественото
застраховане. Застраховките „Пожар и природни
бедствия” и „Други щети
на имущество” имат 17.7%
дял в премийния приход,
реализиран в сектора. Месец по-рано - към юли тази година, делът им е бил
17.9%. Общият премиен
приход спада със 7.3%.
Инвестиционната
застраховка „Живот”
расте

За разлика от общото застраховане животозастраховането продължава да
расте. За периода януари

��.�%

��.���%

Други

ЗАД “Булстрад Виена иншурънс груп”

��.���%

ЗД “Бул инс” АД

�.���%

ЗК "Лев Инс" АД

��.���%

“ЗАД Армеец” АД

�.���%

ЗАД "Алианц България"
Източник: Комисия за финансов надзор

- август 2011 г. записаните
премии от животозастрахователите са 163.23 млн. лв.,
което е повишение с 2.6%.
Застраховката „Живот”,
свързана с инвестиционен

фонд, отчита 83.3% ръст
в премийния приход на
годишна база. Засиленият
в последните месеци интерес към нея й отрежда
7.6% дял в агрегирания

портфейл на животозастрахователите. Най-голям
дял в премийния приход
има застраховката „Живот” и рента - 74.3%.
Ивана Петрова

Продажбите на „Фазерлес” нарастват с 40%

Снимка Емилия Костадинова

Дървопреработвателното дружество отчита 30 пъти по-голяма
печалба към края на
деветмесечието

пъти повече, отколкото за цялата 2010 г. Това става ясно
от отчета на дружеството,
който беше публикуван на
сайта на БФБ.

Силистренското дървопреработвателно дружество
„Фазерлес” отбеляза значителен ръст на продажбите и
печалбата за първите девет
месеца на годината. Приходите от продажби са скочили
с над 39% и са достигнали
15.7 млн. лв. към края на
септември. Печалбата е 729
хил. лв. - 30 пъти повече,
отколкото за същия период
на миналата година, и шест

Реализацията на продукция през тази година се е
повишила значително след
предходните две кризисни
години, съобщават от „Фазерлес”. Освен увеличението
на продажбите за традиционните клиенти компанията
отчита и ръст на пласираната
продукция на нови клиенти.
За да успее да изпълни поръчките, заводът е пуснал
в експлоатация реконструи-

Нови клиенти

раната втора технологична
линия, която беше спряна в
края на 2008 г. Общо продажбите на продукция са
нараснали с близо 37% и
достигат 14.5 млн. лв. към
края на деветмесечието. От
компанията отчитат още и
по-добри продажни цени,
което компенсира част от
понижението по време на
кризата.
Сравнително по-слаби резултати са отчетени само за
периода юли - септември,
когато заради ремонтни работи производството реално е било само два месеца.
Става дума за планирания
ремонт на оборудването и

част от производствените
корпуси.
Поскъпване
на дървесината

Разходите по икономически елементи нарастват с
близо 33% и са 15.1 млн.
лв. Най-сериозно увеличение отбелязват разходите
за материали - с 82.5% до
8.4 млн. лв. Според мениджърите на компанията
това се дължи на поскъпването на дървесината в
резултат на безконтролния
износ извън ЕС. България
започва да се превръща в
суровинен доставчик за
дървопреработващата про-

мишленост на Турция и за
биоенергийните централи
на Австрия, казват от компанията.
Инвестиции

За да се ограничи ефектът
от поскъпването на суровините, дружеството е предприело мерки за увеличаване дела на дървените отпадъци, които се използват
в основното производство.
За целта в края на септември е закупена и монтирана
специална дробилна машина. Общо инвестициите за
деветмесечието достигат
2.1 млн. лв., а само за първите дни на октомври са

вложени допълнително 600
хил. лв. По-голямата част от
средствата е използвана за
закупуването на оборудване
за доставка и преработка
на дървесина (влекачи, жп
вагони, кранове, производствена техника и др.). Компанията е закупила и терен
за разширяване капацитета
на складовете.
Основен акционер във
„Фазерлес” е „Фазеринвест” АД, което държи
58.59% от капитала. За последната година акциите на
публичното дружество са
поскъпнали с 28% и в момента се търгуват за около
38.20 лв. на брой.
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Загубата на LG се оказа
8 пъти по-голяма от очакваното
Основните причини
за резултатите на
компанията са послабите продажби на
мобилни телефони и
плоски панели
Третият най-голям производител на мобилни телефони
LG се нареди сред губещите
технологични компании,
след като отчете осем пъти
по-голяма от очакваната
загуба в края на третото
тримесечие. Основните
причини за резултатите
на корейската компания
са непредвидените ниски
продажби на мобилни телефони, както и понижението
на приходите й от звеното,
което произвежда плоски
панели.
Слабите резултати

Нетната загуба на LG за
третото тримесечие достигна внушителните 367 млн.
USD при прогнозирани едва
45 млн. USD. Компанията
започна да трупа големи
загуби тази година, докато през изминалата 2010
г. за същия период беше
реализирала 6.7 млн. USD
печалба.
Сред главните причини за
слабите резултати са рекордните загуби на LG Display,
както и по-слабите продажби на мобилни телефони,
които само през тази година
се свиха с близо 620 млн.
USD. Въпреки това компанията представя 3-D телевизорите си, както и новия
смартфон Optimus с операционна система Android, за
да се бори с конкурента си
Samsung Electronics.
“Мина почти година, откакто първата версия на
Optimus - Optimus One,
беше пусната на масовия
пазар. А цикълът на живота
му е към края си, без да има

някой друг модел, който
да дойде на негово място.
Може би точно това доведе
до спад в продажбите на
смартфона”, смята анализаторът от Kyobo Securities
Парк Сунг Мин.
Пазарът
на смартфони

Загубите от мобилни устройства най-вероятно ще
се запазят и през първата
половина на следващата година на фона на засилващата се световна конкуренция.
Компанията най-вероятно
ще изнесе 23.8 млн. смартфона през 2011 г., което е с
почти четири пъти повече от
миналата. Успоредно с това
се очаква делът на компанията на пазара на мобилни
устройства да се свие от 8.6
на 6.5%, сочат проучвания
на Strategy Analytics.
Корейската корпорация
намали целите си за продажби на смартфони за 2011
г. с 20% до 24 млн. единици.
Компанията ще се фокусира
върху това да увеличи продажбите си на смартфони
четвърто поколение.
Надежите - 3-D
и Евразия

В същото време телевизионните продукти на компанията отчитат оперативна
печалба от 89 млн. USD при
75 млн. USD за миналата
година. Продажбите обаче
са намалели със 7% до 4.7
млн. USD.
За да се справи със забавянето в ръста на телевизорите, LG се опитва да
увеличи продажбите на 3-D
устройства, които използват
технологията Film Patterned
Retarder (FPR) - алтернатива на продуктите на конкурентите, включително и
Samsung.
Пренасочването към дигитално излъчване, което ще е
тенденция в Азия и Европа

▶LG пуска на пазара 3-D телевизори и нов смартфон Optimus с операционна система Android, за да се бори с
конкурента си Samsung Electronics 
снимки bloomberg

6.5%

▶ще е делът на LG на
пазара на смартфони
през 2011 г., прогнозирт
анализаторите

през следващата година,
също ще донесе дивиденти за корпорацията заради
очакваното съживяване на
продажбите на LCD телевизори. За последното тримесечие LG Display, в която
LG Electronics държи 38%,
отчете загуба от 607.9 млн.
USD, след като цените на
панелите спаднаха, а вонът
отслаби позициите си.

Резултати
Xerox отчете
28% ръст на
печалбата си

Services. Компанията планира да спести над 375 млн.
USD през следващите три
години в резултат от придобиването, като така
ще намали дълговете си и

ще увеличи печалбата.
▶ Сделката поставя Xerox
в добра позиция на фона на
настоящата икономическа обстановка, отчитат
анализатори.

