Компании ▶ 14

Компании ▶ 11

Отбраната получи оферта за
8 изтребителя „Грипен”

Стачката в
БДЖ е заплаха
за кредита от
Световната
банка

Четвъртък

USD/BGN: 1.404247

EUR/USD: 1.39280

Българска народна банка

Българска народна банка

-0.22%

10 март 2011, брой 47 (5106)

+0.22%

Sofix: 446.86

+0.62%

Българска фондова борса

BG40: 131.61

+0.28%

цена 1.50 лева

Българска фондова борса

Под натиск:
КЗК само ще
анализира цените
на горивата
След като получи писмо от
министъра на транспорта
Александър Цветков,
антимонополната комисия
реши да анализира пазара
на бензин и дизел, но не
и да проверява за картел.
Ден по-рано комисията
обяви, че анализ не е
необходим ▶ 4

Новини ▶ 5

Звеното за
борба със
„спекулата”
се смали до
уебсайт

Новини ▶ 6

БНТ ще
съкрати
30% от
персонала си
▶ Мирослав Найденов,
земеделски министър

Пазари ▶ 12 - 13

Банките се
връщат към
масовото
предлагане
на ипотечни
кредити
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Мнения

ММ

▶ По темата „ЕС обмисля
по-строги критерии във
втория стрес тест на
банките”
▶ Не мисля, че стрес тестовете могат да убедят някого,
че страни като Гърция,
Ирландия, Испания, са стабилни и няма поводи за притеснение. ЕС първо да затегне
фискалната дисциплина и да
започне да налага санкции.
Деси
Новини ▶ 5

Новини ▶ 4

Еколозите отново
излизат на протест
заради “Рила-Буфер”

Сряда

USD/BGN: 1.40727

EUR/USD: 1.38980

Българска народна банка

Българска народна банка

+0.94%

9 март 2011, брой 46 (5105)

-0.93%

Петролът сПря
да ПоскъПва

Sofix: 444.09

+0.52%

Българска фондова борса

BG40: 131.24

0.00%

цена 1.50 лева

Българска фондова борса

Саудитска Арабия, Обединените арабски
емирства, Кувейт и Нигерия имат
възможност да компенсират намалените
доставки от Либия
Прогнозите на американски банки са до
края на годината цените на петрола да
останат близки до сегашните
В Либия продължават сраженията между
противници и привърженици на Кадафи
за контрол върху находищата
▶ 10
Пазари ▶ 11

Българските
индексни
фондове са найдоходоносните
през 2011 г.

Пазари ▶ 12-13

Вносителите
на автомобили
връщат лизинга
като водеща
форма на
продажби

Губещ
Йоханес Тайсен

Управляваният от Луис Галоа европейски производител на самолети EADS излезе на нетна печалба от 553 млн. EUR за 2010 г., след
като година по-рано беше на загуба от 763 млн. EUR. Компанията
успя да реализира положителен финансов резултат благодарение на възстановяването на продажбите на нови самолети в
подразделението Airbus. Приходите на EADS са нараснали през
2010 г. със 7% до 45.8 млрд. EUR. 
Подробности на стр. 15

Германската компания за комунални услуги E.On отече 30%
спад на печалбата си на акция за 2010 г. Очакванията за
тази година са спадът да продължи заради новия данък върху
ядреното гориво, въведен в Германия, и по-слабите продажби
на електричество и газ. Йоханес Тайсен, който през миналата
година зае поста главен изпълнителен директор на E.On
планира продажба на активи за 15 млрд. EUR до края на 2013 г.

Коментар

▶ По темата „Засега не се
обсъжда военна намеса
в Либия, но и това не е
изключено”
▶ Не съм съгласен от данъците на българите да се плаща
за богатите араби. Ние
нямаме интереси нито „за”,
нито „против” Кадафи. Други може да имат, но ние само
може да загубим от това.

АЕЦ “Козлодуй”
е технически
готова да приеме
реактора за
“Белене”

Печеливш
Луис Галоа

Компании ▶ 19

ITD Network
придоби
напълно
оператора
“София
онлайн”

▶ Стоил Тодоров, изп.
директор на ITD Network
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Стремителното падение на Чичо Чарли
го отведе на върха.
Звездата от телевизионния сериал „Двама мъже и половина” Чарли Шийн
влезе в Книгата на Гинес за
събиране на 1 млн. последователи в Twitter.

2

Наблюдение на
цените има смисъл
за разкриването
на картели, но
борба с покачването на
цените няма как да има в
пазарна икономика, смята
еврокомисар Кристалина
Георгиева.

3

Петролът спря да
поскъпва заради
очакваното увеличение на производството от ОПЕК.
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Железният
кон на
времето
Ако има нещо сигурно
за Българските държавни
железници, това е, че те са
„железна компания”. Колкото
и управленски упражнения
да има върху тях, все
оцеляват. Ако се питате как
става номерът, отговорът
е много прост. Всички
ние плащаме за нейното
съществуване във вида й, в
който е. Не защото пътуваме
с влакове, а защото дотираме
с платените си данъци
компанията, корозирала
като разпадащите се нейни
влакови композиции.
Ако има нещо второ
сигурно за това дружество,
то е, че БДЖ е „тъмна
Индия”. Всички сделки,
решения и промени в
дейности, намерения,
управление се правят ако
не на тъмно, най-малкото
„на сиво”. Така е и сега.
Може заемът от Световната
банка, който стана повод за
скандали и стачки, да е много
добър. Може условията,
заложени в него, да са
страхотни. Може дори това
да е единственият шанс на
превозвача да се спаси.
Проблемът обаче е, че
нищо в тези условия
не е ясно. Не е ясно за
синдикатите, не е ясно и
за обществото, което ще
трябва да плаща заема, ако
компанията се провали като
кредитоискател. А трябва
да е ясно. Защото това не е
само кредит към търговско
предприятие, а държавно
гарантиран заем. Сделка,
каквато в последните години
държавата си е позволявала
само за енергийните си
проекти.
Не е ясно и за самите
служители, които хукнаха
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Няма спор,
че БДЖ
трябва да
е държавен приоритет, спорен е
моделът, по който държавата го
„приоритизира”
да стачкуват, без да знаят
всъщност срещу какво.
Срещу съкращенията, казват.
Но знаят ли със сигурност
дали ще има такива и
колко, или това ще са
пенсионирания?
Май не е много ясно и
на държавата какво точно
се случва и ще се случва,
защото на различните нива
в ресорното министерство
се изказват противоречиво.
Няма спор, че БДЖ е
държавен приоритет.
Спорен е моделът, по
който държавата го
„приоритизира”. А има
начин нещата да бъдат
много прости. Без много
обяснения може да бъдат
обявени всички параметри
по договора със Световната
банка, всички условия за
изпълнението му и всички
действия, които трябва да се
направят.

Визуален редактор
Албена Пино - 4395845
albena.pino@pari.bg
Държавно управление
Филипа Радионова - 4395866
philippa.radionova@pari.bg
Дарина Черкезова- 4395877
darina.cherkezova@pari.bg
Красимира Янева - 4395876
krasimira.yaneva@pari.bg
Ани Коджаиванова - 4395845
ani.kodzhaivanova@pari.bg
Компании и пазари
Мирослав ИВАНОВ - 4395894
miroslav.ivanov@pari.bg

Атанас Христов - 4395818
atanas.hristov@pari.bg
Георги Георгиев - 4395868
georgi.georgiev@pari.bg
Георги Панайотов - 4395871
georgi.panayotov@pari.bg
Пламен Димитров - 4395857
plamen.dimitrov@pari.bg
Тенденции
Биляна Вачева - 4395866
biliana.vacheva@pari.bg
Радостина Маркова - 4395860
radostina.markova@pari.bg

Елена Петкова - 4395857
elena.petkova@pari.bg
Радослава Димитрова - 4395823
radoslava.dimitrova@pari.bg
Теодора Мусева - 4395876
teodora.mousseva@pari.bg

фоторедактор
марина ангелова - 4395879
marina.angelova@pari.bg
Документация - 4395884
Реклама - 4395872, 4395891
факс 4395826
абонамент и разпространение

4395835, 43 95 836
pari.bg
Мария Веромирова - 4395865
maria.veromirova@pari.bg
Иглика Филипова - 4395867
iglika.philipova@pari.bg
Елина Пулчева - 4395877
elina.pulcheva@pari.bg

Счетоводство - 4395815
Печат: Печатница София ЕООД
ISSN 0861-5608

Четвъртък 10 март 2011 pari.bg

редакционна 3
Цитат

Число на деня

73

Очаквам, че САЩ са много
сериозна държава, че те
преценяват, че ежедневните
прояви на Уорлик нанасят щети на
авторитета на САЩ

▶ процента от общо 553 подадени жалби през 2010 г. до
“Медицински одит” са били свързани с качеството на
медицинското обслужване, а 14% - с наличието на корупция

Румен Петков обяснява защо е писал писмо до американски конгресмени

Коментар

Интелектуалните
проблеми на България
Няма да пиша за феодалните старци в тази статия,
в някакъв смисъл там като
цяло нещата са най-ясни.
Понеже са най-ясни, те не
са и такъв голям проблем
- защото едва ли някой
очаква от БАН или синдикатите да поведат похода
към модернизацията на
страната.
Имам друго предвид.
Забелязвам в последно
време, че качеството на
публичния дебат започва да следва качеството
на политическия дебат
в посока надолу и към
популизъм. В някакъв
смисъл всички критикуват
правителството и премиера - но често го критикуват със същите неаргументирани, повърхностни
и популистки аргументи.
Което насочва разговора
към несъществуващи или
безсмислени въпроси.
Един известен и влиятелен десен политолог
наскоро ме шокира с
твърдението, че в България преходът е неуспешен,
защото сме го направили

В броя четете още

Георги Ангелов,

старши икономист в Институт
“Отворено общество”

Една страна не може
да стане богата
и просперираща,
докато не започне масово да се
прилага правилото “мисли и
чети, преди да
говориш”
много бързо. Нещо повече,
той твърдеше, че сме направили шокова терапия, и
затова нещата не вървят.
Да се твърди, че в
България е имало шокова терапия, е толкова

Microsoft ще
плати 1 млрд. USD
за партньорството
на Nokia

Европари ▶ 20-21
Фирмите все още
не са изгубили
надежда за
европрограмите

Множество политици,
политолози и други ни
обясняват неща като
“монополите са се разпищолили” или “освирепели”?!? В среда на висока
световна инфлация, рязко
поскъпващи суровини,
петрол и храни тук някак
си политиците не могат
да намерят вътрешна
увереност и сили, за да
обяснят какво се случва на
избирателите. Вместо това
откровено ги лъжат.
Аз не се учудвам толкова от действията на

Туристическо изложение

Технологии ▶ 19

▶Стивън Елоп, изп. директор на Nokia

необосновано, колкото да
се твърди, че iPhone или
Blackberry са измислени и
произведени в България.
Просто не е вярно и може
да се докаже лесно, че не
е вярно - сравняваме България с Полша, Чехия и
Естония, където наистина
имаше шокова терапия, и
виждаме, че по никакви
показатели не се нареждаме до тези страни, особено през 90-те години.
Шокове сме имали много,
но шокова терапия или
шокови реформи - никога.

▶Най-голямата
световна туристическа
борса - ITB Берлин, бе
официално открита
вчера. Българският щанд
там е с площ от 429
кв. м, като акцентът
в представянето
на страната е
културният туризъм.
На изложението ще се
представят общо 40
туристически компании
и организации от
България
снимка Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

министъра на земеделието - от него не можем да
имаме големи очаквания.
Но други политици, от
правителството и от опозицията, имат претенцията да са много по-висока
класа. Някак си тази класа
не личи. Политици, които
имат самочувствие да са
икономисти, би трябвало
да знаят как да намерят
статистически данни и
да проверяват фактите,
преди да ги “хвърлят” в
медиите. Ако бяха проверили, нямаше да чуваме
смешни твърдения като
това, че бензинът тук е
най-скъп или че цените
като цяло в България са
най-високи в ЕС.
Честно казано, не
мисля, че една страна
може да стане богата и
просперираща, докато
не започне масово да
се прилага правилото
“мисли и чети, преди
да говориш”. Не може
да има информиран и
задълбочен дебат, ако
всеки скача в дебата, без
да се информира и без
да се задълбочи.

За първи път
закон бе приет
единодушно от
всички партии
Законопроектът
за БАН от ябълка
на раздора се
превърна в оазис
на съгласието
Проектозаконът за БАН
бе приет с пълно единодушие от всички политически сили в комисията
по образование и наука
вчера.
Нормативният акт, който предвижда създаването на настоятелство към
академията с контролни
и съвещателни функции,
срещна одобрението и на
ръководството на БАН.
Така той от ябълка на раздора се превърна в оазис
на съгласието.
„В предишни парламенти се е постигало единодушие по декларации на
определени теми, но за
първи път имаме подкрепа от всички политически
партии по закон”, каза
членът на комисията по
образование Лютви Местан. Затова той призова

депутатите да се въздържат от предложения между първото и второто четене или ако има разумни
идеи, по тях да се търси
пълен консенсус.
Законопроектът всъщност срещна пълна подкрепа, след като премиерът Бойко Борисов го
върна за преразглеждане. Тогава той заяви, че
академията „няма да се
разпарчето сва”, както
предвиждаха промените, изготвени от екипа
на просветния министър
Сергей Игнатов и внесени в парламента от депутата от ГЕРБ Румен
Стоилов.
Сегашният вариант на
нормативния акт предвижда създаването на
настоятелство от 13 души, сред които и двама
министри. То обаче няма
да може да взима решения за закриване или
създаване на институти
самостоятелно, а само с
подкрепата на Общото
събрание на БАН. 
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КЗК само ще анализира
пазара на горива

След поредното поскъпване на бензина и дизела превозвачите
обявиха протести

▶Заключението на Комисията за защита на конкуренцията от 2009 г. показа, че договорки между компаниите в сектора няма

Вместо да започне проверка
за картел сред компаниите в
сектора на горивата, Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) обяви вчера, че е
образувала секторен анализ.
От комисията информираха,
че това е стандартна процедура, която се прави регулярно за всички сектори.
Нейната основна цел е не
установяването на картели,
а проучване на тенденциите
в даден пазар. Специално за
пазара на горива КЗК ще анализира конкурентната среда
и причините за повишението
на цените на дребно.
След множество
сигнали

Производството е образувано заради сигнал, подаден от
транспортния министър Александър Цветков. Той обаче настоя за проверка за картел, а не
за стандартен секторен анализ.
Настояването на транспортния

1.61%
▶ намалeние на крайните
заводски цени на горивата обяви „Лукойл България”. Това стана няколко
часа след съобщението
на КЗК за стартиралия
секторен анализ

министър дойде, след като
повече от седмица превозвачи
и политици сигнализират, че
една от причините за покачването на цените на горивата
е наличие на картелно споразумение между доставчиците
на горива и големите вериги
бензиностанции.
Превозвачите дори обявиха вчера, че заради непрекъснатото покачване в
цените и пасивната позиция
на държавата ще протестират в неделя. Това се случва,
след като няколко поредни
дни цените на бензина и
дизела надвишаваха 2.50
лв. за литър. Националното
сдружение на превозвачите
прогнозира, че една трета
от фирмите ще фалират до
месец и половина, ако ситуацията не се промени.
Картелна проверка
преди 2 години

В отговор на съмненията
на политици и превозвачи
комисията припомни, че
подобна проверка е имало
съвсем наскоро и тя не е
показала нарушения. Става въпрос за проверка от
2008-2009 г., когато заради
високите цени на петрола
отново имаше увеличение
на бензина и дизела и това
предизвика съмнения за
картел между фирмите и
злоупотреба с монопол-

но положение от страна
на „Лукойл”. Констатацията на КЗК оттогава е,
че покачването на цените
на дизела и бензина през
изследвания период е било в паралел с обективни
фактори, действащи в национален и международен
мащаб.
Анализи
в две министерства

Ангажиран с намирането на
причина за сериозния скок

на цените е и финансовият
министър Симеон Дянков.
Вчера той информира, че се
прави анализ в ресорното му
министерство и в икономическото министерство. Целта на
проучването е да се определи
по части освен акциза какво
друго влиза в цената на горивата в България. Дянков заяви, че резултатите ще бъдат
обявени скоро на заседание
на Министерския съвет. Вицепремиерът коментира, че
стойността на горивата се е

покачила с около 30% заради
проблемите в Близкия изток.
Според него анализите трябва
да покажат дали в България
поскъпването става по-бързо,
отколкото в други държави.
От думите на Дянков стана
ясно, че във финансовото министерство няма данни, които
да показват това.
Намаляване на
акциза не е на дневен
ред

Намаляване на акциза за

снимка емилия костадинова

горивата като мярка срещу повишаващите се цени
не може да има, категоричен беше финансовият
министър Симеон Дянков.
По думите му акцизът у
нас е на минимума, който
България трябва да изпълнява по предприсъединителната ни програма, и
няма никаква възможност
за промяна в акцизната ни
политика в това отношение за тази и следващата
година. 

Прави се анализ в две министерства
Прави се анализ при
нас и при министър Трайков, и на заседание на
Министерския съвет ще
имаме анализ по части,
освен акцизите какво
влиза в цените на горивата в България. Самата
стойност на горивата се
увеличи само в последния
месец с около 30% заради
проблемите в Близкия
изток. Така че е нормално
да дърпа нагоре всички
цени. Въпросът е дали в
България това става побързо, отколкото в други
държави. Аз и моето
министерство нямаме
анализ, който да показва
това.

Симеон Дянков,
вицепремиер и министър
на финансите

Акцизът за горивата
е на минимума, който
България трябва да
изпълнява по предприсъединителната ни програма. Под този минимум
не можем да минем
и следователно няма
никаква възможност за
промяна в акцизната ни
политика в горивата нито
тази година, нито следващата година, защото е
разписано всяка година
какъв трябва да е този
минимум.
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Звеното за борба
със "спекулата"
се смали до
уебсайт
Експертната група
за мониторинг на
цените няма да
има репресивни
или наказателни
функции, а само
мониторингови,
уверява Мирослав
Найденов
Новият орган, който ще се
грижи за контрола и мониторинга на цените на хранителните стоки по веригата и
ценообразуването, вече започна да придобива форма,
и то електронна. Крайният
резултат ще бъде създаването на интернет сайт, в
който потребителите ще
могат да следят какви надценки слагат участниците
във веригата. Органът пък
ще бъде структуриран като
междуведомствена експертна група с титуляр земеделския министър Мирослав
Найденов. Амбициите са
сайтът да заработи до два
месеца.
В същото време финансовият министър Симеон
Дянков коментира, че новият орган “едва ли ще
направи кой знае какво за
решаването на проблема
с цените на храните”, тъй
като това е световна тенденция и проблем.
Биг Брадър в храните

В отговор на неспирните
критики в последната седмица Мирослав Найденов
увери, че групата няма да
има репресивни или наказателни функции, нито пък
ще се меси в ценообразува-

Популизъм
За пореден път
▶ Мирослав Найденов
съвсем не е първият
министър, който
опитва да следи цените
на храните, но пък е
първият земеделски
такъв.
▶ През 2007 г.
министърът на
икономиката в
тройната коалиция
Петър Димитров
последно направи такъв
опит. Той разпореди
всяка седмица в сайта
на икономическото
министерство да
бъдат публикувани
справки с цените на
храните по региони.
▶ Тогава обяснението
също беше, че така
ще се преборим със
„спекулата”, защото
потребителите ще
са информирани. За

нето. В същото време обаче
тя ще го направи прозрачно
и така самите потребители
сами ще могат да “наказват”
алчните търговци или производители, като не купуват
продуктите им. Групата все
пак ще иска обяснения от
търговците, ако види “отклонения от нормалните
нива на формиране на цените”. Когато има съмнения
за законови нередности пък,
ще се пращат сигнали до
НАП, Икономическа полиция, Агенцията за безопасност на храните или
други компетентни органи,
обясни Найденов.
Всички заедно

В България има над 350 000
уникални търговци, които
експертната група трябва да наблюдава. “Има си
начини. Както се следи за
безопасността на продуктите, така ще се събират
и данни за ценообразуването”, каза Найденов. По
думите му пък гарант за
това, че няма да се водят
войни срещу определени търговци, е пъстрият
състав на експертната група
с представители на четири
министерства, на агенцията
по храните и Комисията за
защита на потребителите.
Ще се търси и сътрудничество от неправителствения
сектор. Новият орган няма
да има собствен бюджет,
нито пък ще се назначават
нови кадри. “Ще се използват финансовите и административните ресурси на
участващите ведомства”,
увери Найденов.
Ани Коджаиванова

изненада на министъра
обаче ефектът беше
обратен. Търговците
в региони с по-ниски
цени ги вдигнаха, за да
се изравнят с тези с повисоки цени.
▶ Решението на ГЕРБ
за мониторинг на
цените дойде като
пряк резултат от
оповестените от
социолози негативни
нагласи в обществото
заради поскъпването на
храните.
▶ То обаче предизвика
остри критики към
правителството
както от страна
на бизнес и други
нестопански
организации, така и от
опозицията. Появиха
се и коментари, че
се прави опит да се
възроди Комитетът
по цените от
соцвремената.

