Компании ▶ 11

Нова сделка с
„Енергони” въпреки
спрените акции
на компанията

Вторник

15 февруари 2011, брой 32 (5091)

Пътно строителство ▶ 20-23

Общини и централна власт дължат
над 130 млн. лв. на
пътностроителни фирми

USD/BGN: 1.45523

+0.63%

Лоши
новини

Новини ▶ 3

Доган е
окончателно
невинен за
хонорара от
1.5 млн. лв.

Българска народна банка

Свят ▶ 10

EUR/USD: 1.34400

-0.62%

Българска народна банка

Китай вече
официално
е втората
икономика
в света

Sofix: 436.05

+1.71%

Българска фондова борса

BG40: 132.32

+0.72%

Българска фондова борса

Компании ▶ 14

Триизмерни телефони
на Световния
мобилен
конгрес

цена 1.50 лева
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Мнения

Йорданов
Пазари ▶ 12-13

Понеделник

Новини ▶ 2, 6

Управляващите
затварят Търговския
регистър

USD/BGN: 1.44619

+0.59%

EUR/USD: 1.35240

-0,59%

План няма,

14 февруари 2011, брой 31 (5090)

Българска народна банка

Губещ
Паоло Скарони

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма,
където ресорен министър по туризма е Иво Маринов, получи
награда за най-добре организиран щанд на тазгодишното
Международно туристическо изложение в Истанбул, Турция.
На изложението България участва с информационен щанд
на площ от 36 кв. м заедно с девет туристически фирми и
общински администрации.

Проблеми в отношенията между “Газпром” и
италианския газов концерн ENI може да костват поста
на шефа на компанията Паоло Скарони. Договорът му
изтича през пролетта и според италианските медии
премиерът Силвио Берлускони е против удължаването
му. Италианската държава е основен акционер в
компанията.

Коментар

▶ По темата: “Фирмите за
недвижими имоти са теглили най-много кредити
през 2010 г.”. И акулите се
настървяват, когато има
плячка в изобилие. А в последните 20 години доста хора
придобиха подобни качества. Лошото е, че няма държава. Тя не застана зад интересите на населението, изпаднало в дълбока криза, и
даде право да се продава безконтролно земя на безценица. Тя не застава и сега зад
интересите на населението, когато изкупена на безценица земя се продава с хиляда и повече пъти оскъпяване, но стоейки на рафта за
продажба, поне трябваше да
се облага с данък. И този данък щеше веднъж да охлажда
апетитите и втори път да
влизат във фондовете средства поне за здравеопазване
на стари хора.

Искате да
инвестирате в уран?
Няма проблем,
заповядайте

Печеливш
Иво Маринов

Българска народна банка

Sofix: 428.73

+0.50%

Българска фондова борса

цена 1.50 лева

BG40: 131.37

+0.97%

Българска фондова борса

Новини ▶ 7

ЕК иска
доказателства
за правилното
усвояване на
фондовете
Новини ▶ 8-9

100 хил. души
са останали
без работа за
година
Свят ▶ 10

Хосни Мубарак
подаде оставка
като президент
на Египет

само Панаири

Скандалите са лесни, дайте
да видим икономиката
Иван Бедров

ivan.bedrov@pari.bg

Когато едно
управление
е застигнато
от лоши новини,
най-логично е то
да предприеме
мерки за
подобряване на
бизнес средата

Пазари ▶ 11

Браншът е
Държавата правилно си потърси обратно собствеността в „Междуна- доволен от
роден панаир Пловдив” АД и спечели на първа инстанция. Сега оста- тавана на цените
ва и да реши какво иска да прави със западналото дружество ▶ 4, 5 на такситата
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Управляващите
затварят Търговския
регистър. Достъп
до фирмените дела
ще имат само хората от
определени професии.
Фирмите в сектор
“Операции с недвижими имоти” са
теглили най-много
кредити през 2010 г., показват данните на БНБ.
Доброто дете на
комерсиализацията
“Свети Валентин”.
Успехът на продажбите около празника се
дължи не на любовта, а на
страха да се прибереш без
подарък.

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

Снимка shutterstock

Откакто живеем във време,
за което използваме думата
“криза”, лошите новини са
всекидневие. Борсови сривове,
фалити, намалено потребление,
безработица... Всеки ден четем
или говорим за това. И въпреки
това рядко се случват дни, в
които лошите новини се нареждат една след друга и създават
усещане за опасност. Точно
както неволните и малки сами
по себе си грешки се нареждат
една след друга преди ядрена
авария.
Чуждестранните инвестиции
не само са продължили да
намаляват през миналата година
- те са наполовина по-малко
от 2009 г. и пет пъти по-малко
от 2008 г. Обяснението “криза

Изпълнителен директор и
главен редактор
Лилия Апостолова
4395802
lilia.apostolova@pari.bg
Мениджър Реклама
Станислава АТАНАСОВА
4395851
stanislava.atanasova@pari.bg
редакционен екип
Зам. главен редактор
Иван БЕДРОВ - 4395838
ivan.bedrov@pari.bg

е” вече не върши работа. През
изминалата 2010 г. с малки
изключения икономиките в
Европа започнаха да растат. Германия произведе с 3.6%* повече,
Швеция - с 4.8%, Великобритания - с 1.4%, Белгия - с 2%...
В най-близката държава извън
Европейския съюз, Турция,
икономиката порасна с повече
от 7%. В тези държави създават
повече и печелят повече. И очевидно спечелените от тях пари
не се инвестират в България. Не
е добра новина инвестициите
тук да намаляват на фона на
подема около нас.
На този фон само за последния
месец парите във фискалния
резерв в БНБ са намалели с над 1
млрд. лв. Сезонните обяснения са
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известни - има лихвени плащания
по дълга, няма още приходи и т.н.
И все пак - парите намаляват, и
то с притеснителна скорост. Не е
добра новина и това.
Когато едно управление
е застигнато от подобни
лоши новини, най-логичното
действие е то да предприеме мерки за подобряване на
бизнес средата. Прозрачността
и предвидимостта са част
от тази среда. На този фон
управляващите планират да
затворят достъпа до съществена част от иначе публичната
информация в Търговския
регистър. Прогнозите са това
да увеличи корупцията и да
доведе до нов златен век за
търговията с фирмени данни.
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Търговията със СРС-та е само
повод, който да разсее всякакви съмнения в тази посока.
Това са важните новини. Но
тези новини не заемат основната
част от интереса на медиите, не
заемат основната част от вниманието на политиците. Опозицията
има интерес от скандали, флашки
и взривове, за да подчертае проблемите в управлението. Управляващите имат интерес от скандали,
флашки и взривове, за да избягват
темата за икономиката. А когато
отказваш да погледнеш открито проблемите и да намериш
решения, тогава лошите новини
започват да идват все по-често.
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Число на деня

Скандалите с изтеклите записи
от разговори на премиерa с негови
подчинени предизвикат деморализация
и цинизъм сред обществото

▶ февруари е датата, на която ще заседава Консултативният съвет по национална сигурност към президента.
Темите са Шенген, контрабандата и употребата на СРС,
а доклади ще изнесат Цветан Цветанов, Симеон Дянков и
Маргарита Попова

Джеймс Уорлик, посланик на САЩ в България, пред БНТ

Решение

Доган е окончателно невинен за
хонорара от 1.5 млн. лв.
Няма доказателства,
че консултантските
договори на лидера на
ДПС са го поставили
в икономическа и политическа зависимост
от частни интереси
и няма конфликт на
интереси, постанови
ВАС
Петчленният състав на Върховния административен съд
(ВАС) потвърди, че лидерът
на ДПС Ахмед Доган не
е в конфликт на интереси
за четирите си договора
с Института за строителство и минно дело, дъщерно
дружество на „Минстрой
холдинг”, по които е получил хонорари от 1.5 млн.
лв. за консултантски услуги
по проекта за хидровъзела
„Цанков камък”. Съдът отказва да конфискува хонорара на Доган и да му наложи
глоба. Решението на втората
инстанция потвърждава това на тричленния състав на
ВАС и е окончателно.

За разлика от решението
на първата инстанция, което
бе взето с едно особено мнение, сега съдийската петорка
в състав Веселина Тенева,
Юлия Ковачева, Таня Вачева, Иван Раденков и Даниела
Мавродиева е единодушна,
че няма конфликт на интереси.
Мотиви

Основните аргументи на
съда, подобно на тези на
първата инстанция, са, че
договорите на Ахмед Доган с фирмата са сключени
преди влизането в сила на
Закона за предотвратяване и
разкриване на конфликта на
интереси. Въпреки че плащанията са извършени след
влизането в сила на закона,
съдът приема, че плащането
е само елемент от договора.
Ето защо лидерът на ДПС
не е бил длъжен да обяви
договорните си отношения с
Института за строителство и
минно дело.
Доган не може да бъде
санкциониран и за невярна декларация за конфликт

на интереси, защото според съда в специалния закон
липсва нарушение, което да
прогласява за конфликт на
интереси неточното, непълно или невярно съдържание
на подадената декларация.
„Само въз основа на това
обстоятелство и при отсъствие на законова хипотеза
не може да се гради извод
за конфликт на интереси”,
пише в решението.
Напълно чист

Нямало и доказателства, че
договорите на Ахмед Доган с
Института за строителство и
минно дело са го поставили в
икономическа и политическа
зависимост от частни интереси и обосновават възможност
да поема бъдещи задължения
към частното дружество, въпреки че той няма професионалната квалификация на
хидролог, смята съдът.
Съдът отхвърли иска на
самия Доган Народното събрание да му заплати разноски по делото в размер на
48 000 лв., но все пак удвои
първоначално отсъдената

▶Прословутата реплика на Доган се оказа, че няма тежест в съда
Снимка Емилия Костадинова

Аз съм инструментът във властта, който разпределя
порциите на финансиране в държавата

Св. Валентин

Ахмед Доган, юни 2009 г., с. Кочан, област Благоевград

В броя четете още

Новини▶ 7
Европейският
съвет одобри
докладите за
готовността на
България за
Шенген

Новини ▶ 9
Пътниците на
летище София
задминаха броя
отпреди кризата

компании▶ 12
Застрахователите
набират пари от
борсата, за да
заделят резерви
▶ Млада двойка на колело се снима на пешеходен мост в Пекин за Св. Валентин. В Китай набират популярност „голите сватби”, където хората се женят, без да имат задължителните доскоро къщи, коли или
банкови влогове										
Снимка Reuters
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Качествени
натрупвания или
количествени
изменения
Преките чуждестранни
инвестиции са спаднали
наполовина през 2009 г.
Структурата им също се
е променила значително

Преките чуждестранни
инвестиции са намалели
с 58.5% през 2010 г. спрямо предходната, показват
предварителните данни на
БНБ. В сравнение с 2008 г.
намалението е 80%. В хода
на годината инвестициите все пак показаха плавно оттласкване от дъното,
след като отбелязаха дори
отрицателен растеж. Очакванията са, че през тази година те ще растат плавно.
Добрите и лошите

Заедно с това обаче миналата година показва ясна
тенденция на промяна в
структурата на потоците.
Това накара управляващите да заговорят за качествени и некачествени инвестиции, а плановете са
първите да получат допълнителни стимули. Променената структура показва
рязко увеличаване на дела
на инвестициите в производството и енергетиката.
Те се квалифицират като
устойчиви, защото водят
след себе си работни места, траен принос към БВП
и увеличаване на износа.
В същото време икономистите са на мнение, че разделянето на инвестициите

на добри и лоши не е правилно, защото на практика
такива категории няма и
понятието е относително.
Оздравително
балансиране

В случая като недобри инвестиции са оценени тези в
строителството и финансовия сектор. Още при бума
в имотния сектор и кредитирането преди три години
имаше предупреждения, че
това са балони и на тях не
може да се разчита дългосрочно. Някои прогнози
дори предвещаваха икономически крах или дори
падане на валутния борд,
ако големите инвестиционни потоци внезапно спрат.
Това не се случи, но заедно с кризата стана ясно, че
силно растящите в предходния период сектори
нямат шанс да се върнат
към първоначалните си
равнища. Статистиката за
миналата година показва,
че тезата е подкрепена и от
данните за инвестициите.
Според данните имотният
и строителният сектор имат
малка промяна в дела (при
строителството е растеж), а
финансовото посредничество рязко спада. В същото

Общ обем на инвестициите през последните пет години (в млрд. лв.)
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време обаче инвестициите в
преработващата промишленост, които през последните
години се движат на едни
нива, сега отбелязват сериозно увеличение. Всичко това,
разбира се, е на фона на намаление в абсолютни стойности във всички сектори.
Каруцата пред коня

Регистрираната промяна
накара управляващите да

�.��

���� г.
започнат планове за стимулиране на инвестициите в
секторите с по-висока добавена стойност. Последната редакция на Закона
за насърчаване на инвестициите дава предимство
на тези в производството
и високите технологии.
Първите дори се нареждат
до инвестициите в наука
и образование и може да
получават съфинансиране

при определени условия.
Управляващите дават сигнали, че смятат да предоставят още повече облекчения за определени сектори.
Според някои обаче това
би било грешка. Прекаленото приоритизиране на
определени сфери може да
отблъсне инвеститорите от
други. Още повече че в условията на криза, от която
изгледи за скоростно изли-

зане няма, именно инвестициите и потреблението
са основните надежди.
Както е казал философът,
количествените
натрупвания водят до
качествени
изменения.
Обратното точно към
днешна дата е поставяне
на каруцата пред коня,
а състоянието на икономиката не го препоръчва.
Филипа Радионова
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Ако парите не влязат в правилните
сектори, водят до инфлация
Резултатите от 2010 г.
показаха, че големият
обем на инвестициите в
България през предходните години е бил силно
зависим от три сектора
- търговия, финанси и
недвижими имоти. За
периода 2005-2009 г. от 25
млрд. EUR инвестиции 17
млрд. EUR са били в трите
сектора. Именно тези инвестиции намаляха заради
кризата. Останалите обаче,
които са в по-устойчиви
сектори като производство,
промишленост, енергетика, услуги и др., продължават да бъдат относително
постоянни и стабилни.
Много е важно да се
отбележи, че трите
сектора, които бяха
определящи за големия
обем инвестиции през

Борислав Стефанов,

изпълнителен директор
на Българската агенция за
инвестиции

Ще се
стремим да
увеличаваме дела
на „стабилните”
инвестиции, като
заложим на подобър маркетинг и
по-добра работа на
администрацията

предишните години,
малко зависят от някаква
конкретна държавна
политика. Ръстът е бил
по-скоро резултат на
щастливото стечение на
обстоятелствата, че сме
влезли в ЕС, и на това, че
годините от 2005 до 2008
г. са били период, в който
много лесно се натрупваха
пари на световните
финансови пазари, които
след това се инвестираха в
различни проекти.

нията, които са свързани
с финанси, търговия и
недвижими имоти, не са
лоши, естествено. Всички
средства, които идват в
страната, са добри и водят
до ръст на икономиката.
Проблемът при тях обаче
е, че ако парите не влязат
в правилните сектори,
водят до инфлация. Освен
това те не са и устойчиви.
В същото време другите
сектори са свързани с
по-устойчиви инвестиции,
тъй като създават нови
работни места и са по-дългосрочни.
Ще се стремим да увеличаваме дела именно
на тези инвестиции, като
заложим на по-добър маркетинг и подобряване на
работата на администрацията и законодателството.

В същото време през миналата година по целия
свят, не само в България,
беше трудно и чрез борси,
и чрез банки да се намерят
пари за инвестиции.
Ние целим да се повиши
точно този дял на „стабилните” инвестиции. Вложе-

Приоритизирането на сектори
отблъсква инвеститори
Строгото разграничение на
качествени и некачествени
инвестиции не би
следвало да се прави. В
периодите на големите
обеми на инвестиции
бяхме свидетели на
висок растеж и заетост.
Дори да приемем, че са
некачествени, все пак са
дали положителен тласък.
Част от растежа е повлиян
именно от тези големи
обеми на инвестиции.
Аз по-скоро бих искал
да наблегна на това дали
изобщо трябва да се
правят преференциални
условия за привличане
на инвеститори и то
да се прави така, че
да привличаме едни
за сметка на други.
Поощряването на дадени

формата на
апартамента му.
Но това е като
да ядеш много
В последните захарни бонбони,
няколко
от него не ставаш
години 70% от
здрав, само
инвестициите бяха напълняваш за
в строителство,
известно време. А
недвижими имоти инвестициите в
и финансово
миналата година
посредничество.
са в продуктивни
Това е нещо, което сектори, такива
действително
ще бъдат и през
генерира обороти, тази и това е
създава усещане
добре и се вижда
за просперитет,
от резултатите.
защото
Въпреки че
богатството
като цяло сме
на всеки
около нулата
нараства
за миналата
под
година, в
Трайчо Трайков,

министър на икономиката,
енергетиката и туризма

преработвателната
промишленост
имаме ръст около
6 процента, а в
производството
около 4
процента

Михаил Андреев,

Институт за пазарна
икономика

По-скоро би
трябвало да
има общи усилия
от страна на
правителството,
за да се подобрява
бизнес средата
сектори означава, че други
сектори или потенциални
инвеститори в други
сектори виждат негативен
сигнал, че техният сектор
ще бъде пренебрегван
от страна на държавата
и се губи смисълът от
инвестирането там.

Приоритизирането на
дадени сектори косвено
води до негативна среда
за други инвеститори и
от тази гледна точка това
би трябвало да се избягва.
По-скоро би трябвало
да има общи усилия от
страна на правителството,
за да се подобрява бизнес
средата и определени
реформи в тази сфера да се
налагат по-експедитивно
и по-бързо. От голяма
важност е цялостната
макроикономическа
обстановка в страната.
Лично аз оценявам
като доста негативен
ефект, който несъмнено
дава отражение
за чуждестранния
инвеститор, липсата
на последователност

и непредвидимост
на правителствените
действия. Бяхме свидетели
в последната година и
нещо за сигнали от сорта
на промяна на данъци,
изказвания, пълни с
противоположности. Което
несъмнено е дало силно
негативен ефект извън
България. Инвеститорът
е силно чувствителен към
това, защото, правейки
си разчетите за дадена
инвестиция, в един момент
би се оказал в ситуация, в
която не е предвидил добре
разходите си, и рискува
да не бъде осъществен
самият проект. Сигурността
на инвеститорите би
трябвало да бъде по-високо
оценена от страна на
управляващите.

Структура на инвестициите през последните пет години
���
��

Други

��

Хотели, ресторанти и др. услуги

��

Транспорт и съобщения

��

Снабдяване с електрическа
и топлинна енергия, газообразни
горива и вода

��

Строителство

��

Търговия

��

Преработваща промишленост

��

Финансово посредничество

��
�

Операции с недвижимо
имущество

����

����

* Данните са за първите девет месеца на годината
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����

����*

pari.bg Вторник 15 февруари 2011

6 Новини У нас

Фискалният резерв се топи
с тревожна бързина

Правителството е изтеглило 1.3 млрд. лв. от резервите си в БНБ
от началото на годината досега
Скоростта, с която кабинетът харчи пари, нараства главоломно. Събираните от данъкоплатците
средства отдавна не отговарят на нуждите на
управляващите, което се
компенсира с нарастване
на държавния дълг. Дори
и това обаче не стига, за
да се задоволят апетитите
на различните бенефициенти на държавни пари
- чиновници, затънали в
дългове държавни компании, строители на български „Лувър”-и, църкви, синдикати, земеделци,
хотелиери и пр. За да се
задоволят прищевките на
всички „групи за натиск”,
правителството, освен че
натрупа нови задължения

от над 1 млрд. лв. (11.5%
ръст за 2010 спрямо 2009
г.), топи със стряскаща
скорост резервите си, натрупани в периода 20032008 г. Фискалният резерв
е изтънял с 2.27 млрд.
лв. през изминалата година (виж графиката). В
бюджет 2011 бе заложен
законов минимум от 4.5
млрд. лв., под който резервът не трябва да пада към
края на годината. Статистиката на БНБ до 11 февруари обаче показва, че
той е на критичното ниво
от 4.12 млрд. лв. Простата
сметка показва, че от него
са изтеглени 1.29 млрд.
лв. само за първите 42 дни
на годината, или по близо
31 млн. лв. на ден. Според

Министерството на финансите, към което в. „Пари” се обърна за коментар,
с оглед структурата на
приходите и разходите в
бюджета нивото на резерва не бива да се разглежда
на седмична база, а на
месечна и че направените разходи са планирани
предварително.
Въпреки това обаче остават няколко проблема. Първият е, че от гледна точка
на закона собствените ресурси на правителството за
покриване на планирания
дефицит от над 2 млрд. лв.
са вече изчерпани за тази
година. Нещо повече - част
от тях трябва да бъдат възстановени (разликата от 380
млн. лв., за да се достигне

Резервът се топи (в млрд. лв.)
�.��
�.��

�.��

Какво се е случило
през януари

�.��
�.��
�.��
�.��
�.��

законовият минимум). Това
означава, че ще се разчита
основно на емитиране на
нов дълг, и то в година,
в която международните
финансови пазари ще бъдат
особено непредвидими с оглед проблемите на Гърция
и Ирландия. Вторият е, че
финансовата дисциплина
на правителството е обезпокоителна, защото се одобряват средства за всякакви
проекти със съмнителна
полза, а се забавят неотложни и планирани разходи. И
накрая заради нежеланието
на правителството да прави реални реформи и да
съкращава разходи, бяха
пропилени милиарди левове от фискалния резерв през
последните години, които
можеха да бъдат използвани по доста по-разумен
начин.
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От Министерството на финансите обясняват, че за
януари резервът е спаднал
с 600 млн. лв., от които 500
млн. лв. са за обслужване
на вътрешния и външния
правителствен дълг, а 80
млн. лв. са доплатени на
болниците за дейността им
през юни и юли на 2010 г.
�.�� Спадът за февруари пък
се обяснява с изплащането
��. ��. �
на субсидиите за общи���
ните, ДОО и НЗОК, които

▶Време е министър Дянков да наложи много по-голяма финансова дисциплина на правителството

снимка марина ангелова

традиционно се правят в
началото на месеца, преди
постъпването на основната
част от данъчните постъпления.
Все по-големи
дългове

Така или иначе правителството планира бюджетни дефицити до края на
мандата си, което означава,

че страната ще продължи
да задлъжнява при неясни
условия за външно финансиране заради проблемите в
еврозоната. И въпреки че в
момента България има найниското съотношение публичен дълг/БВП в ЕС след
Естония, това не означава,
че трябва да кредитираме
всяко харчене на пари от
страна на държавата. 

