Новини ▶ 7

Бизнесът се
обяви против
“амнистията”
за общините
по САПАРД

Сряда

26 януари 2012, брой 18 (5077)

Новини ▶ 8-9

Бившият шеф на НАП
Мария Мургина беше
осъдена на 4 години затвор

USD/BGN: 1.43853

EUR/USD: 1.35960

Българска народна банка

Българска народна банка

-0.18%

+0.18%

Sofix: 391.83

+1.17%

Българска фондова борса

цена 1.50 лева

BG40: 121.99

+0.99%

Българска фондова борса

Лошите кредити
продължиха да растат
дори и след края на
рецесията

Тема на деня ▶ 4-5

Подземните
паркинги провалът на
Столичната
община
Новини ▶ 6

КФН връчи
14 акта на
“Мостстрой”
и “Холдинг
Пътища”
Интервю ▶ 23

▶ Eврокомисар Алгирдас
Шемета

Само през декември нови 62 млн. лв. са
влезли в графата “с просрочие над 90 дни”.
Така общият дял на лошите кредити вече
наближава една пета ▶ 11

Искам да видя
подобрения в
управлението
на
еврофондовете
в България
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2 редакционна

Мнения

Печеливш
Васил Велев

Губещ
Елън Кулман

Продажбите на „Стара планина Холд” с изпълнителен
директор Васил Велев са се увеличили с 46% през 2010 г.
Нагоре с близо 60% са нараснали и продажбите на компаниите от структурата на холдинга - „М+С Хидравлик”,
„Елхим-Искра” и „Хидравлични елементи и системи”. И
трите дружества са приключили 2010 г. с печалба.

Повече подробности на стр. 11

Американската компания DuPont, чийто изпълнителен
директор е Елън Кулман, отчете спад на печалбата си от
15% за четвъртото тримесечие на годишна база. Въпреки
това обаче гигантът в химическата промишленост повиши
прогнозите си за 2011 г. Печалбата на DuPont за периода е
376 млн. USD при 441 млн. USD за същия период на миналата
година.

Коментар

▶ По темата „Манипулация с манипулацията"
▶ Има няколко основни слабости в така представените
от Ат. Чобанов и Делян
Делчев (и от други техни
приятели) аргументи:
▶ Онези „бипове” които били
през определен интервал,
изобщо не са „маркер против
монтиране” - по простата
причина, че тези бипове са
възможно най-елементарни
като звук и може с лекота да
бъдат добавени през какъвто си пожелаете интервал.
▶ Т. е. за разлика от думи или
части от думи, които, за да
бъдат гладко насложени в
„разговор”, действително се
изисква да бъдат добре „съгласувани” по тон и по време
с останалите думи в „разговора”, тези „бипове” са си с
един и същ тон и през един и
същ интервал от време.
Любомир Сирков
Целия коментар може да прочетете в сайта на в. „Пари”.
Новини ▶ 6

Контролът на
обществените
поръчки ще стане
централизиран

Вторник

25 януари 2011, брой 17 (5076)

Тема на деня ▶ 4-5

Манипулацията на
манипулацията

USD/BGN: 1.44118

EUR/USD: 1.35710

Българска народна банка

Българска народна банка

-0.37%

+0.37%

Sofix: 387.31

+1.44%

Българска фондова борса

цена 1.50 лева

BG40: 120.80

+1.07%

Българска фондова борса

Новини ▶ 8-9

Големите
хлебопроизводители
поискаха фискална
връзка с нап
Най-голямата
браншова организация
призова държавата
да въведе по-строги
регулации в сектора.
Фирмите очакват това
да намали дела на
сивия сектор
▶ 2, 11

Фирмите ще
получават
субсидии за
„зелените”
работни
места
Пазари ▶ 12-13

2011 ще е
година на
сделките от
необходимост
Свят ▶ 10

Взрив уби
десетки
пътници на
московско
летище

pari.bg Топ 3

1

Манипулацията на
манипулацията.
Независимият анализ
на група интернет
активисти хвърля сянка
на съмнение върху термините, които употребява
прокуратурата.

2
3

Приходите в „Сребърния фонд” пресъхнаха. За последните шест месеца
средствата са се увеличили
само от лихви.
„Райфайзен” пуска
още 4 взаимни
фонда. Три дружества ще предложат
акции за 19.75 млн. лв.

национален БИЗНЕСВСЕКИДНЕВНИК
www.pari.bg
ул. княз борис I №161
София 1202
e-mail: office@pari.bg
информация: 4395800
Издава
Бизнес Медиа Груп EАД,
част от Bonnier Business Press

Един глупав парадокс
Вероятно малко след като
повали земеделския министър
Мирослав Найденов на земята и малко преди да обясни за
дюнерите като символ на добрите
отношения с арабския свят, премиерът Бойко Борисов съобщи
от Япония поредната си позиция
за пълната забрана на тютюнопушенето на обществени места:
средата или края на 2013 г. И
тази реплика само добави темата
за пушенето към темите, които
най-ярко показват липсата на
последователност и решителност
в управлението.
Преди два дни представител
на бизнеса се похвали пред бТВ,
че в личен разговор премиерът е
обещал „да им даде още една година” и забраната да влезе в сила
в началото на 2014 г. В Япония
нещата звучат малко по-различно.
Малко - защото краят на 2013
и началото на 2014 г. са едно и
също нещо, въпреки че не личи
всеки да го знае. Между трите
дати обаче има нещо общо. Много общо. И трите са след края на
мандата на това правителство.
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Рано или
късно правителството
ще бъде намразено точно от тези,
заради чиято
симпатия отлага
пълната забрана за
тютюнопушене
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Тази позиция на премиера е
много различна от официалната
и отново потвърдена позиция на
Министерството на здравеопазването - забраната да влезе в сила
още от следващата година. От
една страна, имаме официална
позиция на министерството, от
друга - бързо променящата се
позиция на премиера. Рано или
късно това трябва да приключи
и българското правителство да
излезе не само с единна позиция,
но и с решение. Единственото
обяснение това да се отлага за
следващото правителство е страхът от загуба на симпатизанти.
По същия начин беше отложено
и увеличението на пенсионната
възраст.
А прогнозите за сериозни
загуби в туризма след налагане
на забраната са пълна глупост. Да
сте чули някой да се е отказал от
пътуване до Ню Йорк, Мадрид
или Истанбул заради факта, че
там не се пуши на закрито?
Решението на една държава да
забрани изцяло пушенето на
обществени места е цивилизаци-
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Георги Георгиев - 4395868
georgi.georgiev@pari.bg
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онен избор. Или влизаш в клуба,
или оставаш отвън. Българското
правителство обаче се опитва
дълго време да стои на вратата, без нито да влиза, нито да
излиза. Така успява да изнерви и
пушачи, и непушачи. Но най-вече
собствениците на заведения. Те
бяха принудени да инвестират
в заграждения и вентилация, да
загрозяват заведенията си само и
само да отговорят на половинчатите мерки. Съвсем естествено
тези хора няма да приемат с
радост пълната забрана, защото
парите им ще отидат на вятъра.
Но пълната забрана така или иначе ще дойде. Така правителството
ще бъде намразено точно от тези,
заради чиято симпатия отлага
пълната забрана. Глупав парадокс, нали? И затова сегашното
правителство ще се опитва до последно да прехвърли решението
във времето, когато ще управлява
някой друг.
Случаят с пушенето всъщност
е като всички останали. И само
напомня, че в политиката винаги
е по-добре да бъдеш решителен и
да знаеш кое е правилно.
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Дипломация

Число на деня

511

Арабският свят прави
бизнес в България, на
всеки ъгъл има дюнер

▶ лева е достигнала издръжката на живота на човек на
месец в четиричленно домакинство в България, сочи
изследване на Института за синдикални и социални
изследвания към КНСБ

Премиерът Бойко Борисов обяснява пред журналисти в Япония за
“балансираната ни външна политика” по повод атентата в Москва

Коментар

Да смяташ косинус
от 15 градуса наум
Британското списание
“Икономист” напомня
един повратен за Америка момент: деня, в който
Съветският съюз изпраща първия “Спутник” в
Космоса. Този ден създава чувство на крайно
безпокойство в Америка
и я кара да мобилизира
докрай учени, инженери
и военни и през 1969 г.
американски крак пръв
стъпва на Луната. Според
“Икономист” подобен
ден за вече очевидното
икономическо и политическо съперничество
между САЩ и Китай
няма да има, тъй като китайският напредък е плавен и потаен. От друга
гледна точка, държавната
визита на президента Ху
Дзинтао във Вашингтон
миналата седмица може
да се окаже именно такъв
момент на осъзнаване,
че Китай отдавна не е
една огромна фабрика
за евтини компютри, а
суперсила, която тепърва
ще налага волята си.
Симптомите на крайна
тревожност в Америка
са все по-очевидни. В
седмицата преди посещението на Ху “Уолстрийт Джърнъл” излезе
с провокативен откъс от
книгата на американка от
китайски произход.
Авторката Ейми Чуа
описва методите на
възпитание в китайските
семейства - брутален контрол, силен фокус върху
ученето и оценките,
много малко удоволствия,
постоянно вменявано
чувство за отговорност
към честта на фамилията
и нулево пространство за
личен избор на подрастващите. Описаните
подробности шокираха
мнозина (включително
мен) като наръчник по
семеен терор, който идва
с неприятно заключение:

Никола Пенев

nikola@nicodile.eu

Докато
Америка и
СССР бяха в студена война, Америка и Китай ще
бъдат по-скоро в
студен мир
“Именно защото, вместо
да глезим децата си, ги
караме да работят, те
бият по всички образователни критерии.” Пороят
от реакции в Америка
разкри повсеместния
страх, че състезанието в
образованието е безвъзвратно загубено, и то
в резултат на семейни
отношения в пълно противоречие със западното
разбиране за свобода и
развитие на индивида.
Визитата на Ху се оказа
крайно любопитна. Китайският президент получи най-високи почести,
включително държавна
вечеря, на която в знак на
уважение Мишел Обама
се появи с крещящо червена рокля. Президентът
Обама подчерта многократно, че търси сътрудничество, внушавайки,
че новата роля на Китай
носи и нови отговорности
в геополитически план
- факт, който китайските
власти удобно игнорират.
Най-големият проблем за
американската държава,
разбира се, е огромният
търговски дефицит, подпомаган от изкуствено занижения обменен курс на

юана спрямо долара. По
време на пресконференцията Обама каза на Ху:
“Искаме да ви продаваме
всякакви неща - самолети, автомобили, софтуер”.
Като брилянтен оратор,
американският президент
почти успя да скрие нотките на отчаяние в гласа
си. Много американски
политици отправиха явни
критики към китайския
режим - от незачитането на човешките права
до манипулацията на
валутата. Самият Обама
отбеляза, че е говорил
“прямо” с г-н Ху по тези
въпроси. Ху кротко отвърна, че Китай наистина
има по какво да работи,
но разчита Америка да не
се бърка във вътрешните
им работи.
Коментатори отбелязаха няколко ключови
промени в американската
позиция спрямо Китай:
първо, Америка, изглежда, вече разбира, че не е
единствената суперсила,
и второ, американската
власт е готова за много
повече твърдост в отношенията си с Далечния
изток. Това всъщност е
добра новина. Докато
Америка и СССР бяха в
студена война, Америка и
Китай ще бъдат по-скоро
в студен мир. Колкото
по-реално гледа Западът
на Китай и колкото потвърдо отстоява принципите на свободно слово и
свободен пазар, толкова
по-приемлив ще е крайният резултат. А ако нещо
е останало от спортния
дух на новия свят, след
двайсетина години може
би и младите американци
ще могат да смятат косинус от петнайсет градуса
наум.
*Никола Пенев е докторант по
математика от Станфордския
университет

В броя четете още

Компании ▶ 12-13

Интервю ▶ 21

Кой ще плати
новия данък
върху здравните
застраховки

До 2015 г.
картовите
плащания
ще надминат
кешовите

▶Марк Антипов,
Visa Европа

Речта на краля

▶Британският филм “Речта на краля” получи най-много номинации за наградите
“Оскар” - 12. Една от тях е за Колин Фърт (на снимката), който играе заекващия крал
Джордж VI. С 10 номинации е уестърнът на братя Коен “Истинско мъжество”, а “Социалната мрежа” за създателя на Facebook Марк Зукърбърг има 8 
снимка bloomberg
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4 Новини Teма на деня

Подземните паркинги - прова
Такива съоръжения
ще има само при
някои метростанции.
Другите остават
само идея
В най-новата българска
Красимира Янева
krasimira.yaneva@pari.bg
история рядко публични
фигури си признават за
някой свой провал, който да засяга обществото.
Миналата седмица главният архитект на София
Петър Диков призна за
свой личен провал факта,
че за няколко години не
е изграден нито един от
планираните подземни
паркинги в столицата. За е построен до ниво груб
такива паркинги в Со- строеж. През лятото на
фия се говори отбул.
около
5 миналата година
имаше
"Цариградско
шосе" при
години. Правиха се раз- конкурс за отдаването му
Международния
лични планове, като
през под наем,изложбен
но от община2009 г. работна група
от Планирани
та не съобщиха
какъв е
център.
места
общинари предложи
да
резултатът.
паметника на Съветската
се изградят 65 подземни
места
паркинга с почтиармия.
30 хил. Планирани
Само планове
места за автомобили.
В
Плануваните
бул. "Ломско шосе". подземни
крайна сметка от община- паркинги, които не са при
Планирани
места
та одобриха половината
метростанции,
ще остаот тези места. Работещи
нат само
като планове в
площад "Лъвов
мост".
подземни паркинги
няма, следващите
Планирани
места няколко годиа задръстванията в София ни. За тази година те не са
бул. "Г. М. сред
Димитров".
не намаляват с желаните
транспортните притемпове.
оритети
Планирани
местана общината.
Председателят на трансПроектирането
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Места, на които трябва
да се изградят подземни паркинги в София*
При метрото

� буферни паркинга.

Идеята е шофьорите да си оставят автомобилите
и срещу заплащане да получават талон,
с който ще могат да пътуват с метрото до центъра.
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лът на Столичната община

Консултанти са “за”
такива съоръжения
От общината
смятат, че метрото
ще облекчи наймного трафика
Различни консултанти,
на които през годините Столичната община
плащаше, за да правят
проучвания и да я съветват как да се пребори
със задръстванията, препоръчаха изграждането
на подземните паркинги.
Общината плащаше за услугите на консултантите,
а за всички на “Московска” 33 беше ясно, че ще
бъде добре, ако започне
изпълняването поне на
някои от препоръките.
Сред съветите бяха и зелени вълни (такава има по
бул. “Т. Александров”),
контрол на светофарите, поставяне на камери,
следене на потоците от
коли и т. н.
Най-важният приоритет
в транспортната политика
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За тези паркинги няма готови проекти и стартирало строителство

местник-кмет по транспорта Велизар Стоилов предлагаше публично-частно
партньорство, като фирми трябваше да откупят
правото на строеж и да
стопанисват за определен
брой години съоръженията.
Предложението си остана
само идея. Тогава представители на частни фирми
заявиха, че нямат интерес,
защото не виждат как може
да си върнат направената
инвестиция, че и да печелят.
Дали ще се появят желаещи концесионери за
паркингите, също не е
сигурно. Зависи от това
какви такси ще бъдат определени от Столичния
общински съвет. Кметството вече на няколко
пъти се проваля в опита

Подземни
паркинги няма да има,
защото за тях не са
планирани пари в
бюджета
Ивайло Йонков,

общински съветник от ДСБ

си да отдаде на концесия
Централната минерална
баня например.
Неизгодно

През лятото на дискусия
за транспорта в София
представител на западна
фирма оператор на паркинг заяви, че е всеизвес-

тно, че хората в Източна
Европа не желаят да плащат за паркиране. Щяло
да отнеме няколко години,
докато свикнат да паркират в подземни паркинги.
Между другото българите
го правят, но в безплатните под моловете.
В Антверпен например общината субсидира
частните фирми, които
стопанисват паркингите,
за да поддържат приемливи цени за паркиране.
През 2011 г. столичното
кметство трябва да плати
90 млн. лв. субсидия за
преференциалните карти
за транспорт. Все още
е рано да се каже дали
кметството ще се нагърби
с още една субсидия - за
достъпни такси за паркиране.

на Столичната община е
изграждането на метрото.
Вторият метродиаметър и
продълженията на първия
- к ъ м “ Ц а р и г р а д с ко
шосе” и към Бизнес парк
София в “Младост” 4 ще
са готови през втората
п ол о в и н а н а 2 0 1 2 г.
Според заместник-кмета
по транспорта Любомир
Христов след пускането
на втория метродиаметър
броят на пътуващите с
подземната железница
ще се удвои. Дотогава
отпушването на София
няма да се състои. През
тази година ще се въведе
и електронната билетна
система в метрото.
Освен метрото обаче
общинат а смят а да
изгражда кръстовища на
две нива. Първите две,
чийто строеж трябва да
започне, са на бул. “Акад.
Ив. Евст. Гешов” и “Св.
Георги Софийски”, на
“Пейо Яворов” и “Драган
Цанков” и третото - на

бул. “Сахаров” и “Андрей
Ляпчев”. Проектирането
и с т р о и т е л с т в ото н а
първото от тях ще
струва 12 млн. лв., на
второто - 21 млн. лв., а
на третото - само 9 млн.
лв. През миналата година
общината се отказа да
започне строителството,
въпреки че имаше
отпуснат заем. Причината
- да не се блокира градът,
защото на няколко места
има затворени улици и
булеварди заради строежа
на метрото.
З а о б л е кч а в а н е н а
трафика при “Лъвов мост”
ще започне изграждане на
кръгово движение, което
ще струва 26 млн. лв. на
хазната на столицата. Ще
се ремонтират 18 моста,
за пробиви и булеварди
са предвидени почти 10
млн. лв. От общината
планират да подобрят
т ранспортните връзки
между различните линии
на градския транспорт.
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Комисията за контрол на СРС-та
ще привиква служители на ДАНС
Росен Миленов, който твърди, че записите на Бойко Борисов и Ваньо
Танов са автентични, наистина е бил служител на агенцията
Парламентарната подкомисия за контрол над специалните разузнавателни
средства започва от днес
проверка по твърденията на
бившия служител на ДАНС
Росен Миленов, че разговорите в записите на Борисов
и Танов не са манипулирани
и са автентични. Изслушването на Миленов в комисията продължи повече
от 3 часа. „Информацията,
която научихме от Миленов, беше много интересна
и полезна, но не мисля, че
чух нещо особено притеснително. Все пак хубавото
е, че получихме друга гледна точка към темата”, каза
след края на заседанието
председателят на комисията Явор Нотев. Членовете на комисията отказаха
всякакви коментари пред
медиите. Намерението им е
да привикат и други бивши
и настоящи служители на
ДАНС за изясняване на
случая. Не изключиха и
възможността да привикат
и представители на изпълнителната власт. Комисията
е готова да предостави на
прокуратурата стенограмата от заседанието, стига
това да бъде поискано.
От нищото

Разпитваният Росен Миленов се появи в петък
в репортаж на bTV. Той
твърди, че според експертното му мнение разговорът
между Бойко Борисов и
Ваньо Танов е истински
и не е манипулиран като
съдържание. Още тогава
той призова подкомисията
за контрол на СРС към парламента да го изслуша и да
прецени дали информацията, която може да бъде декласифицирана и публично
обявена. По-късно нейният
председател Явор Нотев

съобщи, че подкомисията
не е търсена от Миленов и
че преди да го изслуша, ще
провери какъв е. Миленов
е дългогодишен служител
в системата и преди ДАНС
е работил за МВР и Гранична полиция. Напуснал
е агенцията заради несъгласие с методите на вътрешния министър Цветан
Цветанов да дискредитира
„неудобни политически
противници”.
Министерска
убеденост

Вътрешният министър
Цветан Цветанов обаче
продължава да настоява,
че изтеклите разговори
са манипулирани като съдържание. Поводът е, че
според заключението на
експертизата, направена
от института по криминалистика към МВР, записите
са презаписвани и „може
би” са манипулирани. С
това обаче разследването
не е приключило и няма
отговор от специалистите какъв точно и къде по
записите има монтаж и
променя ли той съдържанието му.
Разногласие сред
участниците

Самите участници в разговорите си противоречат.
Според Бойко Борисов става въпрос за монтаж на
добре подбрани истини, а
според Ваньо Танов - за
пълен фалшификат. Другото противоречие идва
от спорните сигнали от
различни страни по въпроса за подслушването на
телефона на Ваньо Танов.
Вътрешният министър не
си спомня да е подписвал
подобно разрешение. Подкомисията за контрол на
СРС обаче обяви, че Танов

▶Изслушването на Росен Миленов в парламентарната подкомисия за контрол на СДС продължи повече от
три часа 										
Снимка Боби Тошев

е подслушван законно в
рамките на разследване
на контрабанда. Това се
е правело в реално време
от двама агенти на ДАНС.
Изслушаният миналата
седмица дознател по случая обаче твърди, че не си
спомня да е чувал такъв
разговор между Борисов
и Танов. Междувременно
президентът Георги Първанов призна, че може би
е говорил с премиера за
проблемите на шефа на
„Леденика” Михаил Михов
(Мишо Бирата).
Ани Коджаиванова
Филипа Радионова

Въпроси
При главния
прокурор
▶ ДСБ попита възпрепятствана ли е митническа проверка в „Леденика”
▶ На среща при главния
прокурор Борис Велчев
председателят на ДСБ
Иван Костов и лидерът
на софийската организация на партията Атанас
Атанасов настояха прокуратурата да провери
дали премиерът Бойко

Борисов и шефът на митниците Ваньо Танов са
възпрепятствали митническа проверка. Става
въпрос за проверката в
пивоварна на „Леденика”,
за която става дума в разговора между Борисов и
Танов, който изтече в публичното пространство.
При разговора през март
миналата година Борисов
настоява Танов да изтегли хората си от пивоварната. Въпреки че прокуратурата още не е излязла
със становище дали разговорът е автентичен,

десните настояват тя
да проучи дали наистина
има случай с прекратена
проверка. ДСБ настоява
прокуратурата максимално бързо да оповести
резултати, както и по
въпроса дали има законови
нарушения при обработването, съхраняването и
изпращането на резултатите от СРС до прокурора
заявител. В становището
на ДСБ се казва, че своевременното оповестяване на
истината е единственият начин за прекратяване
на скандала.