Мирослав Найденов, министър на земеделието

снимка боби тошев

300% надценка е ненормално
Няма да
санкционираме
за такива надценки,
но ще ги покажем

▶ Министър Найденов,
какво означава “нормални нива на цените” в
пазарна икономика?

- Когато създадем работната група, експертите
ще кажат какво означава.
Мога да кажа какво е ненормално - това някъде
по веригата да има 300%
надценка.
▶ А ако за тази цена си
има купувачи, тогава не
е ли нормално?

- Вижте, нормално е,
разбира се. Но нека стане
ясно на всички, че този

търговец е направил 300%
надценка. Ние няма да го
санкционираме за това, че
я е направил, но ще покажем, че я е сложил.
▶ И ще оставите потребителя да прецени дали
иска да я плати?

- Точно така. По никакъв
начин няма да излизаме
от рамките на пазарната
икономика. Това няма да
е репресивен орган, това е
експертен орган, който ще
работи за прозрачност. За
да е наясно потребителят
как се формира цената, а
и самите субекти по веригата. Защото в момента
производители и търговци
са като котка и мишка,
обвиняват се взаимно за
цената, за това кой какви

надценки слагал, какви
такси искал и т.н.
▶ А ако търговецът се
позове на търговска
тайна и не каже как формира цената си?

- Ами затова е експертна
групата. Ако той не предостави данните, тогава групата ще направи оценка и
анализ. Нали разбирате, че
каквато и да е търговската
тайна... Това все пак не е тайната на кока-колата. Аз съм
казвал вече: ако знаем цената
на млякото и приблизителните разходи за производството на кашкавал, можем
да стигнем все пак до идея
колко приблизително струва
килограмът му. И когато това
е свръх, ще го покажем на
тази интернет страница.

▶ Как ще наблюдавате
всички хиляди търговци
и как ще гарантирате,
че няма да се води война
срещу един или друг търговец?

- Търговците са много,
но и контролните органи не са малко. Все пак
в момента се контролират и безопасността на
храните, и плащането на
данъци, и т.н. Когато го
има механизма, ще има
кой да следи и цените.
Иначе широкият формат
на експертната група ще
гарантира, че няма да има
двоен стандарт спрямо
търговците.
*Използвани са въпроси от различни медии.

▶Поскъпването на храните е тенденция в цял свят, която ще продължава в близките няколко години, категорични са специалистите
снимка емилия костадинова
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БНТ е намалила
дефицита си четири пъти

Предстоят
съкращения на около
30% от служителите в
телевизията
Българската национална телевизия е намалила дефицита си четири пъти, каза за
в. “Пари” председателят на
Съвета за електронни медии
(СЕМ) доц. Георги Лозанов.
Недостигът на средства в
медията в момента се равнява на около 5 млн. лв.,
докато през миналата той бе
достигнал драстичната сума
от 23 млн. лв, обясни финансистът в управителния съвет
на БНТ Атанас Кацарчев.
Дефицитът на телевизията е
намалял благодарение на 10те млн. лв., които финансовото министерство преведе
на телевизията миналата година, както и на разсрочване
на някои от договорите на
телевизията и предоговаряне на условията по други,
допълни Кацарчев. Добрата
новина е записана в отчета
на обществената телевизия
за 2010 г. Той бе представен
пред СЕМ преди два дни.
Миналата година той прогнозира, че ако по сметката
на телевизията не постъпят приходи от 6 млн. лв.,
дефицитът ще достигне
драстичната цифра от 29
млн. лв.

По-малко служители

“В него са залегнали три
основни стъпки към подобряването на състоянието на
обществената телевизия”,
допълни доц. Лозанов. Първата стъпка е структурни
промени, което означава, че
се очакват сериозни съкращения, втората е намаляването на дефицита и третата
- подобряването на програмата.
“През следващите няколко месеца телевизията ще
се раздели с около 30% от
служителите си, което прави около 400 души”, каза
пред в. “Пари” членът на
СЕМ София Владимирова.
В момента ръководството
набляга най-силно на преструктурирането на отделите
за маркетинг и връзките с
обществеността, допълни
Владимирова. Целта е подобряването на имиджа на
държавната телевизия.
Нерозово финансово
положение

Преди половин година Атанас Кацарчев представи подробен анализ за финансовото
състояние на телевизията.

▶Ръководството на БНТ и генералният директор Вяра Анкова искат добър имидж на телевизията, затова
са се заели с преструктурирането на отделите за маркетинг и връзките с обществеността

12.8

2600

▶ млн. лв. бе дефицитът
на телевизията
миналата година

▶ лв. бяха приходите
на БНТ през 2010 г. от
кинопродукцията й

Той не показа добри резултати. До края на юли 2010 г.
от заложените приходи на телевизията са били изпълнени
едва 12%, като до декември
миналата година се очакваше

те да се увеличат двойно.
Анализът показа, че е
трагично положението при
производството на филми,
където през последните 10
години са инвестирани 51

млн. лв., а печалбата от тази
продукция е едва 2600 лв.
10% от бюджета на телевизията по закон трябва да
бъдат изразходвани за кино.
Предаванията също нямат
добра възвръщаемост, показа
анализът тогава. От “В неделя с...” на Димитър Цонев са
били заложени 100 хил. лв.
приходи, но реално са получени 48 хил. лв. за годината.
Кацарчев обясни, че 29%
от разходите на телевизията
отиват за купуване на права

за спортни и други мероприятия, още 23% - за заплати, и
14% - за пренос на сигнала.
Въпреки песимистичните
прогнози от СЕМ са оптимисти за съдбата на обществената телевизия. Според
София Владимирова се наблюдава малък напредък в
развитието на медията, но
още има какво да се желае.
“Преходът на телевизията е
доста труден и бавен”, коментира доц. Лозанов.
Елена Петкова

Междуведомствен съвет ще се бори с прането на пари
България е
закъсняла с почти
едно десетилетие
с мерките за
противодействие на
прането на пари, но
наваксвала бързо
Правителството ще създаде междуведомствен
съвет за координация на
противодействието срещу
изпирането на пари и финансиране на тероризъм.
В него ще влизат представители на основните институции, занимаващи се
с превенция и контрол на
тези престъпления. Това е
разписано в стратегията за
превенция на прането на
пари, представена в сряда
от представители на
кабинета и неправителствения сектор.
Документът, разработван повече от година и
половина, трябва да послужи като допълнение
към стратегията за национална сигурност, приета

онална мрежа от точки за
контакт по проблемите на
прането на пари и финансирането на тероризъм.
Мафията изпреварва
държавата

▶Основен проблем при превенцията на прането на пари е липсата на информация

от парламента в края на
миналия месец.
Фонд за жертви на
престъпления

Стратегията предвижда създаване на фонд, формиран
от процент от средствата,
отнети след осъдителни
присъди за пране на пари. Той ще се използва за

подпомагане на жертви на
престъпления като трафик
на хора, както и за подпомагане дейностите по
превенция и противодействие на изпирането на пари.
Неправителствената организация “РискМонитор”
е изчислила, че ако такъв
фонд е съществувал миналата година, а процентът е

10, в него щяха да влязат
104 хил. лв. от присъди за
пране на пари.
Друга мярка ще бъде
изграждането на централизирани информационни
регистри за наличие на банкови сметки и за подавани
данъчни декларации. Освен
това България ще инициира изграждането на реги-

Като основна причина за
изготвянето на стратегията
беше посочено изоставането на страната с поне
едно десетилетие в борбата
с прането на пари както
спрямо икономическите и
политическите процеси в
страната, така и спрямо
глобалното и европейското
развитие в областта.
Дафин Маламов от ДАНС
заяви, че през целия период
на прехода формирането
на престъпните структури
е изпреварвало мерките на
държавата, поради което
организираната престъпност е успяла да достигне
обществено неприемливи
нива и да се инкорпорира в
международните престъпни структури. В същия ред
на мисли вътрешният министър Цветан Цветанов
заяви, че престъпността

вече не е национална, а
само трансгранична, като
българската организирана
престъпност се е интегрирала в Европа далеч преди
държавата. Все пак беше
отбелязано, че в последно време България наваксва бързо по отношение
на синхронизирането на
законодателството с международните норми и сътрудничеството с европейските
партньори.
Липса на информация

Като основни слабости на
държавата по отношение
прането на пари бяха посочени липсата на достатъчно
информация за финансовите потоци и последващ
ги анализ, ограничените
възможности за гражданско-правно отнемане на
придобито от престъпна
дейност имущество и недостатъчната ефективност
на превантивните мерки.
Затова е предвидено създаването на механизъм за
по-лесно следене на финансовите транзакции.
Филип Буров
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Всяка община ще може да
издава копия на акт за раждане
Данните ще се
съхраняват само в
електронен вид, за да
се пестят пари

неговите членове подкрепят напълно предложените
законови промени.

Вече няма да се налага на
гражданите да пътуват до
родните си места, за да
получат копие на акт за
раждане, който са загубили.
Няма да е нужно да се пътува и до общината, в която са
сключили брак. Причината
е, че вчера правителството
прие промени в Закона за
гражданската регистрация,
според които регистърът
на населението ще е само
в електронен вид. Отсега
нататък всички актове за
гражданско състояние - за
раждане, за брак и за смърт,
ще се пазят само в електронен вариант. Така гражданите ще могат да получават
документи за гражданското
си състояние от всяка община, а не само от тази, в
която са издадени.

Електронните актове за
гражданско състояние - за
раждане, за сключен граждански брак и за смърт, ще
се подписват от длъжностното лице по гражданското
състояние с универсален
електронен подпис и ще
имат доказателствена сила
за отразените в тях данни.
С промените се осигурява
възможност удостоверителните документи да се
издават от всяка общинска
администрация въз основа
на електронните актове.
Сега тези документи се
издават единствено от общинската администрация,
която съхранява съответния
регистър на актовете. “Това значително ще съкрати
времето за извършване на
съответните административни услуги, тъй като
гражданите ще могат да ги
получават от всяка община
на територията на страната”, пише в мотивите на
правителството.

Двойна работа

Сега повечето общини поддържат електронни бази
данни, но имат и база данни
на хартия. “Двойното поддържане на регистъра не
е целесъобразно, тъй като
изисква повече ресурси и
е предпоставка за допускане на повече грешки при
обработката на информацията. Новите комуникационни и информационни
технологии предоставят
възможност всички необходими лични данни да се
съхраняват, обработват и
актуализират в електронни
масиви, от които да се извършва административно
обслужване на населението”, пише в съобщение на
правителството. От ГРАО
обаче не можаха да кажат
каква е прогнозната сума,
която ще се икономиса за 1
година например.
“Някои малки общини
обаче няма да спестят средства, а разходите им ще се
увеличат. Поради простата
причина, че те досега са
имали тази база данни само
на хартия”, коментира Гинка Чавдарова от Националното сдружение на общините. Въпреки тази забележка

Технология
на улеснението

▶Актовете за гражданско състояние вече няма да се пазят на хартия 

снимка марина ангелова

Търг
Отварят
офертите за лот 2
на „Марица”
▶ Офертите на кандидатите за строител
на лот 2 на магистрала
„Марица” (Димитровград
- Харманли) ще бъдат
отворени по обяд днес
в АПИ. За лот 1 (Оризово
- Димитровград) имаше
рекорден брой подадени
оферти от строителни
компании - 12.
▶ Тръжната процедура
за изпълнител на лот 1
от „Струма” стартира
вчера. Предвижда се до
юли да бъдат избрани изпълнителите на
строителните работи
и на надзора на участъка
между Долна Диканя и
Дупница. Дължината на
отсечката е 16.780 км.
„До 2 седмици ще стартира и търгът за избор
на изпълнител на лот 4”,
допълни министър Росен
Плевнелиев. Участъкът
между Сандански и Кулата е дълъг 15 км. Очаква
се договорът за него да
бъде подписан през юли
- август т.г. От „Струма”
са построени само 40
км. Общата дължина на
магистралата е 173 км.

Борба с...

Промените на Закона за
гражданската регистрация
предвиждат също заличаване по административен ред
на направените фиктивни
адресни регистрации по
настоящ адрес в последните месеци. От ГРАО
съобщиха, че са открити
случаи, при които в периода
от 1 септември 2010 г. до 31
януари тази година без знанието и съгласието на собствениците на даден имот
на техните адреси са се
регистрирали лица, които
реално не живеят там. “Със
законовите промени се цели
да се защитят интересите на
собствениците и да се предотвратят бъдещи подобни
злоупотреби”, допълниха
от ГРАО. Този текст е приет
на вносител. Предстои да се
уточни по какъв начин ще
става това, за да не бъдат
ощетени граждани, които
са се регистрирали напълно
законно.
Красимира Янева

Кабинетът очаква засилен трафик по Дунав мост
след тройното намаляване на таксите до 2 EUR
България едностранно
намалява таксата за
леки автомобили от
6 на 2 EUR, очаква
се това да засили
трафика с Румъния
Таксата за преминаване на
леки коли и микробуси до
9 места по Дунав мост да
бъде намалена от 12 лв. (6
EUR) на 4 лв. (2 EUR), е
решил Министерският съвет.

Промяната е направена в
Тарифата за таксите, които
се събират от Агенция “Пътна инфраструктура”. След
допълнителен анализ ще се
преценят възможностите за
намаляване и на таксите за
товарни автомобили и автобуси. Решението влиза в сила
веднага, като ще са нужни
около десетина дни да се прецизира разпоредбата, съобщи
министърът на регионалното
развитие и благоустройството Росен Плевнелиев.

Очакват се повече
пътуващи

Решението е едностранно
и ще важи само за таксите
за автомобили и микробуси, които се събират в
България, но не и за тези в
Румъния, уточни министърът. Той определи новината
като много позитивна, въпреки че очакваните загуби
за хазната са около 3 млн.
лв. “Очакваме обаче така
да се засилят и контактите
между жителите на Русе и

Гюргево, а средствата ще
бъдат компенсирани от поинтензивния трафик”, каза
Плевнелиев. Той добави
още, че се очаква мярката
да развие допълнително и
икономическия потенциал
на региона.
По-добре късно...

От Българо-румънската
търговско-промишлена палата (БРТПП) настояват за
премахване на таксите за
преминаване на Дунав мост

от няколко години. Според
бизнеса те пречат за свободното движение на стоки
и хора. Освен това като вътрешна граница в Европейския съюз по Дунав мост
принципно не би трябвало
да се събира такса.
Въпреки това обаче таксата се събира законно, тъй
като средствата трябва да
отиват за поддръжката на
моста. В отворено писмо
на БРТПП от 2009 г. обаче
се казва, че настилката на

моста е амортизирана, осветление липсва, а самата
такса пък е предпоставка
за корупционни практики.
Отпадането на таксите защитаваше още през 2008 г.
като евродепутат и настоящият външен министър
Николай Младенов. Цялостното им премахване е
въпрос на съгласие между
българската и румънската
страна, но такова явно все
още липсва.
Ани Коджаиванова
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Административен хаос и нерегл
Закриването на фонда за
трансплантации има своите
добри и лоши страни
Един пациент, изпратен за
трансплантация в чужбина, 27 обработени документа на други нуждаещи
се от органи, една година
съществуване и 4.7 млн.
лв. в неизвестност. Така изглежда съдбата на Център
„Фонд за трансплантации”,
който съвсем скоро беше
закрит, а неговите функции
бяха прехвърлени към две
други институции - Фонд за
лечение на деца и Комисия
за лечение в чужбина.
Причината за закриването на фонда още не е съвсем ясна, а официалната
- оправданието на здравното министерство, не звучи
правдоподобно. Според
ведомството структурата поддържала излишно
раздута администрация и
функциите й се дублирали
с тези на другите две звена.
Всъщност правителството
не гласува средства за фонда тази година, закриването му е било обсъждано
на политическо ниво още
преди месеци. Останалите
4.7 млн. лв. от миналата
година мистериозно изчезнаха. Според запознати те
са били прехвърлени обратно в републиканския бюджет, откъдето бяха взети.
Все пак от министерството
обещаха пациентите, чиито
документи са били обработени, да получат финансиране за лечение в чужбина.
Дали обещанието ще бъде
изпълнено, е друг въпрос.
Една забатачена
история

Закриването на фонда предизвика противоречиви
реакции от пациентските
организации. Те самите
нямат единно становище
ефективен ли е бил той или
не. Според Националната
пациентска организация
закриването му е пагубно,
защото процедурата по изпращане на пациентите
в чужбина става неясна.
Друга пациентска организация пък зае противоположната позиция. Центърът за защита на правата в
здравеопазването обвини
институцията в изнудване
на пациенти. Действително фондът задължаваше
болните, които имат събрани средства от дарителски
кампании, да ги преведат
по сметка на институцията.
Ако не го направят, това
означава, че ще им бъде
отказано вписване в регис-

Елена Петкова

elеna.pеtkova@pari.bg

търа на чакащи за органи
и тъкани. Според председателя на Националната
пациентска организация
д-р Станимир Хасарджиев
обаче това е практика не
само у нас, но и в подобни
фондове в чужбина и има
логика. „Не е справедливо
хората да даряват средства
за трансплантации, а в същото време държавата да
заплати манипулацията с
пари на данъкоплатеца”,
казва той. И още нещо решението за въвеждане
на такова изискване е било
взето от обществения съвет
на фонда, в който участваха
и всички пациентски организации. И все пак болните
би трябвало да получават
гаранции най-малкото, че
парите от дарителските им
кампании няма да бъдат
присвоени от фонда, а ще
бъдат използвани за лечение на други нуждаещи
се. За съжаление такива
гаранции не съществуват.
Освен това във въпросната декларация, с която в.
„Пари” разполага, е записано, че парите ще бъдат
използвани за „пълното
финансиране на разходите
за извършването на трансплантацията”. Тоест пациентите сами си плащат част
от лечението.
Административен
хаос, който струва
скъпо

Административните спънки, които фондът създавал
на нуждаещите се от органи, не свършват дотук.
Преди да бъдат включени
в регистрите на чакащите за органи и тъкани, те
трябвало да представят на
институцията куп документи от изследвания на обща
стойност около 3000 лв. Те
не се заплащат от НЗОК,
тоест са за сметка на самия
пациент. Цялата процедура
по вписването в регистрите
трае 3-4 месеца, напомнят
от Центъра за защита на
правата в здравеопазването.
А дори и след извървяване-

то на този дълъг път шансът
да бъде отказано финансиране за трансплантация в
чужбина е голям. Най-често
мотивът за отказ е „тази
трансплантация е практика
в България”. У нас обаче се
правят около 50 трансплантации средно на година.
Заради всичко това неправителствената организация
е доволна от закриването на
институцията.
Търговия
с органи

Липсата на организация и
контрол над дейността на
фонда за трансплантации
в чужбина далеч не изчерпва проблемите в сферата.
Административният хаос
и огромната бюрокрация
са само едната страна на
проблемите.
От другата са нерегламентираното изнасяне на органи и тъкани от страната, в
което беше забъркана дори
Изпълнителната агенция по
трансплантация, липсата
на донори, на медицински
опит и на необходимите
условия за съхраняване на
органите в болниците в
България.
През лятото миналата година беше изнесен доклад
от проверка на агенцията,
извършена от специално
сформирана комисия към
здравното министерство.
Докладът показа, че от
България чрез координацията на „Евротрансплант”
(международна НПО, която
координира разпределянето
на органи на територията
на седем страни в Европа; България не е една от
тях, тъй като е географски
отдалечена) и на директорката на агенцията по трансплантациите д-р Теодора
Джалева са били изнесени
органи, без да е получено разрешение за това от
здравния министър.
Проверката е установила, че агенцията няма
сключен договор с „Евротрансплант”, въз основа на
който да предоставя донорски органи на чужди страни. Въпреки това те са били
изнесени за Германия и
Австрия. В същото време у
нас донори липсват. Нуждаещите се от трансплантация
са в пъти повече от тези,
които даряват. Резултатът
е повече от красноречив 910 са чакащите за органи,
само 68 трансплантации
има през 2010 г.