Дефицитът по текущата сметка се сви
до 282 млн. EUR
Износът се е
увeличил с близо 33%
на годишна база за
2010 г.

За 2010 г. отново е налице
дефицит по текущата сметка

на платежния баланс. Тя е на
минус 282 млн. EUR, или
0.8% от БВП. Това показват данните на Българската
народна банка. Дефицитът
по текущата сметка обаче
продължава да се свива. За
2009 г. той е бил близо 3.5

млрд. EUR, или 9.9% от
БВП, а за 2008 г. - 8.2 млрд.
EUR, или 23.1%
Откъде

Дефицитът по текущата
сметка всъщност е разликата
между спестяванията и инвестициите. И на практика
намаляването на дефицита е
сигнал, че инвестициите падат и потреблението се свива. Данните на БНБ отново
потвърждават тенденцията
от предходната година - за
отлива на капитали от България. Преките инвестиции
за една година са намалели
с малко над 1.9 млрд. EUR.
Потреблението също остава
слабо - това се видя и от
данните за парите, които
българите държат по депозити. Хората предпочитат
да спестяват, отколкото да
харчат. Те все още са притеснени от икономическата
среда, голяма част от тях не
са сигурни дали компанията, в която работят, няма

да фалира. Именно това е
причината за увеличаващата се спестовност. Тя обаче
не е добра за икономиката,
тъй като е налице отложено
потребление.
Търговска сметка

Налице е и дефицит по търговското салдо за миналата
година, който обаче се свива
с 1.772 млрд. EUR. За 2010
г. търговското салдо е на
минус 2.401 млрд. EUR.
Износът се е увеличил с
33% на годишна база от януари до декември 2010 г. Той
достига 15.55 млрд. EUR,
докато година по-рано е бил
11.70 млрд. EUR. Вносът
също бележи ръст. За една
година той се е увеличил с
13.1% до 17.95 млрд. EUR.
Финанси

В същото време по финансовата сметка е налице отчетен дефицит от 403 млн.
EUR, докато година по-рано
е имало излишък от 2.193

Снимка shutterstock

млрд. EUR. Причината за
влошеното състояние на
платежния баланс се крие
както в отлива на инвестиции, така и във връщането
на кредити от местните клонове на банките към банките
майки в чужбина.
За разлика от финансовата
сметка капиталовата е на

плюс. Налице е излишък от
259.7 млн. EUR за 2010 г.,
докато година по-рано той е
бил 477.2 млн. EUR.
Резервите на БНБ за миналата година са намалели с
близо 384 млн. EUR. Техният спад се забавя, след като
година по-рано те са намалели с 649.8 млн. EUR.
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Европейският съвет одобри докладите
за готовността на България за Шенген
Проблем се оказа
охраната на границата
ни с Турция

Работната група към Европейския съвет, която
оценява готовността на
България и Румъния за
присъединяване към шенгенското пространство, е
одобрила доклада за Шенгенската информационна
система у нас. Информацията бе потвърдена от
външното министерство.
Според доклада страната
ни изпълнява всички изисквания.
Шенгенската информационна система (ШИС) е
обща база данни, която се
използва от всички държави членки на шенгенското
пространство. В нея се
съдържат данни за издирвани лица. Системата дава
възможност на граничните
полицаи да получават бързо и лесно информация
за криминално проявени
хора.
Външното министерство
съобщи още, че е одобрен
и докладът за сухопътните ни граници. Работната
група обаче е посочила, че

27

▶ мерки по присъединяването на България към Шенген не са изпълнени

България все още има какво да навакса, за да покрие
шенгенските критерии.
Най-голямо притеснение
за европейските страни
предизвика охраната на
границата ни с Турция.
Проблем - границата
с Турция

Докладът за сухопътната
турско-българска граница е получил негативна
констатация от страна на
експертите на ЕС заради недостиг на персонал,
на екипировка, липса на
фиксирани пунктове за
наблюдение по южната
граница на България. В
същото време и двата доклада на Румъния бяха
приети от работната група още през януари. Нашите управляващи обаче
са оптимисти, че въпреки
забавянето България ще
финализира техническата

▶ Охраната на пограничните пунктове с Турция се оказа препъникамък пред присъединяването на България към Шенген
Снимка shutterstock

си подготовка за Шенген
до края на март. Тогава се
предвижда у нас да бъде
изпратена заключителна
експертна мисия, която
да излезе с нов доклад
само по проблемните области по сухопътната ни
граница.

Неизпълнено

България не е изпълнила
27 мерки от общо 159,
предвидени за финализиране до края на март.
Това показа проучване на
Институт „Отворено общество”. По 12 от тях към
началото на този месец

не са започнати никакви
действия, а по останалите
15 вече се работи, но не са
доведени до крайна фаза.
Почти всички неизпълнени мерки са в областта на
граничния контрол и са
свързвани с извършване
на строително-монтажни

дейности и поставяне на
техническо оборудване по
границите ни. Само една
от неизпълнените мерки е
в областта на защитата на
личните данни.
Останалите 15 мерки, по
които вече се работи, но
все още не са финализирани, са предимно в областта
на граничния контрол, на
визовата политика и контрола на миграцията.
До момента средствата,
предвидени за България
за подготовка за присъединяването ни към Шенген, са усвоени на 100%,
каза вътрешният министър
Цветан Цветанов. Те са в
размер на 252 млн. лв.
За да станем част от
„зоната без граници” на
ЕС обаче, трябва всички
страни членки да дадат
съгласието си. През декември миналата година
обаче Франция и Германия
заявиха, че ще блокират
членството на България
и Румъния в Шенген.
Холандия, Финландия и
Словения също изразиха
опасения, че двете балкански страни все още не
са готови.
Елена Петкова
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Ограниченият
достъп до
Търговския регистър
ще ощети бизнеса
Идеите на ГЕРБ не се приемат от другите
парламентарни групи, а депутатите прогнозират, че при гласуването ще има тежка битка
Идеята за ограничен достъп
до информацията от Търговския регистър възмути отделните парламентарни групи, както и юристите. Идеята
беше предложена от Емил
Радев от ГЕРБ. Колегите
му от другите политически
партии обаче са противници
на промените, защото те ще
затруднят работата на много институции. Някои дори
смятат, че това ограничение
ще се отрази негативно и на
самите фирми, защото ще
има опасност от злоупотреби
при качването на информацията.
Блокиране
на информацията

Адвокат Александър Кашъмов от Програма „Достъп до
информацията” обясни, че с
тази стъпка се затваря цял
масив с обществена информация. „Това ще застраши
сигурността на оборотите
и ще ощети кредиторите”,
коментира той. И по думите
на Янаки Стоилов, депутат
от Коалиция за България и
член на правната комисия,
това няма да се отрази благоприятно на оборотите, за-

щото ще се създадат условия
за злоупотреби. Вносителят
на идеите Емил Радев обаче
е на мнение, че няма да има
никакъв проблем нито за
кредиторите, нито за самите
фирми. „Финансовите отчети ще може да се виждат,
управляващите органи на
фирмите - също”, каза Емил
Радев. Според него бизнесът
е доволен от готвените промени. „По време на кръглите
маси и на разговорите с нас
представители на бизнеса
коментираха, че искат информацията да не се вижда
от всички”, допълни той.
Според Александър Кашъмов е необосновано само определени професии
да имат достъп до цялата
информация, а единствените
данни, които трябва да бъдат защитени, са копията от
личните карти, подписите и
удостоверенията за брак. Той
допълни, че по този начин се
върви към епохата на диващината. Това ограничаване
на информацията ще накара
разследващите журналисти
да си намират информация
по други пътища, а това много ще затрудни работата им,

обясни още Кашъмов. Той
допълни, че това е така, защото сега само в Търговския
регистър може да се намери
подробна информация за
всяко дружество, защото там
данните са най-пълни.
Опозицията
е опозиция

Депутати от Коалиция за
България коментираха, че
няма да подкрепят исканите
промени. Янаки Стоилов
обясни, че по този начин
би се ограничила публичността на търговските лица.
„По време на заседанието
на комисията бяхме против
да се създаде такова ограничение, но идеята беше
приета”, обясни той. По
думите му депутатите от
Коалиция за България няма
да подкрепят промените и
по време на гласуването в
зала. Според съпредседателя на Синята коалиция
Мартин Димитров пълният
достъп до информацията от
Търговския регистър предпазва бизнеса от грешки и
фалити, защото сега всеки
знае кой кой е и какво прави.
„Чака ни тежка битка, защото

идеята беше да има свободен
достъп до информация”, коментира още Димитров. Той
обясни още и че не разбира
исканите промени, защото
точно депутатите от ГЕРБ са
били за повече прозрачност
и свобода на информацията,
а сега коренно са променили
мнението си.
Представители на кредитиращите институции също са скептично настроени.
Според главния изпълнителен директор на УниКредит Булбанк Левон Хампарцумян, след като един
регистър е публичен, цялата
информация в него трябва
да бъде достъпна. „Друг е
въпросът как да се ограничат
злоупотребите с публична
информация. Да ми кажете, че публичен регистър
ще е с ограничени данни,
в синтаксиса на това нещо
има конфликт на интереси”,
допълни Хампарцумян.
Обърканите идеи

За ограничаване на достъпа
до информацията от Търговския регистър се заговори още през есента. Тогава
идеята беше достъп да имат

Мнение

съпредседател на Синята
коалиция

Ощетените
ще бъдат
много, ако се приемат
промените

ване на информацията са
трансформирани, но отново
пораждат недоволство. От
правната комисия обясниха, че ще се направят още
промени и след това ще се
гледат в зала. Управляващите имат мнозинство и могат
да приемат промените дори
и без подкрепа от другите
парламентарни групи.
Радослава Димитрова

Коментари

Свободната информация
предпазва от грешки
Мартин Димитров,

само хора, които имат електронен подпис и са подали заявление. В противен
случай щеше да е нужно
посещение в Агенцията по
вписванията. И тогава представители на бизнеса бяха
против, като коментираха,
че Търговският регистър е
създаден с идеята да бъде
публичен и достъпен. Сега
намеренията за огранича-

Много съм притеснен от
предложените промени.
Нали точно ГЕРБ искаше
прозрачност, а идеята беше
да има достъп до информация. Чака ни тежка битка.
Категоричен съм, че нещата
трябва да останат, както са
сега. Ощетените ще бъдат
много, ако се приемат промените. Първо бизнесът, защото няма да може да знае
кой кой е и какво прави.
Информацията сега ги
предпазва от грешки и
фалити. На второ място - ощетено е цялото
общество, защото ГЕРБ
един ден е за прозрачност,
а на следващия иска да я
ограничават.

Янаки Стоилов,
БСП

Публичните регистри служат,
за да бъдат публични. Друг е
въпросът как да се ограничат възможните
злоупотреби с публична информация,
трябва да има някаква следа на тези,
които влизат, и т.н., но за мен публичните
данни трябва да бъдат публични. Да ми
кажете, че ще има публичен регистър с
ограничен достъп е като дърво без корен.
В синтаксиса на идеята за публичен
регистър с ограничен достъп има
Левон Хампарцумян,
конфликт на интереси
гл. изп. директор на УниКредит Булбанк

Против сме да се
приеме ограничение
за достъпа до информацията от Търговския
регистър. Това ще
ограничи публичността на търговските
лица. А и няма да се
отрази благоприятно
на оборотите.

Емил Радев,

депутат от ГЕРБ и член на
комисията по правни въпроси

Няма да се виждат
само документи, въз
основа на които са
направени вписвания.
Ограничаването на
информацията няма да
създаде проблем, защото счетоводните баланси
и управителните органи
ще бъдат видими.

Вторник 15 февруари 2011 pari.bg

У нас Новини 9

Пътниците на летище София
задминаха броя отпреди кризата
Влизането на страната
в Шенген ще увеличи
интереса на авиокомпаниите, прогнозират
от летището
Броят на пътниците, преминали през летище София, е
достигнал почти 3.300 млн.
души през 2010 г., което е
увеличение с 5% спрямо
2009 г. По-висок е ръстът
на пътувалите по международни редовни линии 6%, докато по вътрешните
маршрути пътниците са се
увеличили с 2%.
Оптимистични
нотки

Снимка Shutterstock

Върви се към
епохата
на диващината
Закрива се цял масив с
обществена информация,
от която свата ясно какви са
търговските състояния на
фирмите и дали има дела
срещу тях. Това ще засегне
и сигурността на оборотите и кредиторите, както
и разследващите журналисти. Неоснователно е
само определени професии
да имат достъп до цялата
информация. Тя трябва да
бъде достъпна за всички.
Защитени може да бъдат
само подписите, копията от
лични карти, удостоверенията за брак.
Загадка е защо ще се
прикрие информация за
връзките на фирмите с
други фирми и с дружества
с нестопанска цел.
Ограничаването на информацията дава възможност за
нарушения и престъпления
от самия Търговски регистър, защото може да се
прикриват част от данните
или да се качват не където
трябва.
Информацията от Търговския регистър трябва

Александър Кашъмов,
адвокат

Загадка е
защо ще се
прикрие информация
за връзките на
фирмите с други
фирми и с дружества с
нестопанска цел
да бъде достъпна, защото
е много по-ценна от тази в
APISS и Siela. Там например са всички приватизационни договори, които са
от обществено значение.
Журналистите ще трябва
да си намират информацията по други пътища. С
тази промяна се върви към
епохата на диващина, а би
трябвало да има свобода.

„Финансовите резултати за
момента са много добри
въпреки кризата. Очакванията за 2011 г. са 3.700 млн.
пътници. Да се надяваме, че
ще станат и 4 млн.”, заяви
пред в. „Пари” Красимир
Пешев, член на съвета на
директорите на Летище
„София” ЕАД.
„Основната ни работа е
да увеличаваме авиокомпаниите, които кацат на
летище София. С влизането
ни в Шенген ще станем
предна граница на ЕС и
това ще е интересно за новите авиокомпании, които
ще предпочитат да кацат
на летище София заради
в пъти по-ниските цени”,
допълни той.
Освен в пътникопотока е
отчетено значително увеличение и в броя на кацащите и
излитащите самолети, както
и на пренесените товари и
поща - съответно 3 и 4%.

▶Броят на пътниците през миналата година е рекорден и е задминал нивата от
предкризисната 2008 г. 					
Снимка Марина Ангелова

Най-голям скок във всички
показатели е отбелязан в периода септември - ноември
2010 г. Броят на пътниците
през миналата година е рекорден и е задминал нивата
от предкризисната 2008 г.
Увеличението в преноса на
товари обаче още не е компенсирало големия спад с
19% от 2009 г.
През миналата година
от летище София започнаха да летят няколко нови
нискотарифни компании
като турската „Пегасус Ерлайнс”, австрийската „Флай
Ники” и датската „Кимбър

Стърлинг”.
Нови брандове за безмитните магазини

От февруари магазините за
безмитни и травъл-ритейл
продажби на двата терминала на столичното летище
ще са с нов бранд - Buy
Bye Shop, Stop Buy Shop и
Spirit of Bulgaria. „Идеята на
подмяната и ребрандирането на магазините е тяхното
осъвременяваме. Те ще претърпят още промени към подобро”, отбеляза Красимир
Пешев.
Магазините с първите две

марки ще предлагат парфюмерия и козметика, алкохолни
и тютюневи изделия, детски
играчки и др. В магазините
с бранд Spirit of Bulgaria ще
се продават прецизна селекция български вина и други
спиртни напитки. Цените
на стоките са определени
в евро, но покупките може
да се извършват и в левове
и други валути в брой или с
кредитна, или дебитна карта. Основните доставчици
на стоките са германската
фирма „Хайнеман” и швейцарската „Нюанс”.
Филип Буров

НАП успя да събере 111 хил. лв.
от държавни служители
Кампанията за
уведомяване на
министерствата за
задълженията на техните служители даде
резултат, съобщават от
приходната агенция
Общо 111 хил. лв. от държавни служители е успяла да събере Националната
агенция за приходите (НАП)
от глоби, данъци и задължителни осигурителни вноски.
Успехът на събираемостта
се дължи на започналата
в края на миналата година
кампания за уведомяване
на министерства и други
държавни институции, че
техни служители дължат пари на хазната, съобщиха от
НАП. Приходната агенция
е изпратила 346 съобщения
до различни ведомства, за
да напомни, че техните служители имат неизплатени
задължения към държавата.
Най-голям брой
задължения - глоби
към КАТ

От стартирането си до момента кампанията е накарала

▶Най-големите по размер дългове са от данъчни и митнически ревизионни актове
Снимка Боби Тошев

832 чиновници да платят
задълженията си към хазната в офисите на приходната
агенция. Най-голям брой задължения - под формата на
глоби, държавните служители имали към КАТ. Най-големите по размер дългове пък
са от данъчни и митнически
ревизионни актове.
Ведомствата ще
запорират заплати

Срещу длъжниците, които отказали доброволно да
платят задълженията си

към НАП, са стартирали
процедури за принудително
събиране. Държавните институции пък са гарантирали вземането на държавата
със запор на заплати, банкови сметки и автомобили.
Кампанията предвижда и
продажба на имущество, в
случай че държавните чиновници не предприемат никакви мерки за издължаване
към хазната.
Наследена дейност

Инициативата на НАП за

събиране на стари дългове от глоби стартира след
проверка на задълженията
на служителите в агенцията в началото на 2010
г., когато стана ясно, че
около 400 данъчни не са
плащали глобите си към
КАТ, данък сгради и такса
смет. До края на 2009 г.
тези задължения събираше Агенцията за държавни вземания, която през
миналата година се вля в
приходната агенция.
Елина Пулчева
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Китай вече официално е втората
по големина икономика в света
Червеният дракон
изпревари съседката
си Япония по брутен
вътрешен продукт
през 2010 г.

Китай изпревари Япония
като втората по големина
икономика в света. С това
се потвърдиха прогнозите
на анализаторите на базата на тримесечните данни.
Страната на изгряващото
слънце, която заемаше тази
позиция от 1968 г. насам,
отчете брутен вътрешен
продукт от 5.474 трлн. USD
за 2010 г., показват официалните японски данни.
За същия период обемът
на китайската икономика е
достигнал 5.878 трлн. USD.
Китай измести Германия
от третото място по БВП
преди четири години.
Ако сегашното ниво на
растеж се запази, Китай
ще изпревари САЩ между
2020 и 2030 г., показват
прогнозите. В момента американската икономика е
почти три пъти по-голяма
от китайската в доларово
изражение.
Най-после растеж

През 2010 г. японската икономика нарасна за първи път от
три години насам, като отчете увеличение от 3.9%. През
последното тримесечие на
годината обаче БВП намаля с
0.3% спрямо предходния период и с 1.1% на годишна база. Макар че спадът беше помалък от очаквания, това все
пак беше първото свиване на
икономиката за последните

Статистика
Търговският
излишък на
Китай намаля
▶ Търговският излишък на
Китай през януари достигна най-ниското си ниво от
девет месеца насам. Спадът се дължи основно на

▶ Топ 10
Най-големите
икономики в
света

1. САЩ
2. Китай
3. Япония
4. Германия
5. Франция
6. Обединеното кралство
7. Италия
8. Бразилия
9. Канада
10. Русия
Източник: МВФ, данни за 2010 г.

▶ Бурният растеж в
Китай е добър за японската икономика, тъй като
една пета от износа на
островната държава е
насочена към западната
й съседка
снимка bloomberg

пет тримесечия. Според анализатори основната причина
за това е приключването на
някои правителствени програми за насърчаване на потреблението, което е довело
до спад на частното търсене.
Последните месечни данни
за производството и износа
обаче дават основания за оптимизъм, че забавянето няма
да е трайно, но като цяло икономиката ще остане зависима от външното потребление,
смятат наблюдатели.
Зависимостта на япон-

ската икономика от износа
обаче може да се окаже
проблем за страната, в случай че външното търсене
се свие. Риск за това съществува заради скъпата
местна валута, което прави
вноса на японски стоки
неизгоден. Наскоро йената
достигна 15-годишен връх
спрямо долара.

повишения внос.
▶ Миналия месец търговският излишък достигна
6.5 млрд. USD в сравнение
с 13.1 млрд. USD през декември.
▶ Вносът в Китай е скочил
с 51% през януари, а износът е нараснал с 38%.
▶ Според наблюдатели
това може да намали

международния натиск
върху Пекин да освободи курса на местната
валута.
▶ Някои икономисти обаче
посочват, че данните в
началото на годината не
са много показателни, тъй
като празниците за Лунната нова година са през
февруари.

