тема на деня ▶ 4 - 5

Новини ▶ 6
Николай Младенов:

Много дим
за нищо?

Късаме
връзката между
дипломацията и
бившата ДС

Четвъртък

26 май 2011, брой 97 (5157)

Изригването на Гримсвьотн събуди страхове от повтаряне
на миналогодишната транспортна криза, но и предизвика
спорове за адекватността на предпазните мерки

USD/BGN: 1.39017

EUR/USD: 1.40690

Sofix: 432.94

BG40: 131.00

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

+1.19%

-1.18%

Бургаски
вечери

-0.87%

-1.06%

цена 1.50 лева

42% от “Петрол” АД се озоваха в ръцете
на публично неизвестната компания "Вянд
ойл" ООД. Общи приятели, общ интерес към
спорта и роднински отношения водят към
Бургас и свързват купувачите едновременно и
с “Лукойл”, и със собственика на половината
“Петрол” Митко Събев ▶ 11

новини ▶ 7

ВЕИ
инвеститори ще
съдят държавата
за провалени
проекти

интервю ▶ 8 -9

Американска
компания има
интерес към
концесията на
летище София

Технологии ▶ 19

▶ Борислав Стефанов, изпълнителен директор на
Българската агенция за инвестиции

Пазарът
оцени
„руския
Google” на
8 млрд. USD
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Мнения

Печеливш
Джорджо Армани

Губещ
Цветана Пиронкова

Италианската модна къща Armani е отбелязала ръст на приходите си от 604 млн. EUR през 2009 г. до 1.59 млрд. EUR за 2010
г. Продажбите са се повишили преди всичко в Азия и Китай,
където са отбелязали ръст от 36%. Според собственика и главен дизайнер на модната къща Джорджо Армани базираната в
Милано компания няма да бъде листната на борсата подобно
на друга марка - Prada.

Българската тенисистка Цветана Пиронкова отпадна
от Откритото първенство на Франция “Ролан Гарос”,
след като загуби с 4:6, 2:6 от Хисела Дулко (Аржентина).
Така Пиронкова не успя да се класира за третия кръг на
турнира за първи път в кариерата си. Все пак за достигането си до втория кръг тя си осигури 100 точки за световната ранглиста.

Коментар

▶ По темата “Проповядването на омраза не е
просто хулиганство”:
▶ Осъждам постъпката на
партия “Атака” и нейния водач Сидеров.Това е просто
непростимо - да се пречи на
съвсем нормална петъчна
молитва на хора, които
мирно посещават храма си.
Срамувайте се, българи, че
Сидеров е също българин.
Сузан Зечири

Пари все пак има,
въпросът е в приоритетите
Мария Веромирова
maria.veromirova@pari.bg

▶ Членовете 162 и 163 са пределно ясни, но приложени
към “Атака”, ще й увеличат
чуваемостта и желаната
ЗНАЧИМОСТ.
Чета
Новини ▶ 6
Проектозаконът за конфискация
на имущество:

С повече гаранции
срещу злоупотреби,
но и с едно наум

Сряда

25 май 2011, брой 96 (5156)

Новини ▶ 2, 4

Разпалването на омраза
не е просто хулиганство
Прокуратурата образува дела за хулиганство и допусна, че може да разследва
представители на “Атака” и лидера й Волен Сидеров за разпалване на омраза

USD/BGN: 1.37377

EUR/USD: 1.42370

Sofix: 436.73

BG40: 132.41

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

+0.20%

-0.20%

-0.11%

+0.48%

цена 1.50 лева

Голямото писане
Ежегодната промяна на кодовете на длъжностите изправя
фирмите пред избора или да се занимават за кратко само с това,
или да бъдат глобени ▶ 8-9

Свят ▶ 10

Исландски
вулкан
отново
изплаши
Европа

Компании ▶ 12-13

Онлайн
магазините
изоставят
търговете

Компании и пазари ▶ 14

Консолидацията
на банките в
България трябва
да продължи

▶ Васко Райчев,
председател на “Делойт България”
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1

Облакът вулканична
пепел от Исландия
достигна Швеция.
Само вчера в Западна
Европа са били отменени
около 500 полета заради
изригналия вулкан.

2

Трезор на Райфайзенбанк в столичния
квартал “Люлин” 6 е
бил разбит. Трезорът не е имал физическа
охрана, а само система за
видеонаблюдение. Вратата,
водеща към помещението с
ценностите, е била срязана.

3

Philips България
официално обяви
придобиването на
Saeco за българския
пазар. Saeco е един от лидерите в производството на
еспресо машини в световен
мащаб. На българския пазар
ще се предлага пълната
гама продукти с марката
Philips Saeco.
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Министерс
твото на
правосъдието раздаде бонуси
на ръководството
и чиновниците, пряко заети с
Търговския регистър. Пари за
функционирането
на регистъра обаче
липсват

▶Членовете на политическия кабинет на министъра на правосъдието Маргарита Попова са получили
бонуси за добра работа по Търговския регистър 
Снимка емилия костадинова

Чиновниците, министърът
и неговите заместници в
Министерството на правосъдието са си раздали рекордни
бонуси за добра работа по
Търговския регистър. Това
съобщи вчера в. “Сега”, като
цитира информация, получена
по Закона за достъп до обществената информация. Три
месеца 47 служители са били
стимулирани допълнително и
материално.
Рекордните 140% от средната заплата са си раздали
през март членовете на
политическия кабинет - министър Маргарита Попова,
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Христо Ангелов, началникът
на кабинета, парламентарният секретар и говорителят.
Мотивът - Законът за Търговския регистър предвижда
част от приходите от него
да се използват за бонуси
на ръководството и служителите, пряко ангажирани с
подпомагане на дейностите
на регистъра. Или по-точно
неговата БЕЗдейност.
И ако всичко описано дотук
все още изглежда нормално
и законно, идва ред на малко
предистория. От месеци
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опитите за достъп до Търговския регистър завършват в
преобладаващата си част със
съобщение Service unavailable.
Причините - системната липса
на инвестиции от страна на
Агенцията по вписванията, довела до запълване на
капацитета на сървърите,
невъзможност на системата да
функционира, да обработва и
да съхранява данни и заявки.
И в крайна сметка - реална
опасност регистърът да спре
напълно. Липсата на пари е
логично и удобно оправдание
на правосъдното министерство и агенцията за проблемите с регистъра.

В същия този закон за
регистъра обаче, в който
законово са уредени бонусите на служителите, е
записано и друго. В Глава 5
на нормативния документ
са посочени принципите на
самофинансиране, според
които 25% от приходите на
регистъра трябва да отиват
за материална база, развитие
на услугите и т. н. Пари,
изглежда, има, въпросът остава в приоритетите. Докато
първостепенният приоритет
са бонусите на служителите,
нормално функциониращ
регистър и пари за него няма
да има.
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Число на деня

Прокуратурата
започна разследване
за насаждане на
етническа омраза срещу
неизвестен извършител

229

Николай Кокинов

▶ хил. лв. е чистата печалба за 2010 г. на “Водоснабдяване и канализация” - Варна

▶ Подробности четете на стр. 9.

Гост - коментатор

Важно или
маловажно?

Отново банков обир

Георги Ангелов,
ikonomika.org

Един инвеститор в
телекомуникации
има поне
толкова полезност за
икономиката като един
инвеститор в индустрия

Почти всеки ден някой представител на правителството (например от министерства като МРРБ или
МИЕТ) ни убеждава колко хубаво нещо е енергийната
ефективност. С други думи, хубаво нещо е да се санират блокове, да се поставя изолация, да се повишава
качеството на сградите.
Обаче също така почти всеки ден от правителството
ни убеждават, че чуждите инвестиции в строителство
и недвижими имоти не са нещо добро. Тези отрасли не са експортни и не носят добавена стойност, е
тезата. Уж е хубаво да има нови или санирани сгради
с по-високо качество и енергийна ефективност, но
всъщност не било толкова хубаво, защото нямало
смисъл. Не може да са верни и двете.
Още повече че инвестиция в строителството означава покупка на кранове, багери, валяци, камиони
и всякаква друга техника за отрасъла. А без такава
техника не може да се реализират никакви обекти нито пътища, нито магистрали, нито ВиК, нито друга
инфраструктура. Ако се твърди, че инфраструктурата
е важна за икономиката, значи и инвестициите в строителния сектор, които правят възможно развитието на
инфраструктурата, също са важни.
Между другото, при инфраструктурата има друго неразбиране - кое е инфраструктура. Премие
рът постоянно ни обяснява колко хубаво за икономиката е да се строят пътища (“асфалт, бетон...”).
Обаче той също така често ни обяснява колко били
лоши чуждите инвеститори, които ни таксуват, и
дава за пример мобилните оператори и ЕРП-тата.
Но не му хрумва, че в нашия век комуникациите и
енергетиката са много по-важна инфраструктура от
пътищата.
Един инвеститор в телекомуникации има поне
толкова полезност за икономиката като един инвеститор в индустрия. Всъщност без модерни комуникации индустрията не може да вирее в съвременния
свят. Затова колкото имаме нужда от инвестиции в
индустрията, толкова имаме нужда и от инвестиции в
комуникации, които да разширяват качеството, конкуренцията, избора за потребителите.
А какво да кажем за туризма? Ресорният зам.министър ни убеждава, че туризмът е приоритет
и трябва да се подпомага. Което не пречи хора от
правителството да казват, че туризмът е лош пример
- преференциите за отрасъла довели до безсмислено
бетониране на морето. При ВЕИ е същото - инвестиции във вятърни и слънчеви паркове ни се представят като невероятно велико постижение, но това не
пречи тези паркове да бъдат критикувани за изключително високите си цени, които изискват огромни
субсидии.
И при услугите е така. Инвестициите там се подценяват (“това не е индустрия”), обаче всички искат
добър интернет, телефон, болници, детски градини,
бензиностанции, магазини, кина, банки, телевизии,
ресторанти, ремонти, обслужване и т. н. Ами това са
услуги - и без тях нищо друго няма да вирее.
Авторът е старши икономист в Институт “Отворено общество”