4.7

910

27

▶ млн. лв. от фонда
за трансплантации
останаха
неизползвани

▶ са чакащите
за бъбрек, черен и бял дроб
и сърце
в България

▶ пациенти са в
листите на чакащите
за трансплантация в
чужбина

▶Нуждаещите се от трансплантация са в пъти повече от тези, които даряват 										

Агенцията не е изнасяла
Д-р Теодора
Джалева,

изпълнителен
директор на
Изпълнителната
агенция по трансплантация

През първите 7 месеца
на 2009 г. в страната е
имало 2 донора, или по
0.3 на милион население. През следващите
5 месеца на 2009 г. с
новия екип на МЗ и ИАТ
резултатите бяха 9 донора, или 1.2 на милион
население.
През 2010 г. в страната
ни имаше 20 донора, или 2.8 на милион
население. За първи път
през миналата година
България участва като
равноправен европейски
партньор в международен обмен на органи в
рамките на ЕС - беше
трансплантиран един
бъбрек на български
гражданин от донор от
Германия, а там бяха
дадени бял дроб и черен
дроб.
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аментирано изнасяне на органи
Мнение

Връщаме се в изходна позиция
с решаването на проблема за
трансплантациите в чужбина

▶ Чакащи за органи
Нуждаещи се от трансплантация на:
Бъбрек
Черен дроб
Сърце
Бял дроб
Лица, които отказват да станат донори

Брой
850
27
29
4
2842

Данните са на ИАТ

▶ Трансплантации
през 2010 г.
Вид трансплантации		

Брой

Бъбречни

48

Чернодробни

15

Сърдечни

5

Трансплантациите са изключително
специфична дейност и
се изисква специална
грижа за пациентите.
От една страна, чисто
логистична - да се намерят най-подходящите
клиники, да се сключват
съответните договори с
тях, нуждаещите се да
бъдат насочени към найдоброто място. От друга
страна, всеки отделен
случай е много специфичен и той трябва да бъде
разглеждан от хора,
които имат опит в трансплантациите. Ето защо
сме притеснени, че ако
дейността на фонда бъде
поета от другите две
институции - от фонда
за лечение на деца и в
комисията за лечение в
чужбина, тези пациенти
няма да получат обслужването, от което се
нуждаят. Не на последно
място, преди създаването му отговорността
за трансплантациите в
чужбина носеха именно
тези два фонда и точно
поради факта, че те не
можеха да отговорят на
нуждите на пациентите,
се наложи създаването на центъра „Фонд
за трансплантации в
чужбина”. С право сме
притеснени, защото сега
се връщаме в изходна
позиция.
Относно дейността на
фонда - тя следва да бъде
подобрена и оптимизирана. 6 месеца, откакто той

Д-р Станимир Хасарджиев,
председател на Националната
пациентска организация

Не е справедливо хората
да даряват средства
за трансплантация, а в същото
време държавата
да заплати манипулацията с пари на
данъкоплатеца
и общественият съвет
заседават, е нереалистично да се очаква да има
повече трансплантации.
Те не са нещо, което може да бъде планирано.
Факт е, че фондът е
одобрил 27 молби, което
означава, че тези хора са
включени в листите на
чакащите на различни
международни клиники.
Кога точно ще бъдат
трансплантирани, никой
не може да прогнозира.
Доколкото ми е известно,
изискването пациентите
да превеждат парите от
дарителските си сметки
към фонда за трансплантации в чужбина е
практика в повечето от
тези фондове в чужбина.

Не е справедливо хората
да даряват средства за
трансплантации, а в същото време държавата да
заплати манипулацията
с пари на данъкоплатеца.
От тази гледна точка има
логика. Общественият
съвет, в който участват и
представители на пациентите, включително на
тези организации, които
атакуваха това решение,
гласува „за” подобно
действие. Трябва да се
измисли механизъм,
така че пациентите да
са сигурни, че парите от
дарителските им сметки
ще бъдат използвани за
други трансплантации и
няма да бъдат присвоени
от фонда.
Трансплантациите у
нас ще стават още поуспешни с увеличаването
на броя им. Не можем да
очакваме, че всичко ще
бъде наред, след като у
нас се правят годишно не
повече от 50 трансплантации.
Още преди няколко
месеца е обсъждано на
политическо ниво закриването на този фонд
и реакцията на пациентските организации
беше използвана само
като повод от страна на
политиците. Истинската
причина е липсата на финансови средства, които
да обезпечат дейността
му. Той има нужда от
администрация и специалисти.

Данните са на ИАТ

										

Снимка Боби Тошев

органи нерегламентирано
България има и добро законодателство в
сферата на донорството.
Държавата ни е адаптирала задължителните директиви, които
засягат донорството
и трансплантациите
в ЕС, и е в процес на
адаптация на Директива
45(53) 2010.

по одитния доклад, като
повечето от тях вече са
направени.

Колкото до проверката на Сметната палата,
тя е иницирана по мое
настояване и обхваща
периода 1.01.200731.12.2009, а аз съм
назначена със заповед
от 26.10.2009 г.

За прозрачност на процеса за разпределение
на органите при всяка
донорска ситуация ИАТ
свиква съвет от лекари
от поне два алтернативни центъра и представител на пациентските
организации.

Фактическата проверка от одиторите на
Сметната палата беше
извършена в периода
януари - май 2010 г.
Бяха дадени препоръки

През януари 2010 г.
беше направен алгоритъм, по който работят
екипът на ИАТ,
донорските бази и
трансплантационните
клиники.

Всичко това е видно
и от представените и
неотразени в доклада
на инспектората на МЗ
протоколи.

Актуализацията на
регистрите с пациенти
зависи от финансов
ресурс, който за миналата 2010 г. не беше
осигурен. Актуализация
на публичния регистър
вече е извършена.
Относно обвиненията
в нерегламентиран
износ на органи категорично заявявам, че ИАТ
никога не е осъществявала подобна дейност.
Всички световни и
европейски закони препоръчват участието ни
в международен обмен
на органи в рамките на
ЕС да се отчита и ИАТ
ежегодно го прави пред
Европейската комисия.
Оттам също не са установени нарушения на
тази дейност.

Коментар

Проблемът е в липсата
на донори
Мисля, че е правилно решението да се
преструктурира фондът
за трансплантации в чужбина. Но тук възниква
проблем и той е свързван
с лечението на деца до
3 години. Обикновено в
България годишно има
около 3 или 4 случая,
в които малки деца се
нуждаят от трансплантация. Затова е по-добре
те да бъдат обгрижени
от Фонда за лечение в
чужбина.
Към него трябва да бъдат отпуснати средства
за трансплантирането на
деца, защото те наистина
са проблем. В България
никой няма нито опита,
нито възможността да
инвестира в трансплан-

Ген. Стоян Тонев,

директор на Военномедицинска
академия

Най-добре е
децата до 3
години, които се
нуждаят от трансплантация, да
бъдат оперирани в
чужбина

тациите на тези деца тук.
Те са много малко като
бройка и инвестицията
не е оправдана. Затова е
по-добре те да бъдат лекувани и съответно трансплантирани в чужбина.
Мога да ви дам пример с
Гърция. Там няма фонд
за трансплантации в
чужбина, тези пациенти
са насочени към фонда за
лечение в чужбина и биват изпращани в Англия.
Същото е и в Италия.
Липсата на донори е в
основата на проблемите
с трансплантациите у
нас. Всичко останало са
технически подробности, които може да бъдат
решени и някои от тях
вече са намерили своето
решение.
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Ирландският парламент избра
Енда Кени за министър-председател
Лидерът на партия
Фина Гейл ще оглави
коалиционно правителство с участието на
Лейбъристката партия
Новият парламент на Ирландия избра Енда Кени
за министър-председател
на страната. Лидерът на
десноцентристката партия
Фина Гейл ще оглави коалиционно правителство,
чиято основна задача ще
бъде да възстанови икономиката на бившия Келтски
тигър.
Само един кандидат

За Енда Кени гласуваха 117
от 166 депутати, а едва 27
бяха против. Това е първият случай в историята
на Ирландия, когато има
само един кандидат за премиерския пост. Преди да
гласуват номинацията на
Кени, депутатите одобриха
и новия председател на парламента - Шон Барет.
По-късно вчера се очакваше Кени да обяви и министрите в правителството,
след като получи официалния печат от президента
Мери Макалийз. Десет от
министерските кресла са
предвидени за представители на Фина Гейл, а пет - за
коалиционните партньори
от Лейбъристката партия.
Преди зазоряване

В речта си пред парламента 59-годишният Кени
се ангажира да разреши
дълговата криза, която при-

нуди Дъблин преди три
месеца да вземе 85 млрд.
EUR спасителна помощ от
Европейския съюз и Международния валутен фонд.
Новият премиер заяви, че
условията по заема трябва
да бъдат предоговорени,
за да може страната да се
стабилизира и да преодолее рекордния си дефицит
и безработица. Той обеща
по-добро бъдеще за Ирландия и посочи, че подписва
договор с ирландския народ. „Честността е не само
най-добрата политика, но и
единствената ни политика.
Хората имат право да знаят”, каза Кени. Той подчерта, че сега е „най-тъмният
час преди зазоряване”, но
коалицията има радикална
програма за възстановяване на страната.
Опозиционна заявка

Ясна заявка, че ще бъдат
контра на управляващите,
дойде от страна на Шин
Фейн. Лидерът на партията
Гери Адамс обеща сериозна
опозиция, но подчерта, че
Шин Фейн „няма да застава
срещу правителството заради самата опозиция”.
Най-голямото
мнозинство

Партията на Кени Фина
Гейл спечели най-много
гласове на изборите на 25
февруари и получи 76 места
в парламента. На второ място след нея с 37 депутати
се нареди Лейбъристката
партия. Така двете партии
създадоха най-голямото

Кризата в
Ирландия в
момента е
най-тъмният час
преди зазоряване
Енда Кени

117
▶ от 166 депутати в
ирландския парламент
подкрепиха кандидатурата на Енда Кени, 27 гласуваха „против”

парламентарно мнозинство,
на което се е радвало което
и да е ирландско правителство досега. Заради наказателния вот на избирателите
бившата управляваща партия Фина Фойл остана само
с 20 представители в парламента, а коалиционният й
партньор Зелената партия
изобщо не получи места.
Последното заседание на
бившия кабинет се проведе
във вторник.

▶ Новият премиер Енда Кени обеща да извади страната от кризата и да преразгледа условията по спасителния заем от ЕС и МВФ

Петролопровод и нефтени резервоари Производството
в Германия нарасна
бяха взривени в Източна Либия
с 1.8% през януари
Бунтовниците искат
въвеждането на зона
без полети над страната, но Западът изчаква

Рязко се увеличава
строителството след
отчетения спад през
декември заради
лошото време

Петролни обекти бяха взривени в източната част на
Либия вчера при продължаващите сблъсъци между
правителствените сили и
противниците на режима.
Всяка от страните обвини
другата за ударите.

Промишленото производство в Германия се увеличи
през януари в резултат на
значителния ръст в строителството. Производството
нарасна с 1.8% спрямо декември, когато беше отчетен спад от 0.6%, съобщи
министерството на икономиката. На годишна база
увеличението е с 12.5%.

Мръсни игри

Бунтовниците заявиха, че
силите на Муамар Кадафи
са взривили петролопровод
към град Ес Сидр и са бомбардирали нефтените резервоари на терминала край
Рас Лануф. Те обвиниха
либийския лидер, че играе
мръсни игри, като атакува
нефтени обекти. Според
тях целта на Кадафи е да
предизвика американците
да се намесят и така да получи по-голяма подкрепа от
либийския народ. Държавната телевизия обаче обяви,
че експлозията е причинена
от подкрепяни от Ал Кайда

▶ Черен пушек се изви от взривените резервоари на петролния терминал край
град Рас Лануф в източната част на страната 			
Снимки Reuters

въоръжени елементи.
„Истинските
намерения”

По-рано вчера либийският лидер заяви в интервю
за турската телевизия, че
народът му ще излезе на
оръжие, ако западните държави или ООН наложат

забрана на полетите над
страната. Според него това
ще докаже, че истинските
намерения на Запада са да
заграби либийския петрол.
Позицията на САЩ е, че
въвеждането на зона без полети над Либия е решение,
което трябва да се вземе
от ООН.

За прекратяване на полетите настояват и противниците на режима, които
очакват Западът да бъде
по-активен. Налагането на
забрана ще попречи на правителствените самолети да
провеждат атаки от въздуха
и да превозват войски на
режима.

Нагоре

Строителната дейност в
страната скочи с 36.3% през
първия месец на годината,
след като през декември
беше отбелязано намаление
от 24.2% заради лошото
време. Ръстът в производството при междинните
стоки е 5.3%, а при потребителските - 2.8%, показват
данните на министерството.
При инвестиционните сто-

ки има спад от 5.5%, като
за декември беше отчетен
ръст от 5.6%.
Оптимизъм

„Производителите имат
положителни очаквания”,
се казва в съобщение на
министерството. Оползотворяването на мощностите
вече отново е над средното
ниво, а предприятията имат
достатъчно поръчки, за да
запълнят капацитета си. Поръчките за предприятията са
нараснали с 2.9% през януари, което се дължи основно
на повишеното вътрешно
търсене.
Икономика

Прогнозите на централната
банка са икономиката на
страната през тази година
да нарасне с 2.5%, след като
през 2010 г. беше отчетен
рекорден ръст от 3.6%. Положителните очаквания се
дължат на засилващите се
инвестиции на предприятията и наемането на нови
работници.
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Капитали
Суверенните
фондове
увеличават
активите си
Държавните инвестиционни фондове са увеличили активите си до 4
трлн. USD през миналата
година, което е 11% ръст
спрямо предходната, пише

Financial Times. Сред суверенните фондове, които
отчитат спад в активите си,
се нарежда Руският фонд
за резерв, който бе използван за балансиране на
федералния бюджет през
2010 г. През януари общите
активи на фонда са намалели до 25.4 млрд. USD
в сравнение с 60.5 млрд.
USD година по-рано.
Към началото на година-

та делът на суверенните
фондове, инвестиращи в
инфраструктура, е нараснал до 61 спрямо 47%
преди година. Наблюдава
се и увеличение на фондовете, инвестиращи в
недвижими имоти и дялови инвестиции, съответно до 56 и до 59%. Делът
на инвестиращите в хедж
фондове остава непроменен - около 36%.

Компании
и пазари

Стачката в БДЖ е заплаха за
кредита от Световната банка
Дали железниците ще получат заем, ще стане ясно през май, когато е
срещата на борда на директорите на банката
Синдикати
Стачка
ще има,
преговорите
продължават

Стачката в железниците
би разколебала Световната банка, от която очакваме да отпусне 600 млн. лв.
заем. Това твърдят транспортният заместник-министър Камен Кичев и изпълнителният директор на
БДЖ инж. Пенчо Попов.
Според източници на
в. „Пари” обаче е малко
пресилено да се говори, че
заради стачките банката
може да не отпусне заема.
Причината е, че тепърва предстоят преговори
между правителството и
Световната банка. А найрано чак през май, когато
има борд на директорите
на банката, ще стане ясно
дали железниците ще получат заем.
Засега между държавното дружество и банката
е подписан меморандум,
но не и окончателният
договор. 480 млн. лв. от
кредита ще са за БДЖ, 140
млн. лв. - за Национална
компания „Железопътна
инфраструктура”. Първият заем е за развитие на
политиката на компанията и той се отпуска само
срещу реформи, а вторият
е с инвестиционна насоченост, става ясно от сайта
на Световната банка.
Ударът
на синдикатите

„Желе зопътна инфраструктура” може да мине
и без заем, твърдят синдикатите. Те са твърдо решени да стачкуват заради
планираните съкращения
на разходите за заплати
с 30 на сто в следващите
няколко години. „Това означава съкращение с 30%
на персонала”, твърди водачът на синдиката на железничарите Петър Бунев.
Срещахме се с представители на Световната банка.
Те твърдят, че не са поставяли изискване за 30%
съкращаване на разходите
за заплати, както твърдят
от БДЖ. Тогава защо е
това съкращение, питаха
синдикални водачи.
По думите им сега има
около 14 000 служители
в БДЖ и НКЖИ. Около
5700 души трябва да бъ-

▶ Не са постигнати
договорености нито
в НКЖИ, нито в БДЖ
след началото на преговорите вчера, каза
Екатерина Йорданова,
председател на Съюза
на транспортните
синдикати в България. Днес от 10 до 11
ч ще има едночасова
стачка. Влаковете с
пътниците и товарите няма да бъдат
оставени сред полето, а ще бъдат закарани на съответните
гари. Днес преговорите продължават. Ако
синдикатите и ръководството на двете
дружества не се договорят, от утре в 8 ч
влаковете ще спрат,
докато не се постигне
споразумение.

▶ Личният състав на
железниците е раздут,
смятат от Световната
банка снимка марина ангелова

дат съкратени за няколко
години. Ръководството на
БДЖ вече било започнало
да предлага на работници
да напускат по взаимно
съгласие срещу обезщетение от 5-7 работни заплати в зависимост от стажа.
„Ако съкратят персонала
под санитарния минимум,
няма да има кой да ремонтира влаковете, да поддържа линиите", твърдят
синдикатите.
Коренно различни обаче са констатациите на
Световната банка за БДЖ.
Според банката личният
състав на железниците
е раздут. Производителността на труда в БДЖ е
едва 25 до 30% от средната производителност в
Европейския съюз, става
ясно от българския сайт
на банката.
„Ще приемем намалява-

не на персонала обаче, ако
има инвестиции и модернизиране на железниците.
Тогава много дейности ще
се автоматизират и няма
да има нужда от хора”,
призна Бунев. По думите
му сега е намалявало
работното време на железничарите, като например
между 13 и 15 ч можело да
не работят, но ако минел
влак по линията в това
време, той трябвало да
бъде проверен дали е в
изправност например.
Още желания

Средната брутна работна
заплата в железниците е
640 лв., твърдят синдикатите. Те обявиха, че ще
искат увеличение на възнагражденията си, защото от няколко години те
били замразени. Според
профсъюзите умишлено в

последните 20 години не
са правени инвестиции в
железниците.
В същото време отчетите на БДЖ и НКЖИ за
2009 г. показват, че разходите сериозно надвишават
приходите и в двете дружества.

Финансово
рамо
Световната
банка дава
два заема
▶ Световната банка
отпуска два заема.
Единият е за развитие
на политиките в
държавните железници,
които са свързани
с реформирането и
преструктурирането

През 2009 г. приходите
на БДЖ ЕАД от пътнически билети възлизат на
около 84 млн. лв., докато
разходите за персонал достигат 98 млн. лв. През същата година приходите на
НКЖИ от такси за достъп
до мрежата са 102 млн. лв.,

а разходите за персонал
- 157 млн. лв. Очевидно
е, че приходите на двете
компании не покриват разходите. Трупат се загуби,
които се покриват с пари
от държавния бюджет.

им. Този заем включва
три транша от
по 80 млн. EUR,
които са насочени
за финансиране на
държавния бюджет.
Причината е, че БДЖ
и НКЖИ са на загуба,
която се финансира от
държавния бюджет.
▶ За да бъдат
отпуснати тези
пари, БДЖ трябва да
преструктурира дълга
си. Все още обаче не е
ясно как ще стане това.