“Добре дошло
за Япония”

Япония трябва да се възползва максимално от рас-

тежа в Китай, за да засили
собствената си икономика,
смята министърът на икономиката Каору Йосано.
“Фактът, че икономиката
на Китай е в разцвет, е
добре дошло за Япония”,
коментира той. Япония
е все по-зависима от съседката си, към която е
насочена близо една пета
от износа. През миналата година доставките за
континентален Китай са
представлявали 19.4% от
общия износ на Япония,
което превръща Червения
дракон в основен търговски партньор за страната.
На второ място след него
се нареждат САЩ с 15.4%
от брутния японски износ.
Китай е важна дестинация
и за продукцията на компании като Sony, Honda
и Toyota. Все по-голямо
значение за японската икономика също така имат
китайските туристи, чийто

брой миналата година е
достигнал рекордните 1.41
млн. души.
Слабо частно
потребление

Капиталовите разходи в
Япония са нараснали с
0.9% през последното тримесечие на 2010 г., което
е по-малко от отчетеното
1.5% увеличение за периода юли - септември.
Според анализатори това
едва ли ще доведе и до
по-високо частно потребление, на което се дължат
60% от БВП. Причината
за това е, че компаниите
все още не планират увеличения на заплатите, а
за служителите в страната
по-важна е сигурната работа, отколкото заплащането.
За последното тримесечие
частното потребление е
спаднало с 0.7%, след като
за предходния период отчете ръст от 0.9%.

Непълна представа

Макар че китайската икономика расте с над 10%
годишно, това не означава,
че хората в страната стават
по-богати. Затова според
икономисти фактът, че Китай е изпреварил Япония
по БВП, не дава пълна
представа за ситуацията.
Болшинството от хората
в Китай са бедни и много
повече живеят в провинцията, отколкото в градовете.
В същото време средностатистическите японци са
доста по-заможни от съседите си. По данни на Международния валутен фонд
БВП на глава от населението в Япония е близо 34
хил. USD, докато в Китай
той е едва 7500 USD. За
сравнение в лидера в класацията Катар съотношението е над 88 хил. USD,
а в европейския първенец
Люксембург - повече от 80
хил. USD.

Обама предлага 1.1 трлн. USD дефицит през 2012 г.
Проектобюджетът
на президента
на САЩ предвижда
дупката в хазната
да намалее до 3.2%
от БВП през 2015 г.
Бюджетният дефицит на
САЩ трябва да намалее
до 1.1 трлн. USD през 2012
г., след като през текущата
финансова година достигне
1.65 трлн. USD. Това стана
ясно от представения вчера
пред Конгреса проектобюджет за 2012 г. в размер на
3.73 трлн. USD.
По-малка дупка

Съгласно проекта на президента Барак Обама не-

достигът в хазната трябва
да намалее от 10.9% от
БВП през 2011 г. до 3.2%
от БВП през 2015 г. (607
млрд. USD), след което да
се стабилизира на нива от
около 3%. По този начин
трябва да се забави увеличението на дълга на САЩ,
който от 72% от БВП за
2011 г. ще достигне 77%
през 2021 г.
Мерки

Около две трети от редукцията на бюджетния дефицит се предвижда да
се постигне с орязване на
разходите и петгодишно
замразяване на федерални
програми. Съкращенията
на бюджета ще засегнат
различни сфери - от по-

мощите за отопление на
бедни и образованието до
субсидиите за летища и
водопречиствателни станции.
За останалата една трета
правителството ще разчита
на увеличение на данъците.
В това число влиза и ограничаване на възможностите
за приспадане на данъци
- старо предложение на
Обама, което беше отхвърлено от Конгреса миналата
година.
Недостатъчно

Въпреки че проектът на
Обама предвижда свиване на дефицита с над
1 трлн. USD до 2015 г.,
републиканците твърдят,
че съкращенията не са

достатъчни. Те настояват
за намаляване на разходите до нивата от 2008 г.
Според тях проблемът с
дефицита няма да се реши
без промени в големите
програми за здравеопазване и социално осигуряване. 

3.73
▶ трлн. USD е
предложеният
от президента
Барак Обама
проектобюджет на
САЩ за финансовата
2012 г.

▶ Въпреки предложените от президента мерки за
намаляване на дефицита на САЩ опозицията смята,
че съкращенията не са достатъчни
снимка reuters

Вторник 15 февруари 2011 pari.bg

11
Капитал

Компании
и пазари

547
▶ млн. лв. е записаният в Търговския регистър капитал на "Енергони"

Нова сделка с „Енергони”
въпреки спрените й акции
Акционерите в дружеството продължават да си разменят пакети
от компанията, използвайки извънрегулирания пазар
Може ли акциите на една
публична компания да са
спрени за търговия и въпреки това с тях да има сделка?
Може. Показа го за пореден
път „Енергони”, след като
на извънрегулирания пазар
на БФБ минаха 3 млн. акции
на компанията. Страните по
сделката не са известни, а
най-вероятно и ще останат
такива, тъй като прехвърлените ценни книжа са по-малко от 5% от регистрирания
капитал на компанията. В
средата на декември 2010 г.
по партидата на дружеството
бяха изтъргувани близо 6
млн. акции, а през септември
имаше други две сделки за
близо 20 млн. лв. Това предизвика намесата на КФН, а
със случая дори се занима и
Държавната агенция за национална сигурност за случая.
Къде са акциите

„Акциите на „Енергони” все
още са свалени от регулирания пазар на Българската
фондова борса в изпълнение
на наложена принудителна мярка от Комисията за
финансов надзор”, обясни
изпълнителният директор
на БФБ Иван Такев. За това
и сделката се осъществи на
извънрегулирания пазар. Така дори след нея формално
забраната за търговия с акции остава в сила.
По-интересно обаче е, че
на борсата „Енергони” все
още се „брои”, че има 250
хил. налични акции. Те наистина бяха толкова, но преди
увеличението на капитала на
дружеството след вливането
на „Роял Ресортс” АД и „Роял
Инвестмънт” ЕАД в него.
След него „Енергони” вече
разполага с капитал от 547
млн. лв., толкова са записани
в Търговския регистър. Голяма част от него се базира на
оценката на патент за производство на енергия от вятър,
който притежаваше едно от
влетите дружества.
Липси

„Енергони” не е подавала
искане за записване на акциите от увеличението на
капитала на БФБ”, обясни
изп. директор на БФБ Иван
Такев. Така дружеството има
листвани 250 хил. акции с
номинал 1 лв. Компанията

има една-единствена сделка
на БФБ, която е с цена от 9 лв.
Така в момента, в който дружеството заяви всичките си
акции пред борсата, оценката
й би трябвало да достигне 5
млрд. лв., което автоматично
ще я направи най-голямата
компания, появявала се някога на БФБ.
КФН в действие

Сагата на „Енергони”, която
започна с вливането на двете непублични компании и
придобиването на многомилионния патент за вятърна
енергия, продължава вече
година, а КФН има наложени
няколко принудителни административни мерки спрямо
компанията.
Последната беше наложена в началото на миналата
седмица. На акционерите
на „Енергони” беше забранено да гласуват избора на
нови членове на съвета на
директорите. Точка трета от
дневния ред, за ОСА, което
трябваше да се състои миналия петък, предвиждаше
да бъдат избрани Емануел
Джанос и Ролф X. Кюнг.
Според КФН обаче от прегледа на представените от
„Енергони” АД документи е видно, че за тях не е
представена информация за
професионалната им квалификация. Двамата кандидати,
които са чужди граждани, не
са предоставили и документи
за това, че не са осъждани.
От „Енергони” отказаха да
съобщят дали са се съобразили с предписанието на КФН
до излизането на протокола
от общото събрание.
Малко
доказателства

Наложената мярка обаче е
оспорвана от „Енергони” с
мотива, че дружеството е
предоставило уведомление
за биографични данни за
предложените нови членове
на СД. От КФН признават за
този документ, но в него „са
упоменати единствено какви
са заеманите длъжности към
настоящия момент от бъдещите кандидати - Емануел
Джанос и Ролф X. Кюнг.
Според КФН обаче към
датата на подаване на това
уведомление тези лица не са
притежавали качеството кан-

▶ Патент за производство на енергия от вятъра е основният актив на "Енергони"

дидат за изборна длъжност,
което се придобива едва след
изричното им включване в
поканата за свикване на ОСА
и нейното обявяване в ТР.
Първи опит

КФН за втори път налага
принудителна мярка на
„Енергони” да не гласува
избора на нови шефове в
компанията. В края на август
2010 г. акционерите на „Енергони” трябваше да освободят
от длъжност и отговорност
Михаил Георгопападакос и
Константинос Сакарелос, а
мястото им да заемат бившият председател на борда на директорите на АЕЦ
„Козлодуй” Антон Иванов
и бившият член на съвета на

директорите на НЕК и централата в Козлодуй Иван Хиновски. КФН тогава наложи
мярка, с която дружеството
се задължава да не гласува
тази точка. Причината отново беше непредставени
свидетелства за съдимост
на кандидатите за изборна
длъжност.
Малко по-рано финансовият надзор забрани на акционерите само да освобождават
от отговорност шефовете в
дружеството. А причина за
наложената санкция беше
непредаден одитиран финансов отчет на дружеството, какъвто КФН изиска от
„Енергони” заради оценката
на фамозния патент.
Мирослав Иванов

Проверка
И одиторите
са под
лупа
▶ Заверката на отчета на дружеството
беше разследвана и от
Комисията за публичен
надзор над регистрираните одитори (КПНРО).
Това е държавната
институция, която
следи за нарушения на
одиторите. КПНРО е
открила съществени
пропуски в действията
на експертите, които
са заверили финансовите отчети на „Енерго-

снимка eмилия костадинова

ни” за 2009 г. и за първото тримесечие на 2010
г., стана ясно от резултатите от проведеното от нея разследване
на дейността на одиторите по случая на
„Енергони” - Марко Терзийски, Лъчезар Костов,
Камелия Савова-Симеонова, Стоян Стоянов и
Мария Даскалова.
▶ Направената проверка беше по искане на
КФН, тъй като с подписа си под отчета на
„Енергони” одиторите
завериха документално
включването на мегапатента в активите
на компанията.
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Застрахователите
набират пари от
борсата, за да
заделят резерви

���.�

Акционерен капитал на компаниите към �� се

ЗАД "БУЛСТРАД
ВИЕНА
ИНШУРЪНС ГРУП"

За по-малко от две седмици втора
общозастрахователна компания
обяви планове да увеличи
капитала си
Застрахователните дружества започнаха да търсят
свежи пари от акционерите си заради завишените
нормативни изисквания и
необходимостта от заделяне на допълнителни резерви по задължителната
автомобилна “Гражданска
отговорност”. С необходимостта да отговорят на
завишените нормативни изисквания обясниха
действията си мениджъри
на компании в бранша, които в. “Пари” потърси за
коментар след плановете
на общозастрахователни
компании да увеличат акционерния си капитал.
Мода

За по-малко от две седмици
две дружества в общото
застраховане вече заявиха
намеренията си да издадат
нови книжа, с които да наберат от акционерите си общо 42.4 млн. лв. Случайно
или не, и двете компании са
листвани на фондовата борса -”Ероинс” и “Булстрад
Виена Иншурънс Груп”.
Най-голямото по пазарен
дял общозастрахователно
дружество според данните
на Комисията за финансов
надзор - “Булстрад Виена
Иншурънс Груп”, ще се
опита да набере над 30 млн.
лв. чрез издаване на 613.6
хил. нови книжа. Условието
за успешно увеличение на
капитала е да се запише
поне една нова акция. В
мотивите на дружеството
се казва, че парите ще се

използват за стабилизиране
на финансовите показатели
на компанията и подобряване на капиталовата й адекватност заради по-високите
нормативни изисквания. От
компанията поясниха единствено, че основната цел е
да се отговори на изискването, което КФН въведе за
нови резерви по “Гражданска отговорност”.
Няколко дни преди “Булстрад”, “Евроинс” също
обяви планове да увеличи
капитала си, като целта е да
се наберат 12.3 млн. лв. Още
тогава Кирил Бошов, председател на СД на “Евроинс
Иншурънс Груп”, каза, че
парите ще се използват при
необходимост. “Евроинс
Иншурънс Груп” е мажоритарен собственик на “Евроинс”. “Увеличението на
капитала не е само заради
изискванията на Комисията
за финансов надзор”, каза
Кирил Бошов. По думите
му заради предстоящото
въвеждане на директивата
“Платежоспособност II” и
всеки застраховател от ЕС
ще трябва да си направи
план как ще отговори на
новите реалности. “Изискванията на директивата са
доста сериозни, дори и ако
кажа революционни, няма
да е пресилено”, твърди
Кирил Бошов.
Идва ли лавина

Въпреки обявените планове
от публичните застрахователи за набиране на средства мениджъри в бранша

БРОЙ ЕМИСИОННА ТЪРСЕНИ
ЦЕНА,
ПАРИ,
АКЦИИ
В ЛВ.
В ЛВ.

КОМПАНИЯ
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Друга цел е стабилизиране на финансовите
показатели на компа-

“Булстрад”

Част от
средствата ще
се използват
за разработване
на програми с цел
гарантирането на
високо качество на
услугите
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РЕЗУЛТАТИ ЗА ���� Г., В ХИЛ. ЛВ.
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не очакват лавина от компании, които да прибягнат
до увеличение на капитала.
По думите на Орлин Пенев,
председател на УС на Асоциацията на българските
застрахователи и изпълнителен директор на ЗАД “Алианц България”, е възможно
последните решения да са
свързани с новите изисквания за по-високи резерви
по “Гражданска отговорност”. “Когато се заделят
допълнителни резерви, това
може да доведе до загуба
и отрицателният резултат
трябва да се покрие с поголям капитал”, коментира
Орлин Пенев. Според Румен Георгиев, изпълнителен
директор на ЗАД “Армеец”
АД, едва ли увеличенията на капитала са заради
изискването за по-високи
резерви. “Когато се работи с
правилно избрана стратегия
и съотношенията на всички
показатели са в нормите,
няма нужда от увеличение”,
каза Румен Георгиев.
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Брутни
премии

Общи
приходи
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Печалба

КОМПА

"ЗАСТРАХОВ
ДРУЖЕС
ЕВРО ИН
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Класация

Според последните статистически данни на КФН
с най-голям акционерен
капитал на общозастрахователния пазар в края на
септември 2010 г. е “ДЗИ
- Общо застраховане”, което е издало акции за 181
млн. лв. След това се нареждат ЗК “Лев Инс” АД
и “Булстрад”, които имат
съответно 43.3 и 21.5 млн.
лв. акционерен капитал.
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Атанас Христов

��.�
��.�

Цели се устойчив ръст на
застрахователния портфейл
“Булстрад” ще използва
парите от издаването на
новите акции за увеличаване на финансовите
ресурси за позициониране на дружеството като
лидер на пазара на общо
застраховане, се казва в
мотивите към поканата за
свикване на общо събрание на акционерите.

КАПИТАЛ
СЛЕД
УВЕЛИЧЕНИЕТО
В ЛВ.

нията и подобряване на
капиталовата й адекватност с оглед на завишените нормативни изисквания. Цели се и осигуряване на устойчив ръст
на застрахователния
портфейл. Дружеството
ще инвестира част от
средствата в проекти и
програми, разработени
с цел гарантирането
на високо качество на
предлаганите услуги на
клиентите.

��.�

��.�
��.�

��.�

��

"ДЗИ � ОБЩО
ЗАСТРАХОВАНЕ"
ЕАД

ЗК "ЛЕВ
ИНС" АД

ЗАД
"БУЛСТРАД
ВИЕНА
ИНШУРЪНС
ГРУП"

ЗД "БУЛ
ИНС" АД

ЗАД "АЛИАНЦ
БЪЛГАРИЯ"

ЗАД
"ЕНЕРГИЯ"

"ИНТЕРАМЕ�
РИКАН
БЪЛГАРИЯ"
ЗЕАД

ЗАД
"АРМЕЕЦ"
АД

"ДЖЕНЕРАЛИ
ЗАСТРАХО�
ВАНЕ" АД

"ЗАСТ
ТЕ
ДРУЖ
ЕВРО
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Ще отговорим на новите
предизвикателства пред бизнеса

ептември ���� г., в млн. лв.

О,

Увеличението на капитала не е само заради
изискванията на Комисията за финансов надзор.
Българските застрахователи са част от компаниите, които действат на
територията на ЕС.

УСПЕХ
НА УВЕЛИЧЕНИЕТО

През 2012 г. предстои да
се въведе директивата
“Платежоспособност II” и
всеки застраховател от ЕС
ще трябва да си направи
план как ще отговори на
новите реалности. Изискванията на директивата
са доста сериозни, дори и
ако кажа революционни,
няма да е пресилено.

ЗАПИСВАНЕ
НА МИН. �
НОВА АКЦИЯ

Предприемаме действия,
за да отговорим на новите
изисквания и предизвикателства пред бизнеса, без
значение дали е само за
“Гражданска отговорност”
или не.

�.��%

ТРАХОВА�
ЕЛНО
ЖЕСТВО
ИНС" АД

председател на СД на “Евроинс Иншурънс Груп”

Експанзията не се извършва от българската застрахователна компания, а от
застрахователния холдинг
“Евроинс Иншурънс Груп”.
Целта на увеличението на
капитала на “Евроинс” е
да засилим позициите на
дружеството на българския
застрахователен пазар.

Орлин Пенев,

БРОЙ ЕМИСИОННА ТЪРСЕНИ
ЦЕНА,
ПАРИ,
АКЦИИ
В ЛВ.
В ЛВ.

ВАТЕЛНО
� ��� ���
СТВО
НС" АД

�.�

Кирил Бошов,

Целта на
увеличението
на капитала
на “Евроинс” е да
засилим позициите
на дружеството на
българския застрахователен пазар

Когато има загуба, тя трябва
да се покрие с по-голям капитал

� ���

АНИЯ
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�.�

председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи и
изпълнителен директор на ЗАД “Алианц България”

КАПИТАЛ
СЛЕД
УВЕЛИЧЕНИЕТО,
В ЛВ.

УСПЕХ
НА УВЕЛИЧЕНИЕТО

�� ��� ���

ЗАПИСВАНЕ
НА МИН. ��%
ОТ НОВИТЕ КНИЖА

�� ��� ���

РЕЗУЛТАТИ ЗА ���� Г., В ХИЛ. ЛВ.

��� ���

��� ���

��� ��� ��� ���

���.��%

Не вярвам
тези стъпки
да са свързани с предстоящото
влизане на директивата “Платежос
пособност II”

��

��.��%

��� ���%

��� ���
Брутни
премии

��.�

Общи
приходи

��.�

"ЗАСТРАХОВА� "БЪЛГАРСКА
ТЕЛНА
АГЕНЦИЯ
КОМПАНИЯ ЗА ЕКСПОРТНО
БЪЛГАРСКИ
ЗАСТРАХО�
ИМОТИ" АД
ВАНЕ" ЕАД

�.�

ЗД
"УНИКА" АД

�.�

ЗАД
"ВИКТОРИЯ"

ХДИ
"ЗАСТРАХО�
ВАНЕ"
АД

�.�

ЗАД "ОЗК
ЗАСТРАХО�
ВАНЕ"
АД

�.�

"ГРУПАМА
ЗАСТРАХО�
ВАНЕ"
ЕАД

Надали някой български
застраховател отговаря
в момента на бъдещите
по-високи изисквания на
директивата. Сметката е
много сложна. Възможно
е да видим и други компании, които да увеличават
капитала си заради “Платежоспособност II”.

Трябва да се спазват международно
определени коефициенти

Печалба

�.�

Нормално е да има
увеличение на капитала,
когато дадена компания
излиза на загуба. Възможно е последните решения
да са свързани с новите
изисквания за по-високи
резерви по “Гражданска

отговорност”. Когато се
заделят допълнителни
резерви, това може да
доведе до загуба и отрицателният резултат трябва
да се покрие с по-голям
капитал.
Не знам дали и други
компании ще прибягнат
до увеличение на капитала. Не вярвам тези
стъпки да са свързани с
предстоящото влизане
на директивата “Платежоспособност II”.

�.�

"ОББ
ЧАРТИС ЗД"
АД

�.�

"ГРАВЕ
БЪЛГАРИЯ
ОБЩО
ЗАСТРАХО�
ВАНЕ"
ЕАД

За съотношението на
акционерен капитал
към приходи, изплатени
обезщетения, печалба има
стандартни коефициенти,
които са в съответствие с
международните практики.
Когато се работи с правилно избрана стратегия и
съотношенията на всички
тези показатели са в нормите, няма нужда от увеличение. Едва ли е заради
изискването за по-високи
резерви. Ние ги заделихме
от оперативната дейност на
компанията. Ако не може
да се заделят оперативно,
това говори за грешно
избрана стратегия.
Опираме и до въпроса
с удовлетворението на
акционерите. При сегашното ниво на капитала
коефициентите са едни, но
при увеличението показателите се променят. Коефи-

Румен Георгиев,

изпълнителен директор на ЗАД “Армеец” АД

циентите към пазарен дял,
премии, печалба и т.н. вече
не са същите. Явно някъде
нещата куцат. Няма нищо
извънредно и нищо не
се прави от днес за утре.
Никой не прави увеличение
от 100 на 200 единици при
същия пазарен дял и същите премии.

Едва ли
увеличенията
на капитала
са заради
изискването за
по-високи резерви
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Триизмерни телефони на
Световния мобилен конгрес
Новости в телефоните
и интелигентни домове
белязаха началото
на най-голямото събитие
в света за мобилни
комуникации
Рекордните 1361 изложители са се събрали в Барселона за тазгодишното
издание на Световния мобилен конгрес - най-голямото събитие в света на
мобилните комуникации,
което започна вчера. По
всичко личи, че индустрията се събужда след двете
години на спад, а очакванията за ръст на телекомуникациите през 2011
г. се свързват най-вече с
налагането на мобилните
мрежи от четвърто поколение, развитието на пазара
на мобилни приложения,
както и някои интересни нови сегменти, като
интелигентните домове,
комуникациите „машина
- машина” и технологиите
за добавена реалност.