▶Трезор на “Райфайзенбанк” в квартал “Люлин” беше разбит в нощта срещу сряда. Засега няма данни какво е
откраднато. Трезорът не е имал физическа охрана, а само система за видеонаблюдение. Охраната на банката
е установила взлома, след като е отишла на работа и е подала сигнал в полицията около 8.20 ч сутринта.
Собствениците на касети ще бъдат обезщетени 
снимка боби тошев

Безработицата в страната стигна 12%
Агенцията по
заетостта обаче
отчита намаление

През първото тримесечие
на 2011 г. безработните
българи между 15 и 64 г.
са 395 500. Коефициентът
на безработица е 12.0%,
показват данните на НСИ.
В сравнение със същия
период на 2010 г. хората
без препитание са се увеличили с 54 500 души, а
коефициентът на безработицата - с 1.8 пункта.
Данните на Агенцията
по заетостта, която брои
само регистрираните в
бюрата по труда безработни, показва противоположна тенденция. През
първото тримесечие на
миналата година безработните са били над 10%,
а през първото тримесечие на тази година броят
им пада до 9.52%.

Мъжете на пазара
на труда

Данните на НСИ показват,
че за периода януари - март
2010 г. до същия период на
тази година повече мъже
са останали без работа, отколкото жени. Безработните
младежи от 15 до 24 навършени години са 67 300, а
коефициентът на младежка
безработица достига 29.1%.
И тук процентът на мъжете
без работа е по-голям, отколкото на жените - съответно
32 и 25.1%.
Проблемните
тенденции

Другата негативна тенденция на пазара на труда е, че
продължително безработните лица се увеличават с около
46%. Така българите, които
от една и повече години нямат работа, стигат 208 400.
За разлика от трайно безработните, които се увеличават, броят на тези, които са на

Коефициент на безработица и коефициент
на продължителна безработица по тримесечия
%
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Източник: НСИ

пазара на труда по-малко от
година, намалява с 5.6%.
А каква е заетостта

Статистиката отчита още, че
коефициентът на заетост на
населението на възраст 15-64

В броя четете още

Свят ▶ 10
Кристин Лагард
призна, че влиза
в битката за шеф
на МВФ

Европари ▶ 20-21
Старозагорската
фирма “Пресков”
вече изпълни
европроекти за
над 9 млн. лв.

навършени години намалява
с 1.5 пункта в сравнение с
първото тримесечие на 2010
г. и достига 57.3%. Отново
при мъжете намалението е
по-голямо, отколкото при
жените.
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4 Новини тема на деня

Много дим
за нищо?
Изригването на Гримсвьотн
събуди страхове от повтаряне на
миналогодишната транспортна
криза, но и предизвика спорове
за адекватността на предпазните
мерки
Вчера исландският вулкан Гримсвьотн спря да
изхвърля пепел и облакът над Северна Европа
започна да се разнася, а
с него и опасенията от
повторение на пълното
блокиране на въздушния
трафик от миналата година. Това изригване на
Гримсвьотн е най-мощното от 1873 г. насам,
като пепелта се издигна
до 20 км височина и се
разнесе над северната
част на континента. Но
резултатите далеч не може да се сравнят с тези
от изригването на друг
исландски вулкан - Ейяфятлайокутл, през април
2010 г. Събуждането на
вулкана обаче породи
страхове, че ще се повтори миналогодишната
ситуация, когато небето
над Европа остана пусто за цели 6 дни, бяха
отменени около 100 хил.
полета, а авиокомпаниите претърпяха загуби за
милиарди.
Сравнението

При тазгодишното изригване беше засегнат
о с н о в н о въ зд у ш н и я т
трафик над Шотландия
и за по-кратки периоди този над части от
Скандинавия и Северна
Германия. Европейската
организация за безопасност на въздухоплаването ("Евроконтрол") отчете 500 отменени полета
във вторник и предрече
още поне 700 за вчера,
след като Германия затвори летищата в северни градове като Хамбург
и Бремен, а прогнозите
бяха облакът да достигне
Берлин и части от Полша
и Чехия. В ранния следобед обаче германските
летища възобновиха дей-

ността си. Британският
оператор ВАА заяви, че
някои полети ще останат засегнати, но очаква
работата на летищата в
Глазгоу и Единбърг да
се нормализира до края
на деня. Така голямата
част от 29 хил. полета, които се извършват
средно на ден в Европа,
останаха незасегнати, в
това число полетите от
и за София.
Спорове
за правилата

Федералната република
прилага едни от едни
от най-строгите мерки
за сигурност в Европа,
като забраната за излитане и кацане от германски летища се въвежда
при концентрация над 2
микрограма вулканична
пепел в кубически метър въздух. Германия
се опитва да наложи
тези изисквания и на
преговорите за налагането на единен стандарт
от европейските регулатори. След миналогодишната криза беше
създаден специален орган към "Евроконтрол" European Aviation Crisis
Coordination Cell, който да изработи общи
правила, но дейността
му беше възобновена
едва в началото на тази
седмица заради новото
изригване.
Съпротивата

Още от миналата година
обаче много от авиопревозвачите се обявяват
против ограниченията,
които според тях са излишно строги и носят
ненужни загуби. Тази
година първи знамето
на съпротивата развяха
от ирландската компания

Ryanair, един от най-големите нискотарифни
превозвачи в Европа.
Във вторник самолет
на компанията премина
през район, определен от
шотландската служба за
управление на полетите
като "червена зона" с
висока концентрация на
вулканична пепел, като
демонстрация, че няма
опасност за самолетите. "Нямаше видим облак от вулканична пепел
или каквото и да било
друго наличие на такава пепел. Огледът след
приземяването също не
откри пепел по фюзелажа, крилата и двигателите. Полетът за проверка
потвърди, че "червената
зона" над Шотландия не
съществува", заявяват
от компанията. Ръководителят на операциите
в "Евроконтрол" обаче
коментира, че пепелта в
атмосферата представлява "съвсем реален риск"
за безопасността на самолетите.
Генералната дирекция
на гражданската авиация
на Франция от своя страна съобщи вчера, че въздушното пространство
на страната няма да бъде
затворено заради облака
от Гримсвьотн. "Според
мен на ниска височина
няма никакъв проблем
нито днес, нито утре,
нито вдругиден", заявява
началникът на дирекцията Патрик Гандил.
"Всички наши летища
ще останат отворени",
допълни той и увери, че
срещата на високо равнище на Г-8, насрочена
за четвъртък и петък в
Довил, в северозападната част на Франция, няма
да бъде засегната.
Филип Буров

Ейяфятлайокутл донесе загуби за милиарди и нови
видове застраховки
▶ Над 7 млн. души са
пътниците, които не
са могли да летят по
разписание в резултат
на миналогодишното
изригване на вулкана
Ейяфятлайокутл. Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие (ОИСР) изчислява общите загуби за
световната икономика на над 770 млрд. EUR
(1.1 трлн. USD). По данни
на Европейската комисия само загубите от
директното влияние на
вулкана са за 4.7 млрд.
EUR. Членуващите в
Асоциацията на европейските авиолинии 31
авиокомпании отчитат

загуби за над 735 млн.
USD, които след това
не са успели да покрият.
Само германският концерн Lufthansa пресмята
загубите си на около 200
млн. EUR. Не бяха оправдани очакванията на
авиокомпаниите част
от загубите да се покрият от държавата. Нискотарифният превозвач Ryanair пък реши да
въведе нова такса от 2
EUR за покриване на разходите при подобни бедствия.
▶ Изригванията на
исландските вулкани
обаче имат и положителни последици. Една
от тях е, че покрай

транспортните кризи
се активизират разговорите по планирания
още преди десетилетия
проект "Единно европейско небе", който предвижда обединяването на
системите за въздушен
контрол на страните
в ЕС. Осъществяването на проекта трябва
да доведе до съкращаване на времето на полетите, намаляване на
закъсненията, разходите за гориво и отделяните въглеродни емисии.
Някои застрахователни
компании пък започнаха
да предлагат на авиопревозвачите полици срещу
изригване на вулкан.
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тема на деня Новини 5
Облаците "приземяват" държавници и заплашват финала на Шампионската лига
▶ Разстройването на въздушния трафик, причинено
от облаците вулканична
пепел, променя графиците не само на редовните
пътници. За да не се окаже
заложник на облака, президентът на САЩ Барак
Обама съкрати посещението в Ирландия, където
освен официалните срещи
посети и родното село на

прапрапрадядо си по майчина линия. Президентът
отлетя ден по-рано от
предвиденото за Великобритания, като му предстоят още пътувания
до Франция и Полша. При
миналогодишното блокиране на въздушният трафик се наложи германският
канцлер Ангела Меркел да
пропътува половин Европа

с автобус, за да се прибере
в Берлин. Тази година обаче
Меркел не остави вулкана
да я уплаши и реши да лети
до срещата на Г-8 в Довил,
Франция.
▶ Футболистите от "Барселона" също решиха да
се подсигурят срещу вулкана и отпътуваха още
във вторник за Лондон,
където в събота ще изля-

зат срещу "Манчестър
Юнайтед" на финала на
Шампионската лига. Отборът има лоши спомени от
миналата година, когато
заради изригването на
Ейяфятлайокутл трябваше да пътува до Италия
с автобус, където загуби
с 1:3 от "Интер" на полуфинал от Шампионската
лига. Старши треньорът

на "Барселона" Хосеп Гуардиола изрази опасения, че
ако ситуацията се влоши,
феновете на каталунците
няма да могат да пристигнат навреме за мача. "Не
може феновете да пътуват с лодки. Очаква се 10-12
хил. наши привърженици да
пътуват със самолети, но
да видим какво ще стане",
коментира той.