КФН е връчила общо 14 акта на “Мостстрой” и “Холдинг Пътища”
Актовете са
наложени във
връзка с извършени
проверки на
публичните
дружества през
втората половина на
2010 г.
Комисията за финансов
надзор е връчила 14 акта на “Мостстрой” АД и
“Холдинг Пътища”, стана
ясно от съобщения на контролния орган. Общо 10
акта до момента са връчени
за установяване на административно нарушение за
неверни, подвеждащи или
непълни данни в отчетите
за второто и третото три-

месечие на 2010 г. Други 4
акта са за установяване на
административно нарушение относно неразкриване
на вътрешна информация
и за разкриване на невярна
вътрешна информация. Установени са и нарушения на
изискванията за полагане на
дължимата грижа от страна
на управителните органи
във връзка със сключени
сделки от името на едно от
публичните дружества, съобщават от КФН. За констатираните несъответствия на
одитиран годишен финансов отчет за 2009 г. и за несъответствия на одиторските ангажименти с изискванията на Международните
одиторски стандарти ще се
предприемат допълнителни

действия.
Актовете са наложени във връзка с извършени тематични проверки
на публичните дружества
“Мостстрой” АД и “Холдинг
Пътища” АД през втората
половина на 2010 г. Проверките са във връзка със
спазване на законовите изисквания за разкриване на
периодичната и текущата
информация пред комисията
и обществеността, както и
спазване на изискванията
на чл. 114 и сл. от Закона
за публично предлагане на
ценни книжа (ЗППЦК).
Проверки са били направени и в 4 управляващи дружества заедно с управляваните от тях колективни
инвестиционни схеми.

▶“Мостстрой” беше проверявана, след като съобщи, че е поискала да започне
процедура по обявяването й в несъстоятелност
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Бизнес организации се обявиха срещу
"амнистията" за общините по САПАРД
Защо данъкоплатците
да плащат за
грешките на
общини и държавни
служители, казват те
Не е справедливо правителството да дава „амнистия”
на общините по програма
САПАРД за сметка на държавния бюджет. Това означава, че данъкоплатците ще
плащат за грешките на държавни служители на местно
или централно ниво. Някой
трябва да понесе отговорност за това, че общините са в тежко финансово
положение, тъй като не са
били признати разходи по
европроектите им, но това
не трябва да е целият български народ, а отделните
чиновници и ведомствата, в
които те работят.
Така реагираха представители на неправителствени бизнес организации по
темата „за” или „против”
т.нар. амнистия по програма САПАРД, т.е. дълговете
на общините, свързани с
неправомерно изхарчени
средства по европроектите им, да бъдат поети от
националния бюджет. По
справка на Държавен фонд
„Земеделие” амнистията ще
струва на държавата 20 млн.
лв. До средата на февруари
трябва да е ясно как ще се
процедира.
Кой е виновен

Общините може да бъдат
разделени на „безспорно

виновни” и на такива, при
които „вината е спорна”.
Първите са извършили
неправомерни разходи в
нарушение на правилата на ЕС и действително
не е редно те да им бъдат
възстановявани. Тези от
втората група обаче са получили съвет от държавен
служител, че е по-добре
да подпишат анекс и да
продължат да изпълняват
проекта си, т.е. били са подведени, акцентира преди
дни министърът по управление на средствата от ЕС
Томислав Дончев.
Във всички случаи обаче
едни или други чиновници
не са си свършили работата.
Освен това, ако държавните
одитори, а не тези от Брюксел бяха открили нарушенията, парите поне нямаше да
се налага да бъдат връщани
на Еврокомисията, а щяха да
останат за преразпределяне
към други проекти.
За тежкото финансово състояние на общините често
са виновни и самите те, тъй
като някои разработват европроекти, които са с бюджет над собствените им
приходи. Така, ако разходите
им бъдат орязани с 25%, те
ще трябва да изплащат финансовите корекции за срок
от 5 до 20 години, дава като
пример министър Дончев.
Кой е редно да плати

„Ако има нарушения или
зле свършена работа, трябва за това да се търси отговорност от съответни-

те държавни служители и
техните ведомства. Ако се
възстановяват някакви пари
по програма САПАРД, те
не трябва да са за сметка
на бюджета на държавата,
а от този на съответното
ведомство, в случая Държавен фонд „Земеделие”
или Министерството на
земеделието и храните”,
коментира Божидар Данев,
председател на Българската
стопанска камара. Фирмите
носят отговорност за изпълнението на европроектите
си и поемат риска да им
бъдат наложени финансови
корекции за неправомерно
извършени разходи. Това
трябва да важи и за общините, те не трябва да са попривилегировани, допълва
той.
Може би ще е добре, ако
всички проекти бъдат прегледани от независими експерти, за да се прецени кой
е виновен. Не трябва държавата да поеме разходите
по всички проекти, казва
Петър Стоянов, председател
на Българската асоциация
на микропредприятията и
управител на Института за
управление на програми и
проекти. Дори и повторното
и по-подробно преглеждане
на казусите обаче ще струва
пари на държавата - от 200
до 1400 лв. на проект. Тези
допълнителни разходи обаче пак ще бъдат за сметка
на данъкоплатците и пак
няма гаранция, че ще бъдат
оправдани.
Дарина Черкезова

Трябва да се направи индивидуална
оценка на проектите
Трябва да се направи
индивидуална оценка
на проектите - проект
по проект, и то от
независими специалисти.
Така ще се прецени не
само доколко отказите
да получат финансиране
са целесъобразни, но и
кой е виновен, за да се
стигне дотам. Не трябва
държавата да поема
разходите по проектите
на всички. Не е редно
некачествени проекти да

Петър Стоянов,

председател на Българската
асоциация на микропредприятията и управител на Института
за управление на програми и
проекти

Не е редно
некачествени
проекти да получават
финансиране само и
само за да не изпада
общината в тежко
финансово състояние

получават финансиране
само и само за да не
изпада общината в тежко
финансово състояние.
Независимата
експертна оценка ще
излезе и по-евтино на
държавата. Например
за преглеждането
на даден проект ще
са нужни от 200 до
1400 лв. в зависимост
от големината на
проектопредложението.

▶ Близо 20 млн. лв. ще струва "амнистията" за европроектите на общините за ВиК
и пътна инфраструктура по програма САПАРД
снимка боби тошев

Не трябва да се наказват
данъкоплатците, а чиновниците
Неодобряването на
разходи по европроектите е масово явление и
сред представителите на
бизнеса. Все пак това е част
от поетия риск, когато се
кандидатства за европейски субсидии. Ако някой
е направил нещо не както
трябва, значи е редно да си
поеме и отговорността за
това. Защо фирмите може
да поемат риска и отговорността за действията си, а
общините не? И в крайна
сметка, ако държавата ще
възстановява разходите
по проектите на местната
власт, това всъщност означава, че данъкоплатците ще
трябва да платят за грешки-

Божидар Данев,

председател на Българската
стопанска камара

Ако се възстановяват
някакви пари по
програма САПАРД,
те не трябва да са за
сметка на бюджета
на държавата, а от
този на съответното
ведомство, в случая
Държавен фонд
„Земеделие” или
Министерството
на земеделието и
храните

те на някои държавни служители, било то на местно,
или на регионално ниво.
Държавните пари са
парите на данъкоплатците. Ако има нарушения
или зле свършена работа,
трябва за това да се търси
отговорност от съответните държавни служители и
техните ведомства. Ако се
възстановяват някакви пари
по програма САПАРД, те
не трябва да са за сметка
на бюджета на държавата,
а от този на съответното
ведомство, в случая Държавен фонд „Земеделие” или
Министерството на земеделието и храните.

Общо 22 са новите кандидати за фонд мениджъри по JEREMIE
Накратко
Кой кой е
и какво е
JEREMIE
▶ Инициативата JEREMIE
цели да подобри достъпа
на малките и средните
предприятия до финансови
ресурси чрез няколко подфонда с различни приоритети.
▶ По т.нар. гаранционен
фонд са заделени 74 млн.
EUR от инициативата,
като те ще се използват
от избрания мениджър - в

случая банка, за да отпускат преференциални кредити за малки и средни предприятия в размер на 370
млн. EUR.
▶ Growth equity и mezzanine
фондовете ще стартират
с капитал от по 60 млн.
EUR, като половината от
тази сума е за сметка на
JEREMIE, а другата половина трябва да бъде осигурена от мениджърите.
▶ Venture capital фондът е
с капитал от 60 млн. EUR,
от които половината идва
от JEREMIE, а останалата
част - от фонда мениджър.

През април ще е ясно
коя компания поема
ръководството на
фонда за стартиращи
фирми, а останалите
ще бъдат избрани през
третото тримесечие

Общо 22 са подадените оферти за мениджъри на три от
фондовете по инициативата
JEREMIE - за малки компании в етап на растеж (growth
equity fund), за смесения инструмент между дялови инвестиции и заеми (mezzanine
fund) и гаранционния фонд.

Кандидатите за всеки един от
тях са съответно 8, 3 и 11. Това съобщиха от Европейския
инвестиционен фонд (ЕИФ),
който управлява средствата
по JEREMIE от името и за
сметка на българското правителство.
В края на ноември общо
12 фонда подадоха оферти за мениджъри на първия
фонд - за стартиращи малки
компании (venture capital).
Пресяването на кандидатите
продължава няколко месеца.
Фирмите ще може реално да
се възползват от инициативата, по която са предвидени
199 млн. EUR, най-рано през

лятото, а по-реалистично наесен.
Какво предстои

"През третото тримесечие
ще бъде ясно кой и колко
ще са избраните мениджъри на всеки един от трите
фонда, за които приключи
първият етап от конкурса. Междувременно през
второто тримесечие на
годината, евентуално още
през април, ЕИБ трябва
да избере мениджър и на
фонда за стартиращи малки
компании”, казва Жулиета
Хубенова, зам.-председател
на инвестиционния борд

на JEREMIE и съветник
по европейски програми
в Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма (МИЕТ).
Обикновено от 3 до 6
месеца фондовете набират
капитал и подбират подходящи проекти, така че
едва в най-оптимистичния
вариант стартиращи фирми
ще може да получат рисково финансиране в края на
лятото. За останалите процедурата се развива с около
3 месеца по-късно, т.е. едва
наесен може да се очакват и
конкретни резултати.
Дарина Черкезова
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Мария Мургина беше осъдена на
Софийският градски съд обяви
ексшефа на НАП за виновна
по две от общо четири
обвинения на прокуратурата
Софийският градски съд
(СГС) осъди бившия изпълнителен директор на Националната агенция за приходите (НАП) Мария Мургина на
общо наказание от 4 години
затвор и забрана да заема
отговорни държавни длъжности за 6 години. Присъдата беше дадена за две от
общо четирите обвинения,
които прокуратурата повдигна срещу нея през 2009 г.
В затвор, но само
засега

След заседанието на СГС
наблюдаващият прокурор
Маргарита Немска заяви, че
ще протестира оправдаването
на бившия шеф на НАП по
двата пункта от обвинението.
По думите й има достатъчно
доказателства и по обвиненията, за които Мургина е
била оправдана. Присъдата
все още не е окончателна
и подлежи на обжалване в
двуседмичен срок пред погорна инстанция - Софийския
апелативен съд.
Виновна

Магистратите признаха
Мургина за виновна по обвиненията за престъпление
по служба чрез издаване
на незаконни указания и за
оказване на принуда върху
бившата шефка на дирекцията на НАП в Силистра
Милена Цолчовска.
Служебното нарушение
на бившата шефка на НАП,
по което тя беше обявена
за виновна, е издаването на
указания на главен инспектор от дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители”
да промени констатациите в
ревизионен доклад, свърза-

ни с увеличение на финансовия резултат на фирма. За
друга компания, отново по
разпореждане на Мургина, е
ощетена държавната хазна,
като не е събран 1.32 млн.
лв. корпоративен данък.
Обезщетение

На бившия шеф на НАП в
Силистра Милена Цолчовска обвиняемата трябва да
плати 10 хил. лв. обезщетение за нанесени вреди.
Мургина е принудила Милена Цолчовска да подаде
доброволно молба за напускане, в противен случай щяла да бъде дисциплинарно
уволнена. По тази част от
делото бившата шефка на
приходната агенция трябва
да плати около 2000 лв. държавни такси и разноски.
Невинна

Мария Мургина беше оправдана по обвинението,
че през 2006 г. е опростила
на бившия собственик на
„Кремиковци” Валентин Захариев невнасянето на значителна част от 30 млн. лв.
данъци след продажбата на
металургичния комбинат на
Прамод Митал. Проверка на
прокуратурата беше установила, че задълженията са
разделени на две, като 11.5
млн. от тях са опростени
по схема за прихващане на
ДДС. Освен това магистратите отсъдиха, че бившата
първа данъчна е невинна
по обвинението за невярно
подадена информация към
Сметната палата. Мургина
беше обвинена, че е укрила
информация пред палатата
относно имот в Созопол.

Хронология
По пътя
към
присъдата
▶ Бившата данъчна
подаде оставка през
февруари 2009 г., а месец
по-късно започна делото
срещу нея. Около истерията по напускането
й стана ясно, че ДАНС и
прокуратурата правят
проверки в приходната агенция за измами с
ДДС. Проверка за администрирането на ДДС в
агенцията за периода 1
януари 2006 г. - декември
2007 г. беше започната
и от Сметната палата.
По-късно стана ясно, че
ДАНС е отнела достъпа на Мария Мургина до
класифицирана информация.
▶ След като напусна,
Мургина посочи като
мотив за оттеглянето
си неизпълнение на плана
за данъчните приходи на
агенцията за 2008 г.
▶ Мария Мургина беше
назначена на поста
изпълнителен директор
на Националната агенция за приходите в края
на 2005 г. Тя е в системата на данъчната администрация от 1997 до
2003 г. като заместник
главен данъчен директор и ръководител на
проекта за изграждане
на НАП. От 2003 г. Мургина е назначена за зам.
изпълнителен директор
на НАП.

Елина Пулчева

▶Магистратите признаха Мургина за виновна по обвиненията за престъпление
оказване на принуда върху бившата шефка на дирекцията на НАП в Силистра

Прокуратурата поиска 15 години затвор за
визитка
Кой е
Александър
Томов

▶Днес ще бъде прочетена присъдата по делото на
Александър Томов
снимка Емилия Костадинова

▶ Александър Трифонов
Томов е роден през 1954
г. в София, женен, с две
деца. Завършва висше
икономическо образование в София и Ленинград.
От 1979 г. започва да
работи като преподавател в Икономическия
институт „Карл Маркс”,
а след това в Софийския
университет.
▶ Политическата му
кариера започва още
през 80-те години като
експерт и съветник
в кабинета на тогавашния премиер Георги Атанасов. След 1989
г. е избран за депутат
от листата на БСП в

7-ото ВНС и в 36-ото
ОНС. Става заместникпредседател на Висшия
съвет на БСП, както и
вицепремиер в кабинета
на Димитър Попов.
▶ През 1997 г. отново е
избран за депутат в
38-ото народно събрание с листата на парламентарната коалиция
Евролевица, на която
е съпредседател, а покъсно е избран за лидер на
партия Българска евролевица. На парламентарните избори през 2001
и 2005 г. партията не
успява да прескочи 4-процентната бариера.
▶ В следващите години
Александър Томов заема
нови важни постове:
председател на управителния съвет на „Кремиковци” АД, председател
на надзорния съвет на
ПФК „ЦСКА”.

Бившият политик,
бизнесмен и футболен
бос е обвинен
в длъжностно
присвояване на
стойност
36 млн. лв.

разпореждали неправомерно
с пари и вещи на футболния
клуб „ЦСКА” и металургичния комбинат „Кремиковци”.
Срещу Томов е внесено обвинение и за документно
престъпление.