процесор и триизмерна
камера. Със своя 8.9-инчов дисплей и вградената
технология Nvidia Tegra 2
устройството веднага си
заслужи названието „убиец на iPad” - съдба, която
застига всеки нов модел
с добри характеристики
в сегмента на таблетите.
LG Optimus Pad също така е първият таблет с 3D
камера в света и според
компанията има всички
шансове да въведе нови
стандарти за това какво
трябва да представлява
едно такова устройство.
То е способно да записва
пълноценни триизмерни
клипове, които след това
може да бъдат гледани на
различни 3D телевизори
или други платформи.

Първият в света
триизмерен телефон

Удвояване на
широколентовите
връзки

Още през първите часове
на тазгодишния Световен
мобилен конгрес станахме
свидетели на революция
при смартфоните - компанията LG Electronics
представи първия в света телефон с триизмерен
дисплей - LG Optimus 3D.
Телефонът, който може да
заснема и клипове в 3D
формат, се отличава също
с 1GHz двуядрен процесор
и двуканална архитектура.
Сред анонсите от компанията беше и нейният нов
таблет LG Optimus Pad,
който работи с операционната система Android
3.0 и разполага с двуядрен

Броят на мобилните широколентови връзки в света
ще достигне 1 милиард
през 2011 г., прогнозираха
анализатори от Ericsson на
пресконференция в рамките на конгреса. Най-много
ще бъдат този вид услуги
в Азиатско-Тихоокеанския
регион - около 400 милиона, докато в Северна
Америка и Западна Европа
те ще са по около 200 милиона. От Ericsson очакват
до 2015 г. броят на този
вид връзки да достигне 3.8
милиарда. Според представители на компанията
основна причина за този

▶ Съвсем скоро ще можем да „общуваме” с къщата си и да управляваме системите в нея дистанционно

ръст ще са увеличаващите
се продажби на смартфони, на лаптопи, свързани
с мобилни мрежи, както
и на таблети. Ханс Вестберг, президент и главен
изпълнителен директор
на Ericsson, заяви пред
събралите се журналисти,
че според него има три
фактора, които, събрани
заедно, вече създават мрежово общество, при което
всичко е свързано с интернет: мобилност, широколентова инфраструктура
и cloud (облачни) технологии. Ericsson направи

съвместно с американския
оператор Verizon Wireless
и Samsung демонстрация
на едно от първите в света телефонни обаждания
чрез технологията Voice
over LTE (глас през LTE).
Домът на бъдещето

Интелигентните домове на
бъдещето ще може да общуват със своите обитатели, да
се грижат за тяхното здраве,
както и да се управляват
централизирано през мобилния телефон. Това е част
от визията за домашните
технологии, която беше

представена вчера в Барселона от компаниите IBM,
Qualcomm и Ericsson. Според представители на трите
фирми технологиите за тази предстояща обществена
революция вече са налице.
Именно бумът при широколентовите мобилни мрежи
обаче ще позволи свързването на повече устройства
- домашни електроуреди,
разнообразни сензори и системи за управление, превръщайки се на практика
в двигател за развитието
на този иновативен бранш.
Експерти от Ericsson пред-

ставиха за в. „Пари” ново
решение на компанията,
позволяващо управлението
на всички електроуреди в
дома чрез всяко джобно устройство - телефон, таблет
и др. Чрез него в бъдеще ще
можем да комуникираме с
нашата къща, да получаваме
видеоизображение в реално
време от камерите у дома,
както и да включваме или
изключваме от разстояние
отоплението, кухненските
уреди или осветлението.
Александър Александров,
Барселона
Специално за в. „Пари”

„Виена Иншурънс Груп” ще придобие „Ти Би Ай
Инвест” и „Ти Би Ай Асет Мениджмънт”
429

КЗК разреши сделката
с мотива, че не
съществуват опасения
за негативно засягане
на конкурентната
среда

Комисията за защита на
конкуренцията разреши
придобиването на непряк
едноличен контрол от страна на „Виена Иншурънс
Груп АГ Винер Ферзихерунг Групе”, Австрия,
върху „Ти Би Ай Инвест”
ЕАД - София, и „Ти Би Ай
Асет Мениджмънт” ЕАД

▶ хил. лв. е гласуваният
от съвета на
директорите нов
капитал на „Ти Би Ай
Инвест”

- София. Концентрацията ще се осъществи чрез
закупуването на 100% от
капитала на придобиваните
дружества.
В момента собственик
на двете компании е „Ти

Би Ай Файненшъл Сървисиз България”, която пък е
собственост на „Ти Би Ай
Еф Файненшъл Сървисиз
в.v.” - Холандия.
Планове

С придобиването на „Ти
Би Ай Инвест” и „Ти Би
Ай Асет Мениджмънт”
икономическата група от
дружества под контрола на
ВИГ очаква да си осигури
възможността да ползва
услугите на инвестиционния посредник и управляващото дружество за
обслужване на интересите

на други свои дъщерни
дружества, чиято дейност
неминуемо е свързана с
ползване на подобни услуги.
„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” e с пазарен дял от
2.3% и 11.186 млн. лв.
активи под управление.
Замрялата търговия на
БФБ и стагнация в икономиката накара „Ти Би
Ай Инвест” да се откаже
от пълния си лиценз и да
намали капитала си. Съветът на директорите в компанията гласува в края на
миналата година друже-

ството да свие регистрирания си капитал от 1.95
млн. лв. на 429 хил. лв.
„Причина за намаляването
е конюнктурата на пазара
на услугите, предоставяни от инвестиционния
посредник, в контекста на

11.86
▶ млн. лв. е обемът на
активите под управление
на „Ти Би Ай Асет
Мениджмънт”

настоящата икономическа
ситуация”, се казва в протокола. Друга причина за
предприетото действие е
и покриване на загуба от
318.8 хил. лв., отчетена
към края на 2009 г.
Мотиви

Проучването на КЗК показало, че не съществуват
опасения за негативно засягане на конкурентната
среда и не се налага подробен анализ на пазарното
присъствие на нито едно
от участващите дружества.
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Руското правителство получи
3.3 млрд. USD за 10% от банка ВТБ
Продажбата на
акциите чрез вторично
публично предлагане
е първата сделка
от тригодишната
приватизационна
програма на Москва
Руското правителство получи 95.7 млрд. рубли
(3.3 млрд. USD) за 10%
от втората по големина
банка в страната ВТБ.
С вторичното публично
предлагане на акциите на
държавния трезор се дава
старт на мащабната приватизационна програма
на Москва.
Знак за доверие

Цената от 9.1468 копейки,
на която са били пласирани акциите, е по-ниска от тази, която беше
постигната по време на
първичното публично
предлагане през 2007 г.
Тогава правителството получи общо 8 млрд. USD,
като продаде книжата по
13.6 копейки на брой. По
думите на главния изпълнителен директор на ВТБ
Андрей Костин поръчките
при последната операция
са били двойно повече от
предлаганото количество.
„Опитът за привличане на
инвеститори ясно показва
доверието във финансовата ни система и икономическата ни политика”,
коментира министър-

Опитът за
привличане
на инвеститори
ясно показва доверието във финансовата ни система и
икономическата ни
политика
Владимир Путин,

министър-председател на Русия

председателят Владимир
Путин.
Купувачи

Акции са били закупени от няколко държавни
инвестиционни фонда от
Северна Европа и Азия.
Сред инвеститорите са и
компании от целия свят,
включително САЩ, Великобритания, Европа и
Азия, обяви финансовият
министър Алексей Кудрин, без да назовава купувачите.
Очакваше се в операцията участие да вземат
италианската застрахователна група Assicurazioni
Generali и фондът за дялови инве стиции TPG
Capital, който миналата
година не успя да стигне
до сделка чрез директни
преговори с мениджърите на ВТБ. За двете
компании се говореше, че
планират да инвестират

съответно 300 и 100 млн.
USD в руската банка.
Приключване
на сделките

Сделките, при които се
използват глобални депозитарни разписки на цена
от 6.25 USD, ще бъдат
приключени на 17 февруари, а тези за обикновените
акции ще бъдат финализирани на 21 февруари,
се казва в съобщение на
правителството. Посредници по операцията са
Deutsche Bank AG, Merrill
Lynch и подразделението
за инвестиционно банкиране на трезора „ВТБ
Капитал”.
Правителството в момента държи 85.5% от
банката, след като увеличи участието си от 77.5%
през 2009 г. Това стана
като част от програмата
за стабилизиране на финансовия сектор.
Приватизация

Продажбата на 10% от
ВТБ е първата голяма
сделка от тригодишната
програма на правителството в размер на 34
млрд. USD. С приходите
Москва планира да попълни част от недостига в
хазната. Други подготвяни
приватизационни сделки
са за 15% от петролния
гигант „Роснефт”, както
и планираната за тази година продажба на 7.6% от
най-големия конкурент

▶ Сред новите инвеститори във ВТБ са държавни инвестиционни фондове
от Северна Европа и Азия, както и компании от цял свят
снимки loomberg

на ВТБ Сбербанк. В програмата са предвидени и
дялове от търговския флот
„Совкомфлот”, компании
за комунални услуги, фирми за търговия със зърно
и др.
Съгласно първоначални-

те планове на Москва 10%
от ВТБ трябваше да бъдат
продадени още през миналата година. Други 10%
бяха предвидени за 2011 г.
и още 15% - за догодина.
Тъй като миналата година
не беше реализирана сдел-

ка, правителството може
да продаде 20% от банката
през 2011 г., каза наскоро
министърът на финансите
Алексей Кудрин. Евентуална втора процедура
може да се очаква след
средата на годината. 

Credit Suisse ще пласира книжа за 6 млрд. CHF

▶ Според главния изпълнителен директор на Credit
Suisse Брейди Дугън сделката трябва да успокои
страховете за това доколко привлекателни са тези
инструменти

Преди няколко месеца
специална правителствена комисия препоръча на
най-големите банки в страната да поддържат почти
двойно по-голям капитал
от този, който се изисква
по Базел III. Част от увеличението може да стане за сметка на условно
конвертируеми облигации.
Книжата CoCos автоматич-

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007-2013
Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни
позиции на българската икономика”
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„Сделката е сериозен успех
за Credit Suisse Group и
за целия сектор, тъй като
смятаме, че тя ще успокои
страховете доколко тези
инструменти са привлекателни за инвеститорите”, коментира главният
изпълнителен директор
на банката Брейди Дугън.
Именно заради това, че инвеститорите поемат част от
загубата в случай на криза,
се смяташе, че CoCos няма
да се радват на голяма популярност. Според изчисления на Standard&Poor’s
банките в света ще трябва
да издадат условно конвертируеми облигации за
1 трлн. USD, за да заменят
съществуващите капиталови ценни книжа през следващите 5-10 години.

▶ Облигациите ще се
конвертират в акции,
ако адекватността на
първичния капитал на
банката падне под 7%.
▶ Цената, при която
ще се конвертират
книжата, ще бъде
по-високата от

заложената минимална
цена от 20 USD или
20 CHF, или дневната
среднопретеглена
цена продава на
обикновените акции
преди известието за
конвертирането, казаха
от банката.
▶ Сделката трябва
да бъде одобрена
от регулаторните
власти в страната
и от акционерите на
банката.

КУ

Н

Регулаторни
изисквания

Сериозен успех

Условия
Конвертиране
при адекватност
под 7%

КО

Втората по големина банка
в Швейцария Credit Suisse
Group се е съгласила да
продаде условно конвертируеми облигации (т. нар.
CoCos) на свои акционери в
Катар и Саудитска Арабия.
Общата стойност на книжата ще е около 6 млрд. CHF.
Облигациите ще бъдат
емитирани най-рано през
октомври 2013 г. на името
на Qatar Holding и Olayan
Group срещу пари в брой
или срещу издадените
през 2008 г. капиталови
ценни книжа, съобщиха
от банката.

но се превръщат в дялов
капитал, ако резервите на
банката паднат под определено ниво. По този начин
инвеститорите поемат част
от тежестта, в случай че
трезорът изпадне в затруднено положение. Затова
много правителства гледат
на тези облигации като на
начин да се избегне нуждата от държавна намеса
при евентуална бъдеща
финансова криза.

РИ

Купувачите на условно конвертируемите
облигации са инвеститори от Катар и
Саудитска Арабия
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия

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 в Международното изложение за козметика
и парфюмерия BEAUTY EURASIA 2011, което ще се проведе в периода 16 – 18 юни 2011 г.,
в Истанбул, Турция
Краен срок за заявка на участие – 25 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
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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.
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▶ 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

Февруари
86,12
103,72
871
3,93
879
840

Март
86,12
101,43
871
3,93
-

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

Февруари
335,19
281,32
239,14
4170,86
3406,00
5723,10
521,02
740,60

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

11.02.2011 г.

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Спот цени на цветни метали ▶ Курсове за
митнически
Вид
Борса
Единица
Цена
3м.
Мед
LME
USD/т
10148
10124
оценки
Калай
LME
USD/т
32395
32300

Валута
Код За Стойност
Currency
Code For
Rate
АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР
AUD 1 1,45686
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ	
BRL 10 8,67600
КАНАДСКИ ДОЛАР
CAD 1 1,46088
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК
CHF 1 1,50866
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2,19998
ЧЕШКА КРОНА
CZK 100 8,06262
▶
ДАТСКА КРОНА
DKK 10 2,62482
БРИТАНСКА
ЛИРА
GBP
1
2,31926
Вид
Борса
Единица
Купува Продава
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР
HKD 10 1,86190
Злато
LME
USD/тр.у.
1362,1
1362,8
ХЪРВАТСКА КУНА
HRK 10 2,64605
Сребро
LME
USD/тр.у.
30,54
30,58
УНГАРСКИ ФОРИНТ	
HUF 1000 7,17999
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ	
IDR 10000 1,59935
Платина
LME
USD/тр.у.
1828,5
1830
ИНДИЙСКА
РУПИЯ	
INR 100 3,18969
Паладий
LME
USD/тр.у.
832
833
ЯПОНСКА ЙЕНА
JPY 100 1,76439
Родий
LME
USD/тр.у.
2465
2465
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН
KRW 1000 1,30318
Източник: Bloomberg
ЛИТОВСКИ ЛИТАС
LTL 10 5,66448
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ	
LVL
1 2,78252
Мерни единици: 1 bu. соя = 27.216 кг ; 1 bu. царевица = 25.4016 кг ; 1USd = 1 U.S. cent
МЕКСИКАНСКО ПЕСО
MXN 10 1,20531
1bu. овес = 15.4224 кг; 1 lb. = 0.4536 кг ; 1 cwt = 50 кг.; 1 gal. = 3.785 л ; 1 MT = 1000 кг
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ	
MYR 10 4,74405
НОРВЕЖКА КРОНА
NOK 10 2,49914
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР
NZD 1
1,12553
до 15.00 ч. на 4.02.2011 г.
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
PHP 100 3,27412
ПОЛСКА ЗЛОТА
PLN 10 5,05932
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ	
RON 10 4,59169
157,29
156,52
155,75
155,37
153,45
153,45			
РУСКА
РУБЛА
RUB
100 4,85770
11,77
11,71
11,65
11,62
11,48
11,48			
ШВЕДСКА КРОНА
SEK 10 2,18957
82,50
82,10
81,70
81,30
80,10
80,10			
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР
SGD 1
1,13100
104,30 103,79
103,29
102,78
101,26
101,26			
ТАЙЛАНДСКИ БАТ	
THB 100 4,75489
812,17
808,22
804,28
800,34
788,51
788,51			
ТУРСКА
ЛИРА
TRY
10
9,40665
198,46
197,52
196,57
195,63
189,01
189,01			
ЩАТСКИ ДОЛАР
USD 1
1,44812
88,77
88,35
87,92
87,49
85,36
85,36			
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД	 ZAR 10 2,07623
173,11
172,28
171,44
170,61
166,45
166,45			
345,07 343,43
341,79
340,14
328,64
328,64			
ЕВРО
EUR 1
1,95583
198,04
197,10
196,15
195,21
188,61
188,61			
Валутният курс за митнически цели е курсът
на БНБ определен в предпоследната сряда от
248,25 247,07
245,89
244,71
236,43
236,43			
месеца и публикуван този или на следващия ден,
99,67
99,19
98,72
98,24
94,92
94,92			
който се използва през следващия календарен
239,95 238,80
237,66
236,52
228,52
228,52			
месец, освен ако не бъде заменен от курса
определен по чл. 91 от ППЗМ. Курсовете сa
валидни до 24.00 часа на 28.02.2011 г.
Олово
Цинк
Алуминий
Никел
Алуминиева сплав

LME
LME
LME
LME
LME

USD/т
USD/т
USD/т
USD/т
USD/т

2631
2478,5
2485
28680
2307

2630
2538
2508
28673
2320

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 23.02.2011 до 4.03.2011
Лимитиран период” от 25.11.2010 до 22.02.2011
Сентинел Асет Мениджмънт АД
Договорен фонд Сентинел - Рапид
Договорен фонд Сентинел - Принсипал
Стандарт Асет Мениджмънт АД
ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд
ДФ Стандарт Инв. Високодоходен Фонд
ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд
ДФ Стандарт Инв. Консервативен Фонд
Статус Капитал АД
Статус Нови Акции
Статус Финанси
ДФ Статус Глобал ETFs
Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД
ИД Ти Би Ай Евробонд
ДФ Ти Би Ай Комфорт
ДФ Ти Би Ай Хармония
ДФ Ти Би Ай Динамик
ДФ Ти Би Ай Съкровище
ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД
ЦКБ Лидер
ЦКБ Актив
ЦКБ Гарант
Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД
ДФ Юг Маркет Максимум
ДФ Юг Маркет Оптимум

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

Начало на публ.
предлагане

Смесен - балансиран
5.0164
5.0415
5.2171		 5.0164
4.9161			
1.26%
14.86%
4.17%
-17.02%
фонд в акции
7.7616
7.8004
8.0721		 7.7616
7.6064			
2.67%
13.00%
17.03%
-6.63%
фонд в акции
10.1922
10.3451
10.5999		 0.0000
0.0000			
0.11%
0.09%
1.21%
0.94%
													
фонд в акции
2.4515				 2.4515				
9.53%
29.33%
-2.14%
-48.99%
Смесен - балансиран
2.8530				 2.8530				
8.83%
25.87%
-3.66%
-42.65%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

Фонд на паричен пазар 11.5627		
11.5569		 11.5396
11.5511
11.5511
11.5569
0.74%
0.11%
6.71%
6.34%
Смесен - балансиран
11.2817		
11.2256		 11.1133
11.1695		
0.0000
4.02%
10.85%
4.54%
5.08%
фонд в акции
10.8345		
10.7806		 10.6189
10.6728		
0.0000
7.29%
13.05%
5.45%
3.28%
													
Смесен - балансиран
14.7250				 14.5792				
7.60%
6.94%
8.58%
7.56%
фонд в акции
9.1712				 9.0804				
13.76%
12.01%
8.33%
-1.45%
фонд в акции
4.4083				 4.3647				
0.72%
13.66%
-22.90%
-16.36%
фонд в акции
8.3972				 8.1526				
4.45%
11.55%
5.51%
-6.94%
фонд в акции
11.5905				 11.2529				
2.83%
12.14%
7.47%
4.04%
Фонд на паричен пазар 12.3496				 12.3496				
0.66%
0.23%
7.70%
8.65%
					 до 2 г.		
над 2 г.						
Смесен - балансиран 83.2893				 82.9978		
83.2893		
0.72%
1.10%
0.38%
-3.96%
фонд в акции
51.5385				 51.2808		
51.5385		
5.59%
1.87%
-0.54%
-11.47%
фонд в акции
64.6985				 64.3750		
64.6985		
0.15%
4.61%
-8.03%
-10.52%
													
фонд в акции
104.9739				 103.4111				
6.84%
3.11%
1.79%
1.03%
Смесен - балансиран 80.9308				 79.7258				
2.07%
2.21%
1.79%
1.03%
													
фонд в облигаци
1.33942				 1.33674				
1.10%
0.60%
6.07%
5.75%
Смесен - балансиран
1.14850				 1.14162				
4.63%
3.97%
6.17%
2.63%
фонд в акции
0.84432				 0.83178				
9.41%
8.76%
7.01%
-3.54%
Смесен - консервативен 0.76936				 0.76476				
1.88%
2.85%
5.05%
-8.61%
Смесен - консервативен 1.06161				 1.05843				
0.47%
0.33%
2.93%
3.30%

06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008

Смесен - балансиран
106.3961				
Смесен - балансиран
110.0694				
фонд в акции
92.9853				
Фонд на паричен пазар 125.9084				
Смесен - консервативен 95.8019				
Смесен - консервативен108.9013		
108.7925		
фонд в акции
102.3944		
101.3806		

105.3375				
108.9742				
91.6009				
125.9084				
95.4191				
108.4661		
108.7925		
0.0000		
0.0000		

6.55%
5.66%
9.87%
0.96%
1.02%
0.71%
N/A

6.74%
5.86%
9.67%
0.36%
1.86%
0.25%
N/A

1.94%
-0.70%
1.93%
8.29%
4.23%
5.91%
N/A

1.10%
1.85%
-0.10%
7.24%
-1.44%
5.31%
N/A

Смесен - балансиран

5.3242 				 5.2924 				
9.44%
8.15%
5.98%***
5.67%
до 100 000 лв от 100 001 до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.
фонд в акции
1.0995
1.0940
1.0913 		 1.0859 				
16.08%
14.52%
2.61%***
5.10%
													
Фонд на паричен пазар 10.0244				 0.0000				
N/A
N/A
N/A
N/A
Смесен - балансиран 19.2445 				 19.1103 				
9.11%
7.71%
2.02%
10.85%
фонд в акции
12.0465				 11.8791 				
11.26%
9.79%
-1.48%
3.59%
													