Затворени летища, засегнати дестинации

Норвегия
Исландия

Дания

Великобритания

Исландия
Рейкявик

Швеция

Германия
Хамбург.
Бремен,
Берлин

Германия

Дания

Норвегия

Копенхаген

Осло

Великобритания
Нюкасъл, Глазгоу,
Абърдийн, Единбърг

Швеция
Стокхолм,
Гьотеборг
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6 Новини У нас

Николай Младенов:

Късаме връзката между
дипломацията и бившата ДС
С промените в Закона за дипломатическата служба хора с агентурно
минало няма да могат да заемат висши постове, но в същото време
няма да има и уволнения
“Хора с агентурно минало
вече няма да могат да бъдат
назначавани на посланически и други висши постове.
Така най-после и ние, почти
последни в Европа, ще направим нещо, което други
направиха преди двадесет
години - ще късаме връзката между дипломацията
и бившата Държавна сигурност.” Така коментира
външният министър Николай Младенов промените в
Закона за дипломатическата
служба, които бяха одобрени вчера от Министерския
съвет.
Въпреки законовите промени обаче посланиците
с агентурно минало ще
останат на постовете си.
През декември миналата
година комисията по досиетата разкри, че над 30 от
действащите сега български посланици са с досиета
на ДС, което предизвика
възмущението на редица
европейски държави. Техният мандат обаче може да
бъде прекратен единствено
с указ на президента Георги
Първанов, който обаче вече
половин година отказва да
ги отзове, а и новият закон
няма да го задължи.
Без уволнения

“Промените в закона не
целят да принудят някого
да направи нещо. Но аз смятам, че волята на Народното събрание е задължителна
за всички нас и трябва да се
съобразяваме с нея”, каза
Младенов по този повод.
Той уточни, че последният
разговор с Първанов по темата е воден преди месеци.
Останалите служители с
агентурно минало, които
заемат консулски и други
високи постове и за чието
отстраняване не се изисква
указ от президента, няма да
бъдат уволнени, а преназначени на други постове.

Може би последни в
Европа и с двадесет години
закъснение най-после ще скъсаме
връзката между дипломацията и
бившите служби за сигурност
Целта на този законопроект
е да открие пътя за
модернизацията както на
кариерното развитие на
дипломатите, така и на вземането
на решения и изработването на
външната политика

Николай Младенов,

министър на външните работи

снимки марина ангелова

Тринадесет от тях вече бяха
отзовани. “Законът не ограничава правото на труд на
никого. Правилно е тези
хора да бъдат преназначени
на други постове във външното министерство”, каза
Младенов.
След проведените конкурси номинациите за девет
нови назначения вече са
одобрени от Министерския
съвет и предстои да бъдат
гласувани и в Народното
събрание.
С по-търговски
поглед

Извън частта, която гаран-

тира, че занапред дипломацията ни ще бъде чиста от
кадри на бившата Държавна сигурност, промените в
закона също така ще позволят преструктуриране в
министерството. Целта е
да се създаде модерна, потърговски и икономически
ориентирана дипломация,
каза Младенов. Той обясни,
че в модерния свят вече е
практика дипломацията да
не представлява и защитава
само общите за страната
национални интереси, но
също така и тези на отделни български граждани
и български компании в

чужбина. “Практика е и аз
виждам как други държави имат икономически активна външна политика, с
която подкрепят свои компании в чужбина. Време
е и ние да започнем да го
правим”, обясни Младенов. Затова и номинираните за нови консули са хора
с икономически профил,
които могат да стимулират
бизнеса, обясни той.

Културните
дейци
са нашите
най-добри
дипломати,
впрочем те не ни
и останаха други

Туризъм
Ръст на визите
за летния сезон

Георги Първанов,
президент на България, в свое
обръщение по случай 24 май

Структурни
промени

Новият проектозакон също така позволява и самата администрация да

▶ Допълнителни служители ще бъдат командировани в няколко български
дипломатически представителства преди летния
сезон, за да помогнат за
по-бързата обработка на
туристическите визи,
съобщи министър Младенов. Той обясни, че очакваме безпрецедентно силен
летен сезон, с много голям

бъде преструктурирана
по модела на генералните
дирекции. Те са и финансово по-ефективни, и с
по-малка йерархия. Ще се
създадат и възможности
за назначаване на външни
за системата специалисти. “Досега специалистите трябваше да бъдат
вътрешни за системата.
Тоест човек може да е
свръхексперт, но ако искаме да е такъв във Външно,
той трябваше да тръгне от
най-ниската позиция и да
извърви пътя нагоре. Сега
ще бъде възможно те да
бъдат назначавани напра-

во на нужните позиции”,
обясни промяната външният министър.
Промените също така
създават възможности и
за по-кратки мандати - за
тежките локации като Кабул например, за т. нар.
дистанционни посланици
и дори създаване на общи
задгранични представителства с други държави.
“Кризата може да има и
добра страна и тя е, че
кара човека да бъде гъвкав
и да открива нови начини
за оптимизация”, обобщи
Младенов.

ръст на туристите, за
което говори големият
ръст на исканията за визи
към България.
▶ Всички консулства отбелязват най-малко 50%
ръст на постъпилите
искания за туристически визи, като най-голям
е този в Одеса - 115%, но
също така претрупани с
работа били представителствата ни в Русия,
Беларус, Кувейт, балканските държави и страни
от Близкия изток.
▶ Ако миналата година

сме имали летен сезон с
около 600 хил. ваканционни туристи, тази година очакваме поне 800 хил.
души. А кой знае, може би
ще достигнем и милион,
ако работим добре, ако
покажем, че сме усърдни,
дружелюбни и най-вече
толерантни домакини,
каза Младенов, намеквайки вероятно за нападението на привърженици на
партия “Атака” над молещите се мюсюлмани пред
храма “Баня Башъ” миналия
петък.

Ани Коджаиванова
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У нас Новини 7

ВЕИ инвеститори ще съдят
държавата за провалени проекти
Държавата ще
намали сериозно
цените на тока от
фотоволтаици, за да
удържи поскъпването
на крайната цена на
електроенергията
По-ниските с около 30%
цени за изкупуване на ток,
произведен от фотоволтаици, предизвика недоволство
от страна на инвеститорите
за пореден път. Въпреки
че преференциалните цени
не бяха окончателно обявени вчера, председателят
на Държавната комисия
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) Ангел
Семерджиев каза, че найсъществената промяна ще
е именно при мощностите, произвеждащи ток от
слънце, и тя ще е с около
30 на сто надолу. Общественото обсъждане на новите тарифи за изкупуване на електроенергия от
възобновяеми енергийни
източници (ВЕИ) предизвика интереса на много инвеститори. Повечето от тях
бяха на мнение, че новият
закон не е постигнал баланс между обществените и
бизнес интересите. Според
бизнеса новите условия не
дават достатъчно гаранции
за възвръщаемост на инвестициите.
На съд заради
провалени проекти

Инвеститори във фотоволтаични паркове казаха, че по-ниските цени за
изкупуване, комбинирани
с намалените срокове за
изкупуване на фиксирана
цена (от 25 на 20 години),
създават непредвидимост

за проектите им. По този
начин компаниите трудно
намират финансиране, а
голяма част от тези, които
са в процес на реализация,
при новите условия най-вероятно няма да бъдат завършени. Подобен е казусът на
южнокорейската компания
RES Tehnology, която е започнала изграждането на
фотоволтаичен парк край
Велико Търново. Изпълнителният директор на RES
Tehnology Юн Киу Хан заяви, че южнокорейската
банка, която е отпуснала
финансиране на проекта,
не е приела новите тарифи.
Това коренно е изменило
параметрите за реализация
на проекта и очакванията
за неговата възвръщаемост.
“При новите условия компанията няма друг изход,
освен да спре всички поръчки”, коментира изпълнителният директор. Той
каза, че ако Законът за ВЕИ
не бъде променен или тарифите не бъдат коригирани,
така че да създадат възможност за реализация на
проекта, RES Tehnology ще
съди държавата.
Проекти в мъгла