Днес ще бъде прочетена
присъдата по процеса срещу Александър Томов за
длъжностно присвояване на
над 36 млн. лв. Софийската
градска прокуратура поиска
наказание от над 15 години
лишаване от свобода за Томов. Заедно с него обвиняеми по делото са бившият
изпълнителен директор на
ЦСКА Александър Гарибов,
шефът на фирма „Финметал” Божко Бонев и членът на управителния съвет
на „Кремиковци” АД Иван
Иванов.
Според прокуратурата четиримата подсъдими са се

Съдебната одисея на Александър Томов започна през
юни 2008 г., когато Софийската градска прокуратура
образува досъдебно производство за присвояването
на около 5 млн. EUR от
него и Александър Гарибов. Това стана, след като
Лицензионната комисия на
БФС обяви, че ЦСКА няма
да получи лиценз от УЕФА
за участие в евротурнирите. По това време клубът
дължи на Националната
агенция за приходите 900
хил. лв.
По-късно Томов получи
и второ обвинение за прис-

Началото
на процеса
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4 години

Болните от грип се лекуват с препаратите,
за които Божидар Нанев е подсъдим
Антивирусните медикаменти тази година
са безплатни
Болните от грип в момента се лекуват с антивирусните препарати, поръчани
още в началото на миналата
година от бившия здравен
министър д-р Божидар Нанев. Това потвърди за в.
„Пари” Министерството на
здравеопазването.
„Без тези медикаменти
министерството нямаше да
има възможност да раздава безплатно антивирусни
препарати, както е в останалите европейски страни”, коментираха от институцията. Сега болните се
снабдяват с необходимите
медикаменти от болниците, спешната помощ и от
личните си лекари. Миналата година, когато отново
имаше разпространение на
щама A(H1N1), по-известен като „свински грип”,
антивирусните препарати
можеха да се намерят предимно в аптеките на цена
от 33 до 37 лв. От здравното
министерство обясниха, че
още през ноември миналата
година са изпратили писма
до районните здравни каси,
в които им съобщават, че
ведомството разполага с
достатъчно количество антивирусни препрати.
Парадокс

Медикаментите и ваксините, които сега спасяват
положението с грипната
епидемия, всъщност станаха причина д-р Божидар
Нанев да напусне поста
здравен министър и да бъде
съден за държавно прес-

по служба чрез издаване на незаконни указания и за
Милена Цолчовска		
Снимка Марина Ангелова

Изискванията за
подписване на договор между болниците
и НЗОК са много
завишени според
отлагано поради заболява- общинските лечебни
не на съдии и обвиняеми, заведения

Случаят
с имунитета

На 3 април 2009 г. е дадено началото на дело за източването
на ЦСКА и „Кремиковци”.
През май делото е спряно,
защото Александър Томов
е регистриран в листата на
партия Българска социалдемокрация за изборите за евродепутати. Това автоматично
му дава имунитет, а тъй като
обвинението е за извършено
престъпление в съучастие с
другите обвиняеми, и неговият имунитет автоматично
спаси и тях. Временно.
През октомври 2009 г.
делото е възобновено, но
впоследствие е многократно

неявяване на свидетели и
процедурни въпроси.
Теории на
конспирацията

На днешното съдебно заседание Томов отново отбеляза, че по негово време
комбинатът бил в перфектно финансово състояние.
Според него обвиненията
срещу него са по поръчка на
партийно-държавната мафия
на тройната коалиция, която
иска да прикрие умишления
фалит на „Кремиковци” и
завземането на ЦСКА през
2008 г.
По искане на комисията
„Кушлев” бяха блокирани
имоти на Томов за над 800
хил. лв. Имотите ще бъдат
конфискувани, ако се докаже, че са придобити с незаконни доходи от източването
на „Кремиковци”.
Филип Буров

Защитници
и обвинители

Тогава д-р Нанев се оправда
с аргумента, че ситуацията е
била кризисна и той е трябвало много бързо да вземе
решение.
Делото срещу бившия
здравен министър е в ход.
„До няколко дни официално
ще стане ясно как се развива
то”, коментира пред в. „Пари” прокурор Маргарита
Немска, която води процеса

▶Бившият здравен министър д-р Божидар Нанев беше обвинен за това че ощетил държавата с
2.4 млн. лв. 			
Снимка Марина Ангелова

срещу д-р Нанев.
Не всички тогава застанаха срещу д-р Божидар
Нанев. Той имаше защитници и в лицето дори на
опозицията. Депутатът
от БСП Михаил Миков
изрази съмнение, че На-

нев е просто изкупителна жертва. Според него
министър-председателят е
търсил удобна възможност
да отстрани една непопулярна фигура от правителството си.
Елена Петкова

6.3

200

▶ млн. лв. е била
стойността на сделката
за „Тамифлу” миналата
година

▶ хил. опаковки антивирусни препарати срещу
свински грип са били поръчани в началото на 2010 г.

Клиничните пътеки станаха причина за спор
между БЛС, НЗОК и здравния министър

Александър Томов
вояване в особено големи
размери и длъжностно престъпление, при които комбинат „Кремиковци” е ощетен
с 29 млн. лв. Става дума за
извършени разпоредителни
сделки с хвостохранилище
на комбината.

тъпление. Той беше подведен под отговорност за
съзнателно сключване на
неизгодна сделка с препарата за лечение на свински
грип „Тамифлу”, за която
се смята, че е ощетила държавата с над 2.4 млн. лв.
Д-р Нанев и тогавашната
директорка на дирекция
„Бюджет и счетоводство”
към министерството Димитрина Николова са сложили
подписите си под два договора с фирмата „Рош България” за доставка на 200
хил. опаковки „Тамифлу”.
Според разследващите органи сделката е сключена месец и половина след
официалното приключване на епидемията. Самите
препарати са били доставени след още един месец.
Договорът за поръчката на
„Тамифлу” е бил на стойност 6.3 млн. лв. В същото
време обаче Националната
здравна служба на Великобритания е предложила на
министерството да достави
лекарствата по-бързо и на
цена, която била с около 2.4
млн. лв. по-ниска. Офертата
на Лондон дори пристигнала с 20 дни по-рано от тази
на „Рош”.

Завишените изисквания,
пред които бяха поставени

болниците, за да подпишат
договор със здравната каса
за изпълнение на определени клинични пътеки, създадоха напрежение между
здравния министър д-р Стефан Константинов, НЗОК и
Българския лекарски съюз.
Д-р Константинов застана
на страната на лечебните заведения, като призна,
че условията наистина са

▶НЗОК обяви, че вече е готова методиката, по
която ще се разпределят средствата за болнична
помощ през 2011 г. Тя обаче още не може да заработи,
защото болниците не са подписали договорите с
касата 			
Снимка Боби Тошев

неизпълними за малките
болници.
Дори обвини БЛС и касата в лобизъм. Това силно
разгневи съсловната организация и НЗОК.

ните пътеки се забелязва
„усилен лобизъм на определени специалисти, на
определени структури”.

В зародиш

Това разгневи лекарския
съюз и здравната каса. Те
изпратиха общо писмо до
министъра, в което пишат,
че са действали само според нормативната уредба.
Промените в изискванията
може да станат само чрез
корекции в закона или в
медицинските стандарти.
Така топката отново е в
ръцете на министерството,
което отговаря за изработката на стандартите. В писмото си обаче НЗОК и БЛС
признават, че все пак при
първоначалния вариант на
изискванията са били допуснати някои „технически
грешки”.
И така, докато двете страни спорят по изискванията,
се забавя подписването на
договорите на лечебните
заведения с НЗОК, което
допълнително затруднява
работата им и обърква пациентите.

Най-напред общинските
болници възроптаха срещу високите изисквания,
които трябва да изпълнят,
за да подпишат договор със
здравната каса. Те предупредиха, че това ще доведе
до намаляване на потока от
пациенти към и закриване
на някои лечебни заведения.
Здравният министър също призна, че има недоглеждане при оформянето
на изискванията от страна
на БЛС и НЗОК, които
преговаряха по тях. Той
подчерта, че не е слагал
подписа си под тези изисквания, въпреки че те
са част от Националния
рамков договор, който д-р
Константинов вече разписа. Нещо повече, здравният
министър в свое изказване
заяви, че при определянето
на алгоритмите на клинич-

Ответен
удар
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Инвеститорите разграбиха облигациите
на спасителния фонд за еврозоната
Поръчките за първата емисия книжа на
ЕФФС за Ирландия
надвишиха предлагането близо девет пъти
При огромен инвеститорски интерес премина първият аукцион за облигации на
Европейския фонд за финансова стабилност (ЕФФС), които бяха емитирани в полза
на Ирландия. Само за 15 минути поръчките достигнаха
43 млрд. EUR, което е близо
девет пъти над максималния предвиден обем. Според
банкери никога не е имало
толкова голямо търсене нито
за държавни, нито за корпоративни дългови книжа.
По-евтино

Фондът, който беше създаден да осигурява спасително
финансиране на страните от
еврозоната, одобри поръчки
за максималната определена
сума от 5 млрд. EUR в долния ценови диапазон. Петгодишните книжа са обезпечени с гаранции на стра-

Периферия
Испания
отчете успешен
аукцион

▶ Въпреки най-тежката криза в историята на еврозоната очакванията за по-смели реформи в страните членки окуражиха инвеститорите
Снимка Bloomberg

▶ Испания вчера пласира държавни облигации за 2.2 млрд. EUR при
значително по-ниска
доходност, отколкото
на предишния аукцион
през декември. Емисиите бяха презаписани над
пет пъти.
▶ Мадрид продаде 3-месеч-

ните членки. Облигациите
на ЕФФС са с най-високия
възможен рейтинг, което ги
прави особено привлекателни за централните банки,
държавните инвестиционни
фондове и големите частни
инвеститори. Фондът планира да набере общо 26.5
млрд. EUR за ирландската
програма, като до края на
тази година се очакват още
два аукциона. По-рано този
месец Европейският механизъм за финансова стабилизация, който е инструмент
на Европейския съюз, също
пласира дългови книжа за
5 млрд. EUR в подкрепа на
Дъблин.

43
▶ млрд. EUR достигнаха
поръчките за
облигациите на фонда,
което е близо 9 пъти
над предложеното
количество

Пазарният дебют на ЕФФС
беше изтълкуван от някои
анализатори като тест за
евентуалното създаване на
общи облигации на страните от еврозоната. Идеята
беше предложена от министър-председателя на Люксембург Жан-Клод Юнкер
и италианския финансов
министър Джулио Тремон-

ти в началото на декември
като начин за намаляване на
заемните разходи на закъсалите членки. Срещу нея
обаче се обявиха няколко
големи държави, а Германия заяви, че не може да
има общи облигации, без
да има обща икономическа
политика в еврозоната. Има
и наблюдатели обаче, които
смятат, че емитирането на
дълг на еврозоната може
да се случи само ако всички
други варианти за финансиране бъдат изчерпани. Все
още се обсъжда въпросът за
увеличаване на размера на
ЕФФС или за въвеждането
на по-гъвкави механизми за
използването му.

ни книжа за 945 млрд. EUR
при средна доходност
0.980% и 6-месечни облигации за 1.2 млрд. при 1.801%.
Преди месец същите емисии бяха пласирани при
лихва съответно 1.804 и
2.597%.
▶ По-ниските заемни разходи показват, че инвеститорите вече имат подобри очаквания за Испания и другите периферни
страни от еврозоната
въпреки плановете на
Мадрид да рекапитали-

зира спестовните каси в
страната.
▶ Регионалните банки ще
бъдат качени на борсата
и предложени на частни
инвеститори, като акциите, които не бъдат продадени, ще бъдат купени
от държавата.
▶ В понеделник финансовият министър Елена Салгадо каза, че касите имат
нужда от още 20 млрд.
EUR капитал, въпреки че
оценките на анализаторите са по-високи.

Тест за общи книжа

Медведев обвини летищните власти за слаб контрол
Сред загиналите на
летище „Домодедово”
има и българин
с австрийско
гражданство

действия за гарантиране на
безопасността. Той добави,
че ако те са били въведени,
атаката на „Домодедово” е
можело да бъде избягната.
От ръководството на летището от своя страна категорично отказват да поемат
вината за взрива в залата за
пристигащите пътници и
прехвърлят отговорността
към транспортната милиция, която отговаряла за
сигурността в общата зона
на летището.

Основна вина за кървавия
атентат на летище „Домодедово” носят летищните
власти, които са допуснали
сериозни пропуски в сигурността. Това обяви руският президент Дмитрий
Медведев. Държавният
глава поиска от министъра
на вътрешните работи да
представи предложения за
наказания на длъжностните
лица, отговарящи за сигурността на транспорта.
„Огромна анархия”

„Данните, с които разполагаме, говорят за това, че в
организацията на летището
е царяла огромна анархия хората са влизали в аерогарата отвсякъде. Контролът
върху движението в найдобрия случай е бил частичен и на практика не се е
отнасял за хората, които посрещат пътници”, каза Медведев. Според него терорис-

Атентатът

▶ Цветя бяха поставени вчера в памет на 35-те загинали при терористичния
атентат на летище „Домодедово” край Москва 			
Снимка Reuters

тичната заплаха в Русия е
по-висока от тази в САЩ.
„На нашето общество и на
цялата ни държава бе хвърлено поредно и много жестоко предизвикателство.
Трябва да бъде направено
всичко бандитите, които
са извършили това престъ-

пление, да бъдат разкрити,
изобличени и предадени
на съда”, допълни руският
президент.
Прехвърляне
на отговорност

Мнението на Медведев беше споделено и от специа-

листи, разследващи случая.
Те коментираха, че мерките
по сигурността на летището
са били недостатъчни. Говорителят на руския Национален антитерористичен
комитет Николай Синцов
посочи, че не са били предприети всички необходими

Взривът избухна в понеделник следобед на най-натовареното от трите московски
летища - „Домодедово”.
По предварителни данни
взривното устройство е
представлявало пластичен експлозив с около 5
кг тротилов еквивалент и
натъпкано с парчета бодлива тел.
Общо 35 са загиналите
и около 150 пострадалите
при атентата, като 48 от
тях в тежко състояние и с
опасност за живота по информация на ИТАР-ТАСС.
Осем от жертвите са чужди

граждани, включително и
българинът с австрийско
гражданство Николай Иванов.
Той е пътувал служебно
с полет Виена - Москва.
Независимо че той няма
българско гражданство, посолството ни в Москва е изпратило свой представител
да съдейства при процедурата по идентифицирането, обясни говорителят на
външното министерство
Весела Чернева. В списъка
с пострадалите и хоспитализирани при атентата не
фигурират други българи.
Отговорност

Никой все още не е поел
отговорност за атентата,
но основните подозрения
са насочени към бунтовници ислямисти от Северен
Кавказ. Заплахи от кавказки
тероризъм се очакват във
връзка с парламентарните
избори в Русия тази година
и президентските избори
през 2012 г., както и заради
олимпийските игри през
2014 г. в Сочи, в близост
до размирния кавказки регион.

Сряда 26 януари 2011 pari.bg

11
Отчет
“Монбат” с
60% ръст на
приходите през
2010 г.
“Монбат” АД и “Монбат
Рисайклинг” ЕАД са реализирали 60% ръст на приходите през декември 2010
г., показва съобщение на
публичната компания до

инвестиционната общност.
Повишението е спрямо
индивидуалните резултати
на “Монбат” АД. Оборотът
на двете дружества през
последния месец на миналата година са малко над 22
млн. лв.
За цялата 2010 г. “Монбат”
и дъщерното му дружество
са реализирали 188.8 млн.
лв. консолидирани продажби. Увеличението е 50% на

годишна база.
Консолидираната печалба на “Монбат” и “Монбат
Рисайклинг” през декември е 1.2 млн. лв., което е
спад от 36.6% на годишна
база спрямо индивидуалната печалба на публичната
компания. Положителният финансов резултат за
цялата 2010 г. е 19.9 млн.
лв., като се отчита ръст от
5.1%.

Компании
и пазари

Лошите кредити прескочиха 18%
Само през декември нови 62 млн. лв. са влезли в графата “с
просрочие над 90 дни”
Динамика на лошите кредити през 2010 г.
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Самите
лоши
кредити са
се увеличили
минимално
от 11% през
ноември до
12% през декември. Тази
тенденция
все още не
е притеснителна
Виолина
Маринова,
председател на УС
на Асоциацията на
банките и гл. изп.
директор на Банка
ДСК

Лошите кредити в България
прескочиха 18% в края на декември миналата година, показват данните на Българската народна банка (БНБ). Като
лоши се определят заемите
с просрочие от над 90 дни,
но част от тях е възможно да
са предоговорени. В края на
миналата година кредитите,
които БНБ поставя в графата
“лоши и преструктурирани”,
достигат 7.17 млрд. лв., което
е 18.09% от всички отпуснати заеми, без овърдрафтите.
Последни данни

Само през декември в графата “лоши и преструктурирани кредити” са били
записани нови 62 млн. лв.
Повишението спрямо ноември е 0.9% на месечна база.
Това е най-малкият ръст
от началото на годината в
номинално и процентно изражение. Пикът беше април,
когато само за месец лошите кредити се увеличиха с
382.7 млн. лв., или със 7.8%
спрямо март. На годишна
база повишението на показателя е 73.2%, тъй като
в края на декември 2009 г.
заемите с просрочие бяха
4.14 млрд. лв. Това означава,
че само през 2010 г. 3 млрд.
лв. са били записани в графата кредити “с просрочие
над 90 дни”. “В данните,
които се изнасят, се включват кредитите извън редовните и това не означава, че
всички са с просрочие над
90 дни”, обясни Виолина
Маринова, председател на
УС на Асоциацията на банките и главен изпълнителен
директор на Банка ДСК.
По думите й има влошаване на кредитния портфейл,
но то не е толкова голямо.
“Самите лоши кредити са

Машиностроителните компании на
“Стара планина” увеличават приходите си
“Хидравлични
елементи и системи”
очаква най-силен скок
през януари
Дружествата от групата
на “Стара планина Холд”
продължават да увеличават продажбите си и в първия месец на 2011 г. Това
става ясно от прогнозните

данни, които холдингът
обяви за дъщерните си
дружества.
Очаквания

Най-голям скок в очакваните резултати има при
“Хидравлични елементи и
системи”(ХЕС). Ямболският производител на хидравлични елементи ще има в
края на месеца продажби

за 3.03 млн. лв., което е
63% ръст на годишна база.
Очакванията за “М+С Хидравлик” са да отчете 6.25
млн. лв., което е увеличение от 60% спрямо данните
от януари 2010 г.
Най-слаб сред дъщерните
дружества се очаква да бъде
резултатът на акумулаторния завод “Елхим-Искра”.
Очаква се пазарджишкото

дъщерно дружество да има
3.3 млн. лв., което е 38%
увеличение на годишна
база.
Консолидация

Прогнозите за консолидираните продажби на “Стара
планина Холд” са те да достигнат 6.46 млн. лв., което е
положително изменение от
45% за година.

се увеличили минимално
от 11% през ноември до
12% през декември”, добави
Виолина Маринова. Според
нея тази тенденция все още
не е притеснителна.
Обръщане на тренда

Непрекъснатото повишение
на просрочените заеми през
миналата година според банкерите беше напълно нормален и естествен процес, а
постоянното чупене на негативни рекорди като очаквано.
Именно кризата в българската икономика, рецесията и
високата безработица бяха
определяни като основни
фактори за възходящия тренд на лошите кредити.
През втората половина на
годината обаче българската
икономика пребори кризата
и поне според статистиката
рецесията свърши и брутният вътрешен продукт отчете
ръст. Лошите кредити обаче
продължиха да се увеличават, макар и не с темповете
от първата половина на изминалата 2010 г. “Очаквам
нещата да се подобряват,
но това не може да стане
толкова бързо”, твърди Виолина Маринова. По думите
й въпреки ръста на БВП не

може толкова бързо да се
повишат доходите на населението, което да окаже положително влияние и върху банките. “Трябва да се
повиши и потреблението”,
категорична е Маринова.

Атанас Христов

Депозити
Влоговете се
повишават
▶ В края на декември
2010 г. депозитите на
домакинствата са се
повишили с 12.3% на годишна база и достигат
27.3 млрд. лв. Ръстът се
забавя, тъй като в края
на ноември 2010 г. увеличението на влоговете
беше 13.4% спрямо същия
период на миналата
година. Депозитите на
нефинансовите предприятия в края на миналата
година са 12.06 млрд. лв.,
което е повишение от
0.9%. Финансовите предприятия имат влогове
за 3.7 млрд. лв., което в
края на декември 2010 г. е
ръст от 6.4% на годишна
база.

Българската агенция за инвестиции (БАИ) започва
подготовката на каталог на големите инвестиционни проекти в
страната. Каталогът ще бъде под формата на луксозно печатно
издание, предназначено за разпространение както от БАИ, така и
от други държавни институции. Ще бъде създадена и електронна
база данни, която да бъде на разположение на потенциални инвеститори чрез сайта на БАИ.
Проектите трябва да са с очаквана стойност над 500 хил. лева
и да са разпределени в следните категории:
1. Промишленост
2. Земеделие и селско стопанство
3. Транспорт, логистика и инфраструктура
4. Туризъм
5. Околна среда и възобновяеми енергийни източници
6. Иновативни и творчески проекти
7. Недвижимост
БАИ е правителствена агенция за насърчаване на инвестициите
към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
Екипът на БАИ вярва, че планирания каталог ще подпомогне осъществяването на контакти между потенциални инвеститори
и български предприемачи, както и между държавни, общински
и областни институции, които искат да развият определен
инвестиционен проект в техния ресор.
Заинтересованите могат да се обръщат за повече подробности
в БАИ на тел. 02 9855572 или на електронен адрес catalog@investbg.
government.bg.
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Кой ще плати новия
данък върху здравните
застраховки
Здравните
дружества не очакват
пазарът да намалее

Клиентите на частните
здравни фондове няма да
се откажат от доброволното здравно осигуряване
дори и при поскъпване
на услугата. Това обявиха водещи работодатели
в България, които дават

допълнителните здравни
пакети на работници и
служители като социална
придобивка. Идеята на
здравното министерство
да завиши критериите към
дружествата за доброволно здравно осигуряване и

да ги пререгистрира като общозастрахователни
компании ще наложи и
облагане с косвен данък
продуктите на частните
здравни фондове. От 1
януари тази година полиците в общото застрахо-

ване се облагат с косвен
данък от 2%, който се
плаща от потребителя, и
парите отиват директно в
републиканския бюджет.
Важна придобивка

Подобен данъчен режим

Премиен приход за пазара, в хил. лв.