▶ Технологичната компания Xerox отбелязва ръст
от 28% в печалбата си за
третото тримесечие.
Нетните приходи са се
увеличили до 320 млн. USD.
Спрямо същия период през
2010 г. резултатът представлява ръст от 70 млн.
USD.
▶ Причината за ръста е
изместването на фокуса
на компанията към корпоративните услуги, след
като миналата година
придоби Affiliated Computer

Неочакван ръст в продажбите на Heineken
Прогнозите за спадове
на пазарите в Западна
Европа не се сбъднаха
и това увеличи
крайните резултати
на компанията за
тримесечието

Третият по големина производител на бира в света
Heineken отчете 3% увеличение на приходите, което надмина очакванията на
анализаторите. Основната
причина за това беше, че
продажбите на компанията
в Западна Европа са отбелязали по-малък от очаквания спад, пише агенция
Bloomberg.
Прогнози и реалност

Очакванията на девет анализатори, до които Bloomberg
се е допитала, бяха за спад в
продажбите с 1.5%. Общият

пазар на бира в световен мащаб, отбелязва силен ръст
в обема спрямо миналата
година, когато правителството увеличи данъците
върху бирата с 200%.
Премиум сегмент

▶Брандът Heineken е отбелязал 4% ръст за тримесечието на международния
пазар в премиум сегмента

обем на продадената бира в
Западна Европа е намалял с
1.7% за третото тримесечие,
т. е. доста по-добре от прог-

нозата за 4% спад.
Heineken пострада от намаляването на потребителското доверие в региона и

през миналата година отчете с 50% по-малко приходи
на годишна база. Русия, която е четвъртият по големина

Брандът Heineken е отбелязал
4% ръст за тримесечието на
международния пазар в премиум сегмента. По-рано през
годината компанията обяви, че ще се фокусира върху
“растеж на обема и цената на
акциите” за бранда в Европа,
като увеличи инвестициите
в маркетинга на ключови
брандове като Heineken.
През август компанията
заяви, че ще увеличи разходите си за маркетинг с
“малки едноцифрени числа” през втората половина
на годината.
Количеството продадена
бира е нараснало в Африка,
Близкия изток и Централна

и Източна Европа, съобщават още от компанията.
Конкуренцията

Вторият по големина производител на бира SABMiller
отчете продажбите си за
първата половина на финансовата си година миналата
седмица. Резултатите са под
очакванията, като основната
причина за забавянето, която компанията отбеляза, е
“особено лошото” време в
Европа и Китай. Финансовото полугодие за SABMiller
приключва на 30 септември,
когато за Heineken приключва третото тримесечие.
През август пивоварната
Amstel оряза очакванията
си за приходите, като съобщи, че очаква променените
нетни приходи да бъдат в
“широко” съответствие с
миналогодишните. Компанията потвърди отново тази
прогноза вчера. 

pari.bg Четвъртък 27 октомври 2011

16 пазари
Пшеница
USD/т.
���

Никел
USD/т.
�����

�� ���

Злато

Петрол

USD/тр. у.
����,�

USD/б
����.�

��.��

��

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки

Валута
Код За Стойност
АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР
AUD 1
1,4642
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ
BRL 10
7,9177
���.��
�� ���
��.��
КАНАДСКИ ДОЛАР
CAD 1
1,4388
ШВЕЙЦАРСКИ
ФРАНК
CHF
1
1,6021
��
�����
���
����,� ����.�
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10
2,2483
ЧЕШКА КРОНА
CZK 100
7,8453
ДАТСКА
КРОНА
DKK
10
2,6263
��
�����
���
����,�
БРИТАНСКА ЛИРА
GBP
1
2,2401
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР
HKD 10
1,8408
ХЪРВАТСКА
КУНА
HRK
10
2,6118
��
���
�����
����,�
УНГАРСКИ ФОРИНТ
HUF 1000
6,6741
��.��.��
��.��.��
��.��.��
��.��.��
��.��.��
��.��.��
��.��.��
��.��.��
��.��.��
��.��.��
��.��.��
��.��.��
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ
IDR 10000 1,5800
източник: БФБ
източник: БФБ
източник:
източник:
Bloomberg
БФБ
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ
ILS 10
3,8729
ИНДИЙСКА РУПИЯ
INR 100
2,9677
ЯПОНСКА ЙЕНА
JPY 100
1,8793
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН
KRW 1000
1,2325
ЛИТОВСКИ ЛИТАС
LTL 10
5,6645
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ
LVL
1
2,7574
до 15.00
ч. на 24.10.2011
г.
Мерни единици: 1 bu. соя = 27.216 кг ; 1 bu. царевица
= 25.4016
кг ; 1USd
= 1 U.S. cent
МЕКСИКАНСКО ПЕСО
MXN 10
1,0676
1bu. овес = 15.4224 кг; 1 lb. = 0.4536 кг ; 1 cwt = 50 кг.; 1 gal. = 3.785 л ; 1 MT = 1000 кг
24.10.2011 г.
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ
MYR 10
4,5658
НОРВЕЖКА КРОНА
NOK 10
2,5214
консервативен USD 12,16
12,10
12,04
12,01
11,86
11,86			
Райфайзен-Европлюс-Облигации
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР
NZD 1
1,1153
консервативен EUR 86,05
85,63
85,21
84,79
83,54
83,54			
Райфайзен-Глобални-Облигации
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
PHP 100
3,2924
балансиран
749,59
745,91
734,89
734,89			
EUR 756,94 753,26
Райфайзен-Глобален-Балансиран
ПОЛСКА ЗЛОТА
PLN 10
4,4117
високодоходен EUR 155,17
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ
RON 10
4,5453
154,43
153,69
152,95
147,78
147,78			
Райфайзен-Европейски-SmallCap-Kомпании
РУСКА РУБЛА
RUB 100
4,5447
високодоходен EUR 156,41
155,65
154,90
154,15
150,39
150,39			
Райфайзен-Глобален-Акции
ШВЕДСКА КРОНА
SEK 10
2,1453
високодоходен EUR 268,76 267,48
266,20
264,92
255,96
255,96			
Райфайзен-Източноeвропейски-Акции
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР
SGD
1
1,1229
високодоходен EUR 165,62
164,83
164,04
163,25
157,73
157,73			
ТАЙЛАНДСКИ БАТ
THB 100
4,6952
Райфайзен-Евразия-Aкции
ТУРСКА
ЛИРА
TRY
10
7,9123
високодоходен EUR 206,92 205,94
204,95
203,97
197,07
197,07			
Райфайзен-НововъзникващиПазари в Акции
ЩАТСКИ ДОЛАР
USD 1
1,4343
високодоходен EUR 74,53
74,17
73,82
73,46
70,98
70,98			
Райфайзен-Русия-Акции
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10
1,8019
високодоходен EUR 161,22
160,45
159,68
158,91
153,54
153,54			
ЕВРО
EUR 1
1,9558
Райфайзен-Енергийни-Акции
високодоходен EUR 115,59
115,03
114,47
113,92
111,14
111,14			
Райфайзен-Инфраструктурни-Акции
Валутният курс за митнически цели е курсът
високодоходен EUR 106,96 106,45
на БНБ определен в предпоследната сряда от
105,94
105,44
101,87
101,87			
Райфайзен-Активни-Стоки
месеца и публикуван този или на следващия ден,
консервативен EUR 126,12
125,51
124,90
124,29
122,45
122,45			
Райфайзен-Защита От Инфлация-Фонд
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 12 до 31.10.2011 г.
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▶ 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 Комодити
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 21.09.2011 до 19.12.2011
Лимитиран период” от 21.12.2011 до 29.12.2011
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

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

фонд в акции
0.6164				 0.6102				
-0.16%
10.52%
3.25%
-8.46%
фонд в акции
0.4891				до 1 месец		 над 1 месец		
-8.22%
10.52%
-1.11%
-12.89%
					 0.4867		 0.4757						
фонд в акции
0.4031				 0.3952				
-2.11%
10.57%
5.89%
-20.50%
Фонд на паричен пазар 1111.5854				 до 180 дни		
над 180 дни		
3.96%
10.52%
4.93%
4.88%
					 1109.9180		
1078.2378						

17.04.2006
16.08.2006

Смесен - балансиран
95.8749				
Смесен - балансиран
97.9598				
фонд в акции
79.1093				
Фонд на паричен пазар 131.4589				
Смесен - консервативен 95.9819				
Смесен - консервативен 113.1366		
113.0236		
фонд в акции
102.5969		
101.5811		

94.9209				
96.9850				
77.9315				
131.4589				
95.5983				
112.6845		
113.0236		
100.5653		
101.3271		

-3.99%
-5.97%
-6.52%
5.41%
1.21%
4.67%
1.07%

6.02%
5.80%
8.41%
0.26%
1.73%
0.26%
N/A

-2.83%
-5.79%
-4.11%
6.83%
2.79%
5.64%
N/A

-0.80%
-0.45%
-2.59%
7.09%
-1.12%
5.41%
1.67%

фонд в акции

4.5860 				 4.5586 				
-5.73%
8.92%
-1.66%***
4.03%
до 100 000 лв от 100 001 до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.
фонд в акции
0.8869
0.8825 		 0.8803
0.8759 				
-6.37%
13.06%
1.51%***
-5.27%
													
Смесен - консервативен 10.0700				 10.0498				
0.50%
0.60%
0.50%
0.43%
Смесен - балансиран 17.0643 				 16.9453 				
-3.25%
7.34%
0.20%
7.87%
фонд в акции
10.2360				 10.0936 				
-5.46%
9.25%
-2.23%
0.28%
													