Приемането на новия Закон
за ВЕИ (ЗВЕИ) е направило инвестициите в такива
проекти още по-рискови,
заяви председателят на надзорния съвет на Българската ветроенергийна асоциация Кенет Лефковиц. По
думите му причина за това
е определянето на цените
след получаването на Акт
15 на даден проект. Гласуваният нормативен акт
предвижда цената, по която
се продава “зеленият” ток,
да се определя от обявената
от ДКЕВР цена към датата,

▶Общественото обсъждане на новите тарифи за изкупуване на “зеления” ток събра вчера внушителен брой
заинтересовани лица в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 
снимка марина ангелова

на която производителите
са получили Акт 15. Инвеститорите бяха категорични,
че без ясна представа на
какви цени ще продават
произведената от тях електроенергия, трудно биха
могли да получат пари от
кредиторите. Според председателя на Асоциацията
на производителите на екологична енергия Велизар
Киряков обявените в закона
за “преференциални” цени
всъщност не са такива. По
думите на Киряков преференциални биха били, ако
имат норма на възвръщаемост 20%, а в момента тя

Цените в
момента не са
преференциални.
Те биха били
преференциални,
ако имаха норма
на възвръщаемост
20%, а за проектите,
които се реализират
в момента, тя е 9%
Велизар Киряков,
председател на Асоциацията на
производителите на екологична
енергия

е едва 9%.
Социалната роля на
едно намаление

“Обявените в доклада на
ДКЕВР промени в цените
за изкупуване на “зелена”
енергия са най-близко до
баланса между бизнеса
и обществения интерес”,
обясни председателят на
регулатора Ангел Семерджиев. Според представители на бизнеса обаче
методологията, по която са
изчислявани новите тарифи, е неясна и непрозрачна. Семерджиев уточни, че
тарифите са пресмятани по

осреднени цени на сходни
проекти от други европейски държави.
Председателят на ДКЕВР
коментира, че именно тези
промени гарантират, че в
бъдеще тежестта на цената
на ВЕИ в крайната цена на
електроенергията ще става
все по-малка. По този начин
и цената на тока ще отразява икономически обосновани разходи за неговото
производство. Семерджиев
защити намалението на тарифите за изкупуване на
ток от фотоволтаици. По
думите му, ако цените за
изкупуване на енергия от

слънце не са били коригирани сега, в следващите 2-3
години са щели да доведат
до значително повишение
на електроенергията, особено с оглед на очакванията
за реализираните проекти.
“По наша оценка в следващите 3-4 години това щеше
да се отрази с поне 10% поскъпа електроенергия”, каза председателят на ДКЕВР.
Така с новите тарифи за
изкупуване на “зеления”
ток от 1 юли тази година
се очаква крайната цена
на електроенергията да се
повиши с около 1-1.5%.
Елина Пулчева

След приемането
на Закона за ВЕИ
инвестициите станаха
много по-рискови,
защото цената на
изкупуване се определя
след получаването на
Акт 15. Това налага
да преразгледаме
възможностите ни
за привличане на
средства
Кенет Лефковиц,
председател на надзорния съвет
на Българската ветроенергийна
асоциация
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Американска компания има
към концесията на летище
Интервю Борислав Стефанов, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции

Такива неща
като инцидента
пред джамията
не трябва да се
случват, но едно
отделно събитие няма
да промени мнението
на потенциалните
инвеститори за
политическата
стабилност или
толерантността към
религиите в страната

С прояви като инвеститорското
роудшоу може да се изгради
някакъв имидж на България навън
▶Господин Стефанов,
преди дни се върнахте
от инвеститорско
роудшоу в САЩ, какво
донесохте оттам?

- Целта на роудшоуто беше
да се популяризира България сред американските

Американски
компании
от сферата на
енергетиката,
производството
и хранителновкусовата
промишленост
участваха в
роудшоуто

инвеститори. Според официалната статистика САЩ
са в Топ 10 на инвеститорите
у нас, но въпреки това общият размер на американските
инвестиции досега не е кой
знае каква впечатляваща цифра на фона на потенциала
на американската икономика. Така че има още много,
което би могло да се направи
и като инвестиции, и като
стокообмен с България.
Като цяло в Северна Америка страната ни не е позната, инвеститорите там имат
някаква обща представа за
Източна Европа, но не точно
за България. С такива прояви
като роудшоуто може да се
изгради някакъв имидж на
България навън и хората да
разберат къде сме и какви
сме. Това не е начинът да се

достигне до някаква конкретна фирма, по-скоро идеята
беше да се обиколят колкото
може повече места за кратко
време и да се проведат срещи с различни фирми, които
имат интерес към региона
или към България.
▶Какви видове фирми
участваха в тези срещи?

- Общо четири града бяха
включени в това роудшоу
- Чикаго, Хюстън, Финикс
и Сан Франциско. В Чикаго единият фокус беше
производството. Някои от
фирмите, които участваха,
се занимават с научноизследователска дейност, имаше
фирми и от хранително-вкусовата промишленост. Като
цяло всяко събитие беше
пред около 20-30 фирми.

В Хюстън фирмите, които
участваха, бяха предимно
в областта на енергетиката,
имаше например среща с
Shevron и Exxon. Shevron
представиха проекта си какво искат да правят в България, с каква технология, на
каква площ и т. н.
В Хюстън аз имах отделна
среща с инвеститор, който
проявява интерес към концесията на летище София. Това
е канадско-американското
обединение ADC&HAS.
В него влизат оператор на
летище, летище и голям
канадски пенсионен фонд.

По време на
посещението
в САЩ канадскоамериканското
обединение
ADC&HAS
прояви интерес
към концесията
на летище София

ADC&HAS скоро са участвали и в търга за концесия
на летището в Загреб. По
време на срещата изразиха
интерес към концесията на
софийското летище и кой се
занимава с нея.
▶Инвеститори от какви
области и държави
проявяват интерес към
България?

- Тази година има много
запитвания и консултации
за България в сравнение с
миналата година, като около
10-15 фирми изпратиха свои
представители да видят на
място страната. В повечето
случаи, когато някой дойде тук, означава, че избира
между 3-4 държави от общо
десетина в началото. Като
индустрии от общо 10-12, изпратили хора тук, половината
са от сферата на аутсорсинг
услугите. Имаше няколко
проекта в сферата на промишлеността - два големи
от областта на химическата
индустрия, два в сферата на
потребителските стоки, един
от дървообработването и зе-

Тази година
има много
запитвания
от чужди
инвеститори
за България,
като около
10-15 фирми
изпратиха свои
представители да
видят на място
страната
меделието и няколко проекта
в областта на медицинския
туризъм - здравеопазване и
балнеология. Това е добър
сигнал за промяна, тъй като
тези инвестиции са доста поустойчиви и водят до обратна връзка с университетите
у нас.
По отношение на регионалната принадлежност на
тези инвеститори. Тези от
аутсорсинга са по-скоро американски фирми, от областта
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интерес
София

Визитка
Кой е Борислав
Стефанов
▶ Борислав Стефанов е
изпълнителен директор
на Българската агенция
за инвестиции от пролетта на 2010 г. Преди
това в продължение на
около половин година
беше зам. изпълнителен
директор в агенцията.
▶ Работил е в клона на
Boston Consulting Group в
Москва, където се е занимавал със стратегически
маркетинг в автомобилния сектор, телекомуникациите и потребителските стоки за Централна и Източна Европа и
Азия.
▶Преди това близо 2.5
години е в регионалния
логистичен център на
DaimlerChrysler в Дубай,
където е отговарял за
координацията в логистичната дейност на
автомобилната компания.
▶Притежава магистърска степен от Harvard
Business School със специализация в сферата на
преките чуждестранни
инвестиции и междуправителствените отношения.
▶Стефанов има и магистърска степен по международен мениджмънт от
Regents College в Лондон и
бакалавърска степен по
бизнес администрация
от Американския университет в България.

Снимка Емилия Костадинова

на промишлеността интересът е от европейски, а към
земеделието и медицинския
туризъм - от Близкия изток.
▶На какъв етап са тези
проекти?

- В повечето случаи фирмите вече са набрали предварителна статистическа информация за икономиката
и обстановката в страната.
Идвайки тук, те искат срещи с различни министри,
с представители на администрацията в съответната
община и т. н. Някои от тях
имат конкретни запитвания,
като например терен с определени характеристики,
съответно организираме посещение на мястото, където
се намира той.
▶Нападението срещу
мюсюлмани в центъра
на София от края на
миналата седмица какъв
сигнал е според вас за
чуждестранните инвеститори?

- По принцип такива неща
не трябва да се случват. Но

според мен едно отделно
събитие няма да промени
мнението на потенциалните
инвеститори за политическата стабилност или толерантността към религиите в
страната. Освен ако такива
неща не започнат да се случват прекалено често. Ако
цяла България подкрепяше
случилото се, щеше да е
много страшно. Но в случая
е ясно, че това е проява,
която по-голямата част от
обществото осъжда. Трезвомислещите бизнес хора
ще се съгласят с това.