Дял и п
в края
�� ���

���� г.

ЗОК "БЪ
ЗДРАВЕ

�� ���

���� г.

14%

�� ���

���� г.*

����

Брой на осигурените лица в частните здравни фондове
��� ���

���� г.

��� ���

���� г.

��� ���

���� г.*
*Към �� ноември ���� г.

Осигурените лица харесват
продуктите ни

Осигуряваме и членовете на
семейството на служителите

Премиите по застраховките ще се повишат, но дали ще има отлив, ще покаже
статистиката. Ние имаме
около 300 хил. осигурени
лица и не сме сигурни, че
след пререгистрацията ще
можем да предлагаме същите продукти. Този пазар
от 300 хил. работещи млади
хора може и да изчезне, защото те харесват това, което
правихме като осигурители.
В новите условия ще се постараем да правим същите
неща, но може би формата
ще е по-различна. Засега
не виждам настроение
компаниите да поемат за
собствена сметка 2% данък и за съжаление всичко
ще се отрази на клиента.
Този пазар все още ще е

Решението на висшия
мениджмънт е, че тази
социална придобивка ще я
има още поне една година.
Няма натиск и от дружествата за доброволно здравно осигуряване за промяна
на цените. Дори и теоретично няма опасност служителите ни да останат без
здравните пакети през тази
година, защото решението
на висшия мениджмънт е да
продължим с тази практика
независимо дали ще има
промяна в цената.

Д-р Валентин Ангелов,

изпълнителен директор
на „ДЗИ-Здравно осигуряване” АД

Възможно е
в портфейла
на всяка компания
да залегнат услуги и
предложения, които
да съответстват с изискванията на пазара
непознат и трябва наново
да тръгнем и да развиваме
продуктите. Трябва поне
една година да имаме опит, за да правим достоверни статистики.
Данък от 2% не може да
препъне нещата и не са
толкова фатални. Възмож-

но е в портфейла на всяка
компания да залегнат услуги
и предложения, които да
съответстват с изискванията
на пазара. Ако пререгистрирането е самоцел и не се
отвори допълнителен бизнес,
е безполезно. Ако държим 4.6
млн. лв. капитал и докарваме
смешни приходи, акционерите ще реагират на тази диспропорция. Трябваше да се
говори и за следващи стъпки
след пререгистрацията - дали
ще участваме в демонополизацията, или по този начин
се затвърждава монополът.
Къде ще участваме на пазара,
е по-важното нещо. Индикациите от управляващите
сочат за спиране на реформата. Въпросът е какво правим
оттук нататък.

Нина Гевренска,

HR мениджър във „Виваком”

Дори и теоретично няма
опасност работещите в компанията да
останат без здравните пакети през
тази година, защото
решението на висшия мениджмънт
е да продължим с
тази практика незаСлужителите ни се
възползват постоянно от
висимо дали ще има
услугата. Ние предлагаме се- промяна в цената
риозни здравноосигурителни
пакети, като освен служителите си осигуряваме и члено-

вете на техните семейства.
Непрекъснато правим анкети, които да покажат дали
служителите са доволни от
допълнителните придобивки. Не само за доброволното
здравно осигуряване, но и за
ваучерите и други социални придобивки. Здравното
осигуряване винаги е на едно
от първите места, защото се
осигуряват и семействата на
служителите ни.
Предпочитанията са
всеки да има здравна
застраховка и здравноосигурителен пакет, но пакетът от
здравни услуги е по-високо
ценен. На този етап продължаваме да даваме здравноосигурителни пакети на
служителите си.
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компании и пазари
за общозастрахователните компании и евентуална
пререгистрация на дружествата за доброволно
здравно осигуряване биха
поставили и клиентите на
частните здравни фондове да плащат косвения
данък. Така здравните пакети ще поскъпнат с поне
2%, ако предложението за
пререгистрация се впише
в закон. Освен големите
работодатели от самите
здравни компании също
заявиха, че не данъкът е
най-важният проблем в
сектора и не очакват той
да доведе до отлив на
клиенти. Клиентите ще
се запазят, ако се запази
продуктът или той остане максимално близък до
сегашните пакети.
„Няма опасност служителите ни да останат
бе з здравните пакети
през тази година, защото решението на висшия

мениджмънт е да продължим с тази практика,
независимо дали ще има
промяна в цената”, каза
Нина Гевренска, HR мениджър във „Виваком”.
Подобна е позицията и
на друг мобилен оператор
- „Глобул”. „Доброволното здравно осигуряване
е една от най-важните
придобивки, които осигуряваме на служителите
си, и нямаме намерение
да се отказваме от нея”,
твърдят от „Глобул”. И от
двата мобилни оператора
заявиха, че на служителите им се е налагало да
се ползват от услугите на
частните здравни фондове и са много доволни. По
думите на Нина Гевренска
служителите предпочитат пакет за допълнително здравно осигуряване
пред ваучерите за храна.
„Здравното осигуряване винаги е на едно от

приходи в хил. лв. на компаниите
я на ноември ���� г.

първите места, защото
се осигуряват и семействата на служителите
ни”, категорична е Нина
Гевренска.
Ще има облекчения

Дори и да се приеме предложението за пререгистрация на частните здравни фондове, дружествата
ще имат една година, за
да го направят. Така по
действащите договори
към момента няма да има
промяна, коментират от
компаниите за доброволно здравно осигуряване.
Така увеличението ще е
за контракти, които ще
се сключат в края на тази
или началото на следващата година, обясни Константин Велев, член на
УС на „Дженерали България холдинг”. Под шапката на холдинга е второто
по пазарен дял дружество на пазара - „Дже-
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8.70%

����

ЗОК "НАДЕЖДА" АД

3.90%

Константин Велев,

член на УС
на „Дженерали България холдинг”

Няма причина
компаниите
да поемат този данък
за своя сметка при
новите договори,
защото това е косвен
данък и се плаща от
клиента

да и покритие по „Злополука”. Ще има оскъпяване на
такива договори. Не мога
да кажа автоматично с 2%,
защото в повечето случаи се
обхващат и двата продукта.

В частта, касаеща застраховката „Злополука”, ще
има оскъпяваме с дължимия
данък. Това няма да обхване
сега действащите договори,
защото за прелицензирането има даден едногодишен срок. Ще се обхванат
договори, сключени в края
на тази година. Не е толкова
голямо оскъпяването след
изключване на едната застраховка. По-голямата част
от покритието касае застраховката „Заболяване”, а не
„Злополука”. Според нашия
продукт хората постоянно
могат да разчитат на лекари,
докато „Злополука” е потясна застраховка, защото е
свързана с определен инцидент. Не данъкът ще доведе
до отлив на клиенти.

вишат капитала си. От
бранша подозират, че по
този начин предизборните
обещания на управляващите за демонополизация
на националната здравна
каса се обръщат на 180
градуса и с предлаганите
промени само се заздравява монополът й.
Атанас Христов

Пазар
Расте броят на
осигурените

▶ Според последните
статистически данни
на Комисията за финансов надзор в края на
ноември 2010 г. осигурените лица в частните
здравни фондове са се
увеличили с 26 625 през
единадесетте месеца на 2010 г. В
края на ноември 2010 г.
204 523 души са избрали
доброволното здравно
осигуряване, а в края на
2009 г. броят им беше
177 898.
▶ Повишение отчитат
и приходите на компаниите от сектора. За
януари - ноември 2010
г. премиите на дружествата за доброволно
здравно осигуряване
са се увеличили с 6.2%
на годишна база до 37.5
млн. лв. Изплатените
обезщетения към 30
ноември 2010 г. достигат 21.7 млн. лв., като
се повишават с 12%
спрямо съпоставимия
период на 2009 г. Малкият пазар на доброволно здравно осигуряване и искането за
по-висок капитал може
да доведат до парадокса капиталът на компаниите в бранша да е
по-висок от премиите,
които събират. Положителната страна,
която прозира в предложението за завишаване на изискванията,
е, че изискването за повисок капитал може да
отсее некоректните
играчи от пазара.

����

Няма да има данък за застраховка
„Заболяване”
Трябва да се има
предвид, че според
проекта на закона, ако се
прелицензират здравноосигурителните компании като
застрахователни, основните
видове застраховки, които
ще правят, са „Злополука” и „Заболяване”. Това
са полиците, свързани с
медицински разходи, и са
много близки до сегашната
ни дейност. Предвидено
е и изменение в Закона за
данък върху застрахователните премии, според който
застраховката „Заболяване”
ще се изключи от данъка и
той ще остане само за „Злополука”. Имам предвид при
тези две полици. Данъкът
ще се дължи в случаите,
когато продуктът предвиж-

добави, че оскъпяването
най-вероятно ще е с помалко от 2%, тъй като
се предвижда да отпадне
данъкът за застраховка
„Заболяване” и да остане
облагането само за „Злополука”. „Това са полиците, свързани с медицински разходи, и са много
близки и със сегашната
ни дейност”, добави Константин Велев. По думите
му данъкът ще се дължи
в случаите, когато продуктът предвижда и покритие по „Злополука”.
От частните здравни
фондове са категорични,
че са готови да отговорят
на изискванията, но само
при условие, че има истинска реформа в здравеопазването. Дружествата
от бранша неведнъж са
заявявали, че предложението не им обещава нов
бизнес, а в същото време
се изисква от тях да по-

4.30%

8.80%

"ОБЩИНСКА ЗДРАВНООСИ�
ГУРИТЕЛНА КАСА" АД

ЪЛГАРИЯ
Е" АД

нерали Закрила Здравно
Осигуряване” ЕАД. От
най-голямото дружество
по премиен приход - ЗОК
„България Здраве” АД,
заявиха, че докато няма
яснота по предложението
на управляващите, няма
да коментират казуса.
Мениджъри на частните
здравни фондове заявиха,
че не очакват отлив на
клиенти, ако оскъпяването е само от косвения
данък. Те добавиха, че
компаниите няма как да
поемат за своя сметка оскъпяването и да свият
маржа си, защото този
данък се дължи пряко от
потребителите. „Данък от
2% не може да препъне
нещата и не е толкова фатален”, каза д-р Валентин
Ангелов, изпълнителен
директор на „ДЗИ-Здравно осигуряване” АД. Подобно е обяснението и на
Константин Велев. Той
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По висящите договори
данък няма да има увеличение. Няма причина
компаниите да поемат този
данък за своя сметка при
новите договори, защото
това е косвен данък и се
плаща от клиента. Ако
при договарянето не е
взет предвид този данък, е
възможно компаниите да
го поемат. Когато обаче са
ясни условията и се знае, че
съществува, той се начислява отделно и се поема
от клиентите. В случая с
т.нар. реформа 2% данък
не са основният проблем.
Основният проблем е провеждането на реформа без
перспектива за бизнеса.
Бизнесът трябва да има
хоризонт за развитие.

Служителите ни
са доволни от
услугата
Доброволното здравно
осигуряване е една от
най-важните придобивки, които осигуряваме
на служителите си, и
нямаме намерение да
се отказваме от нея.
Ще прилагаме това,
което е определено в
закона, без значение
дали е здравна застраховка или допълнителен
здравноосигурителен
пакет. Служителите и
компанията са доволни от предоставяните
услуги от дружествата
за доброволно здравно
осигуряване.

„Глобул”

Нямаме
намерение да
се отказваме от доброволното здравно
осигуряване

pari.bg Сряда 26 януари 2011
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“Балканстрой” официално поиска
да разсрочи облигациите си
Строителната компания трябваше да плати главница по дълг
от 5 млн. EUR в началото на март
Строителната компания
“Балканстрой” призна
официално, че иска отсрочка в облигациите си.
На извънредно общо събрание държателите на
дългови книжа ще решават дали да удължат
емисията облигации на
компанията с до 5 години.
Срещу това дружеството е готово да се промени лихвеният процент
по дълга, става ясно от
предложения дневен ред
на общото събрание.
Дълг

“Балканстрой” има емисия
дълг от 5 млн. EUR, която
е издадена през 2006 г., а
падежът й е в началото на
март тази година, когато
трябва да бъде платена цялата главница. В момента
лихвата по облигациите е
6-месечен “Юрибор” плюс
надбавка от 4%.
В инвестиционните
среди от около месец се
движеше информацията,
че дружеството планира
да поиска разсрочване на
облигациите. От компанията обаче не коментираха
пред в. “Пари” плановете
си преди официалното съобщение за планираните

промени по емисията облигации.
С поисканата промяна
“Балканстрой” поставя
началото на предоговарянията в облигациите за
2011 г. Тенденцията беше
ясно изразена през миналата година, а очакванията
на професионалните инвеститори, изказани пред
в. “Пари” в началото на
годината, бяха вълната да
намалее. Още едно първо
плащане по главница за
тази година обаче явно
няма да се състои.
Резултат

Според консолидирания
отчет на дружеството към
края на третото тримесечие
на 2010 г. “Балканстрой” е
на загуба от 539 хил. лв.
Компанията отчита спад в
приходите от продажби до
52 млн. лв. спрямо близо
72 млн. лв. Още в обяснителните бележки към
последния си отчет дружеството признава, че прави
стъпки за разсрочване на
част от задълженията си,
тъй като голяма част от инвестициите в предишните
периоди са направени със
заемен ресурс.

▶Развитието на инвестиционни имоти в района на Банско е основна част от дейността на "Балканстрой"

Мирослав Иванов

Снимка Емилия Костадинова

Office 1 Superstore инвестира
над 1 млн. лв. в ERP система
Компанията
очаква да подобри
рентабилността си
с 10-15%

10-15%. Също така Office
1 предвижда да увеличи
продажбите както сред
своите бизнес партньори,
така и сред крайните потребители.
Интегрираната система
за управление на бизнеса
ще свърже дейността на
централното управление на
фирмата и над 180 търговски обекта в цялата страна.
Началото на експлоатацията на системата е предвидено за 1 юли 2011 г.
Отделените средства ще
бъдат вложени в разходи
по лицензи, внедряването
на системата в цялата страна, квалификацията на над
1500 потребители и в придобиването на допълнителен хардуер, необходим за
пускането на системата.

Office 1 Superstore ще инвестира над 1 млн. лв. във
внедряването на интегрирана система за управление на бизнеса (ERP системата) Microsoft Dynamics
NAV. Това съобщи на пресконференция Елка Каменова, председател на УС
на Кооперация “Панда”
- представител на Office 1
Superstorеs за България.
Прогноза

Проектът ще бъде завършен в рамките на 2011 г.,
като компанията очаква
той да й донесе ръст в
продажбите и рентабилността. За в. “Пари” Елка
Каменова конкретизира, че
се очаква интегрирането
на решението да доведе
до ръст в доходността на
цялата компания, включително обектите, които са
подфранчайзъри. Прогнозите са скокът да бъде поне

Планове

▶Елка Каменова, председател на УС на Кооперация “Панда” - представител на
Office 1 Superstorеs за България
Снимка Боби Тошев

Повишаване на ефективността при обслужването
на клиентите, подобряването на комуникацията с
тях и с доставчиците, рационализация на разходите, както и по-добър контрол върху управлението

10
▶ процента повишаване
на рентабилността
очакват в Office 1
след въвеждането на
интегрираната система
за управление на бизнес
процесите

на отделните магазини са
останалите дейности, които Office 1 ще се стреми
да подобри с въвеждането
на системата.
Ко м п а н и я т а , ко я т о
ще внедри системата, е
Intelligent Systems Bulgaria.
Според търговския директор на дружеството Боян
Мартинов проектът е наймащабното внедряване
на ERP система в историята на българския ритейл сектор. Предвидено
е то да включва около 300
паралелни потребителя,
драстично превишавайки
досегашния рекорд от 186
паралелни потребителя.
Добромир Цольов
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Гърция иска компенсации от Siemens
заради подкупи за държавни поръчки
Атина оценява
щетите за държавата
на 2 млрд. EUR,
но германската
компания отрича
обвиненията
Гръцкото правителство ще
заведе дело срещу германската компания Siemens за
щети, свързани с плащането на подкупи на държавни
служители в замяна на договори, обяви министърът
на инвестициите Харис
Памбукис. Решението е
взето след едногодишно разследване, което е
оценило загубите за държавата на 2 млрд. EUR.
Памбукис определи случая като „международен
скандал” и заяви, че светът
трябва да научи истината.
От Siemens отхвърлиха
обвиненията.
В различни
сектори

Заключенията на парламентарната комисия,
провела разследването,
са изложени в доклад от
2000 страници. Според
документа Siemens е дала
милиони евро подкупи на
различни гръцки правителства в периода 1997-2009
г., за да получи държавни
поръчки в различни сектори, включително телекомуникации и транспорт.
Гръцките данъкоплатци
са платили 2 млрд. EUR
повече, отколкото реално
са стрували поръчките.
Бившият министър на
транспорта Тасос Мантелис е признал пред комиси-

ята, че е получил 100 хил.
EUR през 1998 г. Очаква се
да бъдат обявени имената
и на други министри, които са взели подкупи.
Съдействие
плюс
обезщетение

В писмо до Siemens Памбукис е поискал съдействие от компанията за
изясняване на случая, но е
предупредил също, че Атина ще търси обезщетение
за загубите си. „Гърция
ще поиска компенсация
за претърпените щети от
корупционните практики,
които вашата компания е
използвала в миналото”, се
казва в писмото на министъра до гръцкото подразделение Siemens Hellas. Това
не е първият такъв случай
за германската компания.
Преди около две години
беше обвинена, че е плащала подкупи в САЩ и
Германия, и трябваше да
плати 1 млрд. EUR за нанесени щети. В специално
изявление от мюнхенския
офис на Siemens отхвърлиха гръцките обвинения
и казаха, че винаги са сътрудничили на властите.
Неяснота
по веригата

Докладът на парламентарната комисия обаче беше
разкритикуван от гръцките медии за това, че не
посочва кой точно е взел
подкупите.
В същото време съществуват сериозни основания
да се смята, че средствата са отишли в касите на

▶Преди около две години Siemens беше обвинена, че е плащала подкупи в САЩ и Германия, и трябваше да
плати 1 млрд. EUR за щети
снимки bloomberg

двете най-големи политически партии в страната управляващата Социалистическа партия (ПАСОК)
и опозиционната Нова демокрация.
Комисията е отказала
да разследва средствата
за кампаниите на двете
партии, като е заявила,
че няма правомощия за
това. Според юристи без
документи за това къде са
отишли парите, Гърция няма голям шанс да спечели
делото за щети.

Резултати
Siemens отчете
15% ръст на
печалбата
▶ Германският конгломерат Siemens отчете 15%
ръст на чистата печалба
за първото тримесечие
на финансовата година,
което приключи в края на
декември.
▶ Силният резултат се
дължи на икономическото

възстановяване в света,
повишеното търсене на
по-скъпи стоки и силния
растеж на нововъзникващите пазари.
▶ Печалбата за периода
октомври - декември достигна 1.75 млрд. EUR в сравнение с 1.53 млрд. EUR година по-рано.
▶ Продажбите са нараснали с 12% и са на обща стойност 19.5 млрд. EUR.
▶ Скок от 19% е отчетен и
при поръчките за периода,

които са достигнали 22.6
млрд. EUR.
▶ Най-много са нараснали поръчките от Азия и
Австралия (55%), както и
от Северна и Южна Америка (23%).
▶ От трите сектора,
в които работи компанията - промишленост,
енергетика и здравеопазване, най-значително е било увеличението
на поръчките в енергетиката - 27%.