Заемите от банката
не са предназначени
за изплащане или
преструктуриране на
вече съществуващи
задължения, се казва в
съобщение на сайта на
Световната банка.
▶ Вторият заем е
инвестиционен.
Размерът му е 70
млн. EUR. Той е за
НКЖИ, като парите
ще се използват за
модернизиране на
техниката.

Красимира Янева
Биляна Вачева
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12 компании и пазари

Банките се връщат към м
предлагане на ипотечни к
Добра доходност, нисък риск и по-малко лоши заеми
в сегмента накараха трезорите да промоцират жилищните кредити
Банките в България масово се връщат на пазара на
ипотечните кредити. Само в
последните 10 дни няколко
от водещите финансови институции у нас обявиха промоционални кампании по
жилищните заеми. Сред поатрактивните предложения
на трезорите са по-ниски
лихви по заемите и липса на
такси за кандидатстване.
По-малко “лоши”

Банкери обясняват опитите
за агресивната продажба на
ипотечни кредити с факта,
че те са по-слабо рискови и освен това делът им
в графата “лоши и преструктурирани” е по-малък
спрямо средните нива на
кредитния пазар. Освен това през миналата година
финансовите институции
успяха да натрупат ресурс
заради по-голямата склонност на домакинствата към
спестявания, отколкото към
вземането на кредити и харченето на пари. Сега този
натрупан ресурс трябва да
се продава, а очакванията за
съживяване на икономиката
водят до позитивни нагласи
за повече продадени кредити през тази година.
“Няколко са причините,
които накараха банките да
кръстосат шпаги и да започнат масово предлагане
на жилищни и ипотечни
кредити при промоционални условия”, заяви Асен
Ягодин, изпълнителен директор на Пощенска банка
и зам.-председател на УС
на Асоциацията на банките
в България. По думите му
водещата причина е именно фактът, че тези заеми са
сравнително нискорискови,
а освен това при тях има

висока степен на безпроблемно изплащане. “Това се
видя и в условията на криза,
когато при ипотечните кредити имаше най-малък дял
проблемни заеми”, категоричен беше Асен Ягодин.
Думите му може да се потвърдят и от статистическите
данни на Българската народна банка, според които в
края на януари тази година
лошите и преструктурирани
ипотечни кредити са 16% от
всички отпуснати жилищни
заеми. Това е по-малко от
средното равнище на лошите и преструктурирани
кредити в банковата система, което е 18.95%.
Освен по-ниския риск и
по-малкото лоши заеми,
добрата доходност и привличането на нови клиенти
също се изтъкват от банкери
като причини за насочването на трезорите към ипотечните заеми.
Очаквания за
съживяване

Размразяването на пазара
на ипотечни кредити дава основания на банкери и
строителни предприемачи
да прогнозират съживяване
и на замръзналия имотен
пазар. “В последните три
месеца имаме завишаване
на броя на хората, които
купуват имот с ипотечен
кредит”, каза Радка Галчева,
ръководител "Инвестиционни проекти" в “Галчев холдинг”. По думите й цената
на имотите се е понижила
доста, а в същото време
покупателната способност
на средностатистическия
българин се е повишила.
“Ипотечните кредити основно ще се продават в
големите градове, където

икономическата активност
е по-голяма и хората са посигурни за бъдещето”, добави Асен Ягодин. Според
него цените на жилищата
са атрактивни, а очакванията му не предвиждат нов
радикален спад на цената.
“След значителния спад,
който наблюдавахме в последните месеци, очакваме
съживяване на пазара на
ипотечни кредити и с новите, по-атрактивни условия
сме готови за това съживяване”, е мнението на Екатерина Панайотова, директор
“Маркетинг и клиентски
сегменти” на УниКредит
Булбанк.

Лоши и преструктурирани кредити, дял от всички отпуснати, в %
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Из офертите

Сред банките, които в
последните дни промоцират жилищните кредити,
са УниКредит Булбанк,
Пощенска банка, Societe
Generale Експресбанк,
МКБ Юнионбанк, Райфайзенбанк България и др. Освен по-ниски лихви, липса
на такса за кандидатстване
и предсрочно погасяване
със собствени средства на
клиента част от банките
залагат в офертите си и ексцентрични предложения.
УниКредит Булбанк например предлага да плаща до
100 лв. сметка за ток в
продължение на шест месеца на клиентите, които изтеглят заем до края на май.
От МКБ пък осигуряват на
кредитополучателите безплатни застраховки “Живот”, “Имот” и “Безработица”. Жилищният кредит
на Пощенска банка дава
възможност на клиента да
пропусне плащане на една
вноска годишно.
Атанас Христов
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Все повече хора купуват Жилищните заеми са сравн
имот с ипотечен кредит нискорискови

В последните три
месеца имаме
завишаване на броя
на хората, които
купуват имот с
ипотечен кредит.
Цената на един имот
е паднала доста
и покупателната
способност на
средностатистическия
българин се е
увеличила. В момента
сме достигнали
баланс на пазара,
в който условията
на предлагане и
търсене са много
близки. Освен това
се очаква намаляване

Радка Галчева,

ръководител “Инвестиционни
проекти” в “Галчев холдинг”

Очаква се
намаляване
на лихвите, а това
ще доведе до още поголямо съживяване
на имотния пазар

на лихвите, а това
ще доведе до още поголямо съживяване на
имотния пазар.
Банките отпускат
кредити на жилища
в строеж с Акт 14,
но държат да има
поставена дограма.
Финансовите
институции станаха
по-активни, като дори
търсят съдействие
от строителните
компании, които
да насочват към
тях купувачите на
жилища за ипотечни
заеми.

Няколко са
причините, които
накараха банките
да кръстосат шпаги
и да започнат масово
предлагане на жилищни
и ипотечни кредити
при промоционални
условия. Основната
причина е, че този тип
заеми са сравнително
нискорискови, а освен
това и с висока степен
на безпроблемно
изплащане. Това се видя
и в условията на криза,
когато при ипотечните
кредити имаше наймалък дял проблемни
заеми. Българите много

Асен Ягодин,

изп. директор на Пощенска
банка и зам.-председател на УС
на Асоциацията на банките
в България

Все още се
забелязва търсене на тези заеми,
които останаха едни
от най-активните в
условията на криза.

държат на собствения
си дом и полагат много
усилия да изплащат
ипотеките.
Съвсем логично е и
интересът на банките
към тези продукти да
е голям заради ниския
риск и приемливата
цена на риска спрямо
възвръщаемостта от
жилищните кредити.
Все още се забелязва
търсене на тези заеми,
които останаха едни
от най-активните в
условията на криза.
Повечето отпуснати
жилищни кредити са
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масовото
кредити
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Продажбите на нови
автомобили забавиха ръста

13

“През първите два месеца
на годината имаме сделки,
които не са приключили.
Има автомобили, за които
е платено капаро. Усеща се
обаче повишеното търсене”,
добави Асен Асенов.
Volkswagen, Toyota и Ford
са трите най-продавани
марки коли през първите
два месеца на годината.
Пазарните им дялове в края
на февруари са съответно
13.1%, 9.6%, 8.5%. След
това се нареждат Dacia с
8.5% пазарен дял и Peugeot
със 7.1% дял.
Позитивни очаквания

Жилищни

за пазара
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нително
важни и за активността
на клиентите. Тези
заеми са дългосрочни
и клиентите ще
посещават офиса на
банката с години,
което от своя страна
дава възможност да
се продават други
продукти през периода потребителски кредити
или кредитни карти.
Чрез засиленото
предлагане на ипотеки
ще се привлекат
нови клиенти. Освен
това се очаква и
възстановяване
на пазара на

година. За сравнение през
януари 2011 г. продажбите се
повишиха с 27% на годишна
база до 1543 бройки. Тенденцията за ръст в продажбите на месечна база започна
още през ноември миналата
година.

Продажбите на нови автомобили забавиха ръста през
февруари, показват данните
на Асоциацията на автомобилните производители и
техните оторизирани представители в България (ААП).
През миналия месец в страната са продадени общо 1426
нови леки коли, автобуси и
камиони, което е с 4% повече
спрямо февруари миналата

Повишено търсене

За първите два месеца на
2011 г. в България са продадени 2969 нови автомобила,
автобуса и камиона, което е
повишение от 14.9% спрямо съответния период на
миналата година. “Основната причина за по-добрите
продажби през януари бяха
сключените договори през
декември, които се реали-

зираха в началото на тази
година”, коментира резултатите на сектора Александър Костадинов, търговски
директор на “Мото-Пфое”.
По думите му миналият месец обаче е по-добър откъм
сключени нови договори за
продажба, по които все още
не са доставени автомобилите. “Февруари просто беше
по-кратък месец и затова има
по-малко продадени коли
от януари”, е мнението на
Асен Асенов, изпълнителен
директор на “Авто Юнион
Груп”. Според него въпреки
това се вижда тенденция последните няколко месеца да са
по-добри от съпоставимия
период на миналата година.

Атанас Христов
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Volkswagen, Toyota
и Ford са трите найпродавани марки
коли през първите
два месеца на
годината

Мениджърите на автомобилните вносители са оптимистично настроени за продажбите през тази година.
“Продължаваме да вярваме,
че тази година ще донесе
ръст на пазара. Той ще се
дължи първо на ниската
база от 2010 г., но освен това
се прокрадват положителни сигнали, че българската
икономика работи”, твърди
Александър Костадинов.
По думите му едва ли ще
има рязко повишение, поскоро увеличението ще е
плавно. “Ако продължим
със същите темпове на ръст,
в края на годината пазарът
ще има ръст от 25-30%”,
прогнозира Асен Асенов.
Според него през тази година компаниите ще продават
на по-добри маржове. “Има
сигнали и за пробуждане на
продажбите на търговски
автомобили, което означава, че бизнесът работи и
ако това е тенденция, ще се
отрази положително и на
нас”, каза още Александър
Костадинов.

потребителски заеми
и кредитни карти.
Картите за съжаление
не успяха да се
развият достатъчно
на българския пазар.
Ипотечните кредити
основно ще се продават
в големите градове,
където икономическата
активност е по-голяма
и хората са по-сигурни
за бъдещето. Цените
на жилищата са
атрактивни и едва ли
ще има радикален
спад. Този пазар ще
се раздвижи през
тази година, най-вече
бюджетните жилища.

“Биовет” тегли 13 млн. EUR кредит
за строителство на завода в Разград
Целият проект е на
стойност 25 млн.
EUR и трябва да
бъде завършен до
края на годината

Домусчиев.
Параметри на заема

Производителят на ветеринарни медикаменти “Биовет” АД сключи договор
за кредит в размер на 13
млн. EUR със Ситибанк
Н.А. Заемът ще се използва за строителството на
нов ферментационен завод
в Разград, както и за закупуване на машини. Това
стана ясно от официално
съобщение на публичната
компания до инвестиционната общност.
Проектът

Цехът ще е част от големия
проект на мажоритарния
собственик “Хювефарма”
АД за завод за “Биотехнологии и фармацевтични продукти” в Разград.
“Биовет” ще изпълни част
от дейностите по строителството на новия завод
на “Хювефарма”, каза за в.
“Пари” Кирил Домусчиев,
председател на надзорния
съвет на “Биовет” и изпълнителен директор на

Нуждаещите се от трансплантация са в пъти
повече от тези, които даряват
Снимка Боби Тошев
								

“Хювефарма”.
Проекът на “Хювефарма”
за завода в Разград е на
стойност 25 млн. EUR,
като трябва да се изгради
за 1 година. Официалното

строителство на новите
мощности беше открито
на 16 октомври 2010 г.
“Предполагам, че до края
на годината заводът ще
бъде готов”, каза Кирил

Крайният срок за връщането на кредита е 9 март 2017
г., като ще бъде погасен
на 60 вноски. Договорът
предвижда и едногодишен гратисен период. Като
обезпечение от публичната
компания са предоставили
съществуващи машини,
както и новите, които ще
се закупят за оборудване
на новия цех. “Биовет” е
ипотекирал и свой имот
в Разград. “Хювефарма”
е поръчител за размера
на кредита, както и за дължимите лихви, такси и
комисиони.
“Биовет” отчете 6.2 млн.
лв. консолидирана печалба
за миналата година, като
положителният резултат се
повиши с 10.5%. Общите
приходи на компанията се
повишиха с 10.4% до близо
131 млн. лв. В началото на
годината инвестиционни
фондове, консултирани
от Citi Venture Capital
Internationал (CVCI),
платиха 75 млн. EUR
за 37% от капитала на
“Хювефарма”.
Атанас Христов
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Отбраната получи оферта
за 8 изтребителя „Грипен”

Самолетите са изцяло съвместими с изискванията на НАТО и
може да бъдат експлоатирани повече от 30 години
Българското правителство
получи оферта за закупуването на осем броя многоцелеви изтребителя „Грипен”
C/D - шест едноместни и
два двуместни. Те са изцяло
съвместими с изискванията
на НАТО и може да бъдат
експлоатирани повече от 30
години. Предложението е в
отговор на официално запитване от българска страна.
През януари Министерството на отбраната (МО) изпрати писма до няколко държави производителки на бойни
самолети от НАТО и ЕС за
оферти за нови изтребители.
На основата на отговорите
предстои да бъде разработен инвестиционен проект.
След получаването на всички оферти МО ще организира търг за придобиване на
осем нови или употребявани
бойни самолета, които да
заменят остарелите Миг-21
и Миг-29 на българските
военновъздушни сили.
Цената на офертата
не е ясна

Освен самите самолети
предложението на СААБ
включва различна екипировка за поддръжка на
мисии и тренировка. Като
част от офертата ще бъде
предоставено обучение на
12 пилоти и 60 механици в

на България. Плащането
ще стане директно от българското към шведското
правителство, което елиминира нуждата да се търси финансиране от трети
лица. Според изчисленията
на FXM и СААБ така цената ще бъде с около 30%
по-ниска, отколкото, ако
бъде търсено решение за
финансиране от посредници. Освен това България ще
бъде включена на равнопоставени начала с останалите държави, използващи
изтребителите „Грипен”, и
ще има достъп до всички
технически нововъведения
едновременно с тях. В момента такива изтребители
се използват от Швеция,
Чехия, Унгария, Южна Африка и Тайланд.
Развитие на индустриални отношения

▶Подполковник Пер Алриксон, шведският военен аташе в България (вляво), и Даниел Боестад, директор на
СААБ за България 								
Снимка Марина Ангелова

Швеция, както и обучение
за преход от старите Мигове към новите „Грипен”.
Офертата бе връчена на
МО от представители на
шведското правителство и

корпорацията СААБ.
Финансиране
без посредник

Шведските представители не коментираха цена-

та на предложението, тъй
като все още не е изтекъл
срокът за получаването на
всички оферти. Въпреки
това Йоаким Уолин, маркетинг директор на швед-

ската Агенция за експорт
на техника за сигурност
и отбрана (FXM), уточни,
че финансовата страна е
разработена специално за
нуждите и възможностите

Освен всичко друго СААБ
ще предостави на България пакет за индустриално
сътрудничество. Директорът на СААБ за България
Даниел Боестад заяви, че
програмите, включени в
пакета, ще генерират нови
работни места и ще помогнат на държавата да развие
нови високотехнологични
индустрии.
Пламен Димитров

Нови 100 млн. лв. субсидии за покупки
на селскостопанска техника
Средствата ще са за
проекти за модернизиране на земеделски стопанства и са
пренасочени от други,
неатрактивни мерки
В понеделник започва нов
прием на проекти за модернизиране на земеделски
стопанства (мярка 121) по
Програмата за развитие на
селските райони. „Готови
сме да осигурим 100 млн. лв.
допълнителни средства за закупуване на селскостопанска
техника”, заяви вчера управителят на ДФ „Земеделие”
Светослав Симеонов. Той
обясни, че сумата е пренасочена от други, неатрактивни
мерки.
Прогнозата на управителя
на фонд „Земеделие” е, че
през 2011 г. няма да има нито
един одобрен и впоследствие
отказан проект по мярка 121.
„Причината за отказите от
разработени и одобрени проекти е липсата на финансови
възможности най-често на
дребни и средни фермери,

Изложба
„АГРА 2011”

▶Средствата за купуване на земеделска техника са сред най-търсените от европейските субсидии

▶ Вчера стартира
най-голямата
българска изложба
за селскостопански
техники, технологии и
продукти „АГРА 2011”.
▶ Впечатленията
от изложбата
са, че аграрният
сектор наистина
се е раздвижил след
кризата - наети са
35% повече площи от
2010 г., а българските
фирми са удвоили
участието си, съобщи
изпълнителният
директор на панаира
Богомил Бонев.
▶ Най-големият

български изложител
е фирма „Мадара” АД Шумен, която показва
експозицията си в една
цяла панаирна палата.
▶ Много силен е интересът към селскостопанските машини и те
са заели 70% от всички
изложбени площи. От
Асоциацията на производителите на селскостопанска техника
предупредиха фермерите, че чуждестранни
фирми правят нелоялна
конкуренция, възползвайки се от
прекратената практика на проверки на
експлоатационната
надеждност на вносната техника в България.

Снимка Bloomberg

както и на земеделските кооперации”, поясни Светослав
Симеонов.
Половината от субсидиите за всеки агропроект по
мярка 121 са от европейски
фондове, 25% е субсидията
от българската държава. За

останалите 25% ДФ „Земеделие” е готов да отпуска кредити до пълния
размер на недостигащите
средства с гаранция от различни агроактиви и при
6% годишна лихва, но без
гратисен период. Искани-

ята за кредитиране също
ще започнат да се приемат
от 14 март, каза Симеонов.
Според заместник-министъра на земеделието и храните Цветан Димитров аграрният сектор е започнал
бавно да излиза от кризата.

През 2010 г. страната ни
е увеличила износа си на
селскостопанска продукция
на стойност 780 млн. лв.,
което формира 18% от общия износ. Той съобщи, че
неговото ведомство е подготвило две схеми, по които

да се компенсира акцизът
върху горивата за някои видове селскостопански дейности. Тези компенсации
ще започнат още от 2011 г.,
увери заместник-министър
Димитров.
Михаил Ванчев
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Toyota предвижда двойно по-голяма
печалба в последната си стратегия
Японският
автомобилен
производител
разчита да засили
присъствието си на
нововъзникващите
пазари
Я п о н с к ат а ко м п а н и я
Toyota планира да удвои
печалбата си и да засили
присъствието си на нововъзникващите пазари. Това стана ясно от обявената
вчера дългогодишна стратегия на най-големия автомобилен производител
в света. В документа не
се посочва докога трябва
да бъдат постигнати тези
цели, но президентът на
компанията Акио Тойода
уточни, че това трябва да
стане „възможно най-скоро”, дори и ако японската
йена остане силна.
За да улесни вземането
на решения, компанията
също ще намали членовете на борда от 27 на
11 души до юни. Изпълнителните директори в
чужбина обаче ще бъдат
увеличени от 13 на 15, за
да може Toyota по-добре
да реагира на нуждите на
отделните пазари.
„Да изкарва печалба”

▶Toyota трябва да изкарва печалба, да плаща данъци и да осигурява работни
места и в трудни обстоятелства, каза президентът на компанията Акио Тойода

Снимка bloomberg

Оперативната печалба на
Toyota трябва да достигне 1 трлн. йени (12 млрд.
USD) в сравнение с очакваните 550 млрд. йени за
финансовата година, която

изтича в края на този месец. Компанията планира
също да увеличи нормата
си на печалба от 2.9% за
текущата година до 5%.
„Искам компанията да изкарва печалба, да плаща
данъци и да осигурява
работни места и в трудни
обстоятелства”, каза Акио
Тойода. Една от основните
спънки за Toyota в момента е силната йена, тъй като
това прави износа на автомобили неконкурентен.
Клиенти,
а не продажби

До 2015 г. компанията планира да пусне на
пазара още 10 хибридни модела. Продажбите
в Китай и другите нововъзникващи пазари трябва да достигнат 50% от
общите доставки спрямо
40% в момента. Заедно с
продажбите на подразделенията Daihatsu Motor и
Hino Motors през 2015 г.
Toyota очаква да пласира
по 10 млн. автомобила в
сравнение с 8.4 млн. през
2010 г. Тойода обаче подчерта, че не иска на тази
цел да се гледа като на
фиксиран брой продадени автомобили, а като на
привлечени клиенти.
След проблемите

Дългогодишната стратегия е първата „глобална
визия”, която компанията
обявява, откакто започна
да открива серията от дефекти в автомобилите си.