Хулиганството пред
джамията се превърна в
религиозна вражда
Образуваното
производство
за насаждане на
омраза обаче е
срещу неизвестен
извършител
Прокуратурата образува досъдебното производство за
проповядване на омраза и
вражда на религиозна основа във връзка с нападението
на привърженици на „Атака” над мюсюлмани пред
софийската джамия „Баня
Башъ” в петък. Предмет на
разследването ще бъде и
участието на Сидеров и независимия депутат Корман
Исмаилов в предаването
на БНР на 22 май, когато
между двамата се стигна
до физическа схватка. Така
делата по случая стават четири. По-рано бяха образувани други три досъдебни
производства в районната
прокуратура - две срещу
привърженици на партия
„Атака”, но по обвинения
за хулиганство, и едно пак
срещу неизвестен извършител - за нараняванията на
депутата Деница Гаджева.
Засега обаче не може да
се говори за забрана на
„Атака”. За това трябва да
се произнесе Конституционният съд, заяви градският
прокурор на София Николай Кокинов.
Разпад в групата на
„Атака”

Вече шест дни продължава
политическото говорене по
случая. След като още по
време на празниците всички политически партии и
президентът Георги Първанов осъдиха действията
на „Атака”, вчера трима от
представителите й в парламента се разграничиха от
партията и напуснаха групата. Това са Валентин Николов, Кирил Гумнеров и
Огнян Пейчев. „За нас това

▶Вчера председателят на "Атака" Волен Сидеров се срещна с градския прокурор
Снимка Марина Ангелова
на София Николай Кокинов 			

са недопустими действия,
има си цивилизовани начини, така че да не се правят
такива екстремистки действия”, каза Николов.
В търсене
на виновника

Останалите политически
сили продължиха да търсят
виновника за случилото се.
Според ДПС и БСП отговорността за боевете пред
джамията трябва да понесе лично премиерът Бойко
Борисов и управляващата
партия ГЕРБ. Според ДПС
поведението на „Атака” и
на председателя й Волен
Сидеров не е просто национализъм, а „овластен
национализъм”. По думите на зам.-председателя на
парламентарната група на
ДПС Лютви Местан ГЕРБ
има вина за превръщането
на „Атака” в злополучен
фактор в българската политика чрез въвличането й
като коалиционен партньор.
Според сините кметът на
София Йорданка Фандъкова също трябва да понесе отговорност, тъй като е

разрешила подобна проява. Председателят на ДСБ
Иван Костов призова всеки
член на „Атака”, който е
участвал в провокацията,
да бъде освободен от ръководни позиции в Народното
събрание. Това се отнася
най-вече за членовете на
Комисията за вътрешна сигурност и обществен ред и
Комисията за контрол на
ДАНС. Заговори се и за
свалянето на имунитета
на Волен Сидеров. Той от
своя страна коментира реакциите на опонентите си
като „любимо упражнение
на т. нар. български политически елит” и на свой
ред поиска свалянето на
депутатския имунитет на
Ахмед Доган.
Реакцията на
правителството и
обръщането на
монетата

В същото време премиерът Бойко Борисов осъди
действията на „Атака”, а
неговата партия се разграничи от доскорошния си
партньор в парламента,

Елена Петкова

Санкция
4 години затвор
за насаждане
на етническа
омраза

Мария Веромирова

Около
половината
от фирмите,
които проявяват
интерес към
България, са
от сферата на
аутсорсинг
услугите

като отрече между тях да
е имало споразумение за
подкрепа на властта. Борисов обаче обърна дебата в
друга посока. Той намекна,
че наесен не е изключено да има избори 3 в 1
- местни, президентски и
парламентарни. Пред bTV
премиерът обвини „Атака”,
както и партиите от десницата, че са се „извъртели”
по отношение на ГЕРБ.
Борисов обаче напълно
опроверга предположенията за предварително
режисиран разрив между
ГЕРБ и „Атака”, който да
му даде повод за предсрочни избори. Опозицията
не пропусна да коментира
и тези думи на премиера.
Сините и ДПС заявиха, че
имат пълна готовност за
предсрочни избори, докато председателят на БСП
Сергей Станишев окачестви тези изказвания като
поредния медиен трик на
Борисов и изрази съмнение
да се стигне до предсрочни парламентарни избори
наесен.

▶В петък молещите се мюсюлмани бяха нападнати от привържениците на
"Атака" 					
Снимка Боби Тошев

▶ Ако се намери виновен по случая с нападението на привърженици на "Атака" над
мюсюлмани, той може
да бъде наказан с до 4
години затвор или пробация, както и глоба
от 5000 до 10 000 лв.
▶ До 3 години затвор
пък могат да получат
извършителите
на погрома над
джамията. Това е
предвиденото в
закона наказание
за оскверняване и
повреда на религиозен
храм.
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Кристин Лагард призна,
че влиза в битката за шеф на МВФ

Това е
голямо
предизви
кателство, към
което подхождам
със смирение
и надежда
за постигане
на възможно
най-широк
консенсус

Според дипломати
тя е подсигурила
подкрепата на
страните от
Европейския съюз,
САЩ и Китай
Френският финансов министър Кристин Лагард
официално обяви, че ще
се кандидатира за поста на
изпълнителен директор на
Международния валутен
фонд. Решението й е станало ясно в сряда, в навечерието на срещата на върха
Г-8. Според дипломати тя
е подсигурила подкрепата
на страните от Европейския
съюз, САЩ и Китай. Пред
френските медии Лагард е
заявила, че подхожда с огромно смирение към голямото предизвикателство и
се надява да постигне найширокия възможен консенсус. Кристин Лагард беше
едно от първите имена, които изскочиха като потенциални кандидати за стола
на МВФ през изминалата
седмица, след оставката на
Доминик Строс-Кан. Тя моментално намери подкрепа
от Швеция както заради
качествата й като професионалист, така и заради
факта, че ако бъде избрана,
ще стане първата жена, заемала този пост.
Германия също одобрява
кандидатурата й.
Претендентите

Традиционно до момента
винаги европейци са заемали най-високия пост в
МВФ. Сега обаче развиващите се икономики като
Китай и Япония покачват
влиянието си в глобалните

Кристин Лагард

снимки bloomberg

пазари. Това е и причината
те да са недоволни от факта,
че отново автоматично постът председател на МВФ
ще бъде зает от европейски
гражданин, без да има техен представител. Китай,
Индия, Бразилия, Русия
и Южна Африка, познати
като BRICS, силно разкритикуваха европейските
власти за предложението
им постът да бъде зает автоматично от местен гражданин. Според тях изборът
трябва да се базира на компетентност и качества, раз-

лични от националността.
В общо изказване страните
призоваха за изоставяне
на това неписано правило.
Въпреки обединението си
държавите от BRICS не
успяха да излъчат общ кандидат, който да се изправи
в директна битка срещу
55-годишната французойка. Според Лагард да си
европеец не би трябвало
да е плюс, но не и задължително минус.
Кандидатурите за изпълнителен директор трябва да
бъдат представени в МВФ

до 10 юни. След това бордът на фонда ще задвижи
процедурата по избора и
до 30 юни трябва да стане
ясно кой ще наследи този
пост.
Как се стигна
дотук

След оставката на СтросКан спекулациите за кандидатите за поста му се
развиха светкавично. Из
медиите се появиха имената на Тревор Мануел, финансист от Южна
Африка, Кемал Дервиш,

бивш финансов министър
на Турция, Армино Фрага,
бивш гуверньор на Бразилия. Сред потенциалните
кандидати е и Аксел Вебер,
бивш президент на германската централна банка,
както и настоящите управители на централните
банки на Мексико - Аугустин Карстенс, и на Канада
- Марк Карни.
Домашен арест

Доминик Строс-Кан подаде оставка, след като името
му беше замесено в сексс-

кандал.
В момента той е под домашен арест и му е повдигнато обвинение в сексуално
посегателство над камериерка в хотел в Ню Йорк.
Той категорично отрича, а
лаконичното му обяснение
за оставката е - желанието
да се концентрира върху
оневиняването си. Според
разследващите власти откритото ДНК върху блузата
на 32-годишната служителка на хотела съвпада с това
на Строс-Кан.
Ивана Петрова

Регулаторите в ЕС се споразумяха за ядрените стрес тестове
Все още обаче не са
ясни подробностите,
вероятно проверките
ще са на две нива за безопасност и
сигурност

Европейските ядрени регулатори са се споразумели
за детайлите около новите
проверки на сигурността
на 143 ядрени реактора на
територията на ЕС, съобщи Reuters. Целта е да се
предотврати възможността за възникване на криза,
подобна на тази в Япония
след 11 март. Това обяви Европейската комисия късно
във вторник.
На две нива

Европейските дипломати
обявиха, че споразумението е постигнато във вторник, след като и Австрия
е дала съгласието си. Все
още не са ясни детайлите
около проверките. За момента се очаква те да бъдат
разделени в две категории. Едните ще проверяват
безопасността и ще уста-

▶ Гюнтер Йотингер, европейски комисар по енергетиката

новяват колко още може
да работи една централа
и дали може да издържи
при природни бедствия и
човешки фактори. Другите
пък ще трябва да покажат
степента на сигурност и
ще трябва да гарантират,
че централата може да устои на удари при самолет-

ни катастрофи и нарочни
действия.
Европейският комисар
по енергетиката Гюнтер
Йотингер каза, че в критериите за стрес тестовете са
включени “всякакви видове
природни катастрофи като
наводнения, цунами, земетресения, изключителен