фонд в акции
1.1579 				 1.1408 				
1.76%
10.17%
-12.81%
1.23%
фонд в акции
0.8691 				 0.8563				
3.39%
17.39%
20.05%
-3.50%
фонд в акции
1.1011 				 1.0848				
1.39%
9.94%
22.77%
2.55%
до 100 000 лв.		
над 100 000 лв.										
фонд в облигаци
132.2026		
132.0050		 131.7415				
0.07%
3.15%
3.75%
5.93%
Смесен - балансиран
15.1780		
15.1780		 15.0277				
5.99%
8.11%
0.34%
2.87%
фонд в акции
0.8191		
0.8110		 0.8030				
6.44%
15.11%
9.37%
-4.48%
													
Смесен - балансиран 852.3981				 846.0210				
3.87%
3.94%
7.91%
-5.41%
фонд в акции
766.6927				 760.9568				
4.13%
4.55%
6.86%
-8.49%
													
фонд в облигаци
11.6329				 11.6329				
0.79%
0.89%
6.09%
3.04%
Смесен - балансиран 134.8979				 134.8979				
8.21%
5.85%
12.35%
4.04%
фонд в акции
8.2985				 8.2985				
14.88%
11.42%
17.43%
-3.63%
фонд в акции
10.8527				 10.8527				
4.30%
3.25%
7.50%
4.09%
											
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
0.6216		
0.6185		 0.6154				
9.92%
9.42%
17.52%
-13.80%
Смесен - балансиран
0.7960		
0.7932		 0.7904				
4.43%
4.08%
6.31%
-6.91%
Смесен - консервативен 1.0263		
1.0248		 1.0233				
1.75%
1.07%
5.97%
0.76%
до 50 000 лв / 40000 USD		
над 50 000 лв / 40000 USD										
Фонд на паричен пазар 1.2933		
1.2914
1.2895				
0.68%
0.11%
6.02%
5.35%
фонд в облигаци
1.3122		
1.3083
1.3044				
0.50%
0.68%
5.97%
5.63%
Смесен - балансиран
0.8991		
0.8955
0.8919				
3.26%
2.82%
2.84%
-2.22%
фонд в акции
0.6757		
0.6723
0.6689				
5.82%
5.06%
0.07%
-7.77%
Смесен - балансиран
0.7639		
0.7609
0.7579				
5.92%
3.99%
-0.63%
-8.71%
Фонд на паричен пазар												
0.0000		
0.0000		
0.0000			
N/A
N/A
N/A
N/A
1.0550		
1.0539		
1.0012			
0.59%
0.21%
5.28%
5.09%
Фонд на паричен пазар 1.1976				
1.1976			
0.54%
0.14%
4.02%
3.76%
Смесен - балансиран
1.0647			
до 90 дни		
над 90 дни		
1.95%
3.16%
5.21%
1.00%
				
1.0488		
1.0594						

12.11.2007
12.11.2007

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

Валута

Код

За

Стойност

Разлика

Currency

Code

For

Rate

Difference

Евро

EUR

1

1,96

0

Австралийски долар	

AUD

1

1,45631

0,01225

Бразилски реал

BRL

10

8,71660

0,05712

Канадски долар	

CAD

1

1,47276

0,02012

Швейцарски франк	

CHF

1

1,49700

0,01115

Китайски ренминби юан	

CNY

10

2,20594

0,01242

Чешка крона	

CZK

100

8,07027

0,00499

Датска крона	

DKK

10

2,62288

-0,00007
0,01569

Британска лира	

GBP

1

2,32837

Хонконгски долар	

HKD

10

1,86741

0,01198

Хърватска куна	

HRK

10

2,63873

-0,00036

Унгарски форинт

HUF

1000

7,18131

-0,01798

Индонезийска рупия

IDR

10000

1,63273

0,01734

Израелски шекел

ILS

10

3,96342

0,04133

Индийска рупия

INR

100

3,19831

0,03292

Исландска крона	

ISK			

0,00000

Японска йена	

JPY

100

1,74394

KRW

1000

1,29369

0,01192

LTL

10

5,66448

0,00000
-0,00709

Южнокорейски вон	
Литовски литаc	
Латвийски лат

0,01327

LVL

1

2,77108

Мексиканско песо	

MXN

10

1,20781

0,01168

Малайзийски рингит

MYR

10

4,76729

0,04455

Норвежка крона	

NOK

10

2,48296

0,01659

Новозеландски долар	

NZD

1

1,09897

0,00443

Филипинско песо	

PHP

100

3,33378

0,03859

Полска злота	

PLN

10

4,95950

-0,03075

Нова румънска лея

RON

10

4,60304

0,01006

Руска рубла	

RUB

100

4,96672

0,03871

Шведска крона	

SEK

10

2,23365

0,01167

Сингапурски долар	

SGD

1

1,13493

0,00817

Тайландски бат

THB

100

4,72788

0,04011

Нова турска лира	

TRY

10

9,11384

0,04858

Щатски долар	

USD

1

1,45523

0,00904

Южноафрикански ранд

ZAR

10

1,99020

0,01218

Злато (1 трой унция)

XAU

1

1971,59000

6,51000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 15.02.2011 година.
Тези курсове се основават на чл. 29, ал. 2 от Закона за БНБ и референтните курсове на ЕЦБ
за съответния ден, и се прилагат за целите на статистическата и счетоводната отчетност.

▶ Валути спрямо евро
ВАЛУТА

Код

Купува

Продава

Hай-висока

Hай-ниска

Currency

Code

Buy

Sell

High

Low

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1,3462

1,3463

1,3559

1,3428

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

0,8416

0,8416

0,8462

0,8399
112,0900

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

112,2600

112,2700

113,1500

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1,3065

1,3067

1,3203

1,3054

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

7,8713

7,8750

7,9501

7,8662

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

8,7554

8,7583

8,7913

8,7487

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1,3301

1,3306

1,3381

1,3193

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1,3440

1,3444

1,3543

1,3414

УНГАРСКИ ФОРИНТ	

HUF

271,8500

272,2200

272,6500

270,1200

ЧЕШКА КРОНА

CZK

24,3140

24,3320

24,3540

24,1690

РУСКА РУБЛА

RUB

39,4584

39,4724

39,7537

39,3429

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

3,9494

3,9510

3,9518

3,9089

Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 14.02.2011 г.

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

Нетна стойност
Емисионна
Цена при
на активите на
стойност
обратно
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 15/02/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,291921
€ 1,317759
€ 1,285461
ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес
€
0,983408
€
1,003076
€
0,978491
Фонд на фондовете
Взаимен фонд

ОТП - Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции
€ 0,866402
€ 0,883730
€ 0,862070
от развиващи се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 10/02/2011 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 15/02/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,154125лв.
1,154125 лв.
1,154125 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 15/02/2011 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

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
8.2882			
8.2882				
7.17%
9.15%
-1.25%
-3.71%
01.03.2006
фонд в акции
7.1789			
7.1789				
8.92%
9.54%
0.60%
-6.46%
01.03.2006
фонд в акции
3.0000			
3.0000				
0.12%
12.85%
7.11%
-26.76%
05.04.2007
Смесен - консервативен 10.6297			
10.6297				
0.69%
1.68%
3.32%
2.85%
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
0.7764
0.7725
0.7706
0.7649 0.7649
0.7687		
0.7496
0.95%
11.45%
1.63%
-5.50%
22.05.2006
фонд в акции
0.4510
0.4487
0.7706
0.4443 0.4443
0.4465		
0.4354
6.44%
13.56%
7.40%
-19.26%
02.05.2007
за поръчки до 250 000 евро		
за поръчки над 250 000 евро
Цена		
					
фонд в акции
110.7270		
109.3667		
108.5505			
-4.62%
N/A
N/A
N/A
03.05.2010
								
фонд в облигаци
316.0383				 315.0917				
0.67%
3.52%
0.56%
6.44%
17.11.2003
13.4363				 13.1715				
1.47%
3.43%
2.07%
5.61%
27.12.2005
Смесен - балансиран
12.4130				 12.0479				
3.03%
6.25%
1.82%
3.90%
27.12.2005
фонд в акции
9.2540				 8.9818				
5.21%
11.53%
7.94%
-1.81%
07.09.2005
Смесен - балансиран 22.0475				 22.0475				
5.72%
5.10%
9.13%
2.95%
08.10.2007
													
фонд в акции
6.8245				 6.7904				
-1.79%
5.92%
2.41%
-9.81%
01.06.2007
Смесен - балансиран
8.2273				 8.1862				
-2.27%
6.07%
2.64%
-5.14%
01.06.2007
фонд в облигаци
11.8641				 11.8345				
-0.02%
1.38%
8.33%
5.02%
04.09.2007
													
фонд в акции
1.2996				 1.2736				
6.27%
5.75%
5.56%
6.12%
18.09.2006
Смесен - балансиран
1.1441				 1.1327				
5.09%
5.29%
7.94%
5.15%
10.06.2008
Източник: БАУД (www.baud.bg)

www.sentinel-am.bg
тел. 02/ 980 14 26

Стойност за един дял 14.02.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0647  лв.

Сентинел - Рапид

1,1976  лв.

Цена на обр. изк.
до 90 дни

над 90 дни

1.0488  лв.

1.0594  лв.

1,1976 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
1,95  %

5,21  %

0,54  %

4,02  %

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 11 февруари 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 15.02.2011 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)

N/A
13.4164
12.3947
9.2403
Ти Би Ай Евробонд
316.6695
N/A
12.3521
9.2086
Ти Би Ай Комфорт
318.2473
13.3039
N/A
9.1632
Ти Би Ай Хармония
318.2473
13.3039
12.2913
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.

Вторник 15 февруари 2011 pari.bg

пазари 17
Регионални
индекси
Пореден силен ръст за водещия индекс у нас

Sofix: 436.05

+1.71%

Борсата в Македония отчете
минимално понижение

MBI10: 2702.13

-0.10%

Сръбският бенчмарк затвори почти
без промяна

BELEX15: 774.67

-0.04%

Резултат

Акция на деня

“Полиграфия”

“Оптела”

▶ Пловдиското
“Полиграфия” АД отчете
загуба от 4 хил. лв. за
2010 г., показва отчетът
на компанията. В края
на 2009 г. дружеството
беше на печалба от
113 хил. лв. Приходите
на компанията през
миналата година са се
увеличили с 69% до 1.1
млн. лв.

28.6
▶ процента се повишиха
акциите на “Оптела-лазерни
технологии” АД в рамките на
вчерашната сесия

Световни
индекси
Бенчмаркът в Хонконг беше сред найпечелившите в Азия

Hang Seng: 23121.06

+1.28%

Водещият индекс в Англия беше сред
губещите

FTSE100: 6057.53

-0.09%

Минимално понижение за водещия
индекс в САЩ

DJIA: 12249.76

-0.19%

Стока на деня

Суровина

Какао

Петрол

▶ Цената на какаото
се повиши до 1-годишен
връх заради слуховете,
че най-големият
световен производител
- Кот д’Ивоар, може
да удължи забраната
за износ. Фючърсите
с доставка през май
се повишиха с 1.3% и
достигнаха 3414 USD за
тон

2.8%

▶ ръст отчетоха фючърсите
на петрола сорт Брент и
достигнаха 103.72 USD за
барел. Това е най-високата
цена в Лондон от 2008 г.
насам

Еврото започна да пропада
Спадът се дължи
на спекулации
за изхода на
предстоящата среща
на европейските
финансови министри

▶ Опасенията за единната европейска валута отново се завръщат
Снимки Bloomberg

Цената на медта
се повиши рязко
Повишението се
дължи на доклад
за увеличение на
китайския внос
Доклад на китайските митници, че употребата на мед
в страната се увеличава,
донесе повишение в цената
на суровината на борсата
в Ню Йорк. Азиатската
държава е най-големият
потребител на суровината
в света.
Скок

След лек спад от 2% във
вноса на медта през декември засиленото търсене на

метала от Китай доведе до
скок от 5.7% през януари.
Това доведе до 3.6% ръст
в цената на суровината.
За мартенските доставки
медта се покачи с 7.05 цента, или 1.6%, до 4.6065 за
паунд. Последваха я цените
на алуминия, ламарината,
никела, оловото и цинка.
Скокът се случи едновременно на борсите в Лондон
и Ню Йорк.
Китайският внос е 364 240
т мед и сходни материали
през януари според доклада
на китайските митници.
Това е най-голямото количество, влязло в държавата
след пика през септември

миналата година. Rio Tinto
Group, третата по големина
металодобивна компания в
света, прогнозира, че високите цени на метала ще се
задържат и ще продължат
да се покачват. Според компанията това се дължи на
постоянно увеличаващото
се търсене. В средата на миналата година Китай стартира едновременно строежа
на множество индустриални проекти, което доведе
до недостиг на основните
метали в страната. Според
Международната група за
проучвания на медта (The
International Copper Study
Group) медният дефицит
ще достигне 435 хил. т през
2011 г.
Ниски добиви

▶ Потреблението на индустриални метали в Китай
допринесе за повишението им през миналата година

В анализа на Rio Tinto
Group се изразяват съмнения за предпоставки за
медна криза. Според тях
най-големите находища,
включително и техните, са
изчерпали по-голямата част
от наличните суровини и
за да се стигне до нови, се
налага инвестиция за достъп до по-дълбоките земни
пластове, което пък забавя
продукцията. Разкриването
и разрабоването на ново
находище, съизмеримо със
сегашните, може да отнеме
от 2 до 5 години, като в тези
периоди, ако не намалее
търсенето на мед, цената
й ще расте в геометрична
прогресия.

Европейската валута падна
спрямо всички най-търгувани валути, след като се появиха спекулации за резултатите от предстоящата среща
на европейските финансови
министри. Понижението е
за втори ден подред и този
път беше провокиран от
изявление на ирландската
опозиционна партия Fine
Gael, в което се изразяват
съмнения в стабилността
на програмата за излизане
от кризата на ЕС.

Надолу

Цената на еврото се понижи с 0.8% спрямо йената
и долара до 112.21 JPY и
съответно 1.3443 USD за
евро. В същото време йената също отчете малък спад
спрямо долара до 83.46 от
83.43 JPY за 1 USD.
За първи път от две седмици йената започна да печели позиции спрямо долара.
След пускането на слух, че
японски компании изкупуват йени, които да внесат на
територията на държавата
преди края на японската фискална година в края на март.
Годишните отчети по БВП
обаче, според които Китай
е задминала Япония, може
да доведат съвсем скоро до
силен срив на йената.

Великобритания

Паундът продължава да
заздравява позициите си
спрямо еврото и долара и
още 9 от 16-те основно търгувани валути. В страната
инфлацията достигна 4%,
след като се спря на 3.7%
през декември. Това е найбързият й ръст от 2008 г. и
се очаква като контрамярка
английската банка да вдигне лихвените проценти.
Покачването му с 0.7%
спрямо еврото и долара е
продължение на тенденцията му да заздравява позициите си спрямо двете валути
от началото на годината. За
по-малко от два месеца британската валута е получила
2.6% срещу долара и 1.9%
срещу еврото.
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Милиардерите в Русия
Стоманодобивният магнат
Владимир Лисин за втора поредна
година оглави класацията на сп.
„Финанс” за най-богатите руснаци

Рекорден брой достигнаха
милиардерите в Русия през
2010 г., показват данните от
годишната класация на руското сп. „Финанс” „500-те
най-богати руснаци”. Тенденцията за увеличаване на
милиардерите се запази и
тази година, като броят им
достигна 114 при 77 в началото на 2010 г. Досега найголемият връх беше отчетен
през 2007 г., когато милиардерите в Русия бяха 101.

За втора поредна година
стоманодобивният магнат
Владимир Лисин оглави
листата. Собственикът на
водещата компания за производство на стомана „Новолипецк стийл” е увеличил
състоянието си през 2010 г.
до 28.3 млрд. USD. За сравнение в миналогодишната
класация той зае първото
място с богатство, оценено
на 18.8 млрд. USD.
И тази година на второ

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”
Управителният съвет на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, със
седалище и адрес на управление гр. София, пл. “Позитано” № 5, вписано в
Търговския регистър под ЕИК: 000694286, на основание чл. 223 от Търговския
закон, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 21 март 2011 г.
от 11 часа в сградата на дружеството – гр. София, пл. “Позитано” № 5, при
следния дневен ред:
1. Приемане на решение за увеличение на капитала на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА
ИНШУРЪНС ГРУП” въз основа на потвърден от КФН проспект от 21 477 630
лв. (двадесет и един милиона, четиристотин седемдесет и седем хиляди,
шестстотин и тридесет лева) на 27 614 100 лв. (двадесет и седем милиона,
шестстотин и четиринадесет хиляди и сто лева) чрез издаване на 613 647
(шестстотин и тринадесет хиляди шестстотин четиридесет и седем)
броя нови обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална
стойност 10 (десет) лева и емисионна стойност 49 лв. (четиридесет и девет
лева) при следните условия :
1.1. Размер на заявения за набиране капитал: капиталът на ЗАД “БУЛСТРАД
ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” се увеличава от 21 477 630 лв. (двадесет и един милиона, четиристотин седемдесет и седем хиляди, шестстотин и тридесет
лева) на 27 614 100 лв. (двадесет и седем милиона, шестстотин и четиринадесет хиляди и сто лева) чрез издаване на 613 647 (шестстотин и тринадесет
хиляди шестстотин четиридесет и седем) броя нови обикновени поименни
безналични акции с право на глас.
Ако до крайния срок на подписката бъде записана и платена най-малко една
нова акция, капиталът се увеличава до размера на записаните и платени
акции.
Допустимо е отклонение над стойността на заявения за набиране капитал
– 6 136 470 лв., само до размера на сумарната номинална стойност на допълнително издадените нови акции от емисията, ако такива бъдат записани от
акционерите при прилагане на установеното в техен интерес закръгляване
при определяне на съотношението права/нови акции по т. 1.4 по-долу.
1.2. Номинална и емисионна стойност на новите акции, видове акции и права
по тях: всички издадени от ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, акции,
включително тези от новата емисия са от един клас - обикновени, поименни,
безналични, с право на един глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен
дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Всяка акция от новата
емисия има номинална стойност 10 (десет) лева и емисионна стойност 49 лв.
(четиридесет и девет лева).
1.3. Начин на определяне на емисионната стойност: емисионната стойност
се определя съгласно чл.176 от ТЗ и е в размер на 49 лв. (четиридесет и девет
лева). При определянето на емисионната стойност са взети в предвид следните фактори: целите на увеличението на капитала на Дружеството по т.
1.8; балансовата стойност на активите на акция; историята и резултатите
на Дружеството; очакваните парични потоци и бизнес потенциала; средната
пазарна цена за последните 3 календарни години и м. януари 2011 г. с отбив от
15% предвид по-слабата ликвидност на борсовата търговия през последната
година, инвеститорския интерес и пазарните условия.
1.4. Съотношение между издаваните права по § 1, т. 3 от ЗППЦК и една нова
акция: на основание чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК право да участват в увеличението
на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на
ОСА, взело решението за увеличаване на капитала. На следващия работен ден
“Централен депозитар” – АД („ЦД” - АД) открива сметки за права на тези лица
въз основа на книгата на акционерите. Срещу всяка придобита към края на
посочения срок акция се издава 1 (едно) право, като всеки 3.5 (три цяло и пет
десети) права дават възможност за записване на 1 (една) нова акция.
Брой акции, които едно лице може да запише: броят на притежаваните от
лицето права се разделя на 3.5 (три цяло и пет десети), като резултатът
се закръгля към по-голямото цяло число. ОСА определя закръглението да
е към по-голямото цяло число с цел да не бъдат накърнени интересите на
миноритарните акционери.
1.5. Минимален и максимален брой акции, които могат да бъдат записани
срещу издаваните права: Всяко лице може да запише най-малко една нова
акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите
и/или притежавани от него права, разделен на 3.5 (три цяло и пет десети),
закръглено към по-голямото цяло число.
1.6. Възможност броят на предлаганите ценни книжа да бъде намален или
увеличен: Увеличението на капитала на Дружеството се счита за успешно
проведено в случай, че до крайния срок на подписката бъде записана и платена най-малко една нова акция, като капиталът се увеличава до размера на
записаните и платени акции.
Увеличението на капитала с права изключва възможността за записване
на повече от предложените акции, с изключение на необходимостта от емитиране на допълнителен брой акции поради закръгляването при изчисляване
на броя акции, които едно лице има право да придобие.
1.7. Начален и краен срок за прехвърляне на правата. Начален и краен срок за
записване на акции от новата емисия: Начален срок за продажба на правата
и за записване на акции е първият работен ден, следващ изтичането на 7

място остава собственикът
на инвестиционния фонд
„Онексим” Михаил Прохоров. Той продаде дела
си в „Норилск никел” през
пролетта на 2008 г., когато
пазарът беше в своя пик.
Това превърна Прохоров в
единствения олигарх със
свободни пари в брой по
време на срива на пазарите.
Богатството му за миналата
година е оценено на 22.7
млрд. USD.