От края на 2009 г. досега
Toyota оттегли от пазара
близо 20 млн. коли заради
проблеми с подовите настилки, заяждащи педали
и др. В САЩ компанията
беше глобена с 48.8 млн.
USD заради бавната си
реакция при оттеглянията.
В ход са и няколко дела
от потребители в САЩ,
включително и по обвинения за фатални последици
от дефектите. Миналия
месец регулаторните органи в САЩ приключиха 10месечното си разследване
по случая и обявиха, че
причината за проблемите
в колите е механична, а не
електронна.
Към основните
ценности

М н о го н а бл юд ат е л и ,
включително и Акио Тойода, смятат, че проблемите с качеството отчасти
се дължат на фокуса на
предишното ръководство
върху растежа. Сегашният
президент на Toyota, който
пое поста през юни 2009 г.
в разгара на финансовата
криза, винаги е подчертавал, че компанията трябва
да се върне към основните
си ценности „да прави подобри коли и да дава своя
принос към обществото”.
Това стана още по-важно за компанията след
проблемите с някои модели, които се отразиха
на имиджа й като производител на качествени
продукти.

Airbus обвини Вашингтон, че е помогнал
на Boeing да получи китайска поръчка
Европейската
авиационна група
EADS отчете печалба
за 2010 г. и поднови
изплащането
на дивиденти
Европейският авиационен
консорциум Airbus обвини
Вашингтон, че е повлиял
на решението на Китай
да възложи поръчка за
1.5 млрд. USD на американския му конкурент
Boeing. Във вторник щатската компания обяви, че
е спечелила договор за
доставката на пет нови самолета 747-8 за националния превозвач Air China.
От Белия дом отрекоха
обвиненията.
Политически натиск

Според главния оперативен директор на Airbus
Джон Лийхи американското правителство е оказало
сериозен политически натиск за реализирането на
сделката. „Дори Обама и
Ху Дзинтао обсъждаха
поръчката по време на

посещението на китайския президент в САЩ”,
коментира той, цитиран от
Financial Times. От Белия
дом отговориха, че въпросът не е бил повдиган и че
правителството не знае за
поръчката. По принцип
китайските авиолинии купуват самолети както от
Airbus, така и от Boeing,
за да балансират политическите си интереси.
От Airbus твърдят, че
тяхната оферта за A380 е
била по-добра от тази на
Boeing. Американската
компания обаче коментира, че заедно с Air China
са направили подробен
анализ на самолетите 7478 и китайският превозвач
е решил, че има нужда
точно от такива машини за международните си
линии.
Отново на зелено

Междувременно компанията майка на Airbus EADS
обяви, че подновява изплащането на дивиденти,
след като за 2010 г. отново
излезе на печалба. По-

1.5
▶ млрд. USD е стойността на договора между
Boeing и Air China за доставката на пет нови
самолета 747-8

553
▶ млн. EUR е чистата
печалба на EADS за миналата година спрямо загуба в
размер на 763 млн. EUR за
2009 г.

ложителният финансов
резултат на групата за
миналата година е в размер на 553 млн. EUR. За
2009 г. компанията отчете
763 млн. EUR загуба и за
първи път в историята си
беше принудена да преус-

▶Заради по-добрите цени и успеха на самолетите A380 на Airbus групата EADS
очаква значителен ръст на печалбата през 2011 г. 
Снимка bloomberg

танови разпределянето на
дивиденти.
Авиационната група е
продала 510 търговски
самолета през миналата
година. Рекордните доставки са вдигнали приходите на компанията със

7% до 45.8 млрд. EUR.
По-големи очаквания

През тази година EADS
очаква да продаде между
520 и 530 самолета.
Компаният а прогнозира и значителен ръст

на печалбата заради подобрите цени и успеха
на самолетите А380 на
Airbus. EADS планира
да направи и някои придобивания през 2011 г.,
за което разполага с 11.9
млрд. EUR.
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▶ Цени

на петрол и петролни ▶ Спот цени на цветни метали ▶ Курсове за
Вид
Борса
Единица
Цена
3м.
продукти
митнически
Мед
LME
USD/т
9610
9235
Вид
Борса
Единица
Март
Април
Калай
LME
USD/т
30810
29600
оценки
Суров петрол
NYMEX
USD/б
104,72
104,72
Олово
LME
USD/т
2590
2485
Брент
Газьол
Природен газ
Бензин 95
Нафта

ICE
ICE
NYMEX
NYMEX
NYMEX

▶Фючърси

USD/б
USD/т
USD/MMBtu
USD/т
USD/т

115,45
966,25
3,9
994
972

115,45
962,75
3,9
-

на агрокултури

Вид
Разновидност
Борса
Единица
Март
Пшеница
Soft Red
CBT
USD/т
279,07
Царевица
Yellow
CBT
USD/т
273,84
Ечемик
Feed
ASX
USD/т
208,31
Памук
No.2
NYBOT
USD/т
4511,24
Какао
NYBOT
USD/т
3554,00
Кафе
Arabica
NYBOT
USD/т
6462,74
Соя
No.2
ICE
USD/т
499,80
Захар
White
NYSE LIFFE
USD/т
752,00
Борси:  CBOT - Чикагска стокова борса; CME - Чикагска търговска борса;
NYBOT - Нюйоркска стокова борса; ASE - Австралийска стокова борса

Цинк
Алуминий
Никел
Алуминиева сплав

▶ Цени

LME
LME
LME
LME

USD/т
USD/т
USD/т
USD/т

2343
2579,5
27055
2381

2264
2560
26200
2385

на благородни метали

Вид
Злато
Сребро
Платина
Паладий
Родий

Борса
LME
LME
LME
LME
LME

Единица
USD/тр.у.
USD/тр.у.
USD/тр.у.
USD/тр.у.
USD/тр.у.

Купува
1428
35,77
1796
786
2380

Продава
1428,55
35,81
1802,85
788
2380

Мерни единици: 1 bu. соя = 27.216 кг ; 1 bu. царевица = 25.4016 кг ; 1USd  = 1 U.S. cent
1bu. овес = 15.4224 кг; 1 lb. = 0.4536 кг ; 1 cwt = 50 кг.; 1 gal. = 3.785 л ;  1 MT = 1000 кг
Източник: Bloomberg
на 8.03.2011 г.

Райфайзен-Европлюс-Облигации
Райфайзен-Глобални-Облигации
Райфайзен-А.Р.-Глобален-Балансиран
Райфайзен-Глобален-Балансиран
Райфайзен-Европейски-SmallCap-Kомпании
Райфайзен-ГлобалниОсновни-Акции
Райфайзен-Глобален-Акции
Райфайзен-Източноeвропейски-Акции
Райфайзен-Евразия-Aкции
Райфайзен-НововъзникващиПазари в Акции
Райфайзен-Русия-Акции
Райфайзен-Енергийни-Акции
Райфайзен-Инфраструктурни-Акции
Райфайзен-Активни-Стоки
Райфайзен-Защита От Инфлация-Фонд

8.03.2011 г.

консервативен
консервативен
балансиран
балансиран
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
консервативен

USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

11,75
81,62
104,11
798,26
196,39
86,72
170,30
347,30
201,69
249,43
100,66
207,76
137,05
127,24
125,24

▶ Котировки на взаимните фондове
Тип

Ем. ст/ст

11,69
81,22
103,61
794,39
195,46
86,30
169,48
345,64
200,73
248,24
100,18
206,77
136,39
126,63
124,63

11,63
80,82
103,10
790,51
194,52
85,88
168,66
343,99
199,77
247,05
99,70
205,78
135,73
126,03
124,02

11,60
80,43
102,60
786,64
193,59
85,46
167,84
342,34
198,81
245,86
99,23
204,80
135,07
125,42
123,41

11,46
79,24
101,08
775,01
187,04
83,38
163,75
330,76
192,09
237,55
95,87
197,87
131,78
121,18
121,59

11,46
79,24
101,08
775,01
187,04
83,38
163,75
330,76
192,09
237,55
95,87
197,87
131,78
121,18
121,59

ЦОИ

От началото  
на годината
(не се анюализира)

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

за поръчки
над 20000 лв

Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции

4.9982
7.8459
10.2048

фонд в акции
Смесен - балансиран

2.4609
2.8868

за поръчки
от 2000 до 20000

5.0232
7.8851
10.3579

за поръчки
под 2000 лв

5.1981
8.1597
10.6130

след края
на 2-та год.

преди края
на 2-та год.

4.9982
7.8459
0.0000

4.8982
7.6890
0.0000
2.4609
2.8868

Фонд на паричен пазар 11.6071
Смесен - балансиран
11.3147
фонд в акции
10.8386

11.6013
11.2584
10.7847

11.5839
11.1458
10.6229

11.5955
11.2021
10.6769

11.5955

11.6013
0.0000
0.0000

▶ Kурсове на чуждестранни валути

Валута
Код За Стойност
Currency
Code For
Rate
АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР
AUD 1
1,46
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ
BRL 10
8,68
КАНАДСКИ ДОЛАР
CAD 1
1,46
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК
CHF 1
1,51
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10
2,2
ЧЕШКА КРОНА
CZK 100
8,06
ДАТСКА КРОНА
DKK 10
2,62
БРИТАНСКА ЛИРА
GBP
1
2,32
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР
HKD 10
1,86
ХЪРВАТСКА КУНА
HRK 10
2,65
УНГАРСКИ ФОРИНТ
HUF 1000
7,18
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ
IDR 10000
1,6
ИНДИЙСКА РУПИЯ
INR 100
3,19
ЯПОНСКА ЙЕНА
JPY 100
1,76
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН
KRW 1000
1,3
ЛИТОВСКИ ЛИТАС
LTL 10
5,66
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ
LVL
1
2,78
МЕКСИКАНСКО ПЕСО
MXN 10
1,21
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ
MYR 10
4,74
НОРВЕЖКА КРОНА
NOK 10
2,5
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР
NZD 1
1,13
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
PHP 100
3,27
ПОЛСКА ЗЛОТА
PLN 10
5,06
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ
RON 10
4,59
РУСКА РУБЛА
RUB 100
4,86
ШВЕДСКА КРОНА
SEK 10
2,19
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР
SGD 1
1,13
ТАЙЛАНДСКИ БАТ
THB 100
4,75
ТУРСКА ЛИРА
TRY 10
9,41
ЩАТСКИ ДОЛАР
USD 1
1,45
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10
2,08
ЕВРО
EUR 1
1,96
Валутният курс за митнически цели е курсът
на БНБ определен в предпоследната сряда от
месеца и публикуван този или на следващия ден,
който се използва през следващия календарен
месец, освен ако не бъде заменен от курса
определен по чл. 91 от ППЗМ. Курсовете сa
валидни до 24.00 часа на 31.03.2011 г.

Доходност и Риск
Стандартно
отклонение

За последните
12 мес.

От началото
на публ. предл.
(анюализирана)

Начало на публ.
предлагане

1,96

0

1

1,42149

0,00196

Бразилски реал

BRL

10

8,48921

-0,01662

Канадски долар

CAD

1

1,45080

0,00621

Швейцарски франк

CHF

1

1,51380

0,00339
-0,00578

Китайски ренминби юан

CNY

10

2,13661

Чешка крона

CZK

100

8,05200

-0,01894

Датска крона

DKK

10

2,62246

-0,00014

Британска лира

GBP

1

2,27687

0,00397

Хонконгски долар

HKD

10

1,80287

-0,00368

Хърватска куна

HRK

10

2,64519

0,00393

Унгарски форинт

HUF

1000

7,16736

-0,00684

Индонезийска рупия

IDR

10000

1,60084

-0,00071

Израелски шекел 

ILS

10

3,94035

0,00943

Индийска рупия

INR

100

3,12019

-0,00095

Исландска крона

ISK

Японска йена

JPY

100

1,69865

KRW

1000

1,26100

0,00398

LTL

10

5,66448

0,00000
-0,00039

Южнокорейски вон
Литовски литаc
Латвийски лат

0,00000
-0,00741

LVL

1

2,77030

Мексиканско песо

MXN

10

1,17182

0,00628

Малайзийски рингит

MYR

10

4,63061

-0,00769

Норвежка крона

NOK

10

2,52333

0,00131

Новозеландски долар

NZD

1

1,03989

-0,00083

Филипинско песо

PHP

100

3,24253

0,00906

Полска злота

PLN

10

4,91402

0,00579

Нова румънска лея

RON

10

4,66763

-0,00078
-0,02216

Руска рубла

RUB

100

4,95460

Шведска крона

SEK

10

2,22115

0,01042

Сингапурски долар

SGD

1

1,10856

-0,00012

Тайландски бат

THB

100

4,63138

-0,00087

Нова турска лира

TRY

10

8,86234

0,03320

USD

1

1,40424

-0,00303

Южноафрикански ранд

ZAR

10

2,04313

0,00854

-0.12%
-0.99%

-48.27%
-41.55%

12.11.2007
12.11.2007

Злато (1 трой унция)

XAU

1

2017,13000

1,90000

1.13%
4.32%
7.33%

0.11%
10.86%
13.10%

6.61%
4.78%
5.97%

6.34%
5.07%
3.21%

06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008

8.67%
14.07%
-1.37%
4.68%
1.75%
1.00%

7.07%
12.12%
13.62%
11.53%
12.27%
0.25%

9.48%
9.98%
-23.38%
3.57%
3.24%
7.42%

7.67%
-1.39%
-16.53%
-6.87%
3.67%
8.78%

14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008

0.67%
5.85%
-0.32%

1.11%
1.87%
4.51%

0.53%
0.88%
-11.38%

-3.90%
-11.25%
-10.38%

20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007

5.97%
1.08%

3.43%
2.16%

0.97%
-3.84%

0.81%
-6.18%

04.01.2007
25.06.2007

фонд в облигаци
1.34118
Смесен - балансиран
1.14571
фонд в акции
0.83609
Смесен - консервативен 0.76735
Смесен - консервативен 1.06431

1.33850
1.13885
0.82367
0.76275
1.06113

1.23%
4.37%
8.35%
1.62%
0.72%

0.62%
4.02%
8.79%
2.87%
0.33%

5.77%
6.40%
7.23%
4.98%
2.97%

5.70%
2.55%
-3.69%
-8.52%
3.33%

01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009

Смесен - балансиран
105.8864
Смесен - балансиран
109.6528
фонд в акции
92.0030
Фонд на паричен пазар 126.4745
Смесен - консервативен 95.8339
Смесен - консервативен109.3195
фонд в акции
101.9057

104.8328
108.5618
90.6332
126.4745
95.4510
108.8827
99.8877

6.04%
5.26%
8.71%
1.42%
1.06%
1.14%
N/A

6.55%
5.90%
9.07%
0.39%
1.85%
0.28%
N/A

1.28%
-0.79%
-0.38%
8.23%
4.25%
5.90%
N/A

1.00%
1.75%
-0.28%
7.24%
-1.40%
5.35%
N/A

07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010

5.2816

9.22%

8.73%

8.24%***

5.63%

08.07.1999

1.0815

15.61%

14.51%

5.20%***

4.67%

01.06.2009

Фонд на паричен пазар 10.0244
Смесен - балансиран 19.2928
фонд в акции
12.1053

0.0000
19.1582
11.9371

N/A
9.38%
11.80%

N/A
8.03%
10.11%

N/A
3.33%
1.02%

N/A
10.77%
3.63%

01.06.2010
28.09.2004
05.01.2006

фонд в акции
фонд в акции
фонд в акции

1.1815
0.8804
1.0693

5.39%
6.30%
-0.06%

10.23%
17.36%
10.22%

-10.41%
16.47%
17.07%

1.74%
-2.84%
2.06%

10.05.2004
04.10.2006
23.11.2007

131.8888
14.9402
0.8096

0.18%
5.37%
7.32%

3.13%
8.10%
15.08%

3.26%
0.40%
8.91%

5.87%
2.75%
-4.26%

04.05.2006
17.12.2004
04.05.2006

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 10.03.2011 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.

УД Реал Финанс
Асет Мениджмънт
Взаимен Фонд

Валута

Цените са валидни за поръчки подадени на 8.03.2011 г.
тел. +359 52 653 830, www.rfasset.eu
Емисионна стойност за 1 дял

Доходност

до 50000

над 50000 до
100000

над
100000

От началото
на годината

ДФ Реал Финанс
Балансиран Фонд

BGN

0.7649

0.7634

0.7611

1.28%

ДФ Реал Финанс
Високодоходен Фонд

BGN

0.7208

0.7194

0.7172

1.47%

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

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

1.1992
0.8936
1.0853
до 100 000 лв.
фонд в облигаци
132.3504
Смесен - балансиран 15.0896
фонд в акции
0.8258

1.0896

1.0869

над 100 000 лв.
132.1526
15.0896
0.8177

Смесен - балансиран
фонд в акции

854.8541
770.6461

848.4587
764.8807

4.17%
4.67%

4.18%
4.42%

7.09%
6.63%

-5.47%
-8.87%

09.05.2008
09.05.2008

фонд в облигаци
Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции

11.6070
134.5152
8.3082
10.9499

11.6070
134.5152
8.3082
10.9499

0.56%
7.90%
15.01%
5.23%

0.88%
5.94%
11.44%
3.34%

5.64%
12.45%
19.09%
8.76%

2.96%
3.95%
-3.56%
4.41%

30.01.2006
30.01.2005
30.01.2006
30.01.2009

7.8919
за поръчки до 100 000 лв
фонд в акции
0.6167
Смесен - балансиран
0.8010
Смесен - консервативен 1.0292
до 50 000 лв / 40000 USD
Фонд на паричен пазар 1.2984
фонд в облигаци
1.3157
Смесен - балансиран
0.8956
фонд в акции
0.6747
Смесен - балансиран
0.7588
Фонд на паричен пазар
0.0000
1.0589

за поръчки над 100 000 лв
0.6136
0.7982
1.0277
над 50 000 лв / 40000 USD
1.2965
1.3118
0.8920
0.6713
0.7558

0.0000

N/A

N/A

N/A

N/A

25.06.2009

0.6105
0.7954
1.0262

9.04%
5.08%
2.03%

9.60%
4.15%
1.11%

16.58%
6.98%
6.26%

-13.76%
-6.61%
0.83%

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

1.2946
1.3079
0.8884
0.6679
0.7528

1.08%
0.77%
2.86%
5.67%
5.21%

0.11%
0.63%
3.36%
6.09%
5.01%

5.97%
5.63%
3.10%
0.77%
-0.93%

5.35%
5.60%
-2.27%
-7.69%
-8.71%

0.0000
1.0049

N/A
0.96%

N/A
0.16%

N/A
5.30%

N/A
5.09%

1.2000

0.74%
2.17%

0.15%
3.28%

3.94%
4.68%

3.76%
1.03%

15.11.2005
12.09.2005

Смесен - балансиран
8.4051
8.4051
фонд в акции
7.2345
7.2345
фонд в акции
2.9246
2.9246
Смесен - консервативен 10.6362
10.6362
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
0.7557
0.7519
0.7501
0.7445
0.7445
0.7482
0.7296
фонд в акции
0.4358
0.4337
0.7501
0.4294
0.4294
0.4315
0.4208
за поръчки до 250 000 евро
  за поръчки над 250 000 евро
Цена
фонд в акции
106.9034
105.5901
                                                                                      104.8021

8.68%
9.76%
-2.40%
0.75%

8.95%
9.56%
12.71%
1.83%

4.90%
4.90%
2.65%
3.05%

-3.40%
-6.24%
-26.87%
2.79%

01.03.2006
01.03.2006
05.04.2007
12.12.2008

фонд в облигаци

1.2000
1.0669

1

AUD

29.33%
25.87%

102.5761
78.9542

Фонд на паричен пазар
Смесен - балансиран

EUR

Австралийски долар

9.95%
10.12%

104.1263
80.1474

фонд в акции

Евро

Щатски долар

фонд в акции
Смесен - балансиран

5.3134
до 100 000 лв
1.0950

Difference

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

83.2473
51.6652
64.3977

фонд в акции

Разлика

Rate

-19.87%
-7.47%
1.40%

Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции

Смесен - балансиран

Стойност

For

1.33%
16.83%
1.20%

14.7252
9.1051
4.2742
8.1698
11.1340
12.3910
до 2 г.
82.9559
51.4069
64.0757

109.2103
100.6445

За

Code

14.71%
12.89%
0.08%

14.8725
9.1962
4.3169
8.4149
11.4680
12.3910

109.2103
100.8967

Код

Currency

0.52%
3.82%
0.22%

Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции
фонд в акции
фонд в акции
Фонд на паричен пазар

над 2 г.
83.2473
51.6652
64.3977

Валута

0.0000
1.0578
до 90 дни
1.0510

над 90 дни
1.0616

-1.74%
2.87%

11.63%
13.57%

-1.97%
0.77%

-5.96%
-19.69%

22.05.2006
02.05.2007

-7.92%

N/A

N/A

N/A

03.05.2010

Смесен - балансиран
фонд в акции
Смесен - балансиран

316.1721
13.4756
12.3662
9.1857
21.8978

315.2251
13.2101
12.0025
8.9155
21.8978

0.72%
1.77%
2.64%
4.44%
5.00%

3.52%
3.43%
6.24%
11.51%
5.15%

0.18%
1.93%
1.05%
5.87%
7.46%

6.38%
5.60%
3.77%
-1.92%
2.69%

17.11.2003
27.12.2005
27.12.2005
07.09.2005
08.10.2007

фонд в акции
Смесен - балансиран
фонд в облигаци

6.8457
8.2564
12.0236

6.8115
8.2151
11.9936

-0.69%
-1.13%
1.31%

5.81%
5.87%
1.76%

3.84%
3.99%
9.49%

-9.56%
4.96%
5.32%

01.06.2007
01.06.2007
04.09.2007

фонд в акции
Смесен - балансиран

1.2818
1.1340

1.2561
1.1227

4.82%
4.16%

5.91%
5.29%

5.86%
7.98%

5.71%
18.09.2006
4.69%
10.06.2008
Източник: БАУД (www.baud.bg)  

Нетна стойност
Емисионна
Цена при
на активите на
стойност
обратно
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 10/03/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,279399
€ 1,304987
€ 1,273002
ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес
€
0,957060
€
0,976201
€
0,952275
Фонд на фондовете
ОТП - Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции
€
0,870473
€
0,887882
€
0,866121
от развиващи се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 7/03/2011 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 10/03/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,156159 лв.
1,156159 лв.
1,156159 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 10/03/2011 г. Няма разходи при емитиране и обратно
изкупуване на дялове на фонда. Информация може да се получи от Call Center на “Банка ДСК” ЕАД на
тел. 0700 10 375 на цената на един градски разговор и на интернет страниците www.dskbank.bg и
www.otpbank.hu
Взаимен фонд

www.sentinel-am.bg
тел. 02/ 980 14 26

Стойност за един дял 9.03.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0669 лв.