фонд в акции
0.9742 				 0.9598 				
-14.39%
14.21%
-15.81%
-1.20%
фонд в акции
0.6892 				 0.6790				
-18.01%
16.94%
-7.68%
-3.74%
фонд в акции
0.8741 				 0.8612				
-19.51%
21.13%
-13.67%
-3.74%
до 100 000 лв.		
над 100 000 лв.										
фонд в облигаци
134.5769		
134.3757		 134.1075				
1.87%
2.96%
3.18%
5.50%
Смесен - балансиран 13.4802		
13.4802		 13.3467				
-5.87%
7.91%
-3.11%
0.82%
фонд в акции
0.6379		
0.6317		 0.6254				
-17.10%
15.42%
-12.51%
-8.21%
													
Смесен - балансиран 874.4490				 867.9070				
6.56%
4.29%
10.58%
-3.87%
фонд в акции
760.5281				 754.8383				
3.29%
5.02%
7.49%
-7.66%
													
фонд в облигаци
12.0855				 12.0855				
4.71%
1.05%
5.99%
3.36%
Смесен - балансиран 125.5239				 125.5239				
0.69%
6.40%
7.00%
2.52%
фонд в акции
7.1662				 7.1662				
-0.80%
11.59%
10.14%
-5.64%
фонд в акции
11.0236				 11.0236				
5.94%
3.82%
9.14%
3.62%
											
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
0.4781		
0.4757		 0.4733				
-15.47%
14.53%
-4.66%
-17.22%
Смесен - балансиран
0.7036		
0.7011		 0.6986				
-7.69%
7.20%
-4.32%
-8.64%
Смесен - консервативен 1.0291		
1.0276		 1.0610				
2.10%
1.55%
3.12%
0.71%
до 50 000 лв / 40000 USD		
над 50 000 лв / 40000 USD										
Фонд на паричен пазар 1.3405		
1.3385
1.3365				
4.35%
0.13%
5.45%
5.33%
фонд в облигаци
1.3500		
1.3460
1.3420				
3.40%
0.34%
4.42%
5.44%
Смесен - балансиран
0.8065		
0.8033
0.8001				
-7.37%
6.14%
-6.01%
-3.83%
фонд в акции
0.5411		
0.5384
0.5357				
-15.25%
10.58%
-13.02%
-10.44%
Смесен - балансиран
0.6650		
0.6624
0.6598				
-7.80%
7.33%
-7.36%
-10.52%
Фонд на паричен пазар												
1.0905		
1.0894
1.0349				
3.98%
0.20%
5.03%
4.97%
0.0000		
0.0000
0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
Фонд на паричен пазар 1.2158			
1.2158				
2.07%
0.17%
2.72%
3.63%
Смесен - балансиран
1.0208			
до 90 дни		
над 90 дни		
-2.25%
3.76%
-0.78%
0.17%
				
1.0055		
1.0157						
							
Смесен - балансиран
7.0585			
7.0585				
-8.73%
8.45%
-6.17%
-5.97%
фонд в акции
5.8226			
5.8226				
-11.66%
10.03%
-10.97%
-9.12%
фонд в акции
2.2429			
2.2429				
-25.15%
13.74%
-23.11%
-27.94%
Смесен - консервативен 9.2117			
9.2117				
-12.74%
6.76%
0.83%
-2.82%
клас А за поръчки клас А за поръчки клас А за поръчки
клас В
Клас А Клас В при изпълнена Клас В при прекратена
до 20000 лв
над 20000 до 300000
над 300000				
инв. схема
инв. схема
фонд в акции
0.6258
0.6228
0.6212
0.6166
0.6166
0.6197		
0.6043
-18.62%
12.39%
-20.70%
-8.52%
фонд в акции
0.3228
0.3212
0.6212
0.3180
0.3180
0.3196		
0.3116
-23.81%
14.90%
-26.86%
-22.53%
за поръчки до 250 000 евро		
за поръчки над 250 000 евро
Цена
					
фонд в акции
96.3271		
95.1438		
94.4337				
-17.03%
17.89%
-10.23%
-3.63%
								
фонд в облигаци
314.2986				 313.3572				
0.12%
3.53%
-2.47%
5.78%
13.5006				 13.2346				
1.96%
3.04%
0.51%
5.01%
Смесен - балансиран
12.0522				 11.6977				
0.04%
5.31%
-0.52%
2.90%
фонд в акции
8.4547				 8.2060				
-3.87%
8.18%
-0.24%
-3.05%
Смесен - балансиран
20.8721				 20.8721				
0.08%
5.46%
0.51%
1.06%
													
фонд в акции
6.7232				 6.6896				
-2.26%
8.62%
5.46%
-8.89%
Смесен - балансиран
8.1805				 8.1396				
-2.59%
8.71%
4.94%
-4.66%
фонд в облигаци
12.5635				 12.5322				
4.71%
1.93%
8.23%
5.66%
													
фонд в акции
1.1813				 1.1577				
-3.40%
6.80%
0.88%
3.32%
Смесен - балансиран
1.1009				 1.0899				
1.12%
5.43%
6.28%
2.89%

12.11.2007
12.11.2007

10.10.2007
05.08.2009
06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008
14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008
20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007

Код
За
Стойност
EUR
1
1,96
AUD
1
1,46
BRL
10
8
CAD
1
1,39
CHF
1
1,6
CNY
10
2,21
CZK
100
7,85
DKK
10
2,63
GBP
1
2,24
HKD
10
1,81
HRK
10
2,61
HUF
1000
6,57
IDR
10000
1,58
ILS
10
3,85
INR
100
2,84
ISK			
JPY
100
1,85
KRW
1000
1,24
LTL
10
5,66
LVL
1
2,78
MXN
10
1,04
MYR
10
4,47
NOK
10
2,55
NZD
1
1,12
PHP
100
3,25
PLN
10
4,47
RON
10
4,52
RUB
100
4,59
SEK
10
2,15
SGD
1
1,11
THB
100
4,56
TRY
10
7,96
USD
1
1,4
ZAR
10
1,76
XAU
1
2404,78

▶ Цени на цветни метали
USD/т
Борса

Единица

Цена

3 м.

Мед	

LME

USD/т	

7720,5

7857

Калай	

LME

USD/т	

21810

22100

Олово	

LME

USD/т	

1937,5

1965

Цинк	

LME

USD/т	

1843

1885

Алуминий	

LME

USD/т	

2195,5

2240

Алуминиева сплав	

LME

USD/т	

2110

2165

УД Реал Финанс 
Асет Мениджмънт

07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010

Цените са валидни за поръчки подадени на 25.10.2011 г.
тел. +359 52 653 830, www.rfasset.eu
Емисионна стойност за 1 дял

Взаимен Фонд

Валута

04.01.2007
25.06.2007
01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009

Разлика
0
-0,01514
-0,07191
-0,01870
0,00785
0,00090
-0,00662
0,00024
-0,00464
-0,00037
0,00049
-0,01746
-0,00598
-0,01200
-0,00169
0,00000
0,00541
-0,00662
0,00000
-0,00119
-0,01048
-0,02475
0,00182
-0,00793
-0,00514
0,00990
-0,00543
-0,01662
0,00337
-0,00586
0,00298
0,12054
-0,00091
-0,01693
81,34000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 27.10.2011 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.

Метал

Смесен - балансиран
4.5806
4.6035		4.7638
4.5806
4.4890			
-7.53%
12.09%
-6.40%
-18.73%
фонд в акции
6.8642
6.8985		7.1388
6.8642
6.7269			
-9.20%
13.71%
-1.39%
-9.53%
фонд в акции
10.2816
10.4358		10.6929
0.0000
0.0000			
0.99%
0.11%
1.21%
1.33%
													
фонд в акции
2.0149				 2.0149				
-9.98%
29.30%
-3.34%
-50.76%
Смесен - балансиран
2.3576				 2.3576				
-10.07%
26.13%
-4.92%
-44.47%

Фонд на паричен пазар 11.8996		
11.8937		 11.8759
11.8878
11.8878
11.8937
3.68%
0.72%
4.80%
5.85%
фонд в акции
7.4901		
7.4159		 7.2676		
7.4159		
N/A
N/A
N/A
N/A
фонд в акции
9.8436		
9.7946		 9.6477
9.6967		
0.0000
-2.52%
13.03%
1.88%
-0.68%
													
Смесен - балансиран
13.1369				 13.0068				
-4.01%
7.75%
-0.70%
4.58%
фонд в акции
7.1831				 7.1120				
-10.90%
12.28%
-6.70%
-5.40%
фонд в акции
3.6556				 3.6194				
-16.48%
13.44%
-21.99%
-17.29%
фонд в акции
7.7982				 7.5711				
-3.00%
17.12%
2.49%
-7.21%
фонд в акции
9.5170				 9.2398				
-15.56%
16.74%
-15.80%
-2.10%
Фонд на паричен пазар 12.8126				 12.8126				
4.43%
0.23%
5.68%
7.56%
					 до 2 г.		
над 2 г.						
Смесен - балансиран 78.5560				 78.2811		
78.5560		
-5.01%
1.00%
-4.02%
-4.35%
фонд в акции
45.5665				 45.3387		
45.5665		
-6.65%
1.90%
-3.85%
-11.04%
фонд в акции
59.3575				 59.0607		
59.3575		
-8.12%
1.64%
-5.61%
-10.01%
													
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
1.36282				 1.36010				
2.86%
0.92%
3.49%
5.36%
Смесен - балансиран
1.07897				 1.07251				
-1.71%
4.26%
1.62%
1.24%
фонд в акции
0.71151				 0.70095				
-7.80%
8.80%
-1.33%
-6.00%
Смесен - консервативен 0.77983				 0.77517				
3.27%
2.64%
4.89%
-6.68%
Смесен - консервативен 1.08910				 1.08584				
3.07%
0.33%
3.60%
3.43%

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

до 50000

над 50000 до
100000

над
100000

Цени за
обратно
изкупуване
За дялове
държани
до 1г.