Изненади

Изненадата тази година е
основателят на „Металоинвест” Алишер Усманов,
който е успял да измести от
третото място собственика
на футболен клуб „Челси”
Роман Абрамович. Състоянието на Усманов се оценява
на 19.9 млрд. USD. През тази
година се очаква първичното публично предлагане на
акции на „Металоинвест”,
чиято капитализация се оценява на минимум 20 млрд.
USD. Освен в метали Усманов инвестира все повече
и в телекомуникационния
сектор и интернет.
Друга изненада в класацията на сп. „Финанс” тази
година е бившият партньор по джудо на руския
премиер Владимир Путин
Аркадий Ротенберг. Заедно

дни от датата на обнародване на съобщението за публично предлагане в
„Държавен вестник” и публикуването му в един централен ежедневник, а ако
обнародването и публикуването са в различни дати – първият работен ден,
следващ изтичането на 7 дни от датата на по - късната публикация.
Краен срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата.
Краен срок за записване на акциите е първият работен ден, следващ
изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича крайният срок за
прехвърляне на правата.
Записването на акциите се извършва чрез подаване от инвеститорите
на заявки при условия и ред, определени в проспекта на Дружеството за
увеличението на капитала.
1.8. Цел на увеличението и използване на набрания капитал. Увеличаване
на финансовите ресурси за позиционирането на дружеството като лидер на
пазара на общо застраховане; Стабилизиране на финансовите показатели
на дружеството и подобряване на капиталовата му адекватност с оглед на
завишени нормативни изисквания; Осигуряване на устойчив ръст на застрахователния портфейл на Дружеството; Инвестиране на част от средствата
в проекти и програми, разработени с цел гарантирането на високо качество
на предлаганите услуги на клиентите на компанията.
1.9. Инвестиционните цели, рисковете за инвестиране, както и процедурата
по записване, се посочват в проспекта за първичното публично предлагане на
акции на Дружеството.
Проект на решение: ОС приема решение за увеличение на капитала на ЗАД
„БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” въз основа на потвърден от КФН проспект
от 21 477 630 лв. (двадесет и един милиона, четиристотин седемдесет и седем
хиляди, шестстотин и тридесет лева) на 27 614 100 лв. (двадесет и седем
милиона, шестстотин и четиринадесет хиляди и сто лева) чрез издаване на
613 647 (шестстотин и тринадесет хиляди шестстотин четиридесет и седем)
броя нови обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална
стойност 10 (десет) лева и емисионна стойност 49 лв. (четиридесет и девет
лева) при условията, изброени в т. 1 от настоящия дневен ред.
2. Приемане на решение за избор на ИП “Ти Би Ай Инвест” ЕАД, отговарящ
на изискванията на закона, със седалище и адрес на управление гр. София,
ул. “Дунав” № 5 и адрес за кореспонденция: гр. София 1113, ул. „Тинтява” №
13Б, вх. А, ет. 1, тел. +359(2) 9350 611, факс: +359(2) 9350 617, за инвестиционен
посредник, който да обслужва увеличението на капитала по т.1 от настоящия
дневен ред.
Проект на решение: ОС избира ИП “Ти Би Ай Инвест” ЕАД, отговарящ на изискванията на закона, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Дунав”
№ 5 и адрес за кореспонденция: гр. София 1113, ул. „Тинтява” № 13Б, вх. А, ет. 1,
тел. +359(2) 9350 611, факс: +359(2) 9350 617, за инвестиционен посредник, който
да обслужва увеличението на капитала по т.1 от настоящия дневен ред.
3. Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет на ЗАД
“БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” да избере и сключи договор с банка по чл.
89 от ЗППЦК, в която да бъде открита специалната набирателна сметка за
внасяне на сумите за увеличението на капитала.
Проект на решение: ОС овластява Управителния съвет на ЗАД “БУЛСТРАД
ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” да избере и сключи договор с банка по чл. 89 от ЗППЦК,
в която да бъде открита специалната набирателна сметка за внасяне на
сумите за увеличението на капитал.
4. Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството под условие,
че подписката бъде успешно проведена и бъдат изпълнени нейните условия,
като в чл. 6 от устава на дружеството числовото изражение на размера
на капитала и броят акции, на които е същият разпределен, се изменят в
съответствие с набрания чрез новата емисия капитал.
Проект на решение: ОС приема промяна в Устава на Дружеството под
условие, че подписката бъде успешно проведена и бъдат изпълнени нейните
условия, като в чл. 6 от устава на дружеството числовото изражение на размера на капитала и броят акции, на които е същият разпределен, се изменят
в съответствие с набрания чрез новата емисия капитал.
5. Приемане на решение във връзка с увеличението на капитала на Дружеството по т.1. за овластяване на Управителния съвет на ЗАД “БУЛСТРАД
ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” да извърши следните дейности:
а) да приеме изготвения проспект за провеждането на подписка за увеличението на капитала на ЗАД „ БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” по т.1;
б) да извърши всички необходими правни и фактически действия за организиране и осъществяване на първичното публично предлагане на акциите
по т.1, включително за сключване на необходимите за целта договори, и за
вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, в регистъра
на Комисията за финансов надзор по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН с цел търговия на
регулиран пазар и за регистриране на акциите от увеличението за търговия
на „Българска фондова борса – София” АД.
Проект на решение: ОС овластява Управителния съвет на ЗАД “БУЛСТРАД
ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” да извърши следните дейности:
а) да приеме изготвения проспект за провеждането на подписка за увеличението на капитала на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” по т.1;
б) да извърши всички необходими правни и фактически действия за организиране и осъществяване на първичното публично предлагане на акциите
по т.1, включително за сключване на необходимите за целта договори, и за
вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, в регистъра
на Комисията за финансов надзор по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН с цел търговия на
регулиран пазар и за регистриране на акциите от увеличението за търговия
на „Българска фондова борса – София” АД.
6. Промени в Надзорния съвет на дружеството.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите на ЗАД “БУЛСТРАД
ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” освобождава като членове на Надзорния съвет
по тяхна молба г-н Франц Фукс и г-н Роланд Грьол. Избира за членове на
Надзорния съвет доктор Рудолф Ертл и г-н Петер Хьофингер с мандат от

с по-малкия му брат Борис
Ротенберг двамата са се
изкачили със 17 позиции
в класацията до 63-то място, като състоянието им
се оценява на 1.75 млрд.
USD. Аркадий Ротенберг
управлява клуба по джудо
в Санкт Петербург „Явара-Нева”, чийто почетен
председател е премиерът
Путин. В портфолиото на
Ротенберг влиза и компанията за услуги в енергийния
сектор „Стройгазмонтаж”,
която е сключила договор
за изграждане на част от газопровода „Северен поток”
през Балтийско море. Той е
акционер и в строителната
компания „Мостотрест”,
която участва в строителството в курорта Сочи, домакин на зимните олимпийски игри през 2014 г.

Разочарование

Извън челната тройка останаха мажоритарният
собственик на стоманения
гигант „Русал” Олег Дерипаска (19 млрд. USD)
и Роман Абрамович (17.1
млрд. USD). За първи път
от съществуването на класацията на сп. „Финанс”
от 2004 г. собственикът на
„Челси” не е сред първите
три позиции.
Съпругата на бившия
кмет на Москва Юрий
Лужков Елена Батурина е с
най-голям спад в класацията - с 47 позиции и вече е
94-та по богатство в Русия.
Състоянието й се е стопило
наполовина и е вече едва
1.1 млрд. USD.
Топ 10

Десетте най-богати руснаци

5 години. Определя възнаграждение на новоизбраните членове на Надзорния
съвет. Определя гаранции за дейността на доктор Рудолф Ертл и г-н Петер
Хьофингер като членове на Надзорния съвет в размер на 3-месечното им
брутно възнаграждение.
7. Разни.
Поканват се всички акционери на дружеството за вземат участие в извънредното общо събрание лично или чрез упълномощен в съответствие с изискванията на
ЗППЦК представител. Общият брой акции на дружеството е 2 147 763 /два милиона
сто четиридесет и седем хиляди седемстотин шестдесет и три/ с номинална
стойност от 10 лева. Всяка акция дава правото на един глас в Общото събрание.
Право да участват в Общото събрание имат лицата, вписани в регистрите на
Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание,
т.е. към 07.03.2011 г.
Акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи
поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския
регистър на настоящата покана, да включат и други въпроси в дневния ред на
общото събрание, като не по-късно от 15 дни преди откриването на общото
събрание представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите,
които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения
дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите
представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените
материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на
Комисията за финансов надзор.
Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не
са били обявени, съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от Търговския закон,
освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието
и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да
упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува
в общото събрание от тяхно име. Съгласно чл. 115г, ал. 1 от ЗППЦК, чл. 220,
ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът
изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.
Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът
е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на
акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество.
В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите,
притежавани от отделните акционери, които представлява. Уведомяването
за упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни
средства – електронната поща на дружеството, оповестена на официалния
интернет страница - www.bulstrad.bg.
Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание
на акционерите на дружеството трябва да е за конкретното общо събрание,
да е изрично, с нотариална заверка на подписа на упълномощителя и да посочва
най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които
се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на
гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис. В случаите,
когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните
точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има
право на преценка дали и по какъв начин да гласува.
Не са приложими правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, предвидени в чл. 115, ал. 2, т. 5 от ЗППЦК.
Регистрацията на акционерите и на техните представители започва
в 10.30 часа и ще приключи в 11 часа. При регистрацията акционерите и
упълномощените представители се легитимират с лична карта /личен
паспорт/, като представителите на юридически лица представят и
удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, издадено не
по-късно от един месец преди датата на Общото събрание. На основание
чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК два работни дни преди деня на Общото събрание в
седалището и адреса на управление на дружеството следва да се представят
пълномощните на упълномощените представителите на акционерите,
които пълномощни да бъдат изрични за конкретното общо събрание, да са
с нотариална заверка на подписа на упълномощителя и да съответстват
на специалните изисквания на закона. При липса на кворум на основание чл.
227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 05 април 2011 г., от 11 часа, на
същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой
акции. Писмените материали по дневния ред, както и образец на писменото пълномощно на хартиен носител, са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството - гр. София, пл. “Позитано” № 5, като при
поискване се предоставят безплатно, както и на официалната интернет
страница на дружеството - www.bulstrad.bg, за времето от обявяването
й до приключването на общото събрание.
Приложение :
1. Молби за освобождаване като членове на Надзорния съвет от страна на
г-н Франц Фукс и г-н Роланд Грьол;
2. Данни по чл. 224, ал. 2 от ТЗ - данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове на Надзорния
съвет;
3. Образец на пълномощно за представителство на акционер на Общото
събрание.
Румен Янчев
Изпълнителен директор и Председател на УС
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станаха 114 през 2010 г.
▶ Топ 10 на най-богатите руснаци
Място
Име
1.
Владимир Лисин
		
2.
Михаил Прохоров
3.
Алишер Усманов
4.
Олег Дерипаска
5.
Роман Абрамович
		
6.
Алексей Мордашов
7.
Сюлейман Керимов
8.
Михаил Фридман
9.
Владимир Потанин
10.
Вагит Алекперов

Основен бизнес
Собственик на
„Новолипецк стийл”
Собственик на „Онексим”
Основател на „Металоинвест”
Собственик на „Русал”
Собственик на футболен
клуб „Челси”
Основател на „Северстал”
Собственик „Нафта Москва”
Собственик на „Алфа Груп”
Собственик на „Интеррос”
Президент на „Лукойл”

182

Състояние
28.3 млрд. USD

▶ млрд. USD е
състоянието на десетте
най-богати руснаци през
2010 г.

22.7 млрд. USD
19.9 млрд. USD
19 млрд. USD
17.1 млрд. USD
17.05 млрд. USD
16.09 млрд. USD
16 млрд. USD
14.3 млрд. USD
10.9 млрд. USD

Източник: Класация на сп. „Финанс”

са управлявали бизнеси за
182 млрд. USD през 2010 г.
Състоянието им е нараснало
с 30% в сравнение с 2009 г.,
когато е било 139 млрд. USD.
Въпреки това богатството на
Топ 10 в списъка остава помалко от рекордните 221
млрд. USD през 2007 г.
Активизирането на мили-

ардерите в Русия се обяснява
основно с постигнатия около
20% ръст на руския фондов
пазар през миналата година.
Друга причина е големият
ръст на търсенето на суровини от страна на Китай,
които все още са основният
източник на богатство за
руските милиардери.

ОБЩИНА УГЪРЧИН
г р . У г ъ р ч и н , о б л . Ловеч, адрес: пл. ”СВОБОДА” № 1
КМЕТ тел. 06931 / 21-21; 27-50; факс 06931/20-14 E –mail :ugarchin@mail.bg
ОБЯ ВА
Община гр. Угърчин , област Ловеч , площад “ Свобода “ № 1 тел.06931/2121, факс
06931 / 2014 на основание чл. 17 , ал.4 и чл. 20 от Наредба №2 от 15.03.2002 година
за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и осъществяване
на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили и Решение №
785 / Протокол № 47от 28.01.2011 година на Общински съвет - гр. Угърчин Кани
потенциални кандидати за участие в конкурс за възлагане на обществен превоз
на пътници при следните условия :
І. ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА
Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми
от общинска , областна и републиканска , съгласно групирани в пакети маршрутни
разписания , приложени към документацията за участие в конкурса
ІІ. ПРАВНО И ФАКТИЧЕСКО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНКУРСА
Чл.17, ал.1,т.2, ал.2,ал.3 и ал.4 и чл.20 от Наредба № 2 от 15.03.2002 год.на МТС
за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и осъществяване
на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили и Решение
№ 785 / Протокол № 47от 28.01.2011 година на Общински съвет - гр. Угърчин
и чл. 21,ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация .
ІІІ. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕВОЗИТЕ
1.Срок- 10 години от сключване на договора .
2. Място на изпълнение – маршрутът на автобусните линии включени в
съответния пакет .
ІV . СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
60 дни от датата на разглеждане на офертата .
V . УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА
Всяка оферта трябва да съдържа следните документи :
ПЛИК А :
1. Копие от документ за съдебна регистрация на фирмата .
2. Удостоверение за актуално състояние на фирмата , издадено от Съда по
регистрация не- по рано от 6 месеца преди датата на провеждане на конкурса
за търговците , които не са регистрирани по реда на §4 от ПРЗ на Търговския
закон .
3. Заверено копие от документ за регистрация в Търговския регистър.
4.Копие от БУЛСТАТ на фирмата.
5. Удостоверение от НАП за наличие или липса на задължения, издадено не порано от 1 месец преди датата на провеждане на конкурса.
6.Копие от лиценз за извършване на обществен превоз на пътници на
територията на Р. България.
7.Документ, потвърждаващ финансовата стабилност на фирмата/лице по чл.2,
ал.1 от Наредба №33/03.11.1999г./, удостоверяващ разполагането с финансови
средства или собствен капитал съгласно изискванията на чл.7 т.1, 2, 3, 4, и 5 от
Наредба №33/03.11.1999г.
8.Копие от документ за професионална компетентност на превозвача.
9.Опис на превозните средства, с които участникът ще работи по марка, модел,
година на производство, в това число на резервните автобуси за покриване на
линията.
10.Договори за наем или лизинг на автобусите в случаите, когато превозвачите
не използват само собствени автобуси.
11.Копие от свидетелство за регистрация на МПС.
12.Копие от удостоверенията за транспортна годност на автобус за обществен превоз на пътници в страната.
13.Копие от застрахователните полици „Гражданска отговорност” и „Злополука
14.Копие от регистрационните талони на всички автобуси, включени в
лиценза.
15.Копие от трудовите договори с водачи на МПС, кондуктори, механици, сервизни работници и друг персонал, осигуряващ нормална и безопасна експлоатация
на автобусните превози.
16.Копие от документ /нотариален акт или сключен договор/ за осигурена
гаражна площ.
17.Копие от документ /нотариален акт или сключен договор/ за осигурена сервизна база за обслужване и поддържане на в изправност на автомобилите.
18.Декларация от лицето по чл.2 от Наредба №2 на МТС, че автобусният парк,
с който участва, не е ангажиран в други конкурси за извършване на специализиран превоз въз основа на сключен договор с предприятие, учебно заведение или
организирана група пътуващи.
19.Удостоверение от предишния възложител или клиент с отзиви за
транспортната дейност на фирмата.
20.Заявление за участие в конкурса съгласно Образец №1.
21.Документ за платена конкурсна документация.
22.Документ за внесена банкова гаранция.
ПЛИК Б :
1. Заявление за участие / Приложение № 1 /;
2. Актуален списък на МПС / Приложение №2/;
3. Декларация / Приложение №3 /;
4. Удостоверение за липси на задължения към общината / Приложение№4/;
5. Декларация / Приложение №5/
VІ . ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО
1 . Да спазват стриктно утвърдените разписания ;
2. Да извършват точно определените курсове ;
3. Да се спазват нормативните санитарно-хигиенни изисквания ;
4. Да се поддържат екологичните и технически качества на автобусите за
целия срок на договора .
VІІ . ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ
Транспортни линии от общинската , областната и републиканска транспортна
схема на общината се предлагат в следните пакети :
А . Линии от Общинската транспортна схема / една линия / :

▶Собственикът на
производителя на
стомана „Новолипецк
стийл” Владимир Лисин
е увеличил състоянието
си през 2010 г. до 28.3
млрд. USD

Пакет “А” 1. Угърчин –Катунец вторник и петък с час на тръгване 07:45 и час
на връщане 08:20 часа ;
2. Угърчин – Катунец вторник и петък с час на тръгване 14:30 и час на връщане
15:20 часа .
Б . Линии от Областната транспортна схема / две линии / :
Пакет “ Б” 1. Угърчин – Ловеч от понеделник до неделя / вкл./ с час на тръгване
07:30 часа и час на връщане обратно 11:00 часа ;
1. Угърчин – Ловеч от понеделник до неделя / вкл./ с час на тръгване 09:00 часа
и час на връщане обратно 12:00 часа ;
1. Угърчин – Ловеч от понеделник до неделя / вкл./ с час на тръгване 15:10 часа
и час на връщане обратно 16:00 часа ;
2. Драгана – Ловеч от понеделник до неделя / вкл./ с час на тръгване 07: 00 часа
и час на връщане обратно 12:30 часа ;
2. Драгана – Ловеч от понеделник до неделя / вкл./ с час на тръгване 16: 20 часа
и час на връщане обратно 18:00 часа ;
В. Линии от Републиканската транспортна схема / четири линии / :
Пакет “ В” 1.Угърчин – София от понеделник до събота / вкл. / с час на тръгване
07:40 и час на връщане обратно 16:00 часа ;
1.Угърчин – София неделя с час на тръгване 14:00 и час на връщане 17:00 часа ;
2. Драгана – София от понеделник до неделя / вкл./ с час на тръгване 05:30 часа
и час на връщане обратно 15:00 часа ;
3. Угърчин – Плевен петък и неделя с час на тръгване 15:00 часа и час на връщане
обратно 17:00 часа ;
4. Драгана – Плевен от понеделник до неделя / вкл. / с час на тръгване 06:50 часа
и час на връщане обратно 11:00 часа ;
4. Драгана – Плевен от понеделник до неделя / вкл. / с час на тръгване 12:50 часа
и час на връщане обратно 15:00 часа ;
4. Драгана – Плевен от понеделник до неделя / вкл. / с час на тръгване 17:40 часа
и час на връщане обратно 19:20 часа ;
Необходимите автобуси за покриване на всеки пакет са 1 брой + 1 резерва .
VІІІ . ВИД И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
Гаранцията се представя в една от следните форми: парична сума или банкова
гаранция.
Парична гаранция за участие в процедурата се внася по сметката на възложителя: Банка ДСК – клон УГЪРЧИН ; BIC – STSABGSF IBAN:BG 37STSA93003390007610
или в касата на община .
а/ /200 / двеста / лева за всяка общинска автобусна линия,независима
от броя на линиите , за които лицето кандидатства
б/ / 300 / триста / лева за всяка областна автобусна линия ,
в/ /400 / четиристотин / лева за всяка републиканска линия .
Ако кандидата не бъде класиран на първо място- гаранцията се връща,
след сключване на договор с класиран кандидат . Ако бъде класиран на първо
място и сключи договор , гаранцията за участие в конкурса се трансформира в гаранция по изпълнението на договора . Вносната квитанция е част
от документацията на кандидата .
ІХ . КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И НАЧИНА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА ТЕЖЕСТА ИМ
Класирането на офертите по предмета на конкурса се извършва по комплексна
оценка .
1.Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва в
следната последователност:
Проверка за пълнота и съответствие на представените документи, съгласно
обявата и съпътстващата документация и образци за участие и Указанията към
кандидатите и изискванията за конкурсната документация.
До следващ етап на оценка се допускат само кандидатите, чиито оферти
съответстват напълно на изискванията на Възложителя относно комплектоваността на офертите. Офертите, които не отговарят на изискванията на
Наредба № 2 на МТС и документацията за участие в конкурса се отстраняват
след мотивирана обосновка на Комисията и не се оценяват.
2.Разглеждане за пълнота и оценка на техническите предложения.
До оценка на техническите критерии се допускат само предложенията, които
съответстват на изискванията на техническите условия за изпълнение на
поръчката. Предложенията, които имат несъответствие се отстраняват
след мотивирана обосновка на комисията и не се оценява техническата им
оферта. Оценката по техническите критерии и съответните им тежести е
както следва:
3.Утвърждава следните критерии и начини за оценка и класиране на
кандидатите в конкурса :
3.1 Възраст на парка по регистрационен талон от датата на производството .
- до 2 година - 10 точки ;
- от 2 до 5 години - 5 точки ;
- от 5 до 8 години - 3 точки ;
- над 8 години -1 точка .
Удостоверява се от кандидата чрез представяне на свидетелство за регистрация на МПС .
3.2. Собственост на автобусите .
- при всички собствени - 10 точки ;
- до 50% собствени - 6 точки ;
- наети с договор - 5 точки
- автобуси на лизингов договор - 5 точки .
Удостоверява се със съответните документи-свидетелство за регистрация на
МПС –за собствен автобус и с договор за покупко-продажба с разсрочено плащане
или лизинг , или договор за наем . В случаите на наемане , сроковете на договора
за наем следва да покриват срока на договора за възлагане на превозите и да са с
нотариална заверка на подписите .
3.3 . Наличие на резервен автопарк .
- за всеки автобус - 2 точки , като броят на резервните автобуси не-може
да надвишава броя на основните автобуси за дадена линия .
3.4.Сервизна база за поддържане и ремонт и осигурена гаражна плащ ,
съобразена с парка .
-собствена сервизна база , удостоверена с документ за собственост - 10