Сентинел - Рапид

1,2000 лв.

Цена на обр. изк.
до 90 дни

над 90 дни

1.0510 лв.

1.0616 лв.

1,2000 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
2,17 %

4,68 %

0,74 %

3,94 %

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 8 март 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 10.03.2011 г.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ОТ:

Ти Би Ай  Евробонд
(Емисионна
ст-ст)

ПРЕХВЪРЛЯНЕ В:
Ти Би Ай Комфорт
Ти Би Ай Хармония
(Емисионна
(Емисионна
ст-ст)
ст-ст)

Ти Би Ай Динамик
(Емисионна
ст-ст)

Ти Би Ай Евробонд
N/A
13.4557
12.3480
9.1722
316.8035
N/A
12.3056
9.1407
Ти Би Ай Комфорт
318.3820
13.3429
N/A
9.0957
Ти Би Ай Хармония
318.3820
13.3429
12.2449
N/A
Ти Би Ай Динамик
Цените са в лева и са валидни за поръчки, подадени предишния работен ден. Разходите за емитиране на една акция или
един дял са включени в горепосочените цени.
Цената на обратно изкупуване на една акция/един дял на съответния фонд, от който е прехвърлянето е равна на Нетната стойност на активите на една акция или на един дял на този фонд.
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пазари 17
Регионални
индекси

Широкият индекс на БФБ поскъпна
най-малко

BG40: 131.61

+0.28%

Румънският бенчмарк отчете повишение

BET: 5866.42

+0.78%

Турският пазар се нареди сред
най-печелившите в региона

ISE100: 62483.83

+1.93%

Резултат

Акция на деня

„Зенит”

„Фазан”

▶ Публичната компания
„Зенит Агрохолдинг” АД
отчете минимален спад
от 1000 лв. на загубата си
за миналата година. Отрицателният резултат през
2010 г. намалява до 63 хил.
лв. Намаляват и общите
приходи на дружеството,
които в края на миналата
година са 124 хил. лв.

159

▶процента се повишиха
акциите на „Фазан” АД само
в рамките на вчерашната
сесия. Цената на затваряне
достигна 2.90 лв. за акция

Световни
индекси

Бенчмаркът в Хонконг се нареди сред
печелившите в Азия

Hang Seng: 23810.11

+0.42%

Водещият индекс във Франция беше
сред най-губещите в Европа

CAC40: 3993.81

-0.55%

Технологичният индекс в САЩ започна
сесията с понижение

Nasdaq: 2757.52

-0.30%

Лидер

Стока на деня

Lufthansa

Мед

▶ Книжата на
германската
авиокомпания
Lufthansa се повишиха
с 2.70% до 15.015 EUR за
акция, което направи
компанията найпечелившата позиция в
индекса DAX30. Lufthansa
е втората по големина
авиокомпания в Европа

1.6

▶ процента се понижиха
фючърсите на медта с
доставка през май. В Ню
Йорк цената на стоката се
срина до 9411.44 USD за тон

Фондовете за имоти
доминираха
на фондовата борса
Сделките с акции на
АДСИЦ донесоха
близо 9 млн. лв.
оборот само от
извънрегулирания
пазар

Търговията с акции на фондовете за имоти буквално избухна в последната
борсова сесия. Сделките
с дялове от акционерните
дружества със специална
инвестиционна цел доминира тотално и на регулирания, и на извънрегулирания
пазар. На ОТC пазара дори
се достигна оборот от близо
9 млн. лв., като в основата
му беше блокова сделка за
6.3 млн. акции, или 19.55%
от капитала на “Агро Финанс” АДСИЦ. Книжата се
изтъргуваха на цена от 1.40
лв., което оцени сделката на
8.82 млн. лв.

Дялове

Само ден по-рано пенсионните фондове на “Алианц
България” обявиха, че са
увеличили дела си в компанията до 20.85% от АДСИЦ спрямо 11.57%, колкото имаше групата по-рано.
След сделки, отразени в
Централния депозитар на 1
март, ДПФ “Алианц България”, ЗУПФ “Алианц България” и ЗППФ “Алианц
България” вече притежават
по 6.95% от капитала на
дружеството.
Блокови сделки се сключиха и с акциите на “Адванс
Терафонд” АДСИЦ, но при
далеч по-ниски обеми.
Обороти

На регулирания пазар търговията също се доминираше от АДСИЦ. Пазарът на
дружества със специална
инвестиционна цел донесе
3.378 млн. лв. оборот от

общо 5.9 млн. лв. за целия
пазар. На борсата се изтъргуваха 15% от акциите на
друго дружество за имоти - “Прайм Пропърти БГ”
АДСИЦ. Оборотът по позицията достигна 3.24 млн.
лв. при цена от 0.60 лв. за
брой, което е спад от 20%
спрямо последната сделка
с компанията. Фаворитът
от последните дни “Фонд
Имоти” АДСИЦ отново зае
сериозен дял от търговията с
близо 210 хил. акции. Цената се повиши минимално.
Участници

Сделки имаше още с
“ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя” АДСИЦ, “Булленд инвестмънтс” АДСИЦ,
“Фонд за недвижими имоти
България” АДСИЦ, “И Ар
Джи Капитал - 3” АДСИЦ,
“Адванс Терафонд” АДСИЦ и “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ.

▶ Търговията на капиталовия пазар у нас показва от началото на годината, че
може да се върне към добрите си години
снимка емилия костадинова

Обрат

„Интеркапитал” свали
с близо 1/3 цената
на новите си акции
Компанията обяви,
че променя цената на
записване на акции от
увеличението на капитала от 3 на 2.3 лв.
„Интеркапитал Пропърти
Дивелопмънт” АДСИЦ
заници с 23% цената на
новите си акции. С решение на съвета на директорите в компанията новите
акции, които ще бъдат
записани в увеличение
на капитала, ще бъдат с
цена 2.3 лв., а не 3 лв.,
както беше обявено първоначално. „Правим тази
промяна по предложение
на консултантите по пласирането на емисията”,

2.15
▶ Цените на петрола отново поеха нагоре, след като в Либия бяха взривени нефтопровод и резервоари в
източната част на страната. По-рано през деня стана ясно, че ОПЕК засега не смята да свиква извънредна
среща за увеличаване на производството. В Лондон цената на сорта Брент се повиши с 2.06% и достигна
115.39 USD за барел. В Ню Йорк американският лек суров петрол обаче се търгуваше с минимален спад от 0.17%
на ниво 104.87 USD за барел

▶ лв. е цената на
акция след последната
сделка с книжа на
„Интеркапитал
Пропърти
Дивелопмънт” на 28
февруари

обясни Николай Майстер,
изпълнителен директор
на инвестиционния посредник „Интеркапитал
маркетс”. По думите му
целта на промяната е да
бъдат записани повече
акции. Майстер обаче
отрече предварителните
проучвания да са показали липсата на интерес
към новите акции. „На
пазара има пари, интересът към акции се повишава, а състоянието на
компанията е по-добро,
отколкото преди година”,
каза той.
Последната сделка на
регулирания пазар с акции на „Интеркапитал
Пропърти Дивелопмънт”
беше сключена на 28 февруари. Тогава книжата
на фонда се повишиха с
26.7% на дневна база, като при прехвърлени 5700
лота цената се изкачи до
2.15 лв. за акция. Дори
и понижена, цената, на
която се предлагат за записване новите акции на
фонда, е със 7% по-висока
от последната стойност в
редовната търговия.
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18 Корпоративни съобщения
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА
ОТ
„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД
ЗА
ДОГОВОР
„Рехабилитация на главните трансформаторни
подстанции и изграждане на нови мобилни такива заедно с
прилежащите разпределителни устройства и свързващото
оборудване за повишаване на електрозахранването от 6 kV на
20 kV за рудници „Трояново-север” и „Трояново-3”
на „Мини Марица-изток” ЕАД”
Договор с Реф. № MME/C
Настоящата покана за участие в търг следва Общата обява за предстоящ търг за този проект, която бе публикувана на www.ebrd.com,
Обща обява за предстоящ търг с Реф. No. 6215-GPN-17149 “ Рехабилитация
за повишаване на енергийната ефективност на „Мини Марица-изток”
ЕАД” на 24 септември 2010 година.
„Мини Марица-изток” ЕАД („Възложителят”) планира да използва безвъзмездните средства, предоставени от Международния фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”
(“МФК”), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие („ЕБВР”), и собствени финансови средства за покриване на разходите за Рехабилитацията ( проектиране, доставка, монтаж, изпитване
и въвеждане в експлоатация) на подстанции и изграждане на нови силови
трансформатори за повишаване на електрозахранването от 6 kV на 20 kV
за рудници „Трояново-север” и „Трояново-3” на „Мини Марица-изток” ЕАД,
България.
Възложителят отправя покана към изпълнителите ( фирми, сдружения
от фирми или консорциуми) да представят запечатани тръжни предложения за следния договор, който ще бъде финансиран с част от безвъзмездната помощ:
Рехабилитация на главните трансформаторни подстанции и изгражда-

“MINI MARITZA IZTOK” EAD
BULGARIA
INVITATION FOR TENDERS
from
“MINI MARITZA IZTOK” EAD
for a Contract
Rehabilitation
of
the main transformer stations and construction of new
mobile ones together with the respective switchgears
and connecting equipment for increasing the power supply
from 6 kV to 20 kV for Troyanovo-North and Troyanovo-3 Mines
at Mini Maritza Iztok EAD, Bulgaria
Contract Ref. № MME/C
This Invitation for Tenders follows the General Procurement Notice for this
project which was published on www.ebrd.com, General Procurement Notices,
Ref. № 6215-GPN-17149, “Energy Efficiency Rehabilitation at the Maritza East
Mines”, on 24th September, 2010.
“Mini Maritza Iztok” EAD (the Employer) intends applying the proceeds of
a grant, provided by the “Kozloduy International Decommissioning Support
Fund” (the “Fund” or the “KIDS Fund”), administered by the European Bank
for Reconstruction and Development (the “Bank”) and of its own financial
resources towards the cost of the Rehabilitation (design, delivery, installation,
testing and commissioning) of substations and construction of new power
transformers for increasing the power supply from 6 kV to 20 kV for TroyanovoNorth and Troyanovo-3 Mines at “Mini Maritza Iztok” EAD, Bulgaria.
The Employer now invites sealed tenders from contractors (firms or joint
ventures or consortia) for the following contract to be funded from part of the
proceeds of the grant:
БАЕЗ ЕАД
ОБЯВЯВА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ
ЗА ПОЗИЦИЯТА
РЪКОВОДИТЕЛ НА ”СПЕЦИАЛИЗИРАНА СЛУЖБА
ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ”
Изисквания за позицията:
• Минимум 3 /три/ години работа на ръководна длъжност в застраховател, презастраховател, здравноосигурително дружество, пенсионно
осигурително дружество, банка, държавна институция или като представляващ застрахователен брокер, непосредствено ангажиран с дейността
по застрахователно посредничество
• Необходимата квалификация, съгласно Кодекса за застраховане и
Наредба № 32 от 13.09.2006 г. на КФН
• Притежаването на валиден международно признат сертификат за
вътрешен одитор ще се счита за предимство
Документите за участие следва да се представят не по-късно от 17:30
на 10-тия ден от публикуване на обявата на адрес: София 1301, бул. Ал.
Стамболийски № 55, ет. 1, БАЕЗ ЕАД, тел.: 02923 69 11, факс: 02987 06 65.

Корпоративни
съобщения и обяви
на държавни институции
Търгове, конкурси, Корпоративни промени,
Покани за обществени поръчки, Търгови предложения
Изменения по наредби, Процедури по приватизация,
Уведомления и други обяви от частната и държавната сфера

не на нови мобилни такива заедно с прилежащите разпределителни устройства и свързващото оборудване за повишаване на електрозахранването от 6 kV на 20 kV за рудници „Трояново-север” и „Трояново-3” на „Мини
Марица-изток” ЕАД
Обем и съдържание:
• В подстанция №9 да се заменят силови трансформатори 110/6 кV, 10
МVА №3 и №4 с тринамотъчни 110/20/6 кV, 25 МVА. Да се изгради ЗРУ 20 кV
от две секции, замяна на КРУ 6 кV „Въвод” 1250 А с КРУ 6 кV „Въвод” 2500 А.
• Изграждането на ЗРУ 20 кV с доставка и монтаж на силов трансформатор 110/20/6 кV в подстанция №10.
• В подстанция „Гледачево” да се заменят силови трансформатори
110/6 кV, 10 МVА №1 и №2 с един тринамотъчен 110/20/6 кV, 25 МVА. Подмяна І секция на ЗРУ 6 кV с уредба 20 кV. Изграждане на секциониране между
новоизградената уредба 20 кV и ЗРУ 20 кV във втори корпус. Да се извърши
модернизация на уредба 6 кV втора секция с подмяна на съществуващите
прекъсвачи с вакуумни.
• В подстанция „Гипсово” да се заменят силови трансформатори №1 и
№2 110/6 кV, 25 МVА с тринамотъчни 110/20/6 кV, 25 МVА. Трета и четвърта секция на ЗРУ 6 кV в корпус І да се демонтират и на тяхно място се
изгради уредба 20 кV с две секции.
• Рехабилитация на девет броя подвижни подстанции, включваща монтаж на нови силови трансформатори и КРУ 6/20 kV.
• Доставка и монтаж на девет броя 20/6kV, 5 МVА сухи трансформатори със захранващо напрежение от 20kV на 6kV и 9 броя 24kV КРУ с микропроцесорна електрическа защита. Трансформаторите да се монтират
на три роторни багера тип SRs 2000 в рудник „Трояново-север” и на шест
роторни багера тип SRs 2000 в рудник „Трояново-3”.
• Доставка на кабели средно напрежение 12/20 kV, материали и свързващи елементи.
• Доставка на КРУ-та 20 kV.
Тръжни предложения се представят само за целия обем на проекта.
Тръжни предложения само за части от обема на доставката и монтажа
няма да бъдат разглеждани.
Процедурата по възлагането на договора ще се извърши в съответствие
с Политиките и Правилата на ЕБВР за възлагане на договори, с изключение
на ограниченията по отношение на страните, от които се допускат участници, определени в правилата на МФК, и към 01 януари 2011 година ще бъде
открита за участници в търга от следните допустими страни: държави

Rehabilitation
of
the main transformer stations and construction of new mobile ones
together with the respective switchgears and connecting equipment
for increasing the power supply from 6 kV to 20 kV for Troyanovo-North
and Troyanovo-3 Mines at Mini Maritza Iztok EAD, Bulgaria
Scope and content:
• At substation № 9 - 110/6kV, 10МVА power transformers № 3 and № 4
shall be replaced with 110/20/6kV, 25МVА three-winding ones. A 20kV indoor
switchgear, consisting of two sections, shall be installed; a 6kV, 1250A Bushing
metal-clad switchgear shall be replaced with a 6kV, 2500A Bushing metal-clad
switchgear.
• The construction of one 20kV indoor switchgear shall be carried out,
together with the supply and installation of a 110/20/6kV power transformer
at substation № 10.
• 110/6kV, 10МVА power transformers № 1 and № 2 shall be replaced with
a 110/20/6kV, 25МVА three-winding transformer at Gledachevo substation.
Section I of the 6kV indoor switchgear shall be replaced with one 20kV
switchgear. Sectionalizing shall be arranged between the newly-built 20kV
switchgear and the 20kV indoor switchgear in the second housing. Retrofitting
of a 6kV switchgear in the second section shall be carried out by means of
replacing the existing circuit breakers with vacuum ones.
• 110/6kV, 25МVА power transformers № 1 and № 2 shall be replaced with
110/20/6kV, 25МVА three-winding ones at Gipsovo substation. The third and the
fourth section of the 6kV indoor switchgear in housing I shall be dismantled and
one 20kV two-section switchgear shall be installed in order to replace them.
• Rehabilitation of 9 off mobile sub-stations, including installation of new
power transformers and switchgears 6/20 kV.
• Delivery and installation of 9 pieces of 20/6kV, 5 МVА dry transformers of
supply voltage from 20kV to 6kV and 9 off 24kV metal-clad switchgear with
microprocessor electrical protection. The transformers shall be installed at
three SRs -2000 bucket wheel excavators in Troyanovo-North Mine and at six
ones in Troyanovo-3 Mine.
• Delivery of 12/20 kV medium voltage cables, materials and connecting
elements.
• Delivery of 20 kV switchgears.
Tenders are invited for the whole project scope only. Tenders for parts of the
scope of supply and installation shall not be considered.
Procurement will be carried out in accordance with EBRD Procurement

МИНИСТЕРСТВО НА
ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА
обявява конкурс за длъжността
“НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ”
в Дирекция “Финансово управление”, отдел “Бюджет, финансиране
на спортните организации, финансов контрол и стопански
дейности”
Минимални и специфични изисквания, определени в нормативен
акт:
1. Минимална образователна степен за заемане на длъжността – магистър;
2. Професионален опит: 6 години;
3. Ранг – І младши.
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за
кандидатите:
- придобита образователна квалификация „магистър” в областта на
икономиката;
- професионален опит в държавната администрация и бюджетното
финансиране и счетоводство;
- познаване и ползване на финансовото, данъчното, трудовото и осигурително законодателство;
- компютърни умения - работа с продуктите на MS Office /Word, Excel/,
Internet, счетоводен софтуер;
- комуникативни и организационни умения.
Цел на длъжността “Началник на отдел”:
Дава указания, координира дейностите и участва при разработване