ДФ Реал Финанс
Балансиран Фонд

BGN

0,7069

0,7055

0,7034

0,6999

ДФ Реал Финанс
Високодоходен Фонд

BGN

0,6707

0,6694

0,6674

0,6641

Разходите за емитиране са включени в посочените цени и са:
- до 50000 лв. разходите за емитиране са в размер 0.5% от НСА на дял.
- до 100000 лв. разходите за емитиране са в размер 0.3% от НСА на дял.
- над 100000 лв. няма разходи за емитиране.

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

Нетна стойност
Емисионна
Цена при
на активите на
стойност
обратно
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 27/10/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 0,966186
€ 0,985510
€ 0,961355
ОТП Омега Фонд на Фондовете в акции на
€ 0,833484
€ 0,850154
€ 0,829317
развитите пазари
ОТП Планета Фонд на фондовете в акции
€
0,712662
€
0,726915
€
0,709099
на развиващите се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 24/10/2011 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 изкипиване - 0.50% от НСАД.
Цени за 1 дял за 27/10/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,176814 лв.
1,176814 лв.
1,176814 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 27/10/2011 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 26.10.2011 г
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0208 лв.

Сентинел - Рапид

1,2158 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

  1.0055 лв.

1.0157  лв.

1,2158 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
-2,25 %

- 0,78 %

2,07 %

2.71%

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 25 октомври 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 27.10.2011 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
13.4807
12.0345
8.4422
314.9263
N/A
11.9931
8.4132
Ти Би Ай Комфорт
316.4954
13.3676
N/A
8.3718
Ти Би Ай Хармония
316.4954
13.3676
11.9341
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.

Четвъртък 27 октомври 2011 pari.bg

пазари 17
Регионални
индекси

Бенчмаркът на БФБ се оцвети в червено

Sofix: 342.59

-0.44%

Основният македонски индекс се понижи

MBI10: 2111.65

-0.07%

Основният индекс в Сърбия отчете
ръст

BELEX15: 549.50

+0.71%

Число на деня

Световни индекси Повишение

Понижение

Обем

Американските акции поскъпнаха в началото на търговията

Deutsche Boerse

228 139
▶акции на “Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ
бяха изтъргувани на БФБ, като цената на книжата се
повиши с 0.75%

Dow Jones: 11 785.98

+0.68%

Германският индекс регистрира
повишение

DAX: 6061.28

+0.24%

Японският измерител отбеляза спад

Nikkei 225: 8748.47

-0.16%

Merck

7.99% 3.60%
▶ до 64.77 EUR поскъпнаха
акциите на германската
фармацевтична компания

▶до 38.73 EUR
поевтиняха акциите на
германската борса

Наводненията в
Тайланд може да
оскъпят ориза
Проливните дъждове
и съпътстващите
ги наводнения вече
засегнаха 60 от
77-те провинции на
страната
В момента Тайланд страда
от най-сериозните наводнения от повече от половин век
насам и се очаква водата да
унищожи 14% от оризищата. Страната е най-големият
износител на ориз и дори
правителството на Тайланд
прогнозираше реколтата
тази година да доведе до
глобално пресищане. Основната реколта в страната
генерира около 70% от годишната продукция на ориз.
Очакванията бяха да се повиши с 3.3% до рекордните
25 млн. тона преди наводненията. Експортните цени може да се повишат с 21% до
750 USD за метричен тон до
декември, прогнозира пре-

зидентът на една от най-големите фирми износителки
на пакетиран ориз. “Не съм
виждал подобна катастрофа.
Трябва да гледам отстрани
как полето ми се превръща
в море”, коментира 74-годишен фермер в една от
тайландските провинции.
По думите му цялата му
реколта е заличена и трябва
да чака водата да се оттегли,
за да може отново да засади
нивите през декември.
Тропически бури

Тропически бури заляха
60 от 77-те провинции на
страната, унищожавайки
1.4 млн. хектара посеви и
около 7 млн. тона реколта.
Оризът е основна храна за
половината от света и тази
година сушата в Америка
даде отражение върху готовата продукция. Цените се
покачиха, след като Тайланд
започна да купува на цени
над пазарните, за да засили
приходите на фермерите.

Това допълнително поднови
натиска върху глобалните
цени на храните, които спаднаха с 5%. Наводненията
започнаха през юли в северните части на страната и
стигнаха до 81% от провинциите. Възможно е и столицата Банкок да попадне във
водната стихия. Очакваните
загуби може да се влошат,
когато водата се оттегли.
Цените

Цените на тайландския експорт скочиха с 12% до 622
USD за тон тази година,
след като житото спадна с
19, а соята с 12%. Световните пазари разчитат на
Тайланд, защото се очакваше да реализира 31% от
всичкия износ на ориз тази
година. Анализи показваха,
че световното предлагане
трябваше да се покачи с
2.2% до 461.4 млн. тона
тази година, сравнено с
търсенето, което е 457.8
млн. тона.

Цената на петрола достигна 3-месечен връх
Плановете на Китай
да въведе мерки
за стимулиране на
икономиката повлияха
на котировките

на годината суровината
е поскъпнала с 2.4%. На
борсата в Лондон сортът
Брент за доставка през декември поевтиня с 0.1% до
110.86 USD за барел.
Ограничено
предлагане

Плановете на Пекин да
предприеме мерки за насърчаване на икономиката
повишиха цената на петрола до най-високото й ниво
за последните три месеца.
Котировките в Ню Йорк се
покачиха с 0.8%, след като
китайското министерство
на промишлеността обяви, че обмисля стимули за
малките компании, съобщи
Bloomberg. Според анализатори цената на суровия
петрол напоследък се влияе
силно от макроикономическите новини.

Предлагането на петрол
в момента е силно ограничено, твърдят наблюдатели. В същото време
запасите бързо намаляват.
Миналата седмица министерството на енергетиката
на САЩ обяви, че към
14 октомври запасите на
страната са достигнали
най-ниското си ниво от 20
месеца насам.
Подкрепа

Цени

Петролът за доставка през
декември поскъпна с 39
цента до 93.55 USD за
барел в Ню Йорк, след
като ден по-рано цената
отбеляза ръст от 2.1% до
93.17 USD. От началото

▶ Предлагането на петрол в момента е ограничено, а запасите бързо намаляват
СНИМКи bloomberg

Китайското правителство
ще предприеме промени в
политиката си в подходящото време и в необходимата степен, заяви преди
ден премиерът на страната
Вън Дзябао. В официално
съобщение министерството на промишлеността и
информационните технологии обяви, че заедно с

някои държавни агенции
планират да разработят
мерки за подпомагане на
малките предприятия, които се намират в затруднено положение заради
забавянето на растежа в
световен мащаб. Целта е
да се гарантира стабилен
обем на износа.
Облекчаване
на изискванията

Изказването на китайския
премиер провокира спекулации, че Пекин може
да облекчи изискванията
за по-малките банки още
преди края на годината.
Правителството не е увеличавало лихвите от юни,
след като предприе няколко такива стъпки през
последната година с цел
да ограничи инфлацията.
Също оттогава няма промяна и в изискванията за
резервите на банките. От
ноември 2010 г. до юни
задължителните резерви
бяха повишавани девет
пъти, като за най-големите
банки достигнаха рекордните 21.5% от активите.
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Цените на жилищата продължават
да намаляват
Kупувачите обаче
все още
са предпазливи

ИНДЕКС НА ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ НА ЖИЛИЩАТА
София
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*Индексът на цените на недвижимите имоти на „Райфайзен Имоти” измерва динамиката на средните пазарни цени на имотите в най-големите градове в България.
Анализът обхваща цените на реално продадени жилища, разположени в сгради в режим на етажна собственост