News Corp получи шанс да завърши сделката за BSkyB
Компанията на
Рупърт Мърдок ще
трябва да направи
някои отстъпки, за да
гарантира медийния
плурализъм

▶ Компанията на Рупърт Мърдок News Corp е готова
да отдели новинарския канал Sky News от телевизията, твърдят запознати

Британското правителство
смята да сезира Комисията по конкуренцията
за подготвяната покупка
на телевизия British Sky
Broadcasting (BSkyB) от
News Corp. В същото време обаче компанията на
Рупърт Мърдок ще има
възможност да избегне разглеждане на сделката от
антитръстовия орган.
„На базата на наличните
доказателства смятам, че
сливането може да бъде
в ущърб на обществения
интерес за медиен плурализъм”, каза министърът
на културата Джеръми
Хънт. Той обаче все още
разглежда предложените
от News Corp гаранции,
които може да разсеят тези
притеснения.
Концентрация

В доклада на комуникаци-

онния регулатор Ofcom,
който беше публикуван
вчера, се препоръчва сделката да бъде разгледана от
Комисията по конкуренцията, която да прецени
до каква степен концентрацията на собствеността
може да засегне обществения интерес. Основният
проблем е, че компанията
на Мърдок е собственик
на някои от най-големите вестници в страната.
От News Corp определиха
анализа на Ofcom като необективен, но от регулатора потвърдиха заключенията си. Хънт обяви, че
ще помоли ведомството за
лоялна търговия да участва в процеса, а Ofcom ще
го консултира по това дали
отстъпките, които News
Corp може да направи, ще
решат проблема с медийния плурализъм.
Три възможности

В доклада си Ofcom очертава три възможни действия оттук нататък. Сделката може да получи зелена
светлина, ако News Corp
отдели новинарския канал

на телевизията Sky News
в самостоятелно дружество или ако продаде някои
медийни активи. Третият
вариант е блокиране на
предложеното придобиване.
Според вътрешни източници, цитирани от
Bloomberg, News Corp може да се съгласи да отдели
Sky News, за да получи
одобрение от правителството. Малко вероятно е
обаче компанията да приеме и други условия.
Забавяне

Ако сделката отиде за
разглеждане в Комисията по конкуренцията, това значително ще забави
плановете на Мърдок да
придобие останалите 61%
от телевизията. В момента News Corp притежава
39% от компанията. През
юни 2010 г. News Corp
предложи 7.8 млрд. GBP за
останалите акции в най-голямата платена телевизия
във Великобритания, но
офертата беше отхвърлена от BSkyB като прекалено ниска. Компанията

на медийния магнат сега
изчаква да получи одобрение от регулаторните
власти, преди да отправи
ново предложение. В края
на декември Европейската
комисия разреши подготвяната покупка.
Реакция

Във Великобритания обаче
сделката беше посрещната
с остра критика от редица
престижни медии, сред които BBC и Financial Times.
Според тях придобиването
на пълен контрол в BSkyB
ще даде на News Corp прекалено голяма власт и ще
има огромни последици за
медийния плурализъм.
Против сделката беше
хванат да се изказва и министърът на икономиката
Винс Кейбъл от либералдемократите. След като пред
избиратели той заяви, че е
обявил война на Мърдок,
контролът върху сделката
беше прехвърлен на консерватора Хънт. По време
на парламентарните избори
през май в. The Sun на News
Corp подкрепяше Консервативната партия.
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16 пазари
▶ Цени

на петрол и петролни
продукти
Вид
Суров петрол
Брент
Газьол
Природен газ
Бензин 95
Нафта

Борса
NYMEX
ICE
ICE
NYMEX
NYMEX
NYMEX

▶Фючърси

Единица
USD/б
USD/б
USD/т
USD/MMBtu
USD/т
USD/т

Януари
86,63
95,22
801,5
4,48
869
842

Февруари
86,63
95,22
801,5
4,51
-

на агрокултури

Вид
Разновидност
Пшеница
Soft Red
Царевица
Yellow
Ечемик
Feed
Памук
No.2
Какао		
Кафе
Arabica
Соя
No.2
Захар
White

Борса
CBT
CBT
ASX
NYBOT
NYBOT
NYBOT
ICE
NYSE LIFFE

Единица
USD/т
USD/т
USD/т
USD/т
USD/т
USD/т
USD/т
USD/т

Януари
302,22
254,17
231,34
3619,93
3297,00
5171,96
511,46
778,90

Борси: CBOT - Чикагска стокова борса; CME - Чикагска търговска борса;
NYBOT - Нюйоркска стокова борса; ASE - Австралийска стокова борса

24.01.2011 г.

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Спот цени на цветни метали ▶ Курсове за
митнически
Вид
Борса
Единица
Цена
3м.
Мед
LME
USD/т
9330
9319,75
оценки
Калай
LME
USD/т
28200
28180

Валута
Код За Стойност
Currency
Code For
Rate
АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР
AUD 1
1,48812
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ
BRL 10 8,79183
КАНАДСКИ ДОЛАР
CAD 1
1,46812
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК
CHF 1
1,56441
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2,24437
▶
ЧЕШКА КРОНА
CZK 100 7,73667
ДАТСКА КРОНА
DKK 10 2,62454
Вид
Борса
Единица
Купува Продава
БРИТАНСКА ЛИРА
GBP
1
2,30314
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР
HKD 10 1,91786
Злато
LME
USD/тр.у.
1328,05
1328,8
ХЪРВАТСКА КУНА
HRK 10 2,64609
Сребро
LME
USD/тр.у.
26,82
26,86
УНГАРСКИ ФОРИНТ
HUF 1000 7,08121
Платина
LME
USD/тр.у.
1791,5
1796,5
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ
IDR 10000 1,64960
Паладий
LME
USD/тр.у.
783,05
786
ИНДИЙСКА РУПИЯ
INR 100 3,30759
ЯПОНСКА ЙЕНА
JPY 100 1,78321
Родий
LME
USD/тр.у.
2430
2430
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН
KRW 1000 1,29502
Източник: Bloomberg
ЛИТОВСКИ ЛИТАС
LTL 10 5,66448
Мерни единици: 1 bu. соя = 27.216 кг ; 1 bu. царевица = 25.4016 кг ; 1USd = 1 U.S. cent
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ
LVL
1
2,75547
1bu. овес = 15.4224 кг; 1 lb. = 0.4536 кг ; 1 cwt = 50 кг.; 1 gal. = 3.785 л ; 1 MT = 1000 кг
МЕКСИКАНСКО ПЕСО
MXN 10 1,20780
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ
MYR 10 4,77206
НОРВЕЖКА КРОНА
NOK 10 2,48470
до 15.00 ч. на 24.01.2011 г.
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР
NZD 1
1,10812
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
PHP 100 3,37456
ПОЛСКА ЗЛОТА
PLN 10 4,89839
157,56
156,79
156,03
155,64
153,72
153,72			
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ
RON 10 4,56404
11,79
11,73
11,67
11,64
11,50
11,50			
РУСКА РУБЛА
RUB 100 4,85528
82,69
82,29
81,89
81,48
80,28
80,28			
ШВЕДСКА КРОНА
SEK 10 2,17769
103,29
102,79
102,29
101,78
100,28
100,28			
СИНГАПУРСКИ
ДОЛАР
SGD 1
1,13923
798,23
794,35
790,48
786,60
774,98
774,98			
ТАЙЛАНДСКИ
БАТ
THB
100 4,94496
191,52
190,61
189,70
188,78
182,40
182,40			
ТУРСКА ЛИРА
TRY 10 9,60860
87,04
86,62
86,20
85,78
83,69
83,69			
ЩАТСКИ ДОЛАР
USD 1
1,49163
167,43
166,62
165,82
165,01
160,99
160,99			
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 2,19236
339,24
337,63
336,01
334,40
323,09
323,09			
201,75
200,79
199,83
198,86
192,14
192,14			
Валутният курс за митнически цели е курсът
на БНБ определен в предпоследната сряда от
253,33
252,13
250,92
249,71
241,27
241,27			
месеца и публикуван този или на следващия ден,
97,65
97,19
96,72
96,26
93,00
93,00			
който се използва през следващия календарен
239,32
238,18
237,04
235,90
227,92
227,92					
месец, освен ако не бъде заменен от курса
определен по чл. 91 от ППЗМ. Курсовете сa
валидни до 24.00 часа на 31.01.2011 г.
Олово
Цинк
Алуминий
Никел
Алуминиева сплав

LME
LME
LME
LME
LME

USD/т
USD/т
USD/т
USD/т
USD/т

2535
2228
2360
25755
2212

2365
2254
2389,75
25950
2215

Цени на благородни метали

▶ 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
Астра Асет Мениджмънт АД
ДФ Астра Кеш
ДФ Астра Баланс
ДФ Астра Плюс
БенчМарк Асет Мениджмънт АД
ДФ БенчМарк Фонд-1 Акции и Облигации
ИД БенчМарк Фонд-2 Акции
ДФ БенчМарк Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти
ДФ БенчМарк Фонд-4 Енергетика
ДФ БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ
БенчМарк Фонд-6 Паричен
Болкан Капитал Мениджмънт АД
ДФ БКМ Балансиран Капитал
ДФ Европа
ДФ Балкани
Варчев Мениджинг Къмпани ЕАД
ДФ Варчев високодоходен фонд
ДФ Варчев Балансиран фонд
ДСК Управление на активи АД
ДФ ДСК Стандарт
ДФ ДСК Баланс
ДФ ДСК Растеж
ДФ ДСК Имоти
ДФ „ДСК Евро Актив”
Елана Фонд Мениджмънт АД
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд
ДФ Елана Балансиран Доларов Фонд
ИД Елана Високодоходен Фонд
ДФ Елана Фонд Паричен Пазар
ДФ Елана Долар Фонд
ДФ Елана Еврофонд
ДФ Елана Глобален Фонд Акции
Златен Лев Капитал АД
ИД Златен лев
ДФ Златен лев Индекс 30
Капман Асет Мениджмънт АД
ДФ Капман Фикс
ИД Капман Капитал
ДФ Капман Макс
Карол Капитал Мениджмънт ЕАД
ИД Адванс Инвест
ДФ Адванс Източна Европа
Адванс IPО Фонд
КД Инвестмънтс ЕАД
ДФ КД Облигации България
ИД КД Пеликан
ДФ КД Акции България
КТБ Асет Мениджмънт АД
КТБ Балансиран Фонд
КТБ Фонд Акции
ОББ Асет Мениджмънт АД
ДФ ОББ Платинум Облигации
ИД ОББ Балансиран Фонд
ДФ ОББ Премиум Акции
ДФ ОББ Патримониум Земя
Оверон Финанс АД
ДФ Оверон ПРЕСТО
ПФБК Асет Мениджмънт АД
ДФ ПИБ-Авангард
ДФ ПИБ-Класик
ДФ ПИБ- Гарант
Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД
Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар
Райфайзен (България) Фонд Облигации
Райфайзен (България) Балансиран Фонд
Райфайзен (България) Фонд Акции
Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд
Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро
Свободен период от 07.08.2010 до 16.08.2010
Лимитиран период” от 17.08.2010 до 14.11.2010
Сентинел Асет Мениджмънт АД
Договорен фонд Сентинел - Рапид
Договорен фонд Сентинел - Принсипал
Стандарт Асет Мениджмънт АД
ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд
ДФ Стандарт Инв. Високодоходен Фонд
ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд
ДФ Стандарт Инв. Консервативен Фонд
Статус Капитал АД
Статус Нови Акции
Статус Финанси
ДФ Статус Глобал ETFs
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД
ИД Ти Би Ай Евробонд
ДФ Ти Би Ай Комфорт
ДФ Ти Би Ай Хармония
ДФ Ти Би Ай Динамик
ДФ Ти Би Ай Съкровище
ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД
ЦКБ Лидер
ЦКБ Актив
ЦКБ Гарант
Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД
ДФ Юг Маркет Максимум
ДФ Юг Маркет Оптимум

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

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

Фонд на паричен пазар 11.5259		
11.5201		 11.5028
11.5143
11.5143
11.5201
0.42%
0.10%
6.79%
6.35%
Смесен - балансиран 11.0204		
10.9656		 10.8559
10.9108		
0.0000
1.61%
10.75%
2.18%
4.13%
фонд в акции
10.3590		
10.3075		 10.1529
10.2044		
0.0000
2.58%
12.76%
0.51%
1.34%
													
Смесен - балансиран 14.0042				 13.8655				
2.33%
5.86%
3.41%
6.59%
фонд в акции
8.6376				 8.5521				
7.14%
11.00%
3.75%
-2.69%
фонд в акции
4.4216				 4.3778				
1.02%
13.48%
-24.31%
-16.48%
фонд в акции
8.2279				 7.9883				
2.35%
11.90%
1.25%
-7.68%
фонд в акции
11.6224				 11.2839				
3.12%
12.86%
6.33%
4.15%
Фонд на паричен пазар 12.3158				 12.3158				
0.39%
0.22%
7.87%
8.73%
					 до 2 г.		
над 2 г.						
Смесен - балансиран 82.6387				 82.3495		
82.6387		
-0.07%
1.14%
-1.43%
-4.15%
фонд в акции
49.8234				 49.5743		
49.8234		
2.07%
2.00%
-4.76%
-12.00%
фонд в акции
64.5836				 64.2607		
64.5836		
-0.03%
4.96%
-15.53%
-10.69%
													
фонд в акции
100.6301				 99.1319				
2.41%
3.01%
-2.42%
-0.03%
Смесен - балансиран
79.4314				 78.2488				
0.18%
2.30%
-4.70%
-6.60%
													
фонд в облигаци
1.33236				 1.32970				
0.56%
0.69%
5.88%
5.70%
Смесен - балансиран
1.11387				 1.10721				
1.47%
3.77%
3.03%
2.05%
фонд в акции
0.79549				 0.78367				
3.09%
7.93%
1.99%
-4.75%
Смесен - консервативен 0.76079				 0.75623				
0.75%
2.85%
3.54%
-9.12%
Смесен - консервативен 1.05905				 1.05588				
0.22%
0.34%
2.94%
3.27%

06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008

12.11.2007
12.11.2007

14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 26.01.2011 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.

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

Код
Купува
Code
Buy
USD
1,367000
GBP
0,864670
JPY 112,690000
CHF
1,288400
NOK
7,857900
SEK
8,910500
CAD
1,364300
AUD
1,377800
HUF 274,700000
CZK
24,170000
RUB 40,667700
PLN
3,869800

Продава
Sell
1,367200
0,864750
112,710000
1,288600
7,861000
8,913300
1,364800
1,378200
274,860000
24,186000
40,688000
3,871800

Hай-висока
High
1,368700
0,864930
112,830000
1,298700
7,897800
8,980000
1,365300
1,378200
275,580000
24,368000
40,749700
3,878900

Hай-ниска
Low
1,357300
0,852880
111,830000
1,282700
7,847400
8,902800
1,350600
1,364800
273,760000
24,129000
40,437400
3,862800

Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 26.01.2011 г.

04.01.2007
25.06.2007
01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009

101.4013				
105.2843				
86.9470				
125.3873				
94.0693				
108.1358		
108.4612		
0.0000		
0.0000		

2.57%
2.08%
4.29%
0.54%
-0.40%
0.45%
N/A

6.26%
5.36%
9.03%
0.36%
1.71%
0.34%
N/A

-1.93%
-4.22%
-3.28%
8.32%
3.02%
5.63%
N/A

0.37%
1.16%
-1.02%
7.23%
-1.93%
5.30%
N/A

07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010

Смесен - балансиран

5.0350 				

4.12%

7.56%

2.37%***

5.24%

08.07.1999

1.0064 				

7.58%

13.06%

-3.21%***

0.54%

01.06.2009

Фонд на паричен пазар 10.0244				 0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
Смесен - балансиран
18.5707 				 18.4411 				
5.29%
7.07%
-0.33%
10.31%
фонд в акции
11.6226				 11.4610 				
7.34%
9.18%
-3.19%
2.89%
													
фонд в акции
1.1543 				 1.1372 				
1.44%
10.38%
-13.91%
1.20%
фонд в акции
0.8730 				 0.8601				
3.85%
17.72%
17.47%
-3.43%
фонд в акции
1.1171 				 1.1006				
2.87%
10.08%
21.05%
3.06%
до 100 000 лв.		
над 100 000 лв.										
фонд в облигаци
132.0183		
131.8209		 131.5578				
-0.07%
3.16%
4.07%
5.97%
Смесен - балансиран
14.6547		
14.6547		 14.5096				
2.34%
8.09%
-2.37%
2.31%
фонд в акции
0.7922		
0.7845		 0.7767				
2.96%
15.09%
5.53%
-5.20%
													
Смесен - балансиран 834.1737				 827.9330				
1.65%
3.76%
5.93%
-6.18%
фонд в акции
748.2391				 742.6413				
1.63%
4.29%
4.51%
-9.34%
													
фонд в облигаци
11.5904				 11.5904				
0.42%
0.94%
6.06%
3.00%
Смесен - балансиран 128.6503				 128.6503				
3.19%
4.98%
8.13%
3.26%
фонд в акции
7.6541				 7.6541				
5.96%
10.04%
10.23%
-5.22%
фонд в акции
10.5786				 10.5786				
1.67%
3.09%
4.96%
2.87%
											
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
0.5848		
0.5819		 0.5790				
3.41%
8.54%
10.56%
-15.65%
Смесен - балансиран
0.7771		
0.7744		 0.7717				
1.95%
3.66%
3.79%
-7.72%
Смесен - консервативен 1.0157		
1.0142		 1.0127				
0.69%
0.93%
4.87%
0.44%
до 50 000 лв / 40000 USD		
над 50 000 лв / 40000 USD										
Фонд на паричен пазар 1.2898		
1.2879		
1.2860			
0.41%
0.11%
6.05%
5.34%
фонд в облигаци
1.3092		
1.3053		
1.3014			
0.27%
0.69%
6.21%
5.63%
Смесен - балансиран
0.8771		
0.8736		
0.8701			
0.74%
2.67%
0.89%
-2.74%
фонд в акции
0.6490		
0.6458		
0.6426			
1.65%
4.84%
-3.80%
-8.60%
Смесен - балансиран
0.7337		
0.7308		
0.7279			
1.73%
3.83%
-3.87%
-10.07%
Фонд на паричен пазар												
0.0000		
0.0000		
0.0000			
N/A
N/A
N/A
N/A
1.0523		
1.0512		
0.9986			
N/A
N/A
N/A
N/A

01.06.2010
28.09.2004
05.01.2006

до 100 000 лв
1.0190

Разлика
Difference
0
-0,00354
-0,01402
-0,01034
0,01380
-0,00448
-0,00100
-0,00032
-0,02771
-0,00274
-0,00510
-0,03112
0,00170
-0,00170
-0,01945
0,00000
0,00590
-0,00160
0,00000
0,00079
-0,00791
-0,00261
0,01107
0,00374
-0,00496
0,00195
0,00645
0,00000
0,01119
-0,00161
-0,00895
-0,01382
-0,00265
-0,00432
-36,07000

20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007

Смесен - балансиран
102.4205				
Смесен - балансиран
106.3425				
фонд в акции
88.2610				
Фонд на паричен пазар 125.3873				
Смесен - консервативен 94.4468				
Смесен - консервативен108.5697		
108.4612		
фонд в акции
101.9107		
100.9017		

фонд в акции

Код
За
Стойност
Code
For
Rate
EUR
1
1,96
AUD
1
1,42512
BRL
10
8,60311
CAD
1
1,43864
CHF
1
1,51956
CNY
10
2,18533
CZK
100
8,07460
DKK
10
2,62390
GBP
1
2,26894
HKD
10
1,84570
HRK
10
2,63970
HUF
1000
7,10642
IDR
10000
1,58935
ILS
10
3,97615
INR
100
3,13919
ISK			
JPY
100
1,74503
KRW
1000
1,28255
LTL
10
5,66448
LVL
1
2,78291
MXN
10
1,18828
MYR
10
4,70876
NOK
10
2,49214
NZD
1
1,09816
PHP
100
3,22616
PLN
10
5,04665
RON
10
4,59061
RUB
100
4,82683
SEK
10
2,19574
SGD
1
1,12133
THB
100
4,64568
TRY
10
9,18489
USD
1
1,43853
ZAR
10
2,03594
XAU
1
1907,64000

▶ Валути спрямо евро
Начало на публ.
предлагане

Смесен - балансиран
5.0455
5.0707
5.2473
5.0455		
4.9446			
1.85%
15.59%
2.42%
-20.31%
фонд в акции
7.5138
7.5514
7.8144
7.5138		
7.3635			
-0.61%
13.99%
9.06%
-9.06%
фонд в акции
10.1883
10.3411
10.5958
0.0000		
0.0000			
0.07%
0.09%
1.19%
1.40%
													
фонд в акции
2.3102				 2.3102				
4.07%
29.31%
-8.04%
-51.87%
Смесен - балансиран
2.7187				 2.7187				
4.43%
25.85%
-8.79%
-45.26%

5.0654 				

Валута
Currency
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)

Договорен фонд

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

ДФ “Общинска банка –
11.7398
11.6518
-0.07%
17.40%
15.10.2009 г.
Перспектива”
ДФ “Общинска банка –
15.10.2009 г.
11.8846
11.8252
-0.01%
18.85%
Балансиран”
Емисионната стойност е равна на нетната стойност на активите на един дял.* Цената се образува,
като НСА на дял се намали с разходите за обратно изкупуване.** Доходността от началото на публичното предлагане не се анюализира.***
Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на 21 и 24 януари 2011 г.
УД „Общинска банка Асет Мениджмънт” АД, 1000 София, общ. Оборище, ул. „Врабча” № 10, тел. за контакт +359 2 93 56 522, fax. +359 2 93 56 615, e-mail: mbam@municipalbank.bg, web: www.mbam.bg

от 100 001 до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.