студ или горещина”, както
и сценарии за самолетни
катастрофи, но е изключена
терористичната заплаха.
Йотингер допълни, че проверките може да започнат
най-рано през юни.
“За” проверките

През март европейските

лидери се споразумяха да
подложат ядрените централи на стрес тестове. Президентът на Европейския
съюз Херман ван Ромпой
определи тестовете като
основен приоритет. С цел
поддържане на високи норми на безопасност Ромпой
обяви, че ще се опитат да
провеждат такива тестове
в съществуващите АЕЦ в
съседни на ЕС страни и в
цял свят, както и в атомните централи в процес на
строителство. Желанието
му беше подкрепено и от
германския канцлер Ангела
Меркел. Франция - една
от държавите, които найсилно разчитат на атомна
енергия, обяви, че веднага
ще затвори всеки от 58-те
си реактора, който не издържи теста.
Против

Експерти от националните
ядрени власти влязоха в
спорят около подробностите при провеждане на
тестовете. Гюнтер Йотингер пожела стрес тестовете
да бъдат колкото се може

по-широкообхватни и да
се отнасят дори до заплаха от терористични атаки.
Австрия, която няма атомни
централи и е против ядрената енергия, смята, че
трябва да направят тестове
и за терористични атаки от
типа на атентатите на 11
септември в САЩ.
Според френския ядрен
регулатор пък такива сценарии би трябвало да се
разглеждат от службите по
национална сигурност. В
страната 70% от електроенергията се осигуряват от
атомни централи. Франция
смята, че прекалено тежките
тестове крият опасност от
затваряне на годни за работа
АЕЦ.
Очаква се в края на тази
година да бъде готов докладът от стрес тестовете
на европейските централи.
Правителството на Швейцария реши в страната да се
раздели с ядрената енергия.
Това обаче няма да стане незабавно със спиране на реактори, а с отказ да се строят
нови или да се удължава
животът на сегашните.
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Проверка
КФН не откри
нарушения в
депозитара
Комисията за финансов
надзор не е установила
административни
нарушения на Закона
за публично предлагане
на ценни книжа в

"Централен депозитар"
АД. Това стана ясно
след приключване
на проверката по
публикация на Investor.bg
от февруари, от която
стана ясно, че Sofix е бил
изчисляван погрешно през
последните шест месеца.
Причината за проблема
беше неточно подадена
информация за свободно

търгувания обем акции
на "Софарма". В резултат
на грешката "Холдинг
Пътища" беше изваден
от индекса, а на негово
място неправилно беше
включена компанията
"Зърнени храни България".
Финансовият регулатор
е изготвил препоръки за
подобряване на работата
на депозитара.

Компании
и пазари

Бургаски вечери в „Петрол”

Странна сделка прехвърли 42% от дистрибутора с горива в ръцете
на никому неизвестна бургаска компания

▶ „Целта на сделката е краткосрочно финансиране срещу обезпечение,” беше единственият коментар от холдинга

Малко над 40% от един
от основните играчи в
дистрибуцията на горива
в България „Петрол” АД
вече са собственост на доскоро никому неизвестната
„Вянд Ойл” ООД. Сделката е станала на 16 май
на извънрегулирания пазар
на БФБ, показват данни на
„Централен депозитар” АД.
Продавач на 41.85% дял е
дъщерната на „Петрол” АД
„Нафтекс Петрол” ЕООД.
Продадени са 45 719 000
акции на цена от 1.3 лв. за
акция, което дава обща цена
от 59.4 млн. лв. Последната
сделка с акции на „Петрол”
АД е била на цена 5.99
лв./акция, което прави пазарната стойност на близо
42-процентния дял от 274
млн. лв. Купувачът е „Вянд
Ойл” ООД - дружество,
свързано с друг участник

в търговията с горива от
близкото минало - Владимир Петров, собственик
на „Бург Ойл” АД, бивш
синдикалист в „Нефтохим”
и член на УС на „Клуб по
борба Черноморец” (бивш
„Клуб по свободна борба
„Лукойл Нефтохимик”).
Сделка с неизвестни

„Целта на сделката е краткосрочно финансиране
срещу обезпечение,” беше
единственият коментар от
холдинга. Подобни сделки
са правени и преди, но за
по-малки дялове с някои
банки, обясниха източници
от компанията. Това обаче
предполага, че акциите на
„Петрол” АД в някакъв момент би трябвало да бъдат
изкупени обратно. Компанията наистина се нуждае
от свежи пари, тъй като

през есента предстои падеж
по емисия облигации за
близо 100 млн. EUR.
Странното в случая е, че
вчера в писмо до медиите
новият собственик на 42%
дял в дружеството Николай
Петров обяви: „Единствената причина за сделката
с акциите на „Петрол” е
желанието ми да се пробвам
в нов и успешен бизнес. Ще
се опитам да развивам бизнеса, а ако не успея или ми
попречат, ще се изнеса навън, където заминаха много
други бизнесмени.” Петров
каза още и че няма да се
обяснява допълнително защо и как е закупил дялове в
дружеството и не смята да
отговаря на спекулативни
теории за подмолни партньорства. Източници от
компанията отхвърлят възможността за окончателна

продажба на дела от 42%
в „Петрол”, тъй като от
известно време се водели
преговори за продажба на
цялата компания.
Странен купувач

„Вянд Ойл” ООД - компания, занимаваща се с търговия на петрол и петролни
продукти, е регистрирана
през 2004 г., показва справка в Търговския регистър.
Капиталът й е 5000 лв., а
нейни собственици са Николай Владимиров Петров
(27 г.) и Димитринка Владимирова Петрова (29 г.).
На същия адрес на „Вянд
Ойл” е регистриран „Бург
Ойл” АД, собственост на
баща им Владимир Петров
(57 г.). „Бург Ойл” беше
един от големите дистрибутори на петролни продукти в страната в периода

2000-2007 г. Тя приватизира
хотел „Сатурн” в Слънчев
бряг през 2001 г., а през
2007 г. започна строежа
на нов хотел в комплекса.
Двете компании са като
скачени съдове - именно
през 2008 г. резкият спад в
приходите на „Бург Ойл”
съвпада с внушително повишение на приходите на
„Вянд Ойл”.
Владимир Петров е близък на Митко Събев според
източници от финансовите среди. Същевременно
Петров е дългогодишен
член на УС на сдружение
„Клуб по борба Черноморец” (преименувано през
2003 г. от сдружение „Клуб
по свободна борба „Лукойл
Нефтохимик”), което го
свързва и с кръга около шефа на „Лукойл” за България
Валентин Златев.

Снимка Боби Тошев

Собственост на
„Петрол” АД
(към 31.03.2011 г.):
▶ „Петрол Холдинг” АД
- 55.48%
▶ „Нафтекс Петрол”
ЕООД (100% собственост
на „Петрол” АД) - 41.82%,
продадени на „Вянд Ойл”
▶ Министерство на
икономиката - 0.66%
▶ Други миноритарни
акционери - 2.04%

59.4

▶ млн. лв. e цената на
придобиване на 41.85%
от "Петрол" АД от "Вянд
ойл" ООД
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Най-добрите банки по време на

Журито

Истинският
въпрос е дали
системата
е в състояние да
финансира растежа.
Защото, ако нямаш
чужди инвестиции,
ще ти трябва банков
заем и изниква
въпросът - откъде
идват парите? В
повечето случаи
няма достъп до
външни капитали.
Тогава човек би
се зачудил дали
държавата няма
своята роля

Щастливи сме,
че имаме една
сравнително
стабилна банкова
система. Това е
нещо, което не
оценяваме добре.
Друг плюс са
преобладаващите
чуждестранни
инвеститори в
банковата система.
Предизвикателство,
от друга страна, са
необслужваните
кредити и
негативната
обществена нагласа
към банките

Българските
банки може
да имат
водеща роля в
оформянето на
частния сектор, като
кредитират бизнеса
- включително
и стартиращи
компании с добър
бизнес модел, и така
да се създадат силни,
регионални играчи.
Такива стратегии
ще подобрят бизнес
средата в страната
и поддържането на
инвеститорския
интерес в
дългосрочен план

Дидие Щьосел,
зам.-председател на борда
на директорите на Нова ТВ

Васко Райчев,
председател на “Делойт
България”

Дана Денис-Смит,
управляващ директор на
Marker Global
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допълнителни главоболия. Кредитният ръст
ще трябва да се съобрази с фундаменталните
фактори на икономическия растеж.
Успоредно с това в света тече процес на
засилване на регулациите върху банковата
система. Целта е да се подобрят възможностите на банките да абсорбират загуби,
да се стабилизират дълговите им позиции
и да се повиши ликвидността. Обмислят се
допълнителни изисквания за поддържане на
капитал от системно важните институции
- т. нар. Too Big To Fail (прекалено големи,
за да фалират), което в известен смисъл означава и оттегляне на имплицитните държавни
гаранции от банковата система. С оглед на
дългосрочната икономическа стабилност
тези мерки са наложителни. Те обаче имат
своята цена, която неминуемо ще се отрази
в цената на кредитния ресурс, а оттам и в
общата позиция на банките.
Друго сериозно предизвикателство пред
индустрията е огромната правителствена
задлъжнялост, която в някои случаи поставя
под съмнение самата същност на държавните
облигации като “почти безрискови” вложения. Евентуално преструктуриране на някои
суверенни дългове ще означава нови загуби
за много от най-големите банки в Европа,
които държат такива книжа. Макар да няма
единодушие по въпроса какво е приемливото
ниво на дълг, което едно правителство може
да поеме, съществуват сериозни опасения, че
коефициентът дълг/БВП не само на редица
държави от еврозоната като Гърция, Португалия, Италия, Белгия и пр., но дори на САЩ
поставят пред ново изпитание световната
икономика.