Средните пазарни цени, при
които се сключват сделки с
жилища в големите градове,
продължават да намаляват
на годишна база и в края
на третото тримесечие. В
сравнение с предходния
месец обаче динамиката е
разнопосочна. Това показва
индексът на “Райфайзен
Имоти”, който следи динамиката на реалните цени
на недвижимите имоти в
страната.
Последните
резултати

В столицата цените са отбелязали спад от 6.8% спрямо
същия период на миналата
година и с 3.8% в сравнение
с предходното тримесечие.
В Пловдив жилищата са
поевтинели с 4.1% спрямо същия период на 2010
г., а във Варна годишният
спад е с 3.6%. В сравнение
с второто тримесечие във
Варна има спад от 1.4%, а
в Пловдив ръст, но само от
близо 0.1%.
Анализаторите отчитат,
че и през това тримесечие
предпазливостта продължава да е водещият фактор
на пазара. Купувачите се
ръководят на първо място
от бюджета, с който разполагат. Те са склонни да
правят компромис с инфраструктурата около имота и
качеството на строителството единствено ако сделката

6.8%

▶ е спадът в цените на
продадените жилищата
в София в края на
третото тримесечие
спрямо същия период на
миналата година

е на стойност значително
под средната пазарна цена
за съответния район.
Динамика при
нежилищните имоти

При цените на нежилищните имоти в най-големите
градове се отчита голяма
динамика. Спрямо второто
тримесечие в столицата се
наблюдава спад от 9.6%, а
във Варна - 6.4%. В Бургас
и в Пловдив има противоположна тенденция - ръст,
като той е съответно 6.8 и
2.5%. Сегментът на нежилищните имоти в столицата
включва сделките с търговски обекти и помещения
за офисно предназначение,
докато в останалите градове
преобладават сделките с
търговски обекти.
През последните две тримесечия преобладават сделките за обекти с централно
местоположение, включително на главните търговски
улици. Това е съчетано с
намаляване на средните размери на продадените имоти.
С това експертите обясняват
и ръста на средните цени
на нежилищните имоти, и
нивата на ценовия индекс в
Бургас и Пловдив. 

Корпоративни съобщения и обяви на държавни институции
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТTA
„ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР” в отдел „Одит на средствата
от европейски и други структурни фондове”,
дирекция „Вътрешен одит”,
съгласно Заповед №РД-16-1101/11.10.2011 г. на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма,
За длъжността ”Главен вътрешен одитор” – в отдел „Одит на
средствата от европейски и други структурни фондове”, основните
задължения са:
- Участва при изготвянето на оценка на риска на 3-годишен стратегически план и годишен план за дейността на дирекцията.
- Оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на
риска в ИА ФАР/Управляващ орган по ОП към министерството – дирекция
„Европейски фондове за конкурентоспособност”
- Проверява и оценява съответствието на дейността по усвояване на
средствата по Програма ФАР и по Оперативната програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” с регламентите
на ЕС.
- Дава препоръки в одитните доклади за подобряване ефективността
на системите за финансово управление и контрол в дирекция Европейски
фондове за конкурентоспособност” , подпомага отговорните длъжностни
лица при изготвяне на план за действие и проследява изпълнението на
препоръките.
- Участва в изготвянето на годишен доклад за дейността по вътрешен
одит.
Минимални, допълнителни и специфични изисквания за длъжността „главен вътрешен одитор”:
- да притежават образователно-квалификационна степен “бакалавър”;
- минимален ранг ІІІ младши или професионален опит: 4 години в областта
на контрола, вътрешния или външен одит, икономиката и финансите;
- специалност, по която е придобито образованието: право, икономика,
финанси;
- да притежава сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”,
издаден министъра на финансите или валиден международно признат
сертификат за вътрешен одит;
- компютърни умения (Word, Excel, Internet)
Ние Ви предлагаме:
- Индивидуална основна месечна заплата, в размер до 628 лв.;

- Личните осигурителни вноски за Държавното обществено осигуряване
и здравното осигуряване на държавните служители са за сметка на държавния бюджет съгласно чл. 6, ал. 5 от КСО;
- Възможност за кариерно развитие;
- Обучение за новоназначени служители, както и обучение за професионално развитие в съответната област;
- Платен годишен отпуск за заеманата длъжност „главен вътрешен
одитор” в размер на 29 работни дни;
- Осигурен ежегоден профилактичен медицински преглед;
- Фиксирано работно време от 9.00 ч. до 17.30 ч.
- Добра работна среда;
- Работа в екип;
Начин на провеждане на конкурса:
- Тест;
- Интервю
Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурс (Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от
НПКДС);
- Декларация по чл. 17, ал.2 от НПКДС;
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна
степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование
или професионална квалификация издадени от други държави се признават
след легализирането им от Министерство на образованието, младежта
и науката при условия и по ред, определени с наредба на министъра на
образованието, младежта и науката;
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна
книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване
на дейност в чужбина).
Необходимите документи се подават в деловодството на министерството на икономиката, енергетиката и туризма в сградата на ул.
”Леге” №4. Документите се приемат всеки работен ден от 10,00ч. до 12.00
ч. и от 14.00 ч. до 17.00 ч. от служител на дирекция “Човешки ресурси и
организационно развитие”.
Срок за подаване на необходимите документи: до 10 – тия работен
ден, от публикуване на обявата за конкурса.
Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното
табло във фоайето на сградата на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на ул. “Леге” № 4.
Информацията за конкурса е публикувана и на Интернет страницата
на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма: www.
mее.government.bg
Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения
конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Областна администрация – Враца
I. На основание чл. 32, ал. 1 и ал. 3 от Закона за администрацията,
чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, чл. 13, чл.
41, ал. 1, чл. 43, ал. 1 и следващите от глава V /пета/ на Правилника
за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/ и в
изпълнение на Заповед № 412/25.10.2011 г. на Областния управител
на Област Враца,
ОБЯВЯВА търг с тайно наддаване за отдаване под наем на
недвижим имот – частна държавна собственост,
представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор
№ 12259.1019.65.1.1, на две нива с обща полезна площ 123,30 кв.м - първо
ниво с полезна площ 84,20 кв.м и частично второ ниво на колони с
полезна площ 39,10 кв.м, по кадастралната карта на гр.Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43/16.09.2005 г. на ИД на Агенцията по
кадастъра, , находящ се на първи етаж в жилищен блок № 10, с адрес:
бул. „Демокрация” № 2, гр. Враца, актуван с АДС № 2648/13.04.2009 г.,
с предназначение: за стопански нужди, при начална наемна тръжна
цена 685,00 лева без ДДС.
ІІ. Недвижимия имот – частна държавна собственост се отдава
под наем за срок от 4 /четири/ години.
ІІІ. Търгът ще се проведе на 30.11.2011 г. от 10:00 часа в сградата на
Областна администрация Враца, гр. Враца, бул. „Демокрация” № 1,
заседателната зала на ІV етаж.
ІV. Тръжните документи, на стойност 60,00 лв. с ДДС, се закупуват
всеки работен ден от 09:30 часа на 28.10.2011 г. до 16:30 часа на 28.11.2011
г. включително, в сградата на Областна администрация Враца, бул.
„Демокрация” № 1, етаж І, стая 102.
V. Депозитът за участие в търга е в размер на 411,00 лв. с ДДС.
Същият се внася по сметка IBAN BG94UBBS80023300120635 на Областна
администрация – Враца в Обединена българска банка – клон Враца;
VІ. До търга се допускат лица, закупили тръжни документи, внесли
депозит и подали в Областна администрация Враца, бул. „Демокрация” № 1, етаж І, стая 101, заявление за участие в търга в срок до
16:30 часа на 28.11.2011 г.
VІІ. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 9:30
часа на 28.11.2011 г. до 16:30 часа на 28.11.2011 г.
На основание чл. 45, ал. 3 от ППЗДС повторен търг ще се проведе
в едномесечен срок.
За контакти: център за информация и административни услуги
- тел. 092/66 14 29, 092/62 10 32
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За пръв път жена
застава начело на IBM
Вирджиния
Ромети е новият
изпълнителен
директор на
американската ИТ
корпорация
IBM обяви, че Вирджиния
Ромети, или, както й викат
галено, Джини, е новият
изпълнителен директор на
технологичния гигант. Тя
ще бъде първата жена на този пост в цялата стогодишна история на ИТ гиганта.
Джини ще заеме новата си
позиция от 1 януари 2012
г. Нейният предшественик
Самюъл Палмизано ще
остане в компанията като
председател на борда.
Принос

В момента Вирджиния Ромети (54 г.) е вицепрезидент
на компанията и се занимава с продажби, маркетинг
и стратегическо развитие.
Опитът в тези сфери ще
й помогне да продължи
политиката, започната от
Самюъл Палмизано, който
очаква през 2015 г. приходите на компанията да се
увеличат с 20 млрд. USD
в сравнение с 2010 г. Това
трябва да бъде постигнато
чрез разширяване на дейността на компанията в пазари като клауд компютинг
и аналитика. “Ръководих
изготвянето на стратегията