1.0139

1.0114 		

Фонд на паричен пазар 1.1953				
1.1953			
0.34%
0.14%
4.04%
3.76%
Смесен - балансиран
1.0517			
до 90 дни		
над 90 дни		
0.71%
3.07%
4.19%
0.77%
				
1.0360		
1.0465						

10.05.2004
04.10.2006
23.11.2007
04.05.2006
17.12.2004
04.05.2006
09.05.2008
09.05.2008
30.01.2006
30.01.2005
30.01.2006
30.01.2009
25.06.2009
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

Смесен - балансиран
7.9952				
7.9952			
3.38%
8.67%
-4.20%
-4.46%
01.03.2006
фонд в акции
6.9446				
6.9446			
5.37%
8.56%
-1.69%
-7.16%
01.03.2006
фонд в акции
3.0411				
3.0411			
1.49%
13.36%
8.13%
-26.83%
05.04.2007
Смесен - консервативен 10.6257				
10.6257			
0.65%
2.09%
2.02%
2.90%
12.12.2008
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
0.7781
0.7743
0.7723
0.7666
0.7666
0.7704		
0.7513
1.17%
11.43%
2.30%
-5.52%
22.05.2006
фонд в акции
0.4421
0.4400
0.7723
0.4356
0.4356
0.4378		
0.4269
4.36%
13.70%
3.13%
-19.94%
02.05.2007
за поръчки до 250 000 евро		
за поръчки над 250 000 евро
Цена		
					
фонд в акции
112.0790		
110.7022		
109.8760			
-3.46%
N/A
N/A
N/A
03.05.2010
											
фонд в облигаци
315.0471				 314.1033				
0.36%
3.52%
0.48%
6.44%
17.11.2003
13.3051				 13.0430				
0.48%
3.39%
1.35%
5.47%
27.12.2005
Смесен - балансиран
12.1848				 11.8264				
1.14%
6.15%
-0.22%
3.56%
27.12.2005
фонд в акции
9.0100				 8.7450				
2.44%
11.45%
4.36%
-2.32%
07.09.2005
Смесен - балансиран 21.2844				 21.2844				
2.06%
4.56%
5.12%
1.90%
08.10.2007
													
фонд в акции
6.7957				 6.7617				
-2.21%
5.93%
1.40%
-10.04%
01.06.2007
Смесен - балансиран
8.1834				 8.1425				
-2.80%
6.07%
1.59%
-5.34%
01.06.2007
фонд в облигаци
11.8888				 11.8592				
0.19%
1.45%
9.38%
5.16%
04.09.2007
													
фонд в акции
1.2597				 1.2345				
3.01%
5.42%
2.72%
5.44%
18.09.2006
Смесен - балансиран
1.1182				 1.1070				
2.71%
5.04%
6.11%
4.35%
10.06.2008
Източник: БАУД (www.baud.bg)

Нетна стойност
Емисионна
Цена при
на активите на
стойност
обратно
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 26/01/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,297974
€ 1,323933
€ 1,291484
ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес
€ 0,963226
€ 0,982491
€ 0,958410
Фонд на фондовете
ОТП - Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции
€ 0,892739
€ 0,910594
€ 0,888275
от развиващи се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 21/01/2011 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 26/01/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,152417 лв.
1,152417 лв.
1,152417 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 26/01/2011 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

www.sentinel-am.bg
тел. 02/ 980 14 26

Стойност за един дял 25.01.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0517 лв.

Сентинел - Рапид

1,1953 лв.

Цена на обр. изк.
до 90 дни

над 90 дни

1.0360 лв.

1.0465 лв.

1,1953 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
0,71 %

4,19 %

0,34 %

4,04 %

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 24 януари 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 26.01.2011 г.
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
13.2855
12.1669
8.9967
315.6762
N/A
12.1251
8.9658
Ти Би Ай Комфорт
317.2491
13.1740
N/A
8.9216
Ти Би Ай Хармония
317.2491
13.1740
12.0654
N/A
Ти Би Ай Динамик
Цените са в лева и са валидни за поръчки, подадени предишния работен ден. Разходите за емитиране на една акция или
един дял са включени в горепосочените цени.
Цената на обратно изкупуване на една акция/един дял на съответния фонд, от който е прехвърлянето е равна на Нетната стойност на активите на една акция или на един дял на този фонд.
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пазари 17
Регионални
индекси
Нов ръст за водещия индекс у нас

Sofix: 391.83

+1.17%

Втори пореден скок на сръбския пазар

BELEX15: 749.21

+0.86%

Македонският индекс отчете растеж

MBI 10: 2594

+1.38%

Инвестиция

Акция на деня

9.8%

“Актив Пропъртис” АДСИЦ
▶ Фондът е променил статута на 21 дка до летище
Пловдив. По този начин
дружеството е постигнало
смяна на статута на общо
96.757 дка в района на аерогарата. По план върху площите ще може да се изграждат
складове за промишлени
стоки.

Стока на деня

Световни
индекси
Германският индекс спадна в края на
сесията

DAX: 7 059

-0.17%
Американският пазар отвори със спад

Dow Jones: 11 918

▶ поскъпнаха книжата
на фонда за имоти
“Парк” АДСИЦ, след
като по позицията
преминаха над 410 хил.
акции

-0.52%

Технологичният индекс беше на минус

Nadsaq: 2 702

-0.54%

Какао
▶ Фючърсите на
какаото продължиха
да поскъпват и вчера
набраха 9.1% ръст за
последния месец, което
отреди на суровината
второто място за
най-доходоносна
инвестиция след
памука

Спад на деня

2.5%
▶ спадна цената на
природния газ, което е
най-големият дневен
спад на енергийната
суровина за последните
два месеца

Златото се понижи до тримесечно дъно
Ценният метал се
понижи с 1.7% до
1321.90 USD/тр. у. на
борсата в Ню Йорк
Златото се понижи до тримесечно дъно след спад
от 1.7% до 1321.90 USD
за унция на борсата в Ню
Йорк. Според Bloomberg
антирекордът е следствие
предимно на заниженото
хеджиране, както и на общия спад в притежанията
на продукти, ползвани като
форма за запазване на инвестициите при инфлация.
Анализатори на консултантската компания LGT
Capital Management коментират пред агенцията, че
понижението на златото се
корени в по-ниските нива
на рисково обезопасяване
сред Европейската инвестиционна общност. Краткосрочно ориентираните
инвеститори понижават
дългите си позиции в злато,
твърдят анализаторите
Тренд

Златото отбеляза скок от
около 30% миналата година,

подкрепяно до голяма степен от политиката на много
правителства да харчат цели
състояния в опити да помогнат на възстановяването на
пазарите с поддържането на
ниски лихвени проценти.
Друг благоприятен за цената
на луксозния метал фактор
през 2010 г. бяха проблемите
с държавния дълг в редица
европейски страни.
Анкета

По данни от тримесечно запитване сред абонатите на
Bloomberg, инвеститорите
по света придобиват все
по-оптимистичен поглед
върху икономическите условия, като тези инвеститори, които биха занижили
притежанията си на скъпия
метал, са два пъти повече от
тези, които по-скоро биха
си го купили.
Нещо повече - над 500 от
общо 1000 експерти, анкетирани между 20 и 24 януари,
са на мнение, че пазарът на
злато е балон, чието пукане
е въпрос на време.
Тенденции

Все пак някои анализатори

▶ След последния спад цената на златото с доставка през февруари регистрира най-ниската си стойност от
27 октомври насам 
снимка bloomberg

виждат шанс за растеж в
цената на метала в дългосрочен план. Икономистът
в National Australia Bank
Ltd. Бен Уестмор смята, че

съществуват редица фактори, говорещи за позитивна
промяна в цената на златото в един по-дългосрочен
етап. Такива са страховете

от инфлация, търсенето на
бижута или възможното
възобновяване на слабостта
на долара. Понижението
на златото “изглежда ка-

то резултат от повишени
икономически резултати”,
сподели анализаторът в интервю с Bloomberg.

Добромир Цольов

Петролът се срива
за шести ден поред
25.01.2011 г.

25.01.2011 г.

25,1400

25,0192

3967,1787

396,7933

24,1731

3 927,8997

389,0130

31,8084

31,6555

3392,6707

102,0000

30,59

3359,08

100

117,8740

117,3073

1228,8023

89,2194

113,34

1216,64

87,47

20,8189

20,7188

1728,3322

106,6082

20,02

1711,22

104,52

36,9627

36,7850

3815,0687

0,0000

35,54

3777,3

0

31,4513

31,3001

982,6811

0,0000

30,24

972,95

0

32,7650

32,6075

1525,6252

102,0000

31,5

1510,52

100

27,0345

26,9045

1457,5916

149,8929

25,99

1443,16

146,95

40,8984

40,6989

1448,4229

0,0000

39,9

1441,22

0

44,5373

44,3200

1793,8811

0,0000

43,45

1784,96

0

не се
предлага
не се
предлага

15,9616

1228,1271

15,88

1222,02

27,6723

1233,5989

не се
предлага
не се
предлага

27,53

1227,46

не се
предлага
не се
предлага

147,1900

146,4720

1541,6535

148,5339

143,6

1533,98

147,06

134,4308

133,7750

1194,6234

0,0000

131,15

1188,68

0

Вчера суровият петрол с доставка през март на борсата
в Ню Йорк поевтиня шести
пореден ден - този път до ниво, невиждано през последните осем седмици. Цената
му в определен момент се
понижи с 1.8% до 86.30 USD
за барел, най-ниската й стойност от 2 декември насам.
Bloomberg обяснява спада
с две причини, първата от
които оказа своето негативно
въздействие още в предходния ден - готовността на
ОПЕК да увеличи достав-

ките на ценната суровина,
в случай че очакванията за
ръст в тазгодишното търсене
на нефт се оправдаят.
Втората причина се състои в прогнозата на медията
за повишаване на американските петролни запаси
през миналата седмица с
1.25 млн. барела. Резултатът за седмицата преди нея
възлизаше на 335.7 млн.
барела. Официалните данни
ще бъдат обявени днес от
Американската енергийна
агенция.
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МВФ завиши прогнозата
си за световния икономически
ръст до 4.4% тази година

ЕБВР: Инфлацията
в Източна Европа
е заплаха за
възстановяването
Банката предупреждава, че правителствените мерки в страни
като България излагат
на риск доверието на
инвеститорите

САЩ и Германия са
основните двигатели
на възстановяването
сред развитите страни
Международният валутен фонд (МВФ) завиши
прогнозата си за световния
икономически ръст през
тази година от 4.2 на 4.4%.
Повод за оптимизма на
фонда са гласуваните от
САЩ намаления на данъците и доброто представяне
на развиващите се страни.
Удължаване на данъчните
облекчения в САЩ с две години, както и подновените
помощи за безработни ще
помогнат за нарастването на
американската икономика с
3% през тази година - найбързият растеж сред страните от Г-7. Въпреки това
фондът предупреждава, че
мерките може да доведат до
увеличаване на бюджетния
дефицит в САЩ до 10.75%
от БВП.
Нагоре, нагоре

За следващата година фондът запазва непроменена
прогнозата си за световния
икономически ръст на 4.5%.
В същото време финансовата институция завиши

▶Управляваният от Доминик Строс-Кан Международен валутен фонд запази
прогнозата си за икономическия ръст в еврозоната тази година на ниво 1.5%
снимка bloomberg

очакванията си и за постигнатото развитие през
миналата година до 5%,
което е най-високият ръст
от 2007 г.
Мотори
на развитието

САЩ и Германия са основните двигатели на възстановяването сред развитите
страни. Въпреки това тем-

път на растежа няма да е
достатъчен за чувствително
понижаване на безработицата, очакват експертите на
фонда. Прогнозата за еврозоната остава непроменена
- 1.5% през 2011 г., и намалява до 1.7% за следващата
година.
Предупреждение

МВФ предупреждава, че

страните от еврозоната
трябва да създадат подробен план за действие, за
да предпазят разпространението на дълговата криза в съюза. Развиващите
се страни от региона пък
трябва да следят внимателно за появата на ценови
балони при активите заради непрекъснато растящата
инфлация.

Икономическото възстановяване в Източна Европа
и Централна Азия е под
заплаха заради ръста на инфлацията в световен мащаб,
което може да породи ускорено увеличаване на лихвените проценти, посочват
от Европейската банка за
възстановяване и развитие
(ЕБВР), цитирана от агенция Bloomberg. Финансовата институция завиши прогнозата си за икономическия
ръст през 2011 г. в 30 държави, в които инвестира, от
4.1% през октомври до 4.2%
сега. Оценката на ЕБВР за
постигнатия през миналата
година ръст е 4.2%.
Намесата на
централните банки

Рискът прогнозата за тази година да не се сбъдне
става все по-реален, посочват от ЕБВР. Централните
банки в целия свят са все
по-притеснени от размера
на инфлацията в момент,

когато световната икономика набира скорост, а цените
на храните и петрола растат.
Унгария, Сърбия и Полша вече вдигнаха лихвите
като мярка за справяне с
инфлацията. Русия също
може да ги последва, съобщи миналата седмица
заместник-управителят на
Централната банка на Русия
Алексей Улюкаев.
Риск за инвестициите

Според ЕБВР инвеститорското доверие е застрашено
от правителствените мерки
в някои страни, като Унгария, Полша и България,
които вече обявиха пенсионни реформи, с които отслабват ролята на пенсионните
фондове. “Значителните”
банкови данъци, въведени
в Унгария и обмисляни в
Румъния, са допълнителни
пречки за инвестициите.
Разпространението на
дълговата криза в Европа,
която вече удари Гърция и
Ирландия, също поставя
риск пред ръста в развиващите се европейски страни. Ако кризата не бъде
спряна, може да се стигне
до спиране на инвестиции
и капиталови потоци към
региона, което ще се отрази
негативно на ръста.

Корпоративни съобщения и обяви на държавни институции

Цена за публикация: 0.66
лв./колон мм/ без ДДС

За допълнителна информация и заявки:
тел.02/4395 853, e-mail: reklama@pari.bg
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Корпоративни
съобщения и обяви
на държавни институции

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни
позиции на българската икономика”

КО

I. На основание Заповед № 34/21.01. 2011 г. на Областен управител на Област Враца
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна държавна собственост, представляващ: два гаража, масивна конструкция,
със застроена площ 58,00 кв.м, с предназначение: за стопанска дейност,
при начална наемна /месечна/ тръжна цена 161,00 лв. без ДДС.
II. На основание Заповед № 33/21.01. 2011 г. на Областен управител на Област Враца
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна държавна
собственост, представляващ: помещение № 4 с полезна площ 52,80 кв.м,
разположено на първи етаж от три етажна Административно-производствена сграда, с предназначение: за стопанска дейност, при начална
наемна /месечна/ тръжна цена 161,00 лв. без ДДС.
Имотите са разположени в УПИ III, пл. № 1371 в кв. по плана на гр. Мездра,
одобрен със Заповед № 111/20.02.1989 г. на Кмета на Община Мездра, с адрес:
ул. „Александър Стамболийски” № 81, гр. Мездра.
Търговете ще се проведат в сградата на Областна администрация
– Враца, гр. Враца, бул. „Демокрация” № 1, в заседателната зала на ІV етаж
на 17.02.2011 г., в следния ред: обявения със Заповед № 34/21.01. 2011 г. на Областен управител на Област Враца от 10:00 часа, обявения със Заповед №
33/21.01. 2011 г. на Областен управител на Област Враца от 11:00 часа.
Оглед на имотите могат да се извършват на място всеки работен
ден от 9,30 часа до 16,30 часа в периода от 26.01.2011 г. до 16.02.2011 г.
включително.
Тръжните документи са на стойност 30,00 лв. с ДДС и се предлагат
за закупуване всеки работен ден от 09,30 часа до 16,30 часа в периода от
26.01.2011 г. до 16.02.2011 г. включително, в сградата на Областна администрация – Враца, бул. „Демокрация” № , ет. 1 стая 101.
Заявленията за участие и ценовите предложения от кандидатите ще
се приемат в сградата на Областна администрация - Враца, етаж І, стая
№ 101 до 16:30 часа на 16.02.2011 г.
Депозит, на стойност 50% от началната тръжна цена на имота, който
ще се отдава под наем, а именно: за търга обявен със Заповед № 34/21.01.
2011 г. на Областен управител на Област Враца в размер на 96,60 лв. с
включено ДДС, за търга обявен със Заповед № 33/21.01. 2011 г. на Областен
управител на Област Враца в размер на 96,60 лв. с включено ДДС, се внася
по банков път по набирателната сметка на Областна администрация
– Враца при ОББ АД клон Враца IBAN BG94UBBS80023300120635.
Имотът се отдава под наем за срок от 3 /три/ години.
До търга се допускат лица, внесли депозит, закупили тръжни документи
и подали заявление за участие в търга.

Я

ОБЯВЯВАМ

Съветът на директорите на УД „Елана Фонд Мениджъмт” АД
уведомява притежателите на дялове и инвеститорите, че в изпълнение на чл. 191 от ЗППЦК, е предоставило пред КФН и БФБ Тримесечен финансов отчет и допълнителна информация към отчета към 31.12.2010 г.
на: ДФ „Елана Балансиран Евро Фонд”,ДФ „Елана Балансиран $ Фонд”,ДФ
„Елана Фонд Паричен Пазар”,ДФ „Елана Долар Фонд”,ДФ „Елана Еврофонд” и ДФ „Елана Глобален Фонд Акции”. Всеки желаещ да се запознае
със съдържанието на отчетите може да направи това всеки работен
ден от 8:30 до 16:00 часа, на адреса за кореспонденция - гр. София, бул.
България 49, БЦ „Витоша”, ет.6-7, както и в инвестиционния център
на ЕЛАНА на ул. „Г.С.Раковски” № 96.