За допълнителна информация и заявки:
тел.02/4395 853, e-mail: reklama@pari.bg

– членки на ЕС, Швейцария и страните на действие на ЕБВР. Всички стоки
и услуги също трябва да са с произход от допустима страна.
Тръжните документи могат да се получат на адреса на „Мини Марицаизток” ЕАД, посочен по-долу, при заплащане на невъзстановима такса в
размер на € 250.00 (Двеста и петдесет евро) или еквивалент в български
лева, платима в брой в „Мини Марица-изток” ЕАД или чрез банков превод
по посочената банкова сметка:
Плащания в ЕВРО:
Corporate and Commercial Bank / Корпоративна търговска банка
BIC:
KORPBGSF
IBAN:
BG63KORP92201400164901
Плащания в български лева:
First Investment Bank / Първа Инвестиционна Банка
BIC:
FINVBGSF
IBAN:
BG10FINV915010BGN05J05
При поискване документите ще бъдат своевременно изпратени по куриер, но без да се поема отговорност, в случай на изгубване или ненавременна доставка.
Всички тръжни предложения трябва да бъдат придружени от тръжна
гаранция на стойност € 300,000 (триста хиляди евро).
Предложенията трябва да бъдат получени на посочения в тръжното досие адрес на или преди 14:00 часа местно българско време на 22 юни 2011
г., когато ще бъдат отворени в присъствието на представителите на
участниците в търга, които желаят да присъстват. Предложения, получени след крайния срок ще бъдат отхвърлени и върнати неотворени.
Потенциалните участници в търга могат да получат допълнителна
информация, както и да прегледат и да получат тръжните документи на
следния адрес:
„Мини Марица –изток” ЕАД
6260 град Раднево
Ул. „Георги Димитров” No. 13
обл. Стара Загора
България
Г-н Евгени Стойков
Изпълнителен директор
Факс: + 359 417 82417
E-mail: mmi-ead@marica-iztok.com

Policies and Rules with the exception of country eligibility restrictions defined
within the KIDSF rules and will be open to Tenderers from the following eligible
countries as of 1 January 2011: the EU member states, Switzerland and the
EBRD’s countries of operation. All goods and services must also originate from
an eligible country.
Tender documents may be obtained from the office address of “Mini Maritza
Iztok” EAD as stated below, upon payment of a non-refundable fee of € 250.00
(Two hundred and fifty EURO) or equivalent in Bulgarian Leva (BGN), payable
in cash at “Mini Maritza Iztok” EAD or by bank transfer to the following bank
account:
Payments in EURO:
Corporate and Commercial Bank / Корпоративна търговска банка
BIC:
KORPBGSF
IBAN:
BG63KORP92201400164901
Payments in Bulgarian LEVA (BGN):
First Investment Bank / Първа Инвестиционна Банка
BIC:
FINVBGSF
IBAN:
BG10FINV915010BGN05J05
If requested, the documents will be promptly dispatched by courier but no
liability can be accepted for loss or late delivery.
All tenders must be accompanied by a Tender Security of EURO 300,000
(Three hundred thousand Euro).
Tenders must be delivered to the address indicated in the Tender Data on or
before 14:00 hours local time, on the 22nd June, 2011, at which time they will be
opened in the presence of those Tenderers’ representatives who wish to attend.
Tenders which are received later will be rejected and returned unopened.
Prospective Tenderers may obtain further information from, and inspect and
acquire the tender documents at the following office:
Mr. Evgeni Stoykov
Executive Director
“Mini Maritza Iztok” EAD
6260 Radnevo
13 Georgy Dimitrov Street
Stara Zagora distr.
Bulgaria
Fax: + 359 417 82 417
Email: mmi-ead@marica-iztok.com

на проектобюджета на МФВС, на средносрочна бюджетна прогноза на
министерството, участва при изготвяне и актуализиране на месечно
разпределение на бюджета на МФВС, отразява извършените промени на
натуралните и стойностни показатели в Уточнения план за съответната
година, координира и участва в дейностите по финансово осигуряване с
източник на финасиране набирателната сметка на министерството.
Размер на основната заплата за длъжността - 819 лева.
Начинът за провеждане на конкурса е:
1. Решаване на тест.
2. Интервю.
Необходимите документи, които следва да бъдат представени от
кандидатите за участие в конкурсите са:
1. Заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал.
1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
3. Копиe от документи за придобита образователно - квалификационна
степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват
за длъжността;
4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на
професионалния опит.
Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник
в 10 – дневен срок от публикуване на обявата на адреса на Министерство
на физическото възпитание и спорта - гр. София, бул.”Васил Левски” № 75,
стая 311, от 10.00 ч. до 12.00 ч., от 13.30 ч. до 16.30 ч.
Списъците и други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на
информационните табла във фоайето на партера на Министерство на
физическото възпитание и спорта.

Цена за публикация:
0.66 лв./колон мм/ без ДДС
Срок за подаване на заявките: до 11 ч. в деня преди публикация
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Microsoft ще плати 1 млрд. USD
за партньорството на Nokia
Ако сделката се окаже успешна, тя ще доведе до значителни
ползи и за двете компании
Споразумението за партньорство между Microsoft и
Nokia в областта на мобилните комуникации е било
подпомогнато с над 1 млрд.
USD, които американската
корпорация трябва да плати на финландската компания за мобилни телефони.
Това твърдят два анонимни източника, запознати
със сделката, цитирани от
агенция Bloomberg. Nokia
от своя страна ще плаща
на Microsoft такса за всяко
копие на операционната
система Windows Phone 7,
инсталирано на техните
смартфони. Парите ще дойдат от намаления бюджет
на компанията за разработка на софтуер. Сделката
все още не е подписана,
но е с предвиден срок от
повече от пет години.
Избор
на платформа

Сумата от над 1 млрд. USD
е била част от кампанията на Microsoft да убеди
Nokia да избере тяхната
операционна система вместо безплатната Android,
разработвана от Google.
Според един от източниците Nokia в крайна сметка
е избрала Windows заради
по-малкия брой телефони,
които я използват. Това
би трябвало да даде на
финландската компания
по-голяма възможност да
се наложи като производител, вместо да опитва да

си извоюва позиция в препълнения Android сегмент.
Договорът също така дава
на Microsoft право на достъп до всички патенти на
Nokia. Софтуерният гигант
ще използва картографските продукти Navteq на
Nokia за функции като геолокация и продажба на локализирана реклама, както
и продажба на електронни
купони, свързани с позицията на потребителя. Миналия месец ръководителят
на отделението за бизнес
мобилни комуникации на
Microsoft Анди Лийс съобщи, че двете компании
ще си поделят приходите
от услуги като търсене и
реклами.
Рекламно
сътрудничество

Ако партньорството излезе
успешно, от него може да
спечелят и двете компании, докато същевременно отговарят на силната
конкуренция от страна на
Apple и Google, твърдят
анализатори. Засега обаче
изгледите са по-скоро песимистични. Акциите на
Nokia поевтиняха с цели
26%, откакто стратегическото партньорство между двете корпорации беше
обявено на 11 февруари.
Това е знак за недоверието
на повечето инвеститори в
успеха на Windows Phone 7,
която е на по-малко от шест
месеца и държи едва някол-

ко процента от пазара. Това,
от друга страна, дава големи възможности за нейното
развитие. Веднага след обявяването на партньорството
новият изпълнителен директор на Nokia и бивш служител на Microsoft Стивън
Елоп обяви, че сделката ще
донесе милиарди на финландската компания, без
обаче да уточнява откъде
ще дойдат те. Партньорството в сферата на онлайн
рекламите изглежда като
най-вероятния източник,
както показват успехите на
Google в областта.
Финансови тревоги

Nokia изпитва силна нужда
да намали разходите си,
за да спре непрекъснато
намаляващия си оперативен марж. Миналата година
той се е свил до 4.9% в
сравнение с 19% преди десетилетие. За 2011 и 2012 г.
финландската компания може да намали бюджета си за
разработки и изследвания с
около една трета от похарчените миналата година
3 млрд. EUR. Microsoft от
своя страна също е в сложна
ситуация, тъй като главният изпълнителен директор
Стив Балмър е под постоянен натиск от инвеститори
и акционери да вкара ред в
звеното за мобилен софтуер и да подобри неговите
продажби, след като компанията загуби голяма част от
пазарния си дял в полза на

▶Новият изпълнителен директор на Nokia и бивш служител на Microsoft Стивън
Елоп обяви, че сделката ще донесе милиарди на финландската компания, но не
уточни откъде ще дойдат 
снимка bloomberg

Apple и Google. Компанията не разкрива финансовите
резултати на това подразделение, като вместо това
ги обединява заедно с тези

на своето печеливше звено
за видеоигри, отговорно за
конзолата Xbox. Това прави доста трудна оценката
на финансовите постиже-

ния на отдела за софтуер
за смартфони. Акциите на
Microsoft паднаха със 7.8%
от началото на годината.
Пламен Димитров

Правителствата в ЕС изостават с директивата за
неприкосновеност на личните данни в интернет

Правилата, за които се
говори от три години,
трябва да влязат в
сила на 25 май, но
нито една държава не
е готова с насоките за
прилагането им

Новите европейски правила, целящи да предоставят
на потребителите по-голям
контрол за това как бива
следено тяхното сърфиране в интернет, няма да
бъдат въведени до май,
твърдят експерти, цитирани от ВВС. Нито едно
европейско правителство
не е изготвило насоките
за прилагане на директивата за неприкосновеност
на личните данни в глобалната мрежа. В нея се
казва, че всеки уебсайт
трябва да иска разрешение
от посетителите си, преди
да използва технологии

снимка shutterstock

за проследяване. Според
привържениците на директивата предложените
до момента решения са неприложими. Алекс Ханф,
представител на неправителствената организация
Privacy International, казва,
че е бил шокиран от това
колко неподготвени са европейските правителства
за директивата, която трябва да влезе в сила на 25

май, въпреки че за нея се
говори от три години.
Отпорът на
рекламния бизнес

Поведенческото рекламиране е процъфтяваща в момента индустрия, която има
потенциал за големи печалби. Тя проследява онлайн
поведението чрез “бисквитки” - малки текстови
файлове, записани на ком-

пютъра на съответния потребител. Международната
бизнес организация Интерактивно рекламно бюро
(IAB), обединяваща над
460 рекламни и технологични компании, смята, че
европейската директива би
могла да има потенциално
негативно отражение върху
потребителите, бизнеса и
дигиталната икономика в
Европа. В сътрудничество

с Европейския алианс за
рекламни стандарти IAB
настояват за саморегулация
на пазара и са изготвили
насоки за използването на
“бисквитки” в уебсайтове.
От едната
в другата крайност

Организациите за защита
на личните данни обаче
не са доволни от техните
предложения. Те също та-

ка не одобряват и другата
крайност - потребителите
да бъдат принуждавани да
се съгласяват с всяка отделна бисквитка. Голямото
предизвикателство е как
да бъде получено разрешение, без сериозно да се
нарушава работата на потребителя. За момента това
е въпрос без ясен отговор.
Една от възможностите
е хората да забранят или
разрешат проследяването изцяло през браузъра
си. Internet Explorer 9 на
Microsoft вече предлага
възможности за ограничаване на услуги, които
събират данни, а Mozilla
Google работи по въвеждането на сходни системи
в своите браузъри Firefox
и Chrome. Това обаче не
обхваща всички начини, по
които потребителите влизат в интернет, например
през мобилни телефони
или таблети.
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Споделете, разкажете, питайте

Eвропари

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

Фирмите все още не са изгубили

„Денеб” АД чака 6 месеца оценка
на проекта си и близо година, за
да получи плащания, но въпреки
проблемите от компанията пак биха
кандидатствали за субсидии
Изключително трудно е,
има много бюрокрация и
липсва обратна връзка с бенефициентите. Това са спомените на Димитър Димитров, собственик на производителя на сухи строителни
смеси „Денеб” АД, за вече
изпълнения европроект на
компанията по програма
„Конкурентоспособност”.
Но и добавя: „След срещата
ми с министър Томислав
Дончев преди месец вече
имам надежда, че нещата
се оправят, и пак бихме
кандидатствали за евросубсидии.”
Явно фирмите все още
не са се отказали напълно
от еврофондовете въпреки
трудностите, за които само
са чували или са изпитали
лично. И ще бъде наистина хубаво, ако бъдат взети
мерки, не само на думи,
предишните проблеми да
не се повтарят, настояват
предприемачите.

Малко предистория

„Денеб” АД се занимава с
производство на сухи строителни смеси (мазилки,
хидроизолации, лепила,
замазки и др.) и е един от
първите бенефициенти по
програма „Конкурентоспособност”. Компанията
кандидатства през 2008 г.
и в края на 2009 г. вече е
приключила проекта си за
технологична модернизация, по който е предвидено
да се оборудва най-голямата в България инсталация
за сушене, фракциониране
и мелене на речен пясък.
Проектът вече е успешно
приключен и субсидията
от 452 хил. лв. е получена,
но дори и при този успешен
пример не всичко е розово.
Оценката на проектопредложението се бави половин година, а изплащането
на субсидиите - една (вж.
карето с хронологията по
проекта).

Проектът на компанията е един от общо 125-те
одобрени по схемата. От
тях обаче само 39 (включително на „Денеб” са приключени), а 9 са в процес
на изпълнение, показва
справка в Информационната система за управление и
наблюдение на средствата
от ЕС (ИСУН). Останалите
77, или 61.6% са прекратени. „На компаниите им
омръзна да чакат. Времето
е пари, докато изчакват
оценката на проекта си или
да получат субсидии, те
трябва да покриват лихви
по кредити”, казва Веселина Николова, изпълнителен директор на консултантска компания „Огра”.
Според нея все пак е много
хубаво, че проблемите по
тази първа процедура вече
в голяма степен са преодолени и сроковете за оценка
не само са фиксирани, но
и значително съкратени.

Например оценката на подадените проекти се прави
максимум за 30 дни, а за
окончателно плащане не
трябва да се чака 60, а
максимум 40 дни. Фирмите имат възможност да
обжалват решенията на
оценителната комисия, а
преди публикуването на
всяка от схемите се прави
публично обсъждане.
Коментарът
на бизнеса

„За нас чакането беше
страшно изтощително. В
нито един момент нямахме информация какво се
случва с първоначалната
оценка на проекта. Когато
преглеждаха финансовия
отчет пък, постоянно изис-

Хронология
Плащане,
забавено една
година
▶ януари 2008 г. - „Денеб”
АД подава проекта си за
изграждане на инсталация за сушене, фракциониране и мелене на речен
пясък
▶ септември 2008 г. - излизат резултатите от
оценката, забавянето е

кваха от нас все повече информация, но според мен
90% от нея беше по-скоро
излишна. Например питаха защо аз съм подписал
договора с австрийския
доставчик, а не съпругата
ми. Аз съм председател на
борда на директорите, а тя
е изпълнителен директор,
но това все пак е семейна
компания и едва ли има чак
толкова голямо значение
кой подписва договорите.
Или защо в договора пише
доставка на „шнеков”, а
в крайния отчет „винтов
транспортьор”, а това на
технически език е едно
и също, все едно вместо
„супа” да кажеш „чорба”
и обратно. Или на информационната табела пише

„тук се изпълнява”, а не
„тук се изпълни”. Не им
бяха харесали и снимките
от предприятието и искаха
нови, и т. н.”, разказва Димитров.

от около 6 месеца
▶ ноември 2008 г. - подписан е договор за получаване на безвъзмездна
помощ
▶ ноември 2009 г. - цехът
за сушене и фракциониране на пясък е официално открит от премиера
Бойко Борисов
▶ декември 2009 г. - подаден е финален финансов
отчет по проекта
▶ октомври 2010 г. от компанията подават молба за среща с

министъра по управление на средствата от
ЕС Томислав Дончев във
връзка със забавянето на
плащания по проекта им
▶ декември 2010 г. - безвъзмездната помощ е получена, междувременно е
изминала една година
▶ януари 2011 г. - 4 месеца
след подадената молба за
среща с министър Дончев
и след като субсидията
вече е изплатена, представители на компанията се срещат с него

Плюс и минус

Според собственика на
„Денеб” служителите в
държавните ведомства се
опитват стриктно да спазват сложни и излишно
утежнени правила, без да
отчитат, че в бизнеса всичко е динамично и понякога
е важен крайният резултат,
а не дребните неспазени
подробности. Той обвинява някои от служителите
и в некомпетентност. „Не
е нормално да ме питат
защо амортизационните

Четвъртък 10 март 2011 pari.bg
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Конкурс
Твоят малък
красив европейски
проект
Евродепутатът Надежда
Нейнски и СДС обявяват
конкурс „Моят малък красив европейски проект”
за млади хора на възраст
между 18 и 30 години.
Проектите, които ще бъ-

дат допуснати до участие
в конкурса, трябва да са
от важна обществена значимост и да имат пряка
връзка с утвърждаването
на европейски ценности
като свобода, демокрация, равенство, защита
правата на човека и др.
Те трябва да са свързани
и с реализирането на дясна политика в утвърждаването на европейските

ценности и да са насочени към примерни сфери
като политика, изследване, социални дейности,
образование, екология,
иновации, култура, спорт,
наука, архитектура и др.
Стойността на проектите
не трябва да надхвърля
10 хил. лв., а крайният
срок за подаването на
конкурсните документи
е 1 април 2011 г.

Наградата е финансиране
на класирания на първо
място проект, а авторите
на други 19 проекта ще
посетят Европейския парламент в Брюксел.
Проектната документация може да бъде намерена на адрес http://
w w w. n a d e j d a n e y n s k y.
bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.
pl?s=001&p=0051&n=00
0003&g.

Може да бъде получена
и повече информация, но
само на писмено зададени въпроси до e-mail:
n.neynsky@gmail.com.
„Очаквам младите хора да
не ограничават фантазията си - да формулират и
осъществят и най-смелата си идея в онази област
от обществения живот,
която ги вълнува”, казва
Надежда Нейнски.

▶Надежда Нейнски

надежда за европрограмите

5

▶ млн. лв. е общата
инвестиция на „Денеб”
АД в инсталацията
за сушене и
фракциониране на пясък

Накратко
Проектът
▶ Европроектът на дружеството „Денеб” е за
изграждане на инсталация за сушене, фракциониране и мелене на речен
пясък. Тя трябва да бъде
изградена - а към настоящия момент и вече реално функционира - в завода за сухи строителни
смеси на компанията в с.
Равно поле, община Елин
Пелин.
▶ Получените различни
фракции силициев пясък
намират приложение
в производството на
сухи строителни смеси,
при пречиствателни
станции, дренажи на
стадиони, пясъкоструйни операции, голф игрища и др.
▶ Общата стойност на
инвестицията, която е
направила компанията,
възлиза на 5 млн. лв.
▶ Сумата по европроекта

е свързана само със закупуването и внедряването на производствените
машини и съоръжения,
размерът й е 1.9 млн. лв.
▶ Безвъзмездната помощ,
която получава компанията, е 25% от стойността
на проекта, или около 452
хил. лв. Това са и по-малко
от 10% от общата стойност на цялата инвестиция.
▶ Като резултат от
изпълнението на проекта себестойността на
произвеждания сух фракциониран пясък намалява
3 пъти, а реализираните
икономии на труд са 20%.
Значително са намалени
и енергийните разходи,
с което се подобрява и
общата енергийна ефективност на предприятието.
▶ Благодарение на новата
инсталация е въведено
и производство на нова
продуктова група - т.
нар. венециански стенни
мазилки.