на IBM и заедно с колегите
ми изградихме петгодишен
план. Приоритетите ми са
да продължа да го изпълнявам”, споделя Джини.
Ромети е в голяма степен
отговорна за високите темпове на ръст на печалбите
на компанията и цените на
акциите, които са на найвисокото си ниво от 1915
г. насам, когато IBM става
публична. Според специалистите успехът на IBM винаги
се е дължал на успешно дългосрочно планиране, а това
е процес, в който бъдещият
изпълнителен директор активно е участвала.
История

Джини работи в IBM вече
от 30 години. В момента
е директор “Продажби и
маркетинг”. През 2002 г.
привлича вниманието на
изпълнителния директор
Самюъл Палмизано, докато
се занимава с интегрирането на придобитата компания Consulting PwC. Найголямата сделка на IBM по
това време, която струва на
компанията 3.9 млрд. USD,
става причината през 2005

Ръководих
изготвянето на
стратегията на IBM и
заедно с колегите ми
изградихме петгодишен
план и приоритетите
ми са да продължа да го
изпълнявам

Вирджиния Ромети
снимки bloomberg

г. Ромети да стане старши
вицепрезидент на групата
и две години по-късно доходите на отдела й скачат с
42%. В разгара на рецесията Джини управляваше оценения на около 100 млрд.
USD отдел “Продажби” на
компанията. През 2011 г.
тя влиза в Топ 10 на найвлиятелните жени в американския бизнес според
класацията на сп. Fortune.
Време за промени

През юли Палмизано стана

на 60 г. - възрастта, на която предишните четирима
изпълнителни директори
на IBM напускат поста си.
Той е рекордьорът на ръководната позиция с изключение на служителите,
които споделят фамилното
име на основателя на IBM
Томас Джей Уотсън.
През годините на управлението на Палмизано
бизнесът на компанията
със сигурност е претърпял сериозни промени, а
назначението на Ромети

е доказателство за запазването на тази тенденция.
Според коментаторите ще
продължи изместването на
фокуса на IBM към бизнес
услугите. Те отбелязаха, че
в голяма степен стратегиите на компанията вече са
бизнес, а не технологично
ориентирани. Задържането
на Палмизано в компанията
като председател на борда и
сътрудничеството с Джини
вероятно ще направят тези
нови стратегии още по-устойчиви.
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▶млрд. USD
увеличение на
приходите на IBM
очаква сегашният
изпълнителен
директор Самюъл
Палмизано до 2015 г.

Президентът на Olympus подаде оставка заради скандалите
Японските регулатори
започват проверка
на 91-годишната
компания
Президентът на Olympus
Цуйоши Кикукава се оттегли от ръководния пост
заради разрастващия се
скандал около огромните
комисиони, които компанията е платила на консултантите при придобиването
на британската Gyrus през
2008 г. Съмнителната сделка, за която е платена комисиона, в пъти по-висока
от нормалната, привлече и
вниманието на японския
финансов регулатор. Комисията по ценните книжа
е започнала проверка на
91-годишната компания,
пише Reuters.
Olympus придоби британския производител на медицинско оборудване за 2.2
млрд. USD, а съветниците по
сделката получиха рекордни

56%

С ка н д а л и т е о кол о
Olympus ще дадат нова сила
на критиките към японския
мениджмънт, за който много анализатори изтъкват, че
му липсва силен и независим контрол на бордовете,
а правата на акционерите са
неглижирани, което създава
риск от неефективно използване на капиталите.

▶са поевтинели акциите
на Olympus от 14
октомври насам. Тогава
беше уволнен главният
изпълнителен директор
за Великобритания
Майкъл Уудфорд

хонорари - 687 млн. USD.
Платената комисиона възлиза на 36% от стойността на
сделката, докато традиционно по подобен тип сделки се
плаща около 1%.
Размествания по
върха

Мястото на Кикукава ще
бъде заето от досегашния
управляващ директор на
компанията Шуичи Такаяма. Компанията се сблъсква със сериозни рокади
по мениджърските й нива.
Само преди две седмици

Проверки

▶Президентът на Olympus Цуйоши Кикукава се оттегли от ръководния пост заради разрастващия се
скандал около огромните комисиони

Olympus уволни главния
изпълнителен директор за
Великобритания Майкъл
Уудфорд. Причината е, че
не е успял да разбере стила
на управление на компанията и японската култура.
Тогава функциите му бяха
поети именно от президента Кикукава.

Уудфорд, който е в компанията от 1980 г., се защити
и каза, че е уволнен, защото
е поставил под въпрос огромните суми, платени на
консултантите през 2008 г.
Тогава той призова Цуйоши
Кикукава да се оттегли от
президентския пост.

След като през август в
медиите започна да се вдига шум около скандалната
сделка между Olympus и
Gyrus, Комисия по ценните
книжа и борсите е започнала да отделя специално
внимание на дейността на
японската компания, съобщава Reuters, позовавайки
се на източници, пожелали анонимност. Преди дни
стана ясно, че и ФБР е започнало разследване срещу
Olympus.
Намесата на регулаторните органи е поискана и

от японски депутати заради
опасенията, че заради скандала инвеститорите ще загубят доверие в Страната на
изгряващото слънце. “Тези
комисиони са най-малкото
странни. Компанията трябва да обясни изчерпателно
обстоятелствата около инцидента”, заяви Цутому Окубо,
заместник-председател на
Демократическата партия.
Все по-надолу

Тепърва облаците над
Olympus ще се сгъстяват.
Ако официално надзорът в
Япония установи, че е платила необосновано високи
комисиони. Кикукава се извини на акционерите и каза,
че не е имало корупция при
сделките по придобивания.
На това обаче никой не
повярва и акциите на компанията се сринаха с близо
56% от 14 октомври насам.
А в сряда след новината за
оставката на Кикукава те
паднаха със 7.6%.
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Eвропари

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

Евросубсидии
помагат на
българска
винарска изба
да пробие в
чужбина
"Анжелус Естейт" ще получи
субсидия от 2 млн. EUR,
с която ще подпомогне
инвестициите си в сградата на
винарната и закупуването
на машини

Визитка

"Анжелус Естейт"

▶ "Анжелус Естейт" АД е винарска компания, която е създала 1065 дка нови лозя в
землищата на селата Баня и Червенаково, между Стара планина и Средна гора.
▶ Фирмата отглежда 10 винени сорта, като около 30% от тях са бели и 70% - червени.
▶ Винарското имение произвежда около 400 хил. бутилки червени и бели вина
годишно.
▶ През 2011 г. са набрани и винифицирани 100 т грозде, като за първи път винификацията се прави в собствената изба.

Вината, които се правят
в българската винарска
изба "Анжелус Естейт",
ще тръгнат надалече Канада, САЩ, Азия. Подобни успехи се постигат трудно и са свързани
с немалки инвестиции.
Защото е важен всеки
етап от производствения процес - и лозовите
масиви, и беритбата, и
машините, с които се
преработва гроздето.
И само ако се обърне
внимание на всеки от
тях, крайният продукт
може да е достатъчно
качествен и конкурентоспособен и на външните
пазари, казват от "Анже-

Михаил Ванчев

mihail.vanchev@pari.bg

EUR. За да ги изпълнят
обаче, те не разчитат
само на собствено финансиране, а и на помощта от европейските
фондове.
Проектът

лус Естейт".
Амбициозните планове на мениджърите на
компанията - да бъдат
най-добрите или поне
сред водещите български винопроизводители
на външните пазари - ще
им струват над 7 млн.