РИ

Областен управител на Област Враца

РЕН

Л
ТНА БЪ

ГА

PROJECT BG161РО003 – 4.2.01-0001, “PROMOTION OF THE
INTERNATIONALIZATION
OF THE BULGARIAN ENTERPRISES”
Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001, „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”
This project is financed by the European fund for regional development through an
Operational programme “Development of the competitiveness
of the Bulgarian economy” 2007 – 2013
Този проект е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007 – 2013
ИАНМСП организира българско национално участие във „Forum of Small and
Medium Enterprises”, който ще се проведе в периода 25 – 28 май 2011 г., в Международния изложбен център „Moldexpo” в Кишинев, Молдова
Краен срок за заявка на участие – 18 февруари 2011 г.
За допълнителна информация посетете интернет страницата на ИАНМСП –
www.sme.government.bg
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на документа се носи от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и при никакви обстоятелства не може
да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския
съюз или Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4; чл. 31, ал. 1и ал. 3, чл.
32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете
и конкурсите в изпълнение на Решение № 11 от 26 април 2007 г. на Общински съвет – Търговище и Заповед № З-01-4/05.01.2011 г. на кмета на
Общината
ОБЯВЯВА
Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски
дружества, който се използва за стопански цели, представляващ (УП)
имот 8-7, кв. 1 с. Г. Соколово, общ. Търговище с площ 9 515 кв.м. и построени в него сграда със ЗП 130 кв.м. и пристройка със ЗП 100 кв.м.
1. Условия на търга:
1.1. Начална тръжна цена 26 000 лева (без ДДС). Достигнатата на тър-

Съветът на директорите на ИД ”ЕЛАНА Високодоходен Фонд” АД на
основание чл. 191 от ЗППЦК, съобщава на всички заинтересовани лица,
че е предоставил пред КФН и БФБ, Тримесечен финансов отчет на Дружеството и допълнителна информация към отчета към 31.12.2010 г. на
Дружеството. Всеки желаещ да се запознае със съдържанието на отчета
може да направи това всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа, на адреса за
кореспонденция - гр. София, бул. България 49, БЦ „Витоша”, ет.6-7, както и
в инвестиционния център на ЕЛАНА на ул. „Г.С.Раковски” № 96.
ОБЯВА
На основание чл.20 от Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТС за условията и
реда за утвървдаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, в изпълнение на решение № 369 по протокол № 29 от заседание на Общински съвет
– Антон проведено на 20.10. 2010 г. и Заповед № 17/20.01.2011 г. на кмета на
Община Антон
ОБЩИНА АНТОН
открива конкурс
за възлагане на обществен превоз на пътници
Предмет на конкурса – Възлагане на Обществен превоз на пътници
по утвърдени маршрутни разписания на автобусна линия от Републиканската схема съгласно маршрутни разписания с № 23101, 23102, 23104,
23105, 23106, 23201, 23103, за срок от 5 /пет / години, считано от датата на
сключване на договор за възлагане на обществен превоз на пътници.
В конкурса могат да участват всички, които притежават валидна Лицензия за извършване на обществен превоз на пътници.
Документация за участие се получава всеки ден от 8,00 – 17,00 часа от
27.01.2011 г. до 28.02.2011 година включително срещу 50.00 /петдесет/
лева, платими в касата на Община Антон.
Предложенията се подават на адрес: Община Антон, с. Антон,
пл.”Съединение” N 1, до 28.02.2011г.-включително, в деловодството на
Общината.
Предложението се представя от участника или негов упълномощен
представител в запечатан непрозрачен плик, с надпис върху него: ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ
ПО АВТОБУСНА ЛИНИЯ СОФИЯ – АНТОН И АНТОН - СОФИЯ
Конкурсът ще се проведе в Заседателната зала на Община Антон на
07.03.2011 от 11.00 часа, в читалище “Хр. Ботев “с.Антон
За допълнителна информация: Община Антон, с. Антон; 071862300,
071862230

га цена се облага с ДДС.
1.2. Стъпка за наддаване – 2 000 лева
1.3. Депозит за участие – 10% от началната тръжна цена на имота,
който се превежда по банкова сметка IBAN, BG62UBBS80023300143230, BIC
код на банка ОББ – АД клон Търговище UBBSBGSF до 22.ІІ.2011 г.
1.4. Цена на тръжната документация – 200 лева (без ДДС) платими в
касата на Общината. Получава се в стая 75 на Общината.
1.5. Срок за закупуване на тръжната документация – 16 ч. на 21.ІІ.2011 г.
1.6. Срок за подаване на предложенията – до 16 ч. на 22.ІІ.2011 г. в ЦАО.
1.7. Оглед на обекта – всеки работен ден след закупуване на тръжните
документи.
1.8. Търгът ще се проведе на 23.ІІ.2011 г. от 14,00 ч. в зала № 74 на Общината.
За допълнителна информация тел. 0601/68-734
или стая 75 на Общината

Сряда 26 януари 2011 pari.bg

Технологии 19

Facebook налага платформата си
за покупка на виртуална валута

Компанията ще удържа 30% от всяко разплащане в игрите, което
може да стане вторият й най-голям източник на приходи
От 1 юли всички разплащания в игрите във
Facebook ще стават през
унифицираната система
Facebook Credits, а компанията ще удържа 30% от
всяка транзакция, съобщиха от компанията. Оттам
обаче не уточняват дали
разработчиците на игрите
ще са принудени да използват само и единствено
партньорите на Facebook и
техните платформи, приключвайки досегашните
си методи за разплащане, или трябва да добавят
Facebook Credits към опциите за разплащане. В САЩ
купуването на кредити става с кредитна карта или
мобилен телефон.
Дългоочакван ход

Още с интегрирането на
кредитите - виртуална унифицирана валута, Facebook
разкри интереса си за дял
от все по-бурно развиващия
се пазар на онлайн игрите,
базирани на платформата му. Най-големият гейм
разработчик на игри за
социалната мрежа - Zynga,
отчете приходи от 500 млн.
USD за изминалата година.
Те, както и конкурентните им Playfish, CrowdStar,
Digital Chocolate, PopCap
и Arkadium вече са интегрирали системата с кредитите като алтернатива
за разплащане. Според
компанията за мониторинг на социалните мрежи
InsideNetwork промяната
ще донесе на Facebook над
50 млн. USD печалба на
месец от комисиони.
Крайна цел

В момента системата се
използва в над 350 апли-

кации от 150 разработчика, които представляват
70% от пазара за виртуални стоки. InsideNetwork
прогнозират, че крайната
цел на Facebook е да изнесе Credits системата извън
зоната на социалния сайт и
тя да бъде достъпна за потребителите за пазаруване
на виртуални стоки. Ако

Facebook определят кредит
системата като ексклузивна (компаниите ще запазят
имената на използваните
до момента игрови валути,
като YoCash или Godfather
Points, но те ще може да
бъдат купувани само с кредити), разплащанията по
игрите ще се превърнат
във втория най-голям из-

точник на доходи на сайта
след рекламите.
Тревога

Много от малките разработчици на игри се развълнуваха от новината и
започнаха да критикуват
хода на социалната мрежа. Според тях системата
е неприложима за крос

платформените заглавия, които се използват
както на сайта, така и в
апликации за мобилни
устройства за достъп до
едно и също съдържание.
Според тях решението на
Facebook ще ги доведе до
рязък спад в печалбите, а
някои до фалит, което ще
се използва от големите

гейм компании да ги закупят. Силни критики бяха
отправени и срещу обявенaтa от Facebook комисиона от 30%. По думите
им тя варира от 8 до 10%
в онлайн средите, като налагането на максималната
й стойност не е стандарт за
индустрията.
Георги Панайотов

Експерти очакват ръст в наемането на виртуални сървъри тази година
Вниманието на потребителите ще е насочено към облачните
услуги, сигурността и
мобилността

▶Услугата “споделен хостинг” ще остане най-предпочитаният метод
за поддръжка на страници
Снимки bloomberg

Секторът на хостинг услугите ще отбележи ръст през
настоящата година заради
налагането на интернет като все по-важна платформа
за бизнес. Това се казва в
анализ на хостинг компанията "СуперХостинг.БГ" за
движението на пазара през
2011 г. В него са откроени
някои от сферите, в които
развитието ще е най-забележимо, като виртуализацията на сървъри посредством
“облачните” технологии,
увеличаване на търсенето
на домейните “.eu” и увеличаване на броя хора, ползващи мрежата през мобилни
устройства.

Виртуализация

Според управителите на
фирмата Любомир Русанов и
Методи Дреновски през 2011
г. ще се забележи ръст на наемането на виртуални вместо
физически сървъри, а много
компании ще се откажат от
закупуването на собствени
машини. Това от своя страна
ще намали разходите за поддръжка на ИТ инфраструктурата и би трябвало да улесни
компаниите в стартирането
на бизнес или разширяването
на дейността им. Отделно
от фирмата смятат, че услугата “споделен хостинг”,
при която клиентите плащат
само за част от сървъра, на
който се намира техният уебсайт, ще продължи да бъде
най-предпочитаният метод
за поддръжка на страници.
Самото създаване на сайтове ще става все по-лесно
благодарение на платфор-

ми за администриране като
Wordpress.
Увеличен трафик

Хостинг компанията очаква
достъпът до интернет през
мобилни устройства да продължи да отчита ръст главно
поради бързото развитие на
най-популярните операционни системи за смартфони,
на приложения за тях, както и от ръста на пазара на
таблети. До известна степен
това ще повлияе и върху
работата на хостинг доставчиците, доколкото възможността потребителите
да влизат в интернет в движение ще увеличи трафика
към сайтовете, се казва още
в анализа. Интересът към
защитата ще остане все така
силен, изразявайки се главно
в повишено търсене на сертификати за сигурност.
Пламен Димитров
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83.93
▶ процента от всички изплатени обезщетения в общото застраховане са по
претенции на автомобилните полици „Каско” и „Гражданска отговорност”.
Обезщетенията за двете застраховки са на обща стойност 526.5 млн. лв.

Приходите в застраховането
падат по-бързо от обезщетенията
Изплатените претенции са се понижили с 1.8%, а премиите са
намалели с 4.4%

Приходите в общото застраховане се понижават
с по-бързи темпове от
свиването на изплатените обезщетения в сектора,
показват последните данни
на Комисията за финансов надзор за състоянието
на застрахователния пазар през 11-те месеца на
миналата година. Според
данните на финансовия регулатор за периода януари
- ноември миналата година
дружествата в общото застраховане са събрали 1.2
млрд. лв. премиен приход,
което е с 4.4% по-малко
спрямо съпоставимия период на 2009 г. В абсолютна стойност приходите на
дружествата са намалели
с 55.72 млн. лв. В същото
време изплатените обезщетения от компаниите за
единадесетте месеца на
миналата година са 627.3
млн. лв., което е спад от
1.8% на годишна база.
Понижения
при „Каско”

Полицата с най-голям дял
в премийния приход на
компаниите в общото застраховане - автомобилната „Каско”, е с основна
тежест при спада на премиите на целия пазар. Наймного са и изплатените
обезщетения по полицата,
като в края на ноември
претенциите по „Каско” са
50.8% от всички обезщетения в общото застраховане.
И по този показател, както
и при събраните премии
се наблюдава спад, но в
процентно и номинално
изражение плащанията
се понижават по-бавно от
приходите, които постъпват в компаниите от „Каско”. Според данните на
КФН приходите от автомобилната застраховка в края
на ноември миналата година са 454.6 млн. лв., което
е понижение от 17.7% на
годишна база. В абсолютна стойност приходите от
„Каско” са намалели с 97.6
млн. лв. Основната причина за голямото понижение
на приходите от полицата е
силният спад в продажбите
на нови автомобили. Не
липсва и отказ от подно-

▶ Над 520 млн. лв. са изплатените обезщетения по автомобилните застраховки в края на ноември 2010 г.

вяване на застраховката
заради кризата, намалелите доходи на населението
и свитото потребление,
коментират от бранша. Дори и всички съществуващи
полици да подновят, когато
един автомобил е по-стар,
съвсем резонно по-ниска е
и премията по застраховката, което мигновено се
отчита и в резултатите за
приходите.
В същото време спадът
при изплатени обезщетения е по-малък от понижението на премиите.
Претенциите към общозастрахователните компании
по „Каско” са се свили с
15.2% и за януари - ноември миналата година
са 318.6 млн. лв. Понижението като абсолютна
стойност е 57.2 млн. лв.

По-бавният темп на свиването на изплатените обезщетения спрямо приходите чисто математически би
трябвало да донесе загуба.
Мениджъри на застрахователни компании неведнъж
са обяснявали, че немалка
част от плащанията особено при автомобилните
полици са вследствие на
застрахователни измами.
Различни данни потвърждават твърдението им, като
оценяват застрахователните измами на около 100
млн. лв. От дружествата
твърдят, че застрахователните измами вече са за все
по-големи суми, тъй като
се крадат по-скъпи коли.
Освен това и услугите по
ремонта на един автомобил са се повишили и това
също се изтъква като при-

Застрахователните
измами вече са
за все по-големи
суми, тъй като се
крадат по-скъпи
коли, твърдят от
дружествата
чина за повече плащания,
или в случая за по-малкия
спад на обезщетенията
спрямо приходите.
Движеща сила

Заради кризата и задължителния характер в движеща сила за общозастрахователния пазар у нас се
превърна автомобилната
„Гражданска отговорност”,

тъй като заради свитите
доходи клиентите предпочитат да застраховат найнеобходимото. За разлика
от „Каско” задължителната
автомобилна застраховка
отчита по-голям ръст на
приходите от повишението на изплатените обезщетения. За единадесетте
месеца на миналата година
приходите от „Гражданска
отговорност” са нараснали
с близо 19%, или 66 млн.
лв., до 418.2 млн. лв. Застрахователите обясняват
ръста най-вече с по-високите цени на полицата.
Изплатените обезщетения
по задължителната автомобилна полица са се повишили с 12.4% и в края на
ноември миналата година са
207.9 млн. лв. Като абсолютна стойност повишението

на изплатените претенции
е 22.9 млн. лв. При „Гражданска отговорност” обаче
статутът на плащанията е
малко по-особен, тъй като
плащанията може да се правят до 5 години след заявяване на щета. Най-често това
са големите обезщетения,
които се решават в съда.
Така, ако по действаща полица има претенция през
ноември 2010 г., плащането
може да бъде направено във
всеки момент до ноември
2014 г. и ще бъде отчетено, когато се направи. Така
може да се окаже, че и при
„Гражданската отговорност”
плащанията са с по-голям
ръст от този на приходите,
но финалното отчитане на
всяка полица е след въпросните пет години.
Атанас Христов
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Интервю Марк Антипов, управляващ директор „Развиващи се пазари”, Visa Европа

До 2015-а картовите плащания
ще надминат кешовите
В България обаче
повечето хора
продължават да
използват картите
основно за теглене на
пари
▶ Какви са плановете на
Visa Европа за експанзия
в България?

- България е много важен пазар за Visa Европа
по много причини. Приоритет за нас е да увеличим
броя на инсталираните
терминали, внедряването
на безконтактни карти, което ще разреши да развием
и мобилното разплащане.
Продължаваме работата
по предплатените карти,
изплащането на социалните плащания чрез карти,
както и привличане на хора, които не ползват карти,
към използването им. Ще
продължим да развиваме
и електронната търговия.
▶ Къде се намира България в сравнение с другите европейски държави,
как се използват картите тук и в другите
европейски страни?

- В Европа 1 от всеки 10 EUR е изхарчено
при плащане с карта. Във
Великобритания, която е
пример за зрял пазар, тази сума е 1 на 8 EUR, а в
България е 1 на всеки 45
EUR. Така че има огромен
потенциал за развитието
на картите в България.
Това е причината ние да
инвестираме тук.
Относно поведенческия
модел и навиците за използване няма съществена разлика. В България използват дебитните
и кредитните карти по
същия модел, както е в
другите пазари. Средната
стойност на операция в
България е същата, каквато е в другите държави.
Разликата е, че в България по-малък брой хора
притежават карти и помалко търговци приемат
карти. Тук си заслужава
усилието - да се поставят
повече терминали, където
да се приемат карти. В
момента те са 50 хил. в
цялата страна. Вероятно
има към 1 млн. търговци.
Много е ниско проникването на търговците, които
приемат карти. Във Великобритания например
80% от търговците имат
терминали и приемат карти. Тук се вижда разминаването.
▶ В България обаче
картите се използват
предимно за теглене
на пари. Причината е
липсата на достатъчно
терминали или просто
хората все още имат
повече доверие на кеша?

- В България повечето
хора използват картите за

В България
повечето
хора използват
картите за теглене на пари. Причината е комбинация от двете
неща - по-малко
терминали, а и
парите в брой са
приети като найудобния начин за
разплащане

Визитка
Кой е Марк
Антипов
▶ Марк Антипов е управляващ директор „Pазвиващи се пазари” във
Visa Европа и отговаря за Австрия, Белгия,
България, Кипър, Чехия,
Гърция, Унгария, Израел, Люксембург, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия,
Швейцария и Турция.
▶ Преди да се присъедини към Visa Европа, той
е изпълнявал длъжността директор на бизнес
звено в Burgundy Global
Ltd, специализирана
компания в областта
на IT решения за туристическата индустрия.
▶ Работил е на различни пазари, включително Италия, където е
бил част от Applied
Communications, компания, лидер на пазара на услуги за банкови карти, електронни
парични преводи (EFT),
системи и софтуер за
банкиране.
▶ Той владее пет езика
- английски, френски,
италиански, испански и
арабски.

теглене на пари. Причината е комбинация от двете
неща - по-малко терминали, а и парите в брой са
приети като най-удобния
начин за разплащане. Полагаме големи усилия за
образоване на търговците,
които да увеличат приемането на карти, защото
това е удобен начин на
плащане. След като няма навсякъде терминали,
хората са принудени да
плащат в брой.
▶ Може ли да прогнозирате кога в Европа и в
частност в България
всички плащания ще
преминат от кешови
към безконтактни?

- През 2010 бяхме 1 на 8
EUR, 1 от 5 ще бъде през
2015 г. и 1 от 2 EUR ще
бъде 2020 г. Тогава двата
вида плащания ще са 50
на 50 или картовите плащания ще надминат кешовите. Във Великобритания
и Норвегия обаче още сега
плащанията с карти са
много повече, отколкото
плащанията в брой. Реалистична задача за Visa е
през 2015 г. плащанията с
карта да са направени с 1
от всеки 5 похарчени евро.
Да не забравяме, че има
и други фирми и компании, които издават карти.
Ако се обединят всички,
2015 е годината, в която
картовите ще надминат
плащанията с пари в брой.
Голямата разлика ще се
предизвика от плащанията
с мобилните телефони.
▶ Искате да кажете, че
мобилните плащания
ще помогнат в борбата
с кеша ли?

- Да, мобилните плащания ще помогнат за поголяма разпространеност
на електронните разплащания.
▶ А как се развиват интернет разплащанията
в България?

- Наблюдаваме все пове-

50
▶ хил. търговци в
България имат ПОС
терминали за плащане
с карта
снимка боби тошев

че търговия по интернет,
особено от страна на търговците, които предлагат.
Началната база е ниска
все още, но ръстът е голям
- той е трицифрен, но точно заради малката база.
Много банки потвърждават сигурността с това,
че тя е верифицирана от
Visa и все повече потребители започват да ползват
картите си за плащане в
интернет.
Потвърдената сигурност
от Visa е система, която
осигурява допълнителна
сигурност чрез допълнителна парола. Това носи
по-голяма сигурност за
операциите. Това е изгодно и за картодържателите,

и за търговците, които
приемат плащането.
▶ В България си партнирате основно с банки.
Планирате ли да започнете да работите и с
небанкови финансови
институции?

- В европейски мащаб
има нова нормативна
правна уредба - директива за платежните разплащания. Тя беше приета в
България през 2010 г. Това
създаде нова категория
платежни институции. По
тази линия можем да работим с небанкови институции. Въпросът тук е, че
ние работим с финансови
институции, които са фи-

В Европа 1
от всеки 10
EUR е изхарчено
при плащане с
карта, докато в
България е 1 на
всеки 45
нансово регулирани.
▶ Visa Европа е сключила договор с Wireless
Dynamics. За какво точно е той, компанията
ще предлага нова услуга
или?