▶За изграждането на най-голямата инсталация за сушене и
фракциониране на пясък в България „Денеб” АД получи 452 хил.
лв. евросубсидии

отчисления са направени
за 5.2 млн. лв., а не за 5
млн. лв. Нали трябва да
включа и цената на монтажа, оттам идва разликата”,
казва той.
Но не всичко е черно.
Предприемачът добавя, че
служителите винаги са били добронамерени. „В нито
един момент не се усети и
намек за корупция, макар
че очаквахме и подобни
реакции”, допълва Димитров.
Премиерът
и министърът

От „Денеб” успяват да направят така, че на откриването на инсталацията на
компанията през ноември 2009 г. да присъства
премиерът Бойко Борисов.
„Просто изпратихме покана и кратко обяснение
на проекта. След това ни
поискаха допълнителна информация, както и копие
от Акт 16, за да са напълно
сигурни, че всичко е както
трябва”, разказва Димитров. Той допълва, че не е
искал някакво специално
отношение от страна на
премиера, но и не отрича,
че е доволен, че той е приел
поканата.
Когато Борисов прерязва лентата, проектът е
приключен, но предприе-

мачите все още не са получили европари. Затова и
десет месеца по-късно те
се опитват да се срещнат
с министъра, отговарящ за
еврофондовете - Томислав
Дончев. До среща действително се стига, но едва
четири месеца по-късно,
а междувременно парите
все пак са преведени. „Бях
изключително впечатлен
от това, че министър Дончев се извини, и то от
името на държавата, че
се е стигнало до подобно
забавяне. Той каза, че знае
за проблемите, за които
му говорих, и че се търсят
начини да бъдат преодолявани. Да се надяваме, че
това няма да са само голи
обещания. Все пак имам
надежда в него и вярвам
в амбицията му да промени нещата”, коментира
Димитров.

ако се инвестира в нова
голяма инсталация за сушене и фракциониране
на пясъка. Днес те вече са
реализирали проекта си
за 5 млн. лв., като от тях
само за закупуването на
нови машини са получи-

ли субсидии от около 452
хил. лв. Инсталацията има
годишен капацитет от 120
хил. т, а само на час може
да се сушат 20 т. Компанията не само произвежда
за собствените си нужди,
но дори продава пясък за

изграждането на едно голф
игрище край морето и два
стадиона в Правец и Перник. Успява да продаде и
200-300 т пясък за стадион
в Румъния.
Всъщност плановете са
още през първата година

В бъдеще време

Пазарът
и промяната

Проектът на „Денеб” не е
самоцелен. За произвежданите от фирмата лепила и
замазки се използва пясък,
който предприемачът купува от кариерите около
София, а след това го суши в 2 сушилни. Собствениците на компанията
обаче решават, че ще е
много по-лесно и евтино,

инсталацията да има 40%
натоварване. Заради кризата и спада в строителството, а оттам и в търсенето на
пясък, инсталацията работи
с 25% от капацитета си.
„Трябваше да възвърнем
инвестицията за около 7
години, но сега в тази ситуация това може да отнеме
дори и 20”, казва Димитров.
С около 80% спадат продажбите на компанията на
мазилки и лепила. При латексите и боите резултатите
се запазват сравнително
добри.

▶Премиерът Бойко Борисов присъства на официалното откриване на инсталацията на "Денеб" АД в с. Равно поле, Софийско

Според Димитров новият
продукт, който произвеждат от миналата година - т.
нар. венецианска мазилка,
има бъдеще и от компанията ще фокусират усилията си именно върху нея.
„Вече сме вложили около
7 години в проучвания и
разработки. Ще видим какви иновации е възможно да
се финансират чрез европейските фондове”, казва
Димитров. Той вярва, че
сега кандидатстването и
получаването на субсидии
ще бъде доста по-лесно
и облекчено, най-малкото
защото и администрацията,
и фирмите имат проектен
опит.
Дарина Черкезова
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22 Данъци и счетоводство

Как се осчетоводяват разхо

1
Ситуация:

Фирма има сключен договор с италианска фирма за
изработка на продукция
на ишлеме. Италианската фирма е предоставила
необходимите машини и
регулярно снабдява българската фирма с необходимите материали за
изработка на продукцията. В договора, сключен между двете фирми,
е договорено задължение
да се подсигури престоят
(по-конкретно жилищните
нужди) на представител
на италианската фирма,
който ще извършва текущ
контрол върху качеството
и изпълнението на поръчките.

Казуси:

1

Има ли предприятието право на данъчен
кредит по фактурите за
наето жилище на италианския представител при
положение, че това е вменено както по договор и е
за сметка на българското
дружество. Необходимо
ли е прилагането на разпоредбите на чл. 9, ал. 3
от ЗДДС?

2

Счита ли се направеният разход за наем
като свързан с дейността
на фирмата, или с него
трябва да се преобразува
счетоводният финансов
резултат за годината?
Решения:

На основание чл. 12, ал.
1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на
стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато
е извършена от данъчно
задължено лице по този
закон и е с място на изпълнение на територията
на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от
данъчно задължено лице,
освен в случаите, в които
този закон предвижда друго. Съгласно чл. 2, т. 1 от
ЗДДС с данък върху добавената стойност се облага
всяка възмездна облагаема
доставка на услуга.
Съгласно чл. 9, ал. 3 от
ЗДДС за възмездна доставка на услуга се смята
и:

1

предоставянето на
услуга за личните
нужди на данъчно задълженото физическо лице,
на собственика, на работниците и служителите
или на трети лица, при

извършването на която се
използва стока, при производството, вноса или
придобиването на която
е приспаднат изцяло или
частично данъчен кредит;

2

безвъзмездното предоставяне на услуга
за лични нужди на данъчно задълженото физическо
лице, на собственика, на
работниците и служителите или на трети лица.
За възмездна доставка на
услуга (т.е. като облагаема
доставка или като доставка, за която следва да се
начисли ДДС) следва да
се счита и предоставянето
на услугата по престой на
италианския представител. Това данъчно третиране на доставката ще е
налице, когато тази услуга
не се префактурира нито
на италианския представител, нито на италианското дружество. По отношение на правото на приспадане на данъчен кредит
по получената услуга във
връзка с престоя на италианския представител в
този случай няма да бъде
ограничено по чл. 70, ал.
1, т. 2 от ЗДДС. Този извод
се налага от твърденията,
че тази получена услуга
за българското дружество
е свързана с икономическата му дейност, както и
това, че същата не е предназначена за безвъзмездни
доставки (получената услуга се използва за доставка, която е приравнена
на облагаема за целите на
ДДС).
Признаването на разходи за данъчни цели се
извършва въз основа на
общите изисквания на
счетоводното законодателство и специфичните
регламенти на ЗКПО.
Съгласно чл. 13, ал. 1 от
Закона за счетоводството
(ЗСч) активите, собственият капитал, пасивите,
приходите и разходите се
оценяват и записват при
тяхното придобиване или
възникване по историческата им цена или друга цена в съответствие с
приложимите счетоводни
стандарти.
От гледна точка на Общите разпоредби на Националните стандарти за
финансови отчети за малки и средни предприятия
„разход” е намаляването
на икономическата изгода през отчетния период
под формата на извеждане извън предприятието
или намаляване на активите, или увеличаване на
пасивите, което води до
намаляване на собствения капитал, отделно от
това, което подлежи на
разпределяне между собствениците на капитала,
и преоценката, отразена в
собствения капитал.
При осъществяване на
стопанската си дейност
друже ството може да
встъпва в различни по вид
правоотношения. Какви
ще бъдат те, ще зависи
единствено от волята на

страните в тези правоотношения. В случай, че
дружеството сключи договор за наем с фирма
наемодател за ползване
на имот, за дружеството
ще са налице разходи за
наем (външни услуги). За
отчитане на разходите за
наем следва да е налице
договор за наем, оформен
съгласно изискванията на
Закона за задълженията и
договорите и да са издадени документи, оформени
и отчетени съгласно изискванията на Закона за
счетоводството и чл. 10
от ЗКПО. В случай, че не
са спазени изискванията
на чл. 10 от ЗКПО, счетоводните разходи, които не
са документално обосновани, не се признават за
данъчни цели на основание чл. 26, т. 2 от същия
закон.
За да бъде признат
разход за данъчни цели,
ЗКПО поставя допълнителни изисквания като:
извършването му да е пряко свързано и да обслужва
стопанската дейност на
данъчно задълженото лице; разходът да не представлява „скрито разпределение на печалбата” по
смисъла на § 1, т. 5 от ДР
на ЗКПО; разходът да не
е отчетен при хипотезите
за отклонение от данъчно
облагане по реда на раздел IV от Глава първа на
ЗКПО.
На основание чл. 77,
ал. 1 от ЗКПО разходите,
отчетени в нарушение на
счетоводното законодателство, не се признават
за данъчни цели в годината на счетоводното им
отчитане.
Следователно за да бъде
признат разходът за данъчни цели, следва да бъдат
спазени изискванията на
Закона за счетоводството
и приложимите счетоводни стандарти (НСФОМСП
или МСФО).
Разходите за наем, извършени във връзка с
престоя на представител
на италианската фирма,
участвали при формирането на счетоводния финансов резултат на дружеството, ще бъдат данъчно
признати по реда и при
условията на ЗКПО, ако
са свързани с дейността
на предприятието и са
документално обосновани
съобразно изискванията
на ЗКП.

Кои заеми се попълват
в годишната
данъчна декларация

?

Кои заеми се декларират в годишната данъчна декларация?

Отговор:

Съгласно чл. 50, ал. 1,
т. 5 от ЗДДФЛ местните
физически лица подават
годишна данъчна декларация за предоставени/
получени парични заеми,
както следва:
а) непогасената част от
предоставените парични
заеми през данъчната година, ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв.;
б) непогасените към
края на данъчната година
остатъци от предоставени през същата и през
предходните пет данъчни
години парични заеми,
ако размерът на тези ос-

татъци общо надхвърля
40 000 лв.;
в) непогасената част от
получените парични заеми през данъчната година, ако размерът им общо
надхвърля 10 000 лв., с
изключение на получените кредити, предоставени
от кредитни институции
по смисъла на Закона за
кредитните институции;
г) непогасените към
края на данъчната година остатъци от получени през същата и през
предходните пет данъчни
години парични заеми, с
изключение на получените кредити, предоставени

от кредитни институции
по смисъла на Закона за
кредитните институции,
ако размерът на тези остатъци общо надхвърля
40 000 лв.

?

Част от дейността на дружеството е транспорт към страни членки
на Европейския съюз. Във
връзка със зареждане на
гориво в тези страни се
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дите по договор за наем
издават фактури от различни бензиностанции с
посочен ДДС на отделен
ред, както и фактури с
обща стойност без посочен ДДС. Има ли право
дружеството на данъчен
кредит? В случай, че такова право не е налице, как
се извършва корекция за
периоди, за които са подадени справки декларации
и е упражнено правото на
данъчен кредит?

Отговор:

За да възникне право на
приспадане на данъчен
кредит във връзка с по-

лучени стоки и услуги,
е необходимо да са изпълнени изискванията на
чл. 68 и чл. 69 от ЗДДС.
Данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрираното лице има
право да приспадне от
данъчните си задължения
по този закон за получени
от него стоки или услуги
по облагаема доставка.
Правото на приспадане на
данъчен кредит възниква,
когато подлежащият на
приспадане данък стане
изискуем.
В чл. 71 от ЗДДС са
предвидени условията за
упражняване на правото

на приспадане на данъчен
кредит. По смисъла на чл.
71, т. 1 от ЗДДС лицето
упражнява правото си на
приспадане на данъчен
кредит, когато притежава
данъчен документ, съставен в съответствие с
изискванията на чл. 114 и
115, в който данъкът е посочен на отделен ред - по
отношение на доставки на
стоки или услуги, по които лицето е получател.
Съгласно чл. 113, ал. 1
от ЗДДС всяко данъчно
задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде
фактура за извършената
от него доставка на сто-

ка или услуга или при
получаване на авансово
плащане преди това освен
в случаите, когато доставката се документира
с протокол по чл. 117. В
чл. 114, ал. 1 от закона
са посочени реквизитите,
които фактурите следва
да съдържат. Правото на
приспадане на данъчен
кредит възниква при условията, предвидени в чл.
68-72 на ЗДДС.
Едно от изискванията в
чл. 114, ал. 1, т. 5 от ЗДДС
към фактура, по която може да се упражни данъчен
кредит, е в същата да е посочен идентификационен

номер по чл. 94, ал. 2 на
доставчика. По смисъла на
този член с вписването в
регистъра лицата получават
идентификационен номер
за целите на ДДС, пред
който е поставен знакът
„BG”.
Когато фактурите не са
издадени от доставчик с
български ДДС номер,
право на приспадане на
данъчен кредит не може
да се упражни. Това е така, тъй като съгласно чл.
69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС,
когато стоките и услугите се използват за целите
на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има
право да приспадне данъка
за стоките или услугите,
които доставчикът - регистрирано по този закон
лице, му е доставил или
предстои да му достави.

Предварителната
фактура може ли да
послужи за данъчно

2
приключване

Ситуация

Българско дружество е
сключило договор със земеделец от Гърция, по силата на който той следва да
ожъне 2570 дка пшеница.
Договорено е, че след като извърши възложената
услуга, той ще издаде фактура, след което ще бъде
извършено плащането.
Във връзка със сделката е
издаден документ на гръцки език, който съгласно
извършения превод представлява „предварителна
фактура”.

Казуси:
Притежава ли документът изисканата от закона
форма и реквизити и може
ли да послужи за валидно
осчетоводяване и данъчно
приключване на извършената операция?
Решения:

В чл. 4, ал. 3 от Закона за
счетоводството е регламентирано, че предприятията осъществяват счетоводството на основата
на документалната обоснованост на стопанските
операции и факти, като

спазват изискванията за
съставянето на документите съгласно действащото законодателство.
Изискванията към реквизитите на първичния
счетоводен документ са
подробно регламентирани
в чл. 7 от Закона за счетоводството. Този закон има
териториален обхват на
действие и неговите разпоредби са задължителни
в случаите, в които съставител на документите са
български предприятия.
Предвид спецификата
при извършване на търговски сделки с чуждестранни контрагенти счетоводният принцип за документална обоснованост
(наличието на първичен
счетоводен документ) има
особено проявление.
Това се налага от факта, че
към получените документи
от чужбина не може да се
прилагат изискванията към
задължителните реквизити,
визирани в чл. 7 от Закона за счетоводството. Това
обаче не отменя необходимостта от наличието на първичен документ, доказващ
ползването на съответната
услуга, който да съдържа
достатъчно информация за
наименованието на документа, идентификатори на
фирмата, съставител на документа, предмета на сделката, количество, единична
цена, обща стойност и др.
и отразяващ вярно стопанската операция. Съгласно
чл. 3, ал. 2 от Закона за
счетоводството всички счетоводни документи, които
постъпват в предприятието
на чужд език, се придружават с превод на български
език на съдържанието на
отразените в тях стопански
операции.
За данъчни цели признаването на разходите се основава на документалната
им обоснованост.
Понятието „документална обоснованост” е дефинирано в чл. 10 от ЗКПО.
По силата на ал. 1 от същата правна норма счетоводен разход се признава
за данъчни цели, когато е
документално обоснован
чрез първичен счетоводен
документ по смисъла на
Закона за счетоводството,
отразяващ вярно стопанската операция. В сила от
1.01.2007 г., съгласно чл. 10,
ал. 2 от ЗКПО документална обоснованост на стопанската операция е налице и
при условие, че липсващата
информация по Закона за
счетоводството може да се
подкрепи с други документи, които я удостоверяват.
Счетоводни разходи, които не са документално
обосновани, не се признават за данъчни цели
и с тях се извършва увеличение на счетоводния
финансов резултат по реда
на чл. 26, т. 2 от ЗКПО.
Материалите са подготвени от "Рконсулт" ЕООД

Консултантите са готови да
отговарят на читателски въпроси
на radonov@gmail.com
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Престъпно
изкуство

▶ Галерия 1908

Градските графити все
по-често висят по стените на
офис сгради или в домовете на
богати бизнесмени
“Не съм съгласен аукционните къщи да продават улично
изкуство - не е демократично, възхвалява алчността и
аз не получавам нито стотинка от тези пари”, пише в
сайта си царят на графитите
- полуанонимният британски
артист Банкси, чиито творби
се появяват неочаквано по
улиците в цял свят. Какъв
е проблемът? Пазарът не е
съгласен с него. Купувачите
и инвеститорите в изкуство
не желаят уличното изкуство
да остане на улицата.
Кратък миг

Графитите са изкуство, което обаче е сурово и мимолетно. Сурово, защото е създадено нелегално на обществени места. Мимолетно,
защото продължителността

на съществуването му, което е зависимо от външни
влияния, е ограничена.
В исторически план графитите възникват като нелегално движение, родено
от хип-хоп ритъма на гето
кварталите в Ню Йорк през
70-те години на миналия век.
Те бързо се разпространяват
далеч отвъд нюйоркските
квартали.
Нарастваща
популярност

Но защо тази често противоречива форма на изкуство стана толкова популярна през последните
години? Градското изкуство си играе с въображението на хората. Доказателството: километрични
опашки пред изложбата

на Банкси в Музея в Бристол и изложбата “Улично
изкуство” на музея “Тейт
Модърн” в Лондон. Проекти като тези изникват
на най-различни места по
целия свят, а само преди
десет години биха били
невъзможни.
Рекордът за най-скъпо
продаден графит е именно на Банкси. Преди две
години аукционната къща
“Сотбис” продаде негов
графит за 323 хил. GBP.
Тези творби се харесват
на млади инвестиционни
банкери от лондонското Сити и на мениджъри на хедж
фондове, които на практика
са движещата сила на този
пазар, казва Ралф Тейлър от
“Сотбис”.
Теодора Мусева

Българската следа на улицата
Графитите
не са
продукт, а път
към истината
вътре в нас

Графити артист

равъпрос: “Кога животът се
превърна в продукт? Тогава
и графитите го последваха.
Търсене има от момента, в
който се появиха.”
Има ли цена

▶ Политици са герои в графитите на Ернесто
Насимо. Този с образа на Ахмед Доган може да бъде
видян в София на бул. "България" след Макдоналдс

Банкси е много популярен
по света, но така и не е ясно
точно кой стои зад това име.
Може би това е и причината
за интереса към неговите
“творби”. Много популярен
сред художниците на улицата е и един българин, който
доскоро работеше в Канада
и Северна Америка. Той е
Ернесто Насимо. Едно от
големите имена на ърбан културата по света. По графитите го запалва приятел още

през 1995 г., когато той за
пръв път изпитва тръпката
да рисува под напрежение
на улицата в 2 часа през
нощта. Той от години работи
и се издържа от рисуване на
графити в къщи и външни
пространства.
“Кога графитите се превърнаха в продукт?”, питам Насимо, чиято изложба
V.I.T.R.I.O.L.* беше открита
вчера в столичната Галерия
1908. Отвръща ми с конт-

На въпрос за цената на творбите Насимо отговаря уклончивo: “Цената е различна
и зависи от клиента. Ако е
частен клиент, е една, ако е за
голяма компания, може и 100
хил. лв. да стигне. Графитите
струват много пари за хората,
които ги ценят. В световен
мащаб уличното изкуство е
едно от най-ценените изкуства, защото то е и за масите,
и за елита. Докато голяма
част от модерното изкуство
е трудно разбираемо, графитите са изкуство, освободено
от предразсъдъци и излишни
догми. Това е изкуство на
свободните хора с директни
и ясни послания."
Купувачите

Кой купува графити в България, как въобще се продават
те? Насимо разказва, че рисувал за всякакви хора: “Работил съм за големи фирми,
рисувал съм в спалните на
попфолк певици. Имам ку-

пувачи на 15 години с богати
родители и такива на 60.”
На всички въпроси, свързани с финансовата страна
на изкуството му и цената на
графитите, Насимо отговаряше неохотно. Той
обаче видимо се
оживи на въпроса за посланието на изложбата му.
“Трябва да
разберете, че
ние не гоним
комерса. Целта ми е хората в 
България да се събудят.
Искам да ги накарам да се
замислят кои са истинските
стойности. Не стойности в
смисъла на курса на еврото
и индекса Nasdaq, а вечните
истини. Трябва да се върнем
към думите, които са загубили стойността си - думи
като честност, морал”, ми
отговаря той.
Дали е допустимо да се
продава изкуство, произлязло от улиците, които са го
вдъхновили, е все още тема
на дебат. Независимо от това градското изкуство обаче
се продава, а търсенето на
графити расте. Изложбата
на Насимо е доказателство
за това. На практика чрез
пренасянето на образите от
улицата на платното градските артисти създават трайно наследство, без да правят
компромиси с жизнеността
на изкуството си. Това е
и причината точно тези
творби сега да завладяват
пазара.

▶ Иван Костов
може да бъде
видян в с.
Почивка