Идеята да се потърси
помощ от еврофондовете е на Александър
Канев, който е изпълнителен директор и акционер в "Анжелус Естейт".
Именно той обръща внимание на това, че компанията може да получи
субсидии по Програмата
за развитие на селските
райони (ПРСР). Може
да се кандидатства за
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Проекти

Над 100 е-административни услуги с
европари
▶ Държавната администрация ще въведе над 100
електронни услуги, като
разрaботването и внедряването им ще бъдат
финансирани със субсидии
от еврофондовете. Сред
проектите са например
осигуряването на обмен на

изграждането на винарни с инвестиционни
проекти на стойност до
4 млн. EUR, като 50%
от сумата може да бъде
покрита от еврофондовете, обяснява той.
В случая с "Анжелус Естейт" компанията успява да получи
максималния възможен
размер на субсидиите.
Проектът им е подаден в
края на август 2010 г. и
месец по-късно получава одобрение. В техния
случай сумата от 4 млн.
EUR е разпределена в
две направления - 2 150
000 EUR са вложени в
грубия строеж на винарната, а 1 850 000
EUR - за машините и
съоръженията. "Субсидия от 2 млн. EUR дава
и мотив, и кураж да направиш винарска изба с
европейски размах и да
вложиш най-нови машини и технологии за
производство на "супервина", казва Канев.
Благодарение на направените инвестиции
времето от беритбата на
гроздето до вкарването
му в съдовете е значително подобрено. С

европари 21
данни по електронен път
между институциите,
разработване на среда за
електронни разплащания
за административни услуги и подобряване на законовата рамка за електронно
управление и др. Средствата ще бъдат осигурени по
Оперативната програма
"Административен капацитет" (ОПАК). Българските
проекти бяха представени
от ръководителя на Упра-

техниката, която е субсидирана от ЕС, може да
се приберат и сортират
зърно по зърно 100 т
грозде на денонощие,
казват от винарската
изба. Компанията вече
притежава и достатъчно съдове, за да не се
налага да се прибягва до
скъсена ферментация традиционна хитрина на
някои други компании,
които не разполагат с
нужните съоръжения,
отбелязват производителите.
Компанията вече е на
финалната права на проекта си. След две седмици дружеството ще предостави пълното досие
за извършените работи
и закупените съоръжения, а фондът трябва да
изплати субсидията от
2 млн. EUR до 3 месеца
след това.
Проектът на "Анжелус Естейт" е изпълнен
по Мярка 123 на ПРСР
- "Развитие на селските
региони и добавяне на
стойност върху селски
и горски продукти".
Лозята във винарското
имение обаче са финансирани със собствени

вляващия орган на ОПАК
Моника Димитрова на международна конференция във
Варшава.
▶ На форума са били представени и няколко добри
практики от други държави членки на Европейския
съюз. Сред любопитните
проекти са например въведените в Австрия селскостопански електронни
услуги за фермери и бизнеса,
Карта за електронна иден-

средства на компанията.
Това отчитаме като наш
пропуск, защото Мярка
123 допуска да бъдат
представени два проекта - единият за лозята,
а другият за винарската
изба, казва Канев.
Диалогът

"Диалогът с администрацията върви мудно
и тежко.Имам чувство,
че там са ги стресирали и те почти не водят
диалог с бенефициента,
защото се страхуват да
не излязат от рамките на
професионалния разговор", коментира Канев.
Мисля, че във фонда има
голямо текучество на всяко ниво, което не се отразява добре на работата
им. Имахме специфични
казуси, които може да
се решат на ниско ниво, но проблемът бе, че
никой не смее да поеме
отговорност и да каже:
да - така е, или не, не е
така. Мисля, че на българската администрация й е много трудно
да работи, особено на
фона на огромните изисквания, които ЕС има
към нас.

тичност на гражданите
и електронен подпис чрез
мобилен телефон. В Испания са разработили проект
за въвеждане на "едно гише"
или единна точка за електронни услуги за бизнеса в
сферата на хотелиерството и ресторантьорството. В Холандия пък са работили по създаването на
Електронна идентичност,
автентичност и оторизация за бизнеса и властите.

Диалогът
с администрацията върви
мудно и тежко.
Имам чувство,
че там са ги
стресирали и
те почти не
водят диалог с
бенефициента,
защото се
страхуват да
не излязат от
рамките на
професионалния
разговор

Александър Канев, изпълнителен
директор и акционер в "Анжелус Естейт"
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Въпроси и отговори
В

Въпросът ми е свързан с пенсиониране за I
категория труд. Имам 16 г., 1 м. и 14 дни - I
категория, 1 г., 1 м. и 25 дни - II категория, и
11 г., 4 м. и 8 дни - III категория труд, плюс 12 месеца на борсата. Навърших 48 години. Мога ли да се
пенсионирам с I категория труд?

О

Съгласно § 4, ал. 1 от Кодекса за социалното
осигуряване до 31 декември 2014 г. включително лицата, които са работили 10 години
при условията на първа категория труд и 15 години
при условията на втора категория труд, могат да се
пенсионират, ако са навършили 47 години за жените
и 52 години за мъжете при първа категория труд и 52
години за жените и 57 години за мъжете при втора
категория труд и ако имат сбор от осигурителен стаж и
възраст 94 за жените и 100 за мъжете. Съгласно § 4, ал.
2 от Кодекса за социалното осигуряване до 31 декември 2014 г. включително лицата, които имат 10 години
осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104,
ал. 3, могат да се пенсионират преди навършване на
възрастта по чл. 68, при условие че имат сбор от възрастта и осигурителен стаж 90 и 52-годишна възраст
за мъжете и 47-годишна възраст за жените. Съгласно
§ 4, ал. 3 от Кодекса за социалното осигуряване до 31
декември 2014 г. включително, ако трудовият договор
на лицата, които работят при условията на чл. 104, ал.
3, бъде прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от
Кодекса на труда, могат да се пенсионират не по-рано
от навършване на 45-годишна възраст, ако имат сбор от
осигурителен стаж и възраст 90 и 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3.

В

Правилно ли е след прекратяване на трудов
договор да ми се изплати обезщетение за
платен отпуск само за 2011 г., а за такъв за
2010 г. да ми се откаже поради давност?

О

При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят следва да изплати обезщетение за неползван платен годишен отпуск на
основание разпоредбата на чл. 224, ал. 1 от Кодекса
на труда, съгласно която при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят
има право на парично обезщетение за неизползвания
платен годишен отпуск, правото за който не е погасено по давност. Погасяване на правото на ползване
трудовото законодателство урежда в разпоредбата на
чл. 176а, ал. 1 от Кодекса на труда, съгласно която,
когато платеният годишен отпуск или част от него не е
ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за
това, правото на ползването му се погасява по давност.
Съгласно § 3ж, от КТ неизползваният платен годишен
отпуск или част от него за 2010 г., включително и отложеният по реда на чл. 176, ал. 1, може да се ползва
до 31 декември 2012 г. Видно от запитването, става
дума за неползван платен годишен отпуск за 2010 г.
Следователно имате право на обезщетение за неползван платен годишен отпуск за 2010 г.

В
О

Прекратяването на трудовото правоотношение по чл. 327, т. 2 от КТ влиза ли в
хипотезата на “Масови уволнения”?

В чл. 327, т. 2 от Кодекса на труда е предвидено,
че работникът или служителят може да прекрати
трудовия договор писмено, без предизвестие,
когато работодателят забави изплащането на трудовото
възнаграждение. От разпоредбата е видно, че прекратяването на трудовия договор на посоченото основание
става по инициатива на работника или служителя.
Определението за масови уволнения се съдържа в § 1,
т. 9 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда,
съгласно който по смисъла на този кодекс “Масови
уволнения” са уволненията на едно или повече основания, извършени по преценка на работодателя и по причини, несвързани с конкретния работник или служител,
с изрично посочен в разпоредбата брой на уволненията.
Уволненията се извършват по преценка на работодателя,
поради което прекратяване на трудовия договор чл. 327,
т. 2 от КТ не попада в посочената хипотеза.

В

Има ли специфика при вписване на трудов
стаж на лице с 2 категория труд в трудовата книжка?

Снимка shutterstock

О

Съгласно чл. 355, ал. 5 от Кодекса на труда
(КТ) по този кодекс за трудов стаж не се признава времето в повече от действително изслуженото по трудово правоотношение, което се признава
за пенсия, както и времето в повече при превръщане
на труда от една категория в друга при пенсиониране
на работника или служителя.
От това следва, че при вписване в трудовата книжка
стажът се зачита ден за ден, месец за месец, година за
година без превръщане.

В

По график работник трябва да е в отпуск
през ноември 2011 г. за 15 дни. Налага се в
края на октомври 2011 г. да бъде опериран
(планово) и ще бъде в болничен през ноември. Трябва ли отпускът да бъде взет веднага през декември, за да е в тази година, или може да се отложи
по реда на чл. 176(4)? Ако трябва да е взет през 2011
г., може ли да започне чак в края на декември?

О

В чл. 173, ал. 3 от КТ е предвидено в случай, че
в периода, посочен в графика по ал. 1, работникът или служителят се намира в друг отпуск,
той може да ползва полагащия му се платен годишен
отпуск по друго време в рамките на същата календарна година. Разпоредбата на чл. 176, ал. 2 от КТ установява, че при уважителни причини по писмено искане
на работника или служителя и със съгласието на
работодателя ползването на част от платения годишен
отпуск в размер не повече от 10 работни дни може да
се отложи за следващата календарна година.
Когато платеният годишен отпуск или част от него не
е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за

това, правото на ползването му се погасява по давност
- чл. 176а, ал. 2 от КТ. В случай, че не бъде приложена
разпоредбата на чл. 176, ал. 2 от КТ, мнението ни е, че
лицето трябва да ползва платения си годишен отпуск в
рамките на 2011 г.