- Заедно с тази компания
от вчера ние пуснахме

една малка приставка на
iPhone - устройство за
безконтактни плащания.
Тя се закача на долната
страна на телефона и чрез
нея се създава сигурният
обмен на данни и целият
iPhone се превръща и в
карта за плащане на сметки. Приставката ще се
предоставя от банката на
клиента. Има приложение
за iPhone, което съхранява
транзакциите и историята
на плащането. Телефонът
се превръща в много интелигентна карта. Този
търговски продукт беше
обявен вчера, като преди това имаше пилотно
тестване.
Радослава Димитрова
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Транзакциите Cash Back се
увеличават всяко тримесечие
Картовите оператори коментираха, че все повече търговци искат да
присъединят услугата към нещата, които предлагат
Тегленето на пари от ПОС
терминал при плащане на
покупки навлиза все повече
на българския пазар. Услугата се предлага от картовите
оператори MasterCard и Visa,
които оперират у нас. И двете компании отчитат ръст
при транзакциите с услугата
Maestro Cash Back и Visa
Cash Back. Прогнозите на
мениджърите им са, че тази
услуга ще набира все по-голяма скорост. В България тя
се предлага от 18 търговски
обекта, от бензиностанции
и големи вериги като “Пикадили”, “Метро Кеш енд
Кери” и супермаркети “Фантастико”.
Новите
тенденции

От Visa дори определят, че
точно услугата Cash Back
ще бъде един от стълбовете,
на който ще заложат при развитието си в България през
тази година. А от MasterCard
коментираха, че увеличаването на броя на местата,
където услугата е на разположение, зависи изцяло от
желанието на търговците.
“Приемащите банки наблюдават увеличение в използването на Maestro Cash
Back”, заяви Мануел Алексе,
вицепрезидент “Развиващи
се пазари” в MasterCard
Europe.
По данните на Visa транзакциите Cash Back са се
увеличили с 252% през първата половина на миналата
година. Компанията обаче не
конкретизира базата, от която е направено процентното
изчисление. “Услугата все
повече навлиза в ежедневи-

Cash Back
е елегантен
начин
търговците да
се освободят
от скъпия кеш
и да запазят
лоялните си
клиенти. Всяко
тримесечие
има ръст на
транзакциите

Увеличаването
на броя на
местата, където
услугата е на
разположение,
зависи изцяло
от желанието на
търговците да
предлагат
Cash Back

Какво представлява Cash Back

Теглене на суми от � до �� лв.

Мануел Алексе,

Красимира Райчева,

вицепрезидент “Развиващи се
пазари” в MasterCard

ето на българите.
Всяко тримесечие наблюдаваме ръст на транзакциите, както и на търговците,
които се присъединяват”,
коментира Красимира Райчева, мениджър на Visa за
България.

пари от банкомат, най-вероятно ще им се удържи такса
за това. При тегленето от
ПОС в търговски обект не
се начисляват такси.

�. Потребител иска да изтегли пари от дебитната си карта.

Предпочитани
продукти

�. Няма банков автомат.

мениджър на Visa за България

Взаимната
изгода

От Visa обясниха, че ползата
от услугата е за двете страни
- и за картодържателите, и
за търговците, който я предлагат.
Красимира Райчева коментира, че Cash Back е начин
да се изтеглят пари от ПОС
терминал дори и в малки
населени места, където няма банкомати. За момента
обаче тегленето на пари при
плащане е познато най-вече в курортните комплекси,
признаха от компаниите издатели на карти.
За картодържателите има
и друга полза - ако изтеглят

Оказа се, че новите технологии, които се предлагат с
картите, са едно от най-предпочитаните услуги у нас. По
думите на Мануел Алексе
ключови за картодържателите са безконтактните
плащания. Той обясни още,
че дебитните карти продължават да водят класацията
по предизвикан интерес.
Премиум продуктите също
са ключови за картодържателите. “В последните години
електронната търговия също
е в подем и от 1 април 2011
всички карти Maestro ще станат универсално средство за
онлайн разплащания”, каза
още Алексе.

Как функционира механизмът?

Потребителят може да изтегли парите от касата в

�. търговски обект, снабден със специален терминал.
�. За да може да изтегли пари, той задължително
трябва да направи покупка на стока.

�. В момента на плащането може да се изтегли избраната сума.

Радослава Димитрова

Картовите оператори отчитат ръст на транзакциите
Проблем за
България остават
малкото търговски
обекти, в които
има терминали за
плащане с карта
Visa отчита 45% ръст на
плащанията с карти в България през 2010 спрямо
2009 г. През миналата
година 2.3% от всички
разходи, или 535 млн.
EUR, от разходите на един
човек са направени при
плащане с карта, показват
резултатите на компанията. В европейски мащаб
при плащане с карти приз
2010 са похарчени с 16%
повече пари в сравнение
2009 г. Общата сума е 1
трлн. EUR.

нията с пластики тегленето
на пари остава предпочитано от българските картодържатели. Издадените
дебитни карти от Visa са се
увеличили с 12%, а страната ни остава дебитен
пазар - дебитните карти са
предпочитат начин на плащане. От Visa посочиха, че
83% от всички изхарчени
средства в страната са направени с дебитни карти
на компанията. Това е ръст
в делът на компанията с
7.85% на годишна база, а
увеличението на извършените транзакции с дебитна
карта е с 26.7%. В същото
време обаче през 2010 г.
средната стойност на една
транзакция е намаляла с
15.3%, обявиха от компанията.

Стари навици

Оценка

Въпреки ръста при плаща-

“2010 беше година, изпъл-

Новости
Картите стават
все
по-популярни
▶ От MasterСard посочиха, че българските
картодържатели стават все по-активни
потребители на безналични плащания - те
твърдят, че притежават повече карти и ги
използват по-често в

нена с предизвикателства,
най-вече заради несигурността от икономическа
гледна точка”, коментира
Марк Антипов, директор
“Развиващи се пазари”
във Visa Европа. Той коментира, че използването

сравнение с последните няколко години. От
компанията посочиха,
че 19% от картодържателите свързват разплащателната карта
с широк набор от
удобства, а 1/5 с пари
в кеш.
▶ По думите на Мануел Алексе, вицепрезидент “Развиващи се
пазари” в Mastercard,
в България има голям
потенциал за развитие на картов бизнес.

на карти ще допринесе
за намаляване на дела на
сивата икономика.
По думите му 10% ръст
на тези транзакции водят
до 5% спад на сенчестата
икономика. още през есента
компанията започна кампа-

ния с цел увеличаване на
картовите разплащания с
цел намаляване на сивата
икономика.
Вчера Красимира Райчева коментира, че вече
има ръст на плащанията
с карти. Тя обаче добави,
че не може да коментира
точни числа.
Един от проблемите за
България обаче остава фактът, че ПОС терминалите
все още са предимно в
големите търговски обекти
и луксозните ресторанти и
хотели.
Така, дори и да искат
да плащат с карта, хората
няма как да го направят.
Марк Антипов коментира,
че във Великобритания
ПОС терминали има в 80%
от търговските обекти, а
тук са едва 50 хил.
Мениджърите на компанията обясниха още, че

ще продължат с информационните компании,
чрез които да запознат с
ползите от плащането с
карта.
Те дори ще пуснат интернет сайт, който да учи
хора как по-сигурно да
използват картите си, като
едновременно с това увеличават парите си.
Настъплението на
картите

През 2010 г. 1 трлн. EUR
в цяла Европа са транзакциите на ПОС терминал,
а всяко 1 от 8 изхарчени
евро е платено с карта.
Прогнозата на Visa е, че
до 2015 г. транзакциите
ще се увеличат двойно.
Според Марк Антипов
това и годината, в която
плащанията с карта ще
надминат кешовите.
Радослава Димитрова
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Интервю Алгирдас Шемета, еврокомисар за данъчно облагане и митнически съюз, одит и борба с измамите

Искам да видя подобрения в управлението
на еврофондовете в България
Определяне на обща
база за корпоративния
данък и новата ДДС
стратегия са в дневния
ред на съюза за тази
година
▶ Господин Шемета, какви
са основните проблемни
области в данъчната
политика в България и в
общността?

- Основното ми впечатление за България, въпреки
че то не може да бъде определено като проблем, е,
че страната ви предприема
промени във всяка част от
данъчната сфера - от облагането на трудовата дейност
до потреблението и/или замърсяването. През 2009 г.
България се нареди на второ
място в ЕС по най-ниски
приходи от данъци върху
трудовата дейност (10%
от БВП). В същото време
постъпленията от облагане на потреблението бяха
най-високи - 18% от БВП.
Някои от икономическите
теории подкрепят подобна
стратегия, тъй като тя може
да доведе до икономически
ръст чрез привличане на
инвестиции и насърчаване
на заетостта.
Към момента притесненията на ЕС и основният
проблем, върху който и аз
се опитвам да насоча вниманието, е фактът, че все още
на вътрешния пазар в съюза
има твърде много данъчни
бариери.
▶ Как се справя България в
митническо отношение
като външна граница за
ЕС?

- Заключенията от проверките на комисията за изпълнение на изискванията към
митническите служби по
границите на България бяха
положителни. През 2010 г.
събраните приходи от мита
при вноса на стоки в България възлезе на около 56 млн.
EUR. След приспадане на
разходите по събирането им
(около 25% от общата сума)
се получават около 42 млн.
EUR принос към бюджета
на ЕС.
Все още обаче има области, в които са необходими подобрения. Такава
например е стратегията за
митнически контрол, която
има нужда от подобрение
при анализа на риска и пос-

Визитка
Кой е Алгирдас
Шемета
▶ От 2010 г. Алгирдас
Шемета е еврокомисар
за данъчно облагане и
митнически съюз, одит и
борба с измамите.
▶ Преди това влиза в
Европейската комисия,
за да завърши мандата на еврокомисаря по
бюджета Далия Грибаускайте, която напусна, за

ДДС измамниците
много бързо се
адаптират към
превантивните
мерки на ЕС и
променят тактиките си
ледващия контрол. От службите в България получих
уверение, че вече се работи
по тези проблеми, така че
очаквам скоро напредък в
тази област.
▶ Отчита ли страната
ни напредък в борбата с
корупцията и измамите
и какъв по-конкретно е
той?

- Има значително подобрение при сътрудничеството
между ОЛАФ и българските
власти. По време на посещението ми в България
видях политическа воля за
справяне с нередностите,
измамите и корупцията. Министърът по европейските
фондове е ангажиран с координирането на управлението и контрола на тези пари
и вярвам, че това ще доведе
по-добра превенция на измамите. Законодателната
инициатива за създаване на
съдебен орган, който да се
занимава с организираните
престъпления и финансови
измами, също е позитивен
сигнал. Искрено се надявам,
че скоро ще има видими резултати от тези мерки.
▶ Какво не достига на България в борбата с корупцията и измамите?

- Когато бях в София, имах
възможността да обсъдя някои от притесненията си,
свързани с борбата с измамите и работата за защита
на европейските фондове
в България. Бих искал да
видя например подобрения
в управлението и системите
за контрол на европейските
фондове, както и усилия
от страна на българските
законодателни власти при
разследването на финансови престъпления и повече
усилия за гарантиране, че
неправомерно похарчените
суми от фондовете ще бъдат напълно възстановени.
Политическа воля за това,
изглежда, има, но очаквам
и конкретни резултати от
да стане президент на
Литва.
▶ В периода 2008-2009
г. Шемета е бил финансов министър на Литва.
Същия пост е заемал и в
периода 1997-1999 г.
▶ Еврокомисар Шемета е
бил и директор на статистическата служба към правителството на Литва в
периода 2001-2008 г.
▶ Шемета е заемал и
поста председател на
литовската комисия по
ценните книжа.

снимка марина ангелова

добрите намерения.
▶ Един от големите проблеми е свързан с ДДС измамите. Каква е вашата
препоръка?

- Измамниците много бързо се адаптират към превантивните мерки на ЕС или на
национално ниво и променят тактиките си. Ето защо
трябва да се опитаме да
бъдем една стъпка напред
и да работим съвместно
за спиране на тази криминална дейност. Напоследък
измамите се преместват от
стоките към услугите, както и към сертификатите за
въглероден диоксид и тези
за газ и електричество. Основният въпрос при дискусиите за бъдещето на ДДС
е как да направим нашата
ДДС система по-защитена
от измами.
Има няколко съществени
компонента за ефективната
борба с ДДС измамите. Това включва високоефективна данъчна администрация,
силни превантивни мерки и
системи за контрол, както
и силно сътрудничество и
комуникация между страните членки при борбата
със злоупотребите.
▶ Каква е целта на подготвяните промени в

ДДС облагането в ЕС и
колко време ще е необходимо за въвеждането им?

- През декември започнахме широка обществена
дискусия и консултации за
ДДС, като поканих всички
страни от ЕС, представители на бизнеса, акционери
и обикновени граждани да
споделят проблеми с настоящата ДДС система и възможните им решения. Консултациите ще продължат до
края на май, а комисията ще
задвижи идеите за бъдещата
ДДС стратегия преди края
на годината. Сред темите,
които поставя Зелената книга за бъдещето на ДДС, е
ролята на намалените ставки и дали и как можем да
намалим бюрокрацията при
ДДС операциите.
▶ Обсъждат ли се и други
данъчни промени в корпоративното облагане в ЕС?

- За тази година на дневен
ред е общата консолидирана
база за корпоративния данък. Инициативата трябва
да намали повечето разходи
и сложни процедури за европейските предприемачи,
като предложи една обща
съвкупност от правила за
изчисляване на данъчната
база за компаниите в ЕС.
Системата ще бъде добро-

волна. Тeзи хармонизирани
правила ще направят ЕС
по-атрактивен пазар за чуждестранните инвеститори,
тъй като няма да се налага
да прилагат 27 различни
системи и ще им бъде поевтино и лесно да осъществяват бизнес в съюза.
▶ Какво мислите за големите разлики в данък
печалба между отделните страни членки? Трябва
ли да има някакви граници
на ставките?

- Съгласно настоящите
бюджетни ограничения в
повечето държави много ниска или нулева корпоративна данъчна ставка едва ли е
най-ефективният и целенасочен начин за стимулиране
на икономиката и поддържане на публичните финанси. Не смятам, че трябва да
приемаме данъчната конкуренция между страните
членки като проблематична.
Ситуацията става различна,
ако ниска или нулева ставка
е прилагана избирателно за
определен вид дейности.
Обикновено обаче ниската корпоративна данъчна
ставка не се счита за опасна
съгласно приетия Етичен
кодекс за корпоративното
облагане, стига да се спазват основните принципи

Хармонизираната
база за корпоративния данък
ще направи ЕС
по-атрактивен за
чуждестранните
инвеститори
като недискриминация.
▶ Като бивш финансов
министър как оценявате
плановете на Литва да
въведе еврото през 2014 г.?

- От 2002 г. националната
валута на Литва литас е с
фиксиран курс към еврото,
т.е. Литва де факто вече е
член на еврозоната. Еврото
е силна валута и присъединяването към еврозоната
ще донесе много ползи за
литовците. Въпреки това не
бих определил членството
в еврозоната като самоцел.
Най-важното е правителството да продължи усилията си за стимулиране
на растежа и жизнеспособността на икономиката.
Приемането на еврото би
било допълнителен бонус
към тези цели, ако успеем
да ги постигнем.
Мария Веромирова
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Сигурни
стъпки в танца

Най-важната инвестиция за танцуващите е покупката на обувки

Джаз или хип-хоп, Дайчово хоро или степ. Танците разтоварват сърцето,
независимо кой стил си
харесате.
В началото на всяка година си обещаваме повече
време за семейството, хобито или любимия спорт. Търсим варианти за по-здравословен начин на живот,
но натовареното ежедневие
бързо ни отказва.
Фитнесът лесно омръзва,
плуването плаши с чести
простуди, а разходката на
домашния любимец не се
брои. И тогава идва ред за
танци.
Те все повече се налагат
като добър начин за релаксация и поддържане на
форма. Само след няколко
урока танцът се превръща в
стимул за дочакване на края
на работния ден.
Различните видове изискват определен стил на
обличане. Съществуват редица магазини, които предлагат какво ли не - трика,
клинове, специални поддържащи гръбнака блузи
и всякакви аксесоари - за
любители и професионалисти.
Но най-важните атрибути,

за да бъде удоволствието
пълно и нетравматично,
са обувките и в това професионалните учители са
единодушни. Правилните
танцувални обувки дават
необходимите удобство,
лекота на движението и
стабилност на крака, независимо кой танцов стил
избирате.
Голяма част от специализираните обувки навлизат
в ежедневието ни от векове
насам и променят модата
и стила. Например моделите за голф, които черпят
вдъхновение основно от
мъжките танго обувки, днес
са сред най-продаваните
спортно-елегантни мъжки
обувки в света. Дамските
отворени обувки за аржентинско танго с леки модификации се превръщат в
оръжие за съблазняване от
гардероба на съвременната
жена.
Но това, че за стандартните обувки се заимстват модели от различните танцови
стилове, не значи, че всяка
подобна на вид обувка ще
пощади краката ви по време
на танц. Затова направихме
кратък подбор.
Ирина Миндова

Видове танцови обувки

1

4 Обувки за степ

Джаз

▶ Изработват се от памучен плат
или естествена кожа, имат равна,
тънка подметка и малко токче (6
мм). Изглеждат като „излети” по
крака с малки връвчици или ластици. Обикновено са черни, бели или
бежови. Използват се също и за
модерни танци и модерен балет.
Тъй като движенията на крака при
тези танци са много гъвкави и изразени, обувките са с изключително тънка и огъваща се подметка.
▶ Цени: от 45 до 200 лв.
▶ Алтернатива: кожени спортни
обувки с мека и пластична
подметка

▶ Типични за тези обувки са металните пластини на подметката,
по-известни като „налчета”. С тяхна
помощ танцьорите си тактуват.
Важно е „налчетата” да са съобразени с извивката на стъпалото и да
прилягат плътно. Износват се с времето и затова обикновено обувките
са продават в комплект с няколко
резервни. Подметката е прошита и
завършва с ток.
▶ Цени: от 130 до 180 лв.
▶ Алтернатива: удобни и здрави
ваши обувки, към които да прикрепите налчетата (продават се и
отделно).

2

5 Стрийт денс

Латино танц

(за модерни танци, брейкденс и др.)
▶ Това са познатите на всички кецове
и маратонки, но тук голямо значение
има ексцентричността на цветовете
и ергономичността на подметката.
Повечето танцьори се доверяват на
известни и големи марки като Adidas,
Puma и Nike. Избраната обувка трябва
да е лека и за предпочитане кожена.
▶ Цени: от 100 до 350 лв.
▶ Алтернатива: по-евтини марки
спортни обувки.

(салса, меренге и бачата)
▶ Тези обувки обикновено са
отворени, с токче до 7 см. От
вътрешната страна обувките
са изцяло от естествена кожа.
Допълнителна омекотяваща възглавничка на петата позволява
да се отнеме от напрежението и
натоварването, което тя поема
при скокове и шагове. Подметката отново е гъвкава и за разлика
от ежедневните сандали на ток
се пригажда към естествените
извивки на стъпалото. Стандартни цветове са черен, златист, сребрист и меден, но за
по-ексцентричните се правят и
по поръчка цикламени, сини и др.
▶ Цени: от 140 до 350 лв.
▶ Алтернатива: ако искате да
изпълнявате точно движенията
и не желаете контузии, няма с
какво да ги замените

6 танго

▶ Красиви и стилни, с ясно подчертан агресивен заряд,
тези обувки са още един акцент в облеклото за страстния танц. Имат специални стелки, поемащи част от
натиска върху стъпалото. Мъжкият модел е с типичната испанска перфорация. Кожата отвън е комбинирана с
лъскави едноцветни елементи. Подметката е шита и завършва с кожен ток с височина не повече от 2 см. Дамските модели са много разнообразни и като височина, и като
общ вид. Предпочитани са тези с ток до 8 см и с подчертана екстравагантност, понеже в тангото акцентите
се подчертават от движенията на стъпалото.
▶ Цени: от 120 до 250 лв. (за специална изработка скачат
и до 500 лв.)

3 Скарпини

(за народни танци)
▶ Изработват се изцяло от
кожа. Мъжките имат тънка,
непластична подметка, завършваща с ток до 2 см, а дамските са
с по-плътна предна подметка и
по-висок ток - до 4 см. Най-търсени са в черен цвят, но отново
по поръчка се предлага изработка и в друга цветове гама. Тъй
като са изключително здрави,
е препоръчително да направите вложение в покупката им,
ако сте запалени по народната
музика.
▶ Цени: от 120 до 180 лв.

7 Туфли

(модерен и класически балет, джаз и др.)
▶ Често се използват при тренировки в
зала. Памучни са, като вместо подметка
имат кожено или гумено уплътнение на
петата и възглавничките. Обикновено се
предлагат в бял или бежов цвят.
▶ Цена: 20-40 лв.