“Вместо да бъдат слуга, финансите се превърнаха в господаря на икономиката”, отбелязва
Мартин Улф през 2009 г. на страниците на
Financial Times по повод причините за финансовата криза от 2007-2008 г.
Исторически погледнато, лихвените нива
бяха изключително благоприятни за банковата индустрия. Лихвите по десетгодишните
американски облигации се понижаваха постоянно от 15.8% към септември 1981 до 3.4%
през 2003 г., позволявайки на потребителите
и бизнеса да увеличават задлъжнялостта си
практически без значение какви са доходите
им. Подобни процеси течаха успоредно и в
големите икономики на Западна Европа, а и
в останалия развит свят. Финансовите иновации позволиха на банките да кредитират и да
генерират растящи печалби отвъд нивото на
капитала им. По време на тази своеобразна
“златна ера” възвръщаемостта на капитала
достигна и надмина 20%.
“Най-доброто сравнение, което ми хрумва
за финансовия сектор от последните десет
години, е с онзи филм с Дензъл Уошингтън
- Unstoppable (“неудържим” - англ.),” казва
Дидие Щьосел, зам.-председател на борда
на директорите на Нова ТВ и бивш инвестиционен банкер в HSBC. “През 2008 г. обаче
неудържимият влак спря.”
И така след катаклизмите от последните три
години златната ера на финансите, изглежда, Българската призма
“Въпреки че за развитите западни държави,
е към своя край.
изглежда, най-лошото мина, за България и
за останалите страни от Централна и ИзНовите реалности
Колкото и да е трудно да се правят дълго- точна Европа (ЦИЕ) прогнозата е не точно
срочни икономически прогнози, едно нещо оптимистична,” смята Виктор Димитров,
изглежда сигурно - дългосрочните лихвени вицепрезидент на инвестиционна компания
проценти няма да се понижат с 12 процентни “Ориенс”, която изготвя методологията за
пункта през следващите 20 години. Повиша- банковите награди на в. “Пари”. “Бившите
ването на лихвите от днешните исторически социалистически държави остават преканива ще затрудни обслужването на дълга. лено зависими от притока на чуждестранни
Затягането на кредитните стандарти, по-сла- капитали - независимо от очакваното възстаболиквидните пазари и декапитализирането новяване връщането към динамичен ръст е
на много кредитополучатели ще създадат немислимо без “внос” на инвестиции.”

Банките традиционно са най-важният
източник на капитали в нашия регион, обяснява Виктор Димитров. ЦИЕ страда от слаби
фондови борси, които не представляват интерес за институционални инвеститори; пенсионните фондове - там, където не са превзети
от държавата, все още са с твърде ограничен
ресурс, за да доведат до качествена промяна
на ситуацията. Заради безспорно ключовата
им роля във финансирането на бизнеса про-

блемите на банките в България са проблеми
на всички и професионалните дебати по
секторните въпроси засягат всички.
Банковата класация на в. “Пари” цели да
отговори точно на тази нужда от публична
дискусия за въпросите пред банковата среда
в България. Едновременно с това класацията
оценява и награждава тези банки, които найуспешно влизат в ролята си на разпределител
на ограничените капиталови ресурси.

Изготвяне на класацията
ПРОЦЕС
Изграждане
на методолгия
Изготвяне
на въпросници към
банките

УЧАСТНИЦИ
ИЗГРАЖДАНЕ
НА МЕТОДОЛОГИЯТА

Събиране на количествени
данни от публични
източници
Попълнени
въпросници от
банките

СЪБИРАНЕ
НА
ИНФОРМАЦИЯТА

Журито

“Ориенс”
СЪСТАВЯНЕ
НА
КЛАСАЦИЯТА

Финализиране
на класацията
Анализ
на резултатите

Журито

“Ориенс”

Допълнителни
итерации по
методологията
Обработка на
данни съобразно
методологията

“Ориенс”

Журито

“Ориенс”
Журито
ФИНАЛИЗИРАНЕ

“Пари”

Методологията

Има
прекалено
много
банки за размера
на страната и
може би ще има
консолидация
на пазара. Има
огромен потенциал
от гледна точка
на човешките
ресурси в сектора.
С възстановяването
на икономиката
очакваме водещите
банки да разработят
специализирани
продукти и решения
за индустрията

Анна Ризова,
партньор в адвокатско
дружество Wolf Theiss

Не съм
оптимист по
отношение
връщането на
чуждестранните
инвестиции в
Централна и Източна
Европа и България.
Както виждам
нещата в момента,
а и за следващите
пет години, повечето
инвеститори, било
финансови или
индустриални,
консолидират
позициите си на
собствените пазари
и/или навлизат на
големите развиващи
се пазари в Азия и
Латинска Америка
Владимир Моллов,
президент на фонда за дялови
инвестиции ACG Private Equity
S.A.S., Франция

Фокусът на
всеки банкер
трябва винаги
да е един и същ.
Преди всичко това
е качеството на
взаимоотношенията
(познавай
клиента си и
познавай неговите
възможности) и
на второ място
- необходимостта
да се гарантира,
че банката има
достатъчно капитал
да посрещне
нарастването на
своите активи

Николо Доси-Делфини,
директор PKB Privatbank,
Швейцария

Трудното на банковите класации е изборът
на критерии за сравнение и това, че понякога най-интересните детайли - тези, които
разкриват каква е перспективата пред съответната институция, не са в публичните отчети, предоставени на Българската народна
банка (БНБ). Затова тази година в класацията
сме стъпили и на финансови данни, и на
въпросник, който беше попълнен от почти
всички банки.
За да сравним финансовите резултати,
изготвихме методология, която оценява
представянето на банките в три категории:
банкиране на дребно, корпоративно банкиране и специална категория, с която искаме
да посочим водещи практики от изминалата
година. Първите две категории дават възможност да обособим най-добрите банки в
тяхната сфера на специализация. Третата,
специалната категория ще варира от година
на година спрямо актуалните приоритети
на икономиката и бизнеса - през 2011 г.
сме приели, че най-добрата банка в тази
категория е тази, която в кризисни времена
съумява да финансира реалния сектор,
като поддържа отлични професионални
стандарти на управление на риска и едновременно с това демонстрира лидерство в
инициативи, подобряващи общата бизнес и
банкова среда.
Класацията включва широк спектър от
количествени и качествени индикатори и
изхожда от приемането, че представянето на
една банка засяга три основни групи хора:
собственици, конкуренти и клиенти. Като
сме взели предвид всички възможни гледни
точки в отделните категории, стремежът ни
беше да оценим представянето на банките
във финансово отношение, тяхната пазарна
тежест, както и нивото на предоставяните
услуги, развитие на дистрибуционни канали
и др.
В процеса на изготвяне на методологията

“Ориенс” имаше щастието да разчита на жури от шест независими експертни участници, които активно коментираха и добавяха
идеите си относно различните аспекти на
класацията. Журито беше подбрано така, че
да комбинира конкретен опит и реалистична
представа за българския банков сектор с найдобрите международни практики във финансите. Смятаме журито за основен компонент,
гарантиращ обективността и професионалните стандарти на класацията ни.
Самият процес по изготвянето на класацията има пет отделни части. В първата
“Ориенс” дефинира основните принципи на
методологията и представи първия вариант
на списъка с критериите, след което членовете на журито прегледаха и коментираха
изготвената от “Ориенс” методология. При
събирането на данни за количествените измерители използвахме публични източници
(финансови отчети на банките, данни за
кредитен рейтинг и др.), както и информация,
предоставена от самите банки. За качествените индикатори отново разчитахме на банките - на базата на специални въпросници,
подготвени за нуждите на класацията. След
като имахме всички данни на разположение,
финализирахме класацията след допълнителни консултации с журито.
Класацията нямаше да бъде достатъчно добра без активното участие на самите банки,
които са били пасивни в предишни класации
- базирани само на финансови данни. В тази
класация участието на банките в предоставянето на конкретна допълнителна информация е ключов елемент от методологията. На
нашия въпросник отговориха банки, които
сумарно имат над 80% от общите активи на
сектора, включително 8 от водещите 10 банки. По тази причина смятаме, че класацията
отразява адекватно тенденциите в банковия
сектор в България.
"Ориенс"
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Фондовете за дялови инвестиции
превключват на режим “купува”
Производството и
хранително-вкусовата
индустрия ще са във фокуса
през следващите шест
месеца, показва проучване
на Deloitte
Дяловите инвестиции в
Централна Европа се очаква
да се увеличат през следващите шест месеца благодарение на започналото
икономическо възстановяване след кризата. Повечето
фондове гледат с нарастващ
оптимизъм към региона,
показва последното проучване на Deloitte. За Източна
Европа обаче прогнозите са
противоречиви, като инвеститорите очакват проблемите в Гърция да се отразят на
балканските държави.
По-добри пазарни
условия