В

Заплаща ли се допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната
работна заплата на работещ по втори
трудов договор на 8 часа, ако по основния трудов
договор не работи и не получава възнаграждение
поради това, че служителят е отстранен от
работа до изясняване на случая на основание чл.
301, ал. 1 от НК?

О

При определяне на допълнителното възнаграждение с постоянен характер по договора
за допълнителен труд се взема под внимание разпоредбата на чл. 12, ал. 8 от Наредбата за структурата и
организацията на работната заплата, съгласно която
допълнителното трудово възнаграждение за трудов
стаж и професионален опит се заплаща за действително отработено време в рамките на съответната
месечна продължителност на работното време само
по основното трудово правоотношение, а при непълно
работно време - по всеки отделен трудов договор, до
допълването им до съответната месечна продължителност на работното време.
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ЕК: Има срив на доверието в
мобилните оператори през 2011 г.
Българите са найдоволни от услугите
на авиокомпаниите и
козметичните салони
Драматичен срив на доверието у европейците се наблюдава при мобилните оператори.
Това показва проучването
на Европейската комисия
“Индекс на потребителските
пазари”. Индексът на предоставяните услуги от мобилните оператори е намалял с над
10 пункта и е достигнал 27-о
място в общата класация в
сравнение с 2010 г.
От изследването става ясно,
че българите са най-доволни
от услугите на авиокомпаниите, от козметичните, културните и развлекателните
услуги.
На противоположния край
са класирани електроразпределителните дружества, банките и брокерите на недвижими имоти. В класацията
не участват топлофикациите
поради простата причина, че
в ЕС се отопляват с природен
газ и нямат парно, както е
у нас.
На фона на ЕС

Българските резултати се
различават значително от
тези на други европейски
страни. Интересен факт е,
че у нас 5 вида услуги имат
доста по-висок рейтинг от
средните за ЕС. Това са банковите сметки, застраховките
“Живот”, услуги за къщата и
градината, доставка на интернет и кабелна телевизия.
Трите услуги, които българите са класирали по-ниско
в сравнение с европейските, са хазартът, градският
транспорт и поправката на
автомобили.
Рейтингът на големите домакински уреди също надвишава средния за Европа. По
отношение на хазарта, градския транспорт и поправката
на автомобили пък оценката
е по-негативна в сравнение с
другите страни от ЕС. Млечните продукти и хлябът също
са ниско оценени.
Подобрение

От проучването става ясно,
че три пазара, а именно туристическите пакети, автомобилите под наем и стоките за
свободно време бележат значителен ръст спрямо миналата година. Те са се изкачили

40

▶ хил. лв. са предоставени
за подпомагане на потребителските организации
за последните три години
от МИЕТ, но в бюджета са
били предвидени 240 хил лв.

с по няколко стъпки нагоре
- туристическите пакети от
17-а до 7-а позиция, рент-акар от 18-а до 8-а и стоките за
свободното време от 17-а до
9-а. Анализът на ЕК обхваща
пет основни аспекта на потребителските пазари - сравнимост, доверие, проблеми
и жалби, удовлетвореност и
смяна на доставчика.
Слаби страни

Въпреки че страната ни
участва в изследването като
член на ЕС, България няма
традиция в провеждане на
анализи, които да набелязват
конкретни мерки за справяне
с проблемите. Според проучването това трябва да се
промени, за да се избегнат
протестни действия, както в
случая с мобилните оператори. Посочва се още, че за подпомагане на потребителските
организации за последните
три години в бюджета на
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
са предвидени общо 240 хил.
лв., но реално са предоставени само 40 хил. лв.

▶ Според Асоциация
“Активни потребители” у нас хората
не са доволни от
банковите услуги и
от електроразпределителните
дружества
Снимка марина ангелова

Изводите

Характерно за всички страни
от ЕС е ниското ниво на финансовите и мрежовите услуги. Най-ниски са показателите на потребителските пазари
за инвестиции, недвижими
имоти и ипотечни заеми.
Изводите на проучването
сочат, че като цяло пазарите
на стоки са започнали да работят значително по-добре
спрямо 2010 г. Изключение
правят автомобилното гориво и колите втора ръка.
Пазарите на електроенергия и горива най-силно са
се влошили, което вероятно
е отражение на нагласите
на потребителите за цените на електроенергията и
горивата. 

Планове
ЕК ще гледа под лупа пазара на
горива
▶ Европейската комисия планира да започне две задълбочени пазарни проучвания за потребителския кредит и
пазара на горива.
▶ При потребителския кредит се наблюдават слаби
резултати, особено при доверието и възможността за
сравнимост на предложенията между отделните банки.
От Еврокомисията смятат резултатите от това
изследване да бъдат включени в предстоящия преглед
на Директивата за потребителските кредити.
▶ Пазарът на горива също ще бъде детайлно анализиран от Еврокомисията, тъй като той се е влошил значително. А освен това е четвъртият по големина дял в
бюджета на домакинствата.

▶ Българите са
най-доволни от
авиокомпаниите
и козметичните
услуги
Снимка боби тошев
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24 свободно време

Джаз или рап, a
защо не и двете
Us3 ще
изнесат
концерт
в петък в
Sofia Live
Club

Чували сте тази песен хиляди пъти, без дори да знаете
чия е. Cantaloop на Us3 е
едно от най-въртените парчета в родния ефир от началото на 90-те години насам,
а заразителната мелодия
и ритъм ни подсказваше
времето за новини по Националното радио години
наред. Всъщност парчето е
фюжън кавър на Cantelope
Island на Хърби Хенкок.
В петък феновете на "Ъс
Три" (както се чете всъщност името на групата) ще
имат възможността да чуят
на живо техния популярен
груви, джази, фънки стил.

Us3 = джаз + хип-хоп +
фънк

Us3 са едни от първите изпълнители, които показват
колко ефективно се съчетават хип-хоп и джаз. Едно
от големите им предимства
обаче пред други подобни
групи е достъпът им до
обширния каталог на Blue
Note Records, откъдето се
сдобиват с едни от найлегендарните класически
мелодии за миксовете си.
Британската формация,
основана от Джеф Уилкинсън и Мел Симпсън, тръгва
като студиен проект през
1991 г. Първите им записи

Целта ни е да
вкараме джаз
неверниците в джаза
и джаз пуристите в хип-хопа
▶Us3

са толкова наситени с музика на изпълнители от Blue
Note, че съществуването им
е почти застрашено поради
незаконно използване на авторски права. Но след като
усеща големия потенциал
на този новозараждащ се
стил, най-известният джаз
лейбъл от 1939 г. насам
дава пълната си подкрепа
на Us3.
Тайната съставка

С този изгоден договор дуото добавя към състава си
известни рапъри и диджеи
от Лондон, както и духова
секция. "Искахме да слеем заедно тези две музики
както никога досега. Искахме 50 процента от всеки
стил", обяснява Уилкинсън
пред popentertainment.com.
Така се появява Cantaloupe
Island (Flip Fаntasia), семпъл на Хърби Хенкок от
60-те години към албума
Hand on the Torch, който
става най-продаваният албум на Blue Note. След този
успех групата започва да
прави големи турнета из
Америка, Европа, Япония.
В успешните им изпълнения на живо на преден план
излизат рапърите, ударните и духовата секция.
"Превърнахме се напълно
в лайв банда. Осъзнахме,
че вече не се нуждаем от
семплите, музикантите от
духовата секция свиреха в
малки джаз клубове през
уикендите и си знаеха работата", казва Симпсън пред
Request, който дори не пъ-

тува по турнета, но живото шоу определено носи
отличителния белег, който
той и Уилкинсън поставят
в началото.
Живи и ритащи в XXI
век

Първият запис на Us3 е
озаглавен Where Will We Be
in the 21st Century? ("Къде
ще бъдем през XXI век?").
Уилкинсън споделя, че е
доволен от развитието на
групата, всичко се движи
по пътя, който той си е
представял преди повече от
10 години. Много различни
артисти - рапъри, певци,
текстописци, диджеи - се
сменят през последните
години, но на това разнообразие се дължи винаги свежият им подход към смесването на стилове. Root,
един от рапърите в Hаnd on
the Torch, е добър пример за
това и както сам той казва
пред popentertainment.com:
"Целта ни е да вкараме джаз
неверниците в джаза и джаз
пуристите в хип-хопа."
Сега, когато основателите
на бандата са отново заедно, е факт и последният им
албум Lie, Cheat and Steal
("Лъжи, мами и кради")
- елегантна препратка към
запазената им марка на заемане на семпли и мелодии.
Но този път най-добрите
джазмени в рапа и най-добрите рапъри в джаза ще ни
предложат фънки бийт, украсен с латино и фламенко
вдъхновени звуци.


Теодора Мусева

50/50
▶ е разпределението на рап и джаз в Us3 първоначално