точки ;
- наета сервизна база , удостоверена с договор за наем - 6 точки ;
- собствен гараж , удостоверен с документ за собственост - 10 точки ;
- нает гараж , удостоверен с документ - 6 точки .
Удостоверява се от кандидата чрез представянето на документи-нотариален
акт за собственост или договор за наем с нотариална заверка на подписите и
документ , издаден по реда на Закона за устройство на територията , в които
изрично е посочено предназначението на недвижимия имот като сервизна база
, както и срока на договора за наем да съответства на срока на действие на
договора за възлагане на обществени превози .
3.5.Данъчна регистрация на кандидатстващия в конкурса .
- Превозвачи с данъчна регистрация на територията на Община Угърчин
– 10 точки .
- Превозвачи с данъчна регистрация извън територията на Община Угърчин
- 5 точки .
3.6. Наличие на оборудване на превозните средства за превоз на трудно
подвижни. - по 1 точка на автобус .
За представено МПС с удостоверение за транспортна годност , протокол от
преглед или карта за допълнителен преглед от изискващият се клас за извозване
на трудно подвижни лица – 10 точки .
3.7. Предпътен медицински преглед .
- липса на предпътен медицински преглед - не се класира ;
- с договор за услугата - 6 точка ;
- назначен персонал - 10 точки .
3.8. Оборудване на автобусите с климатици .
- с климатици - 10 точки ;
- без климатици - 1 точка .
3.9. Екосъобразност на двигателите .
Оценка : Двигател ЕВРО І – 4точка ; Двигател ЕВРО ІІ – 6 точки ;
Двигател ЕВРО ІІІ- 8 точки ; Двигател ЕВРО ІV - 10 точки
Неотговарящ на стандарт ЕВРО от 1 до 4 - 0 точки .
Доказват се с представени документи- сертификат с легализиран превод на
български език от завода производител, удостоверение от официален вносител
за България или удостоверение от “ Технотекс “ .
3.10.Обзавеждане в салона на МПС , предлагани допълнителни услуги към
момента на проверката .
- Обзавеждане в салона , състояние на седалките , на подлакътниците , на тапицерия , единство на седалките към облегалките , цялост на пода , чистота на
пердета , изправност на салонно осветление , плътно и сигурно/ автоматично /
затваряне на вратите , външен вид на МПС – общо до 10 точки за МПС .
- Наличие на допълнителни екстри – хладилник – 2 точки ; видео и машина за
топли напитки – по 1 точка ; WC -2 точки – общо до 5 точки за МПС .
3.11. Отопление и вентилация в салона на МПС .
- За осигурена циркулация на въздуха в салона посредством система от духалки
– 5 точки
- За осигурена климатично система с пулсиращ въздух, индивидуално регулируема и функционираща – 10 точки за МПС .
Забележка : Превозвачи с МПС , отговарящи на тези изисквания имат предимство пред останалите при класиране за маршрути от Републиканската и
областната транспортни схеми .
3.12. Търговска репутация .
- Референции от контрагенти на превозвача по изпълнение на договори за превоз
на пътници – 5 точки .
- Референция от Община Угърчин относно изпълнението на договори за превоз
с Общината – 10 точки .
4.Класиране на предложенията
Оценката е точкова , като класирането на офертите става в зависимост
от общия брой точки , получени като сбор от точките по всички критерии, по
които е оценяван кандидата . На първо място се класира кандидата , получил
най-голям брой точки. При равен резултат се класира кандидатът , получил
по-голям брой точки по критерия “ Възраст на парка по регистрационен талон
от датата на производство “ . При повторно равенство в резултата се класира
кандидата , получил по-голям сбор от от точки по критериите “ Възраст на
парка по регистрационен талон от датата на производство “и Екосъобразност
на двигателите “.
При трето равенство предимство да имат кандидатите с данъчна регистрация на територията на Община Угърчин .
Извършва се по низходящ ред на получената комплексна оценка , като на първо
място се класира офертата с най- висока оценка .
Х ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА СЕ ЗАКУПУВАТ
В стая № 206 на ІІ етаж на Общинска администрация гр. Угърчин , пл. “ Свобода
“ № 1 срещу 30 / тридесет / лева без ДДС .
ХІ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА се подават на офиса на общината до 17.00 часа на 16.03.2011 година .
Тяхното приемане се завежда в регистър на постъпилите оферти, в който се
посочва името на участника,датата и часът на постъпването им и името на
длъжностното лице , което ги е приело .
Върху запечатания плик се поставя само поредния входящ номер по регистъра .
Документи , представени след изтичане на крайния срок , не се приемат .
Не се приемат документи , поставени в не запечатан плик , в плик с нарушена
цялост или с отбелязвания върху него . Те се връщат на участника като се
отбелязва в регистъра .
ХІІ. МЯСТО, ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
Конкурсът ще се проведе на 18.03. 2011 година от 10.00 часа в сградата на
община Угърчин , залата на Общинския съвет-гр. Угърчин .Комисия, назначена със
Заповед на Кмета на Община Угърчин ще отвори предложенията и от 14.00часа
ще извърши оглед на автобусите паркирани пред общината ,с които кандидатите
участват в конкурса.
За допълнителна информация – тел. 06931/2121
ЦВЯТКО ХРИСТОВ
ВАЛЕНТИН ВЪЛЧЕВ
Кмет на община Угърчин

СТРОИТЕЛСТВО

специално издание

ПЪТНО

Общини и централна власт дължат над
130 млн. лв. на пътностроителни фирми
Все още няма фалити в бранша, но някои компании бавят
заплати и плащания на кредити
Държавата дължи над 130
млн. лв. на пътностроителните фирми, показват справките
на Българската браншова камата „Пътища”. Само общините са с дългове в размер на
80-90 млн. лв., а останалата
част е свързана с договори,
по които страна са държавни ведомства на централно
ниво.
„Все още няма механизъм за разплащане на задълженията, натрупани от
общините. Няма възможност дълговете им да бъдат
изплатени през Българската
банка за развитие (ББР)”,
обясни изпълнителният
директор на камарата инж.
Андриана Георгиева. До
края на септември фирмите
можеха да получат вземанията си поне от държавните
ведомства през ББР. Някои от пътностроителните
компании обаче не пожелаха, тъй като банката им
удържаше 7% такса. При
по-голям дълг това са неколкостотин хиляди лева.
Някои от длъжниците

„Доста от малките общини
имат дългове към пътностроителните фирми. Понякога
става въпрос за суми в размер
на 300 хил. - 400 хил. лв., а
толкова е целият годишен
бюджет на самата община”,
обясни инж. Андриана Георгиева. По данни на пътната
камара почти във всеки регион на страната има общини,
които не са се издължили
на строителите. Силистра

Доста малки общини
имат дългове към
пътностроителните
фирми. Понякога
става въпрос за
суми в размер на
300 хил. - 400 хил.
лв., а толкова е
целият годишен
бюджет на самата
община

140
▶ строителни, консултантски, проектантски
фирми членуват в Българската браншова камара
„Пътища”

дължи 2.3 млн. лв., Шумен
- около 1.8 млн. лв., Стара
Загора дължала 420 хил. лв.
и т. н.

инж. Андриана Георгиева,

Позицията
на общините

изпълнителен директор на Българска браншова камара „Пътища”

„Предполагам, че голяма част
от неизплатените средства са
по договори за европроекти.
Имаме проекти за около 120
млн. EUR за пътища и вероятно близо половината от тях
не са изплатени на фирмите.
Това е обикновена практика”,
коментира изпълнителният
директор на Националното
сдружение на общините в
Република България Гинка
Чавдарова. Тя дори допълни,
че вече имало фирми, които
не желаели да работят по
европроекти точно заради
забавянето и дългите срокове, в които законно се чака
изплащането.
Последиците
от забавените
плащания

В пътното строителство все
още няма фалирали фирми за
разлика от сградното строителство. Единствено „Мостстрой” АД поиска обявяване
в несъстоятелност от съда,

▶ Плащането за услуги,
свързани с пътната
поддръжка и зимното
почистване, може да се
проточи дори и година
снимка марина ангелова

но такова още реално няма.
Забавянето на плащанията
води до огромни затруднения
на фирмите. Миналия месец
социалният министър Тотю
Младенов съобщи, че един от
най-големите длъжници на
заплати е шуменската фирма „Автомагистрали Черно

Стара Загора изплати задълженията си
Община Стара Загора
не дължи към момента
никакви пари на пътностроителни фирми. Задължения в размер на 420
хил. лв. сме имали към старозагорската пътностроителна компания „Ес Би
Ес” АД в края на 2010 г.,
но вече са изплатени. Тези
пари дължахме за ремонта
на градската улична мрежа,
отчасти на третокласната
пътна мрежа. Строителните работи са извършени
в последното тримесечие
на годината. В договора
ни с пътностроителната
компания имаме срок на

Проф. Димитър Динев,

зам.-кмет на община
Стара Загора

изплащане 3 месеца, след
като са извършени строителните работи. Ние сме
платили парите в първата
половина на януари 2011 г.
и сме спазили определените по договора срокове.

В момента общината има
задължения от 840
хил. лв. за ремонт
В областта на строителна 8 детски градини ството общината в момен-

та има задължения от 840
хил. лв. Това са пари, които
дължим за ремонта на 8
детски градини в Стара Загора. Договорът с фирмата
изпълнител е направен за
разсрочено плащане от 6
месеца. Работим коректно с
всички фирми.

море”. Оттам обаче обявиха,
че имат да получават около
10 млн. лв. от държавата за
изпълнени обекти. Така заради некоректност от страна
на държавата някои фирми се
оказват закононарушители.
Заради нeредовните плащания фирмите ще имат
и други проблеми. „Скоро
банките ще започнат да ги
притискат за изтеглените
кредити. Ако е имало отсрочки досега, занапред
едва ли ще има. Отсрочките не може да са вечни”,
коментира инж. Георгиева. По думите й всички
фирми работят с кредити.
„Това е така, защото компаниите при участие в обществена поръчка трябва
да декларират средства, с
които да работят, до получаване на първите пари
за извършен етап от строителството”, допълни изпълнителният директор на
браншовата камара. Освен
собствени средства за началото на строителството
обаче фирмите получават
авансови плащания. Така

със собствени средства и
с авансите те изпълняват
понякога няколко етапа от
строителството, без да са
взели пари за извършената
дейност. За да си получат
парите от държавата или
от общините, те предават
сертификати за приключен
строителен етап. Възложителите проверяват дали
всичко е свършено както
трябва, одобряват сертификата и има 60-дневен срок,
в който да се изплатят парите. Така от реално извършената дейност до плащането
може да минат месеци, и то
съвсем законно. „Дори и да
се платят парите на главния
изпълнител, това не значи,
че всички по веригата ще
си получат парите. Често се
обслужват първо кредити
и т. н., а доставчиците на
материали и някои подизпълнители не си получават
още известно време изработените средства”, допълни
инж. Георгиева.
Дългите срокове

От камарата разказаха, че

при пътното поддържане и
зимно почистване сроковете
за плащане по закон били
още по-обтекаеми. И тук
възложителят трябва да одобри сертификат за извършена
дейност. За одобрението от
АПИ нямало срок, твърдят
от пътната камара. След одобрението има 60 дни срок за
плащане. „После има различни причини, поради които
срокът за плащане можело да
се удължи на 240 дни от 260
работни през годината. Така
фирмите може да си получат
средствата с година закъснение”, обясни Георгиева.
От АПИ контрираха, че
през този зимен сезон за
първи път от години плащанията се извършват без
никакво забавяне. В проектобюджета на агенцията
за 2011 г. били заложени 33
млн. лв. за зимно поддържане. За месеците ноември,
декември и януари разходите за почистване са близо
14.2 млн. лв., обясниха от
АПИ.
Красимира Янева
Сашка Панайотова
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Интервю Божидар Йотов, председател на Агенция „Пътна инфраструктура”

Изграждането на километър от
„Марица” може да струва 3 млн. EUR
В обществените поръчки за преасфалтиране на второкласни и
третокласни пътища
участват и фирми от
чужбина

Трябва да се
прави цялостно преасфалтиране, а
не да се наливат пари
в дупките. Ако това
се правеше, няколко
години щяха да се
▶Господин Йотов, 44
пестят пари от текущ
фирми са купили тръжни
ремонт, нямаше да се
документи за първия лот
на „Марица”, а за втория
появяват пукнатини
- 31. От кои държави има
и щяхме да имаме
компании?
- Има достатъчно чуждес- хубави пътища
транни участници. Не искам
да споменавам държави. Почти няма консорциуми само от
български фирми. В повечето
случаи чуждите са в консорциум с български компании.
Крайният срок за подаване на оферти за изпълнител
за строителството на лот 1
(Оризово - Димитровград) е
15 ч на 17 февруари. Срокът
за подаване на оферти за
определяне на изпълнител за
строителство на втория лот
(Димитровград - Харманли)
изтича в 15 ч на 9 март. В
петък отворихме офертите за
консултант на Лот 1.
▶Тук цената каква тежест дава? При „Тракия”
се избираше икономически
най-изгодната оферта, но
цената имаше най-голяма
тежест.

- Цената има най-голяма
тежест. Единственото, което
тук се различава от търговете
за „Тракия”, е, че фирмите
трябва да са строили магистрали или пътища с подобен
габарит - 20. Това е разумно и
ще ограничи малко фирмите,
които може да участват, но ще
привнесе повече възможности
за консорциуми и за участие
на западни фирми в надпреварата. Всички в консорциума
трябва да са строили магистрали. За подизпълнителите
това не е задължително.
▶Каква е индикативната
стойност за 1 км от този
лот на магистралата?

- Индикативната стойност
на проекта лот 1 и лот 2 на
АМ „Марица” с обща дължина 66.1 км е 209 млн. EUR,
като 80% от финансирането
е осигурено по ОП „Транспорт”. Средната цена на километър ще е около 3 млн.
EUR. Това е нормална цена.
За сравнение мога да посоча
средни цени за изграждане на
километър магистрален участък. В Гърция е 10 млн. EUR,
в Австрия - 9.5 млн. EUR,
в Германия -11.8 млн. EUR.
Цената зависи от участъка,
който се строи, от мостовете,
а икономическата криза свали цените и на материалите,
и на труда. Ако нямаше криза, не мога да кажа каква би
била цената. Ние обявяваме
търг и който даде най-добрата цена - печели. Аз не съм
привърженик на това да се
свалят цените почти на себестойност и след това да се
търсят начини да се увеличат,
както се правеше доскоро.
▶В срок ли върви изграждането на трите лота от

„Тракия”? Каква част от
работата вече е извършена?

- И при трите лота работата върви по график. За лот
2 от Стара Загора до Нова
Загора строително-монтажните работи се изпълняват
по график. Строителството
е разделено на 16 етапа с
различна продължителност.
Изпълнени са работите по
четири от тях и е започнат
петият. Напредъкът на обекта
е 25%. За лот 3 (Нова Загора
- Ямбол) строителството е
разделено на 18 етапа. Напредъкът е 19%. За лот 4 (Ямбол
- Карнобат) строителството
е разделено на девет етапа,
а са извършени 12% от дейностите.
▶Какви суми вече са изплатени за свършената
работа на трите лота?

- За първия лот е платен
само аванс, близо 6.9 млн.
лв. Предстои плащане за
първите няколко сертификата за извършена дейност.
Глобихме „Трейс” с 250 хил.
EUR. Те го приеха като предупреждение да се стегнат
и да работят както трябва.
Договорът с тях е в левове, но
така сме изчислили глобата
- в евро. Дали ще е 500 000
лв. или 250 000 EUR, не е от
такова значение. Заради незаконния кокошарник, който
им пречеше, преустроихме
работата им така, че да работят по други етапи. Забавяне
може да има, ако въобще не
могат да работят. За лот 3 сме
платили 17.7 млн. лв., в които
влиза и авансовото плащане,
а за лот 4 - 20.2 млн. лв. аванс
и за извършена дейност.
▶Кои са по-големите
пътни обекти, които ще
бъдат ремонтирани през
тази година?

- На пътни участъци от
втори и трети клас с важно
икономическо и културно
значение се прави цялостно
преасфалтиране по Оперативна програма „Регионално
развитие” (ОПРР). През 2010
г. по ОПРР бяха стартирани
13 лота. Те са с дължина близо 300 км и трябва да бъдат
пуснати в експлоатация през
настоящата година. Работата
по тях е спряна по искане
на фирмите за строителен
надзор заради изключително
ниските температури. За да
се възобнови работата, средноденонощните температури
трябва да са 5 градуса за
период от 10 дни.
От първия етап бяха спес-

снимка боби тошев

тени 63 млн. лв., които са
пренасочени в изграждането
на столичния околовръстен
път и южната му дъга. Към
момента са задвижени и се
провеждат тръжните процедури за избор на фирми за
изграждане на обектите от
втория етап. Тук има 15 лота
с обща дължина 311 км и индикативна стойност 264 млн.
лв. Първите копки на лотовете
по втория етап ще стартират
до няколко месеца. АПИ ще
кандидатства пред управляващия орган на програмата с
проекти за третия етап.
▶Какви са сроковете за
изпълнение при втория
етап?

- От 4 до 12 месеца. Срокът
има 10% тежест, а в първия
етап беше 20. Някои фирми
дадоха оферти със срок над
2 месеца, което е изключително къс период. Цената
носи 80%. Други 10% носи
предложението на фирмата
колко процента да бъде неустойката за некачествено
изпълнение, като процентите
са от 0 до 100 за всеки етап от
строителството. Най-много
точки ще получат фирмите,
които са готови да се откажат
изцяло от плащане на некачествено изпълнен етап.
▶Само български фирми ли
участват в търговете
от втория етап на програмата?

- Не, преди имахме по 3-4
оферти на лот, сега имаме
по 12 оферти. Те са много
за един регионален лот. На
първия етап нямаше чужди
фирми, а във втория етап
има. Това са второкласни и
третокласни пътища, не би
трябвало да има участници
от чужбина, но „Щрабаг”
например участва винаги.
▶Какъв е финансовият
ресурс, заделен за всички
ремонти по републиканските пътища?

- За 2011 г. за основни ремонти се предвижда да се

изразходват около 204 млн.
лв. бюджетни средства и средства от програми с държавни
инвестиционни заеми. За рутинно текущо поддържане и
аварийни ремонти - 68 млн.
лв. Трябва да се прави цялостно преасфалтиране, а не да се
наливат пари в дупките. Това
е загубена работа. Ако имаше
цялостно преасфалтиране,
няколко години щяха да се
пестят пари от текущ ремонт,
нямаше да се появяват пукнатини и щяхме да имаме хубави пътища. И аз съм шофьор
и карам по същите пътища,
по които и всички останали
шофьори. Мнението ми е, че
кърпене на дупки трябва да се
прави само в краен случай, и
то на малки участъци.

Визитка
Кой е
Божидар Йотов?
▶ Божидар Йотов е
роден през 1958 г.
▶ Завършил е
Юридическия
факултет на СУ „Св.
Климент Охридски” със
степен магистър по
право.
▶ Има стаж като
адвокат в областта
на гражданското
право. Бил е и
началник-отдел в
министерството
на транспорта
в областта на
транспортната

политика.
▶ За период от една
година работи като
началник-отдел
„Служебен контрол”
в НАПИ, а от август
2009 г. е заместник
изпълнителен
директор на
агенцията.
▶ След обнародването
на промените в
Закона за пътищата
през септември 2009
г. Божидар Йотов е
назначен за член на
управителния съвет
на АПИ, а в края на
октомври 2009 г.
става председател на
управителния съвет
на агенцията.

Красимира Янева

®

ÃÐ. ÏÀÍÀÃÞÐÈÙÅ

Î Á ß Â À
„Àñàðåë-Ìåäåò“ÀÄ îòäàâà ïîä íàåì ìàñèâíè èíäóñòðèàëíè ñãðàäè,
ðàçïîëîæåíè âúðõó óðåãóëèðàíà ïðîìèøëåíà ïëîùàäêà, íàìèðàùà
ñå íà îêîëî 18 êì îò Ïàíàãþðèùå è 20 êì îò Çëàòèöà ïî âòîðîêëàñåí
ïúò. Ñãðàäèòå ñå íàìèðàò áëèçî åäíà äî äðóãà è ñà â çàäîâîëèòåëíî
ñúñòîÿíèå. Èìà èçãðàäåíè âúòðåøíîçàâîäñêè ïúòèùà, ðàéîíúò ñå
îõðàíÿâà. Îñèãóðåíè ñà òîê, âîäà è êàíàëèçàöèÿ.
ÊÐÀÒÊÎ ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÍÀ ÑÃÐÀÄÈÒÅ:
• Ìàñèâíà åäíîåòàæíà æåëåçîáåòîííà ñãðàäà ñúñ çàñòðîåíà ïëîù 3165 êâ. ì è çàñòðîåí
îáåì 34100 êóá. ì. Åäíîêîðàáíà êîíñòðóêöèÿ, èçïúëíåíà ñúñ ñòîìàíîáåòîíîâè êîëîíè,
îãðàæäàíåòî å ñúñ ñòîìàíîáåòîíîâè ïàíåëè è ïàíåëè òèï ÑÅÏ.
• Ìàñèâíà åäíîåòàæíà æåëåçîáåòîííà ñãðàäà ñúñ çàñòðîåíà ïëîù 2480 êâ. ì
• Ìàñèâíà åäíîåòàæíà ñãðàäà ñúñ çàñòðîåíà ïëîù 3720 êâ. ì è çàñòðîåí îáåì 39200 êóá. ì
• Ìàñèâíà åäíîåòàæíà àäìèíèñòðàòèâíî-áèòîâà ñãðàäà ñúñ çàñòðîåíà ïëîù 201 êâ. ì è
çàñòðîåí îáåì 850 êóá. ì
• Ìàñèâíà äâóåòàæíà àäìèíèñòðàòèâíî-áèòîâà ñãðàäà ñúñ çàñòðîåíà ïëîù 261 êâ. ì,
ðàçãúðíàòà çàñòðîåíà ïëîù 522 êâ. ì è çàñòðîåí îáåì 1458 êóá. ì
• Ìàñèâíà åäíîåòàæíà ñãðàäà ñúñ çàñòðîåíà ïëîù 225 êâ. ì è çàñòðîåí îáåì 750 êóá. ì.
Áèâø ñêëàä.
• Ìàñèâíà åäíîåòàæíà ñãðàäà ñúñ çàñòðîåíà ïëîù 326 êâ.ì è çàñòðîåí îáåì 673 êóá. ì,
çàåäíî ñ 2 ãàðàæà - ìàñèâíè ïîñòðîéêè ñ ïëîù 22 êâ. ì âñåêè.
Âúçìîæíè ñà è ñúâìåñòíè èíâåñòèöèîííè ïðîåêòè ñ ïðîèçâîäñòâåíî ïðåäíàçíà÷åíèå è
ñêëàäîâå.

Çà êîíòàêòè: „Àñàðåë-Ìåäåò“ÀÄ, Ò: +359 2 808 2510, Å-mail: office@asarel.com
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Всички 7 магистрали в България
трябва да бъдат готови през 2020 г.
МАГИСТРАЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Силистра

Видин
Русе
Лом

Добрич

Разград

Монтана

Калотина - СОП

Плевен
Ловеч

Враца

София

Габрово
Елин Пелин

Тракия

Провадия

Дупница
Благоевград

Карнобат

Бургас

Ямбол

Димитровград

Хасково
Марица

Смолян

Айтос

Чирпан

Пловдив

Симитли

Харманли
Свиленград

Автомагистрален пръстен

Кърджали

Автомагистрали в експлоатация
Учасъци от програма “Доизграждане на автомагистралите”
в процес на строителство
Учасъци от програма “Доизграждане на автомагистралите”
с готов проект
Учасъци от програма “Доизграждане на автомагистралите”
с готови предпроектни проучвания

Мелник
Петрич

Тракия

Към момента е
изградена само
1/3 от общата
дължина на
аутобаните
Всички седем магистрали
на територията на България трябва да бъдат изградени до 2020 г. Общата им
дължина ще бъде около
1100 км. Към момента
обаче са построени eдва
една трета от планираните
аутобани. Какво е изградено и какво предстои?
„Люлин”

През май официално трябва да бъде открита напълно завършената автомагистрала „Люлин”. Тя е с

Накратко
Какво
предстои
през 2011 г.
▶ През май ще бъде
официалното
откриване на напълно
завършената
магистрала „Люлин”

Варна

Черно Море

Сливен
Нова Загора

Стара Загора

Пазарджик

Струма

Суворово

Правец

Ихтиман

Кюстендил

Шумен

Велико Търново
Ботевград

Перник

Попово

Горна Оряховица

Годеч

Люлин

Нови Пазар

Хемус

с дължина около 20 км и
е продължение на „Струма”, с която се свързва
посредством пътния възел „Даскалово”. „Люлин”
трябва да облекчи една от
най-натоварените с автомобилен трафик отсечки
в България (Княжево Драгичево).
„Тракия”

Магистралата трябва да
свързва София с Бургас.
От нея са въведени в експлоатация 245 км, а се
строят три лота от Стара
Загора до Карнобат. Общата им дължина е около 116 км. Те трябва да
бъдат завършени до края
на 2012 г. Финансират се
по оперативна програма
▶ Ще бъдат обявените
и процедурите за
строителство на
лотове от магистрала
„Струма”
▶ До юни трябва да бъде
създадена държавната
проектна компания,
която ще отговаря
за управлението на
магистралите

„Транспорт”.
„Марица”

В момента се провеждат
търговете за двата лота
на магистрала „Марица”
за отсечките Оризово Димитровград и Димитровград - Харманли.
Този аутобан трябва да
свързва магистрала „Тракия” с ГКПП „Капитан
Андреево”. От „Марица”
са построени 3 км, които
са връзката с „Тракия”
при Оризово, и 31 км от
Харманли до Свиленград.
Отсечката е въведена в
експлоатация през октомври 2010 г. Остава да бъдат построени още 3 км,
които ще свържат Свиленград с ГКПП „Капитан
Андреево”, участъкът ще
се финансира със заем от
Световната банка.
„Струма”

През тази година се очаква
да бъдат обявените и процедурите за строителство
на лотове от „Струма”. Тя
ще е един от обектите, които ще бъдат управлявани
от държавната проектна
компания, която трябва

1100

▶ км ще е общата
дължина на 7-те
магистрали, които
трябва да бъдат
изградени в България

да бъде създадена до юни,
заедно с доизграждането
на „Хемус” и новата магистрала „Черно море”.
„Ст рума” т рябва да
подобри транспортните връзки на страната с
Гърция. Изграждането на
бъдещия аутобан ще бъде
разделено на 4 участъка:
Долна Диканя - Дупница
(16.8 км), Дупница - Благоевград (34 км), Благоевград - Сандански (67.5
км), Сандански - ГКПП
„Кулата” (15 км). Найтруден за изграждане ще
бъде участъкът между
Благоевград - Сандански,
защото една част от него
преминава през Кресненското дефиле. Там трябва
да бъдат построени много
тунели и мостове. Магистрала „Струма” е включе-

Наименование на автомагистралата

на в Оперативна програма
„Транспорт” за програмния период 2007-2013 г. с
лотовете 1, 2 и 4. Средства
за лот 3 ще се търсят през
периода 2014-2020 г.
„Хемус”

„Хемус” ще подобри
транспортните връзки в
Северна България между
Варна, Плевен, Русе и Велико Търново, както и до
Габрово, Добрич, Шумен
и Силистра. В зоната на
влияние на автомагистралата се произвеждат 30.4%
от БВП на България.
Общата дължина на „Хемус” е 433 км. Изградени
са 147 км. За доизграждане остават 286 км. Трябва
да се направи отсечката от 8.5 км, свързваща
аутобана със Софийския
околовръстен път. Другите участъци са Ябланица
- Велико Търново с проектна дължина 143.5 км и
Велико Търново - Шумен
с проектна дължина около
134 км.
„Черно море”

Автомагистрала „Черно
море” е продължение на

„Тракия”. Тя трябва да
свърже Бургас и Варна.
Дължината на аутобана
ще бъде около 110 км.
Голяма част от магистралата ще минава през зони, включени в „Натура
2000”. Проектът за „Черно
море” ще се управлява
от държавната проектна
компания, като тепърва
ще се кандидатства изграждането да се включи
в програма „Транспорт”.
„София - Калотина”

Магистралата „София Калотина” ще е дълга само
48 км. Тя трябва да осигури транспортната връзка
между столицата на България и Белград. Аутобанът
е разделен на 3 участъка.
Първият е Калотина - Софийски околовръстен път.
Вторият е Северната скоростна тангента, която ще
извежда транзитното движение от автомагистрала
„Калотина - София” към
„Хемус”. Третата част е
Западната дъга на Софийския околовръстен път.
Проектната дължина е
около 8 км.
Красимира Янева
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“Галчев Инженеринг Груп” има
нови изпълнителни директори
Основателят на строителната
компания Николай Галчев предаде
изпълнителната власт на Любомир
Галчев и Милчо Миронов
Любомир Галчев и Милчо
Миронов са новите изпълнителните директори на
“Галчев Инженеринг Груп”
АД. На проведено общо
събрание на 10 януари съветът на директорите ги
овластява да представляват
дружеството.
Млади ръководители
- гаранция за успехи

За древните китайци криза и възможност са едно
и също нещо, затова и ги
обозначават с един йероглиф. В “Галчев холдинг”
използваха кризата, за да
оптимизират и да преструктурират строителните си
компании. Председателят
на съвета на директорите на
“Галчев инженеринг груп”
АД Николай Галчев предаде изпълнителната власт в
ръцете на млади и квалифицирани хора с новаторски
идеи и хъс. Според него
това е гаранция за бъдещите успехи на компаниите в
холдинга.

нията. Постоянната грижа
за преквалификацията на
човешкия капитал и оптимизирането на работните
процеси в структурата на
компанията са гаранция за
високо качество и успех.
Дружеството е носител на
множество награди от конкурса “Сграда на годината”
- за хотелския комплекс
“Хелена бийч”, бизнес
центъра “Белисимо”, жилищния комплекс “Витоша
гардънс” и др.”

“Партньорство за
печеливши решения”

В компанията залагат на
успешното партньорство с
български и чуждестранни
дружества, тъй като това
е пътят към печелившите
решения. Такъв е и слоганът на “Галчев холдинг” “Партньорство за печеливши решения” и той демонстрира в пълна степен пътя
на развитие на компанията
- допълване, усъвършенстване и развитие в по-широк
спектър от дейности заедно
с партньорите.
“Галчев Инженеринг
Груп” АД е водеща българска строителна компания с
повече от 18-годишен опит
на пазара и е една от първите получили удостоверение
от Камарата на строителите в България за четирите
групи строежи - високо
строителство, транспортна, енергийна и благоустройствена инфраструктура, хидротехническото
строителство и опазване на

Спечелени проекти

Николай Галчев (вдясно), Божидар Йотов (вляво) и Трайчо Трайков (на заден план) на
първата копка на лот 22Б

околната среда.
Компанията успешно прилага съвременни системи за
управление на качеството,
околната среда и здраве и
безопасност при работа,
за което е сертифицирана
по BDS EN ISO 9001:2008,
BS OHSAS 18001:2007 и
BDS EN ISO 140001:2004
от SGS.

Портфолио от
награди

В последните години компанията, създадена и ръководена от Николай Галчев,
записа в активите си редица
емблематични проекти във
високото строителство. Сега задачата на наследниците
Любомир Галчев и Милчо
Миронов е да продължат

да изграждат общественозначими проекти в инфраструктурното строителство
и да трупат в портфолиото
на дружеството нови призове. “Галчев Инженеринг
Груп” успява да бъде на
гребена на вълната благодарение на гъвкавата си
структура и експертите,
които работят за компа-

От 2010 г. компанията
обърна погледа си към инфраструктурното и ВиК
строителство, където успя
да спечели няколко големи
проекта в партньорство с
български и чуждестранни
компании. Участието й в
изграждането на лот 4 на
магистрала “Тракия” е на
стойност над 35 млн. лв.,
за лот 14 в област Перник
ще получи над 5 млн. лв. В
партньорство с “Лена Енженярия и Kонщрусойш”
АД (Португалия) се изпълнява лот 22 Б в област
Пазарджик - на стойност
44.5 млн. лв. Одобреният
бюджет на компанията за
2011 г. е над 100 млн. лв.

За компанията е ценно да участва Строим 9 километра от лот 4 на
в много проекти
магистрала “Тракия”
Дружеството
поддържа една
трета от водната
инфраструктура на
София
▶Господин Галчев,
планирате ли “Галчев
Инженеринг Груп” да се
позиционира предимно в
изграждането на инфраструктурни проекти
предвид пренаситеността с офисни и търговски
площи към момента?

- Ние вярваме, че да участваме активно в голям набор от проекти е ценно за
компанията. Не бих искал
да разделям строителството
на инфраструктурни и високо строителство, защото
има доста сегменти в строителната индустрия, които включват различни по
същността си дейности и
въпреки това са класифицирани под общия знаменател
инфраструктура. Дружеството вече е много активно
и в сферата на водната инфраструктура. Вече имаме
в съдружие два сключени
договора със Столичната община. Единият е за ремонт и
поддръжка на една трета от
столицата и е на стойност 18
млн. лв. Другият е инвестиционен проект по водопроводната мрежа на СО и е на
стойност 6 млн. лв. Ние вярваме, че ще бъдем полезни
на обществото и клиентите

Визитка
Кой е Любомир
Галчев

си. Все по-сериозно ще наблягаме върху изграждането на квалифициран екип,
експертност и капацитет в
сферата на пътната и водната инфраструктура.
▶Към момента дружеството работи преобладаващо по инфраструктурни или по обекти от
високо строителство?

- Работим паралелно и в
двете сфери. Изпълняваме проекти както в инфраструктурното строителство,
така и във високото строителство. Ние сме инвеститор и главен изпълнител на
един от най-престижните
жилищни комплекси в София - “Резиденция Ботаника”. През март ОДЗ за 6
групи в “Младост” ще получи разрешение за ползване,
ще строим и нова детска
градина в кв. “Дървеница”.
Работим и по още обекти

▶ Като изпълнителен
директор Любомир
Галчев отговаря за
направленията търговия, бизнес развитие, финанси, човешки
ресурси и PR.
▶ Той е син на основателя на “Галчев холдинг” Николай Галчев.
Любомир Галчев е на
27 години. Висшето си
образование завършва
в Германия в Международния университет в
Брухзал. Стажувал е в
“Хохтив” АД - гр. Есен,
Германия.
▶ От 5 години работи
в “Галчев Инженеринг
Груп” като финансов
мениджър.

- жилищни и обществени
сгради в столицата.
▶Планирате ли навлизане на нови пазари?

- Да, макар и да прозвучи
смело. С оглед на развитието на строителния пазар
като цяло се стремим да
гарантираме частни и публични проекти в съседни на
България държави, а също
така и в държави, където
липсата на инфраструктура
и локален технически капацитет е осезаема.

Имаме интерес към
изграждане на пътища в Пловдивско,
Пазарджишко и край
Смолян
▶Господин Миронов,
“Галчев Инженеринг
Груп” участва в сдружението “Тракия IV”,
което изгражда лот 4
от магистрала “Тракия”.
Кои дейности точно ще
извърши компанията и
какъв процент са те?

- “Галчев Инженеринг
Груп” изпълнява изцяло и
самостоятелно 20% от обема на договора, което означава цялостно изпълнение
на 9 км магистрален път.
▶Използвате ли нови за
България технологии
при строителството на
тези лотове?

- Ще използваме полимермодифицирани битуми,
които позволява по-голяма
еластичност и увеличава
срока на експлоатация. Чрез
използването им се намаляват значително локалните
повреди, както и се избягва
образуването на коловози,
което е характерен проблем
за пътищата у нас.
▶Кандидатствате ли
и сега във втория етап
на ОПРР и кои лотове
представляват интерес
за компанията?

Визитка
Кой е Милчо
Миронов

- Да, кандидатстваме за
редица инфраструктурни
проекти. Несъмнено рехабилитацията на пътни
отсечки е приоритет.
Що се касае до втория
етап на ОПРР, интересите
на “Галчев Иинженеринг
Груп” са главно в района
на Пловдив, Пазарджик
и Смолян предвид близостта им до големия инфраструктурен проект по
програма “Транзитни пътища”, който изпълняваме
в момента.

100
▶ млн. лв. е бюджетът на
компанията за 2011 г.

▶ Милчо Миронов е
изпълнителен директор на “Галчев Инженеринг Груп” АД. Отговаря за инженерно-строителното направление, отчетността и
контрола на строителството и администрацията.
▶ Роден е през 1969 г.
в София. Висшето си
образование завършва
във ВВТУ “Тодор Каблешков”, специалност
“Транспортно строителство”.
▶ Има опит в управлението на големи
инфраструктурни
проекти на МТС и
МРРБ в екипи на международни компании и
консорциуми. Заемал е
ръководни мениджърски позиции в големи
български и чужди дружества, като Penta
Ocean/Mitsubishi-JV и
“Вектор Мениджмънт
България” ЕООД. Бил е
консултант и ръководител инвестиционни проекти на водещи
международни инвеститори.
▶ Има над 15 г.опит в
строителството.
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“Мана Бар”

Първият геймърски бар в
света се радва на огромен
успех в родната си
Австралия, но скоро може
да се появи и в Европа
Доскоро във всеобщата психика беше дълбоко вкоренен
един силно нелицеприятен стереотип за хората, които играят
на компютърни и видеоигри - така наречените геймъри.
Според всеобщото мнение те са интровертни, със сериозни пропуски в личната хигиена, неконтактни и като цяло
- антисоциални. Крайно време е този стереотип да изчезне.
Няколко души от другия край на света са се заели да го изкоренят по леко нетрадиционен начин - като отворят бар. На
20 март 2010 г. в Бризбейн, Австралия, отвори врати първото
питейно заведение, насочено към всички, които обичат да
разпускат във виртуалната реалност. Барът обаче съвсем не
е виртуален и вече почти година се радва на огромен успех
в третия по големина град на южния континент.
Екипът

Заведението се казва “Мана Бар”, като дори името му е
препратка към игрите - в някои от тях, елементът manabar
е важна част от потребителския интерфейс. Създаден е
от група хора, които са доста популярни в геймърската
общност както в Австралия, така и на световно ниво. В
екипа участват Гай “Йъг” Бломбърг, графичен дизайнер и

собственик на популярен сайт за игри, Прас Морти, който
съчетава странните качества на банкер и дизайнер, както
и Шай Лейтън, мениджър на заведения с над 15-годишен
опит. Най-известният от тях обаче е Бен “Яци” Крошоу,
геймърски критик, чиито видеоревюта се гледат от милиони
фенове всеки месец. Идеята за място, което да обединява
алкохола с игрите, идва още през 2007 г. Собствениците на
заведението признават, че създаването му е било голям риск,
тъй като това е първият подобен бар в света. Уникалното в
него е, че освен всичко останало, което може да се намери
в едно питейно заведение, по стените са разположени големи телевизори, на които всеки посетител може да играе
заглавие по свой избор, напълно безплатно.
Висока посещаемост

Страховете им обаче се оказват неоснователни - днес
“Мана Бар” е една от най-посещаваните локации в и без
това претъпкания със заведения квартал Фортитюд Вали
на Бризбейн. В деня на откриването му отпред се извива
огромна опашка, на която желаещите да влязат е трябвало
да почакат повече от три часа. Това се дължи отчасти на
обстоятелството, че барът е с вместимост от едва 50 души.
Въпреки огромните списъци на чакащите заведението се
радва на значителна популярност. Цените за резервиране на
сепаре започват от 500 USD, а за да запазите цялото място,
ще трябва да се бръкнете с поне 4000 USD. Алкохолните
напитки, които се предлагат вътре, също са с геймърска
тематика, като носят имена от типа на Health Potion, Finish
Him и други подобни. Освен място за забавление “Мана
Бар” е и сцена за представяне на множество нови заглавия,
които може да бъдат тествани ексклузивно от посетителите.
Всяка вечер се организират партита с разнообразна тематика, така че едва ли някога е скучно. Собствениците са
активни дори политически. В средата на 2010 г. местният

парламент на щата Куинсленд, където се намира Бризбейн,
изготвят доклад за връзката между алкохола, видеоигрите
и насилието. Ентусиастите от геймърското заведение отговарят, че за четири месеца от работата на бара в него не
е имало нито един инцидент с насилие, поставяйки под
въпрос истинността на доклада.
Собствениците на “Мана Бар” са оптимистични за
бъдещето на своето начинание. Съвсем скоро ще бъде
отворен втори бар от марката, този път в Мелбърн. Водят
се и преговори за осъществяването на партньорства в
чужбина, като в недалечно бъдеще можем дори да видим
“Мана Бар” в Европа. А дотогава ни остава единствено да
се занимаваме с игри в домашна атмосфера - социално,
разбира се.
Пламен Димитров

▶“Мана Бар” е първото заведение в света,
което обединява страстта към видеоигрите с
удоволствието от добрия коктейл

Блиц Гай Бломбърг с прякор “Йъг”, управител на “Мана Бар”

Очаквайте ни скоро и в Европа
Геймърите вече не са
антисоциални бледи
задръстеняци
▶ Кое ви накара да мислите, че бар,
ориентиран към геймърите, ще
бъде финансово успешен?

- Ако трябва да бъда честен, това
беше малко хазартно решение. Това
беше концепция, която дотогава не беше правена никъде другаде, и притеснението ни беше, че хората ще играят
на конзолите, без да пият (входът и
игрите са безплатни). Въпреки това аз
съм организирал множество партита и
събития, както професионално, така и
лично, които включват игри в социална обстановка, и смятах, че клиентелата е там - хората, които играят игри,
вече не са стереотипните антисоциални бледи задръстеняци. Вече всеки е
геймър на някакво ниво.
▶ И все пак начинанието оказа ли се
успешно? В бизнеса сте от почти
година, имате ли вече постоянен
брой клиенти?

- Доказателство за успеха ни е фактът, че се развиваме толкова бързо.
Съвсем скоро ще отвори вторият
ни бар в Мелбърн, Австралия, а с
международни партньори обсъждаме
възможностите за отваряне на още барове в чужбина. Една година по-късно
хората все още обичат да пият и да
играят видеоигри, слава Богу.
▶ Вие продавате и видеоигри. Това
сериозен източник на приходи ли е,
или е просто екстра?

- По-скоро се фокусираме върху
предварителни продажби на предстоящи заглавия, за които организираме доста екстравагантни събития,
подкрепени от местни компании.
Възможността човек да вземе своето
копие на играта същата вечер прибавя
допълнителна стойност към и без това
доста интересните събития. Не искаме
да ставаме магазин за игри, ще задържим фокуса си върху бара.
▶ Можем ли да очакваме “Мана Бар”
и в Европа в обозримото бъдеще?

- Все още е рано да се каже, но

съдейки по успеха, който имаме до
момента, вярвам, че е неизбежно да
видите “Мана Бар” някъде в Европа в
близко бъдеще.