Оптимизмът за пазарните
условия през следващите
шест месеца е достигнал
най-високото си ниво от
четири години и половина
насам. В момента 43% от
анкетираните специалисти по дялови инвестиции
прогнозират подобряване
на климата, а само 10%
очакват той да се влоши.
Малко по-голям е бил делът
на оптимистите през октомври 2006 г. - 47%. След
това е започнал да намалява, за да достигне дъно от
0% през октомври 2008 г. в
началото на световната финансова криза, когато 93%
от запитаните са посочили,
че очакват влошаване на
условията. Без съмнение
подобрението сега се дължи
както на личните наблюдения на фондовете за дялови
инвестиции, че деловата активност се увеличава, така и
на силните икономически
данни в някои страни. Очакванията за ръст на брутния
вътрешен продукт в Полша,
Чехия и Словакия например
през тази година са съответно 4.2, 2 и 3.3% по данни на
Economist Intelligence Unit.
Повече покупки

Окуражаващ сигнал, че
Централна Европа навлиза
в нов етап на сключване на
сделки, е фактът, че повечето фондове планират да
купуват, а не да продават.
Общо 77% от анкетираните
смятат да съсредоточат усилията си върху подготвяне
на нови инвестиции, което
е с 13% повече, отколкото
при предното проучване
през октомври 2010 г.
Въпреки че 68% от фондовете смятат, че размерът
на сделките няма да се промени, делът на тези, които
прогнозират увеличаване,
нараства до 28% от 19% при
предното проучване и едва
3% в началото на кризата

Очаквания за инвеститорската дейност през следващите шест месеца
Октомври ���� г.

��%

Повече продажби

��%

Октомври ���� г.

Повече продажби

��%

Секторен фокус

��%

Технологии, медии и телекомуникации

��%

Покупки
и продажби
поравно

Покупки
и продажби
поравно

�%

Други

�%

Октомври ���� г.

Здравеопазване

Повече покупки

Повече покупки

�%

Повече продажби

Април ���� г.

Енергетика и ресурси

�%

��%

Финансови услуги

�%

Търговия на дребно

��%

��%

�%

Повече продажби

��%

��%

Покупки
и продажби
поравно

Покупки
и продажби
поравно

��%

Хранително�вкусова индустрия

��%

��%

Повече покупки

през есента на 2008 г. Сред
по-големите сделки, сключени напоследък, са покупката на полската Emitel
от Montagu Private Equity
за 425 млн. EUR, както и
придобиването на чешката
Ceske Radiokomunikace от
Macquire за 574 млн. EUR.
Средно големи

Значително увеличение се
регистрира в броя на фондовете, които очакват найголям да бъде интересът
към развиващите се средно големи компании. Сега
те представляват 49% от
всички анкетирани, което е
най-големият дял, откакто
въпросът е включен в проучването през 2004 г. Преди
половин година едва 26% от
фондовете са прогнозирали
интерес към средно големите фирми, а 74% са очаквали

Производство

��%

Повече покупки

инвестициите да се насочат
основно към по-сигурните
водещи компании. Според
анализаторите от Deloitte
това е индикатор за засилен
апетит за риск.
Интересни сектори

Заслужава да се отбележи
и фактът, че близо половината от отговорилите (44%)
смятат за най-интересни
секторите на производството и хранително-вкусовата
индустрия. През последните месеци бяха сключени няколко значителни
сделки в тези сфери, сред
които покупката на производителя на храна за животни Provimi от Advent,
както и инвестициите на
Arx в KRPA Dehtochema
и Bochemie Group. В същото време технологиите,
медиите и телекомуника-

циите привличат по-малко
внимание, отколкото при
предишните проучвания,
като едва 13% от фондовете
за дялови инвестиции очакват приоритетно да насочат
вложенията си към този
сектор.
Вишеградската
четворка

Най-много инвеститорско
внимание привличат страните от т.нар. Вишеградска четворка. Общо 74% от
анкетираните специалисти
по дялови инвестиции смятат да се фокусират върху
Чехия, Унгария, Полша и
Словакия. Две са причините за този избор. Първата
е, че тези държави до голяма степен са преодолели
ефектите от кризата и благодарение на предприетите
реформи вече може да се

похвалят с макроикономическа стабилност. Друга
причина е, че това са по-големите пазари в Централна
Европа и до голяма степен
успехът им зависи от германските инвестиции.
Прогнозите за другите
страни в региона не са
еднозначни. Според фондовете кризата в Гърция
може да се отрази на България, Македония и Румъния, както и на страните
по Адриатика, тъй като
проблемите на гръцкия
банков сектор затрудняват възстановяването. От
макроикономическа гледна
точка Прибалтика се справя
добре, но заради по-малкия
си размер държавите там
имат и по-малки шансове
да привлекат инвестиции
отвън.
Иглика Филипова

В числа
Индексът на
доверието
нараства
▶ Индексът, измерващ
доверието на фондовете за дялови инвестиции
в Централна Европа, е
нараснал с 15 пункта от
октомври насам.
▶ От отчетеното
дъно от 48 пункта през
октомври 2008 г. досега
измерителят е скочил със
105 пункта до 153.
▶ Налице са ясни очаквания за засилване на
пазарната активност
през следващите месеци,
като 98% от анкетираните прогнозират или
увеличаване, или запазване на сегашните нива.
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САЩ продадоха 200 млн. акции от AIG
След продажбата
делът на държавата в
застрахователя сви от
92 на 77%
Финансовото министерство на САЩ продаде 200
млн. акции от дела си в застрахователната компания
AIG в опит да намали дела
си в компанията, съобщи
Bloomberg. Американското
финансово министерство
обяви план за продажбата
на акциите на застрахователя, като срещу тях се
очаква да бъдат привлечени
около 5.8 млрд. USD, пише
ВВС.

Решението
да
подпомогнем
компанията бе
изключително
трудно, но днес е
ясно, че то е било
съществено за
предотвратяване
на паниката на
финансовите
пазари

Цена за акция

Министерството продаде
акциите на AIG на цена от
29 USD. Ако има достатъчно голямо търсене, може да
бъдат продадени още акции
и привлечената сума да набъбне до 7 млрд. USD.
След продажбата делът
на държавата в AIG се сви
от 92 на 77%. Министерството на финансите на
САЩ планира и следващи
продажби, за да излезе от
AIG. Този процес може да
отнеме от 18 месеца до две
години, е обяснил източник, запознат с въпроса,
цитиран от Bloomberg.
Американското правителство, което е мажоритарен
собственик в AIG, трябва да
продаде акциите на средна
цена от 28.73 USD, за да си
възстанови инвестицията от
47.5 млрд. USD.
Максимална полза

Правителството няма да продава допълнителнo акции

Планът
представлява
важен крайъгълен
камък в
стратегията ни да
продадем дела си
в AIG
Тимъти Гайтнър,
финансов министър на САЩ

▶ Американското правителство, което е мажоритарен собственик в AIG, трябва да продаде акциите на
средна цена от 28.73 USD, за да си възстанови инвестицията от 47.5 млрд. USD
Снимки Bloomberg

към момента, е обяснил Тим
Масад, помощник-секретар
по въпросите на финансовата
стабилност в Министерството на финансите по време
на конферентен разговор с
репортери. Няма „конкретен
график” за освобождаване от

останалата част от акциите,
е обяснил още той.
„Ние ще продаваме по
начин, по който можем да
постигане максимална полза за данъкоплатците. С
голяма компания като AIG
това означава, че то ще

стане с публични предлагания”, е заявил Масад.
История

През 2008 г. AIG беше спасена от правителството,
като компанията получи
кредити за близо 182 млрд.

Zynga на прага на IPO
В момента
компанията, създател
на игрите Mafia Wars и
FarmVille, се оценява
на близо
10 млрд. USD

AppData.
Първите големи успехи на компанията дойдоха с игрите Mafia Wars и
FarmVille, а последните
са няколко големи сделки
с Лейди Гага, създателите
на филма „Кунг Фу Панда
2” и др.

Zynga, която разработва
най-популярните игри за
Facebook, е готова да подаде документи за публично
предлагане на акции до
края на тази седмица. Този ход не е изненадващ,
предвид успешните IPO-та
на няколко технологични
компании, като бизнес социалната мрежа LinkedIn.
Те показаха огромния интерес на инвеститорите
към бързо растящи и силно печеливши компании с
уебнасоченост.

Защо да купим
акции

Колко
струва

В момента Zynga се оценява
на близо 10 млрд. USD, като
много вероятно е пазарната
оценка на компанията да се
окаже по-голяма след IPOто. Независимо от цената
IPO-то на Zynga е нещо
голямо, особено като се има
предвид колко бързо компанията се превърна в голяма
сила в онлайн гейминга,

▶ Амбициите ни са да достигнем размерите на
Amazon, каза съоснователят и изпълнителен директор на Zynga Марк Пинкъс
Снимка Reuters

основно чрез платформата
на Facebook.
Компанията има почти
250 млн. активни играчи
във Facebook всеки месец,
докато следващата компания

в класацията има 36 млн.
играчи.
Най-играната Facebook
игра в момента е CityVille,
която привлича по 90 млн.
играчи месечно според

Zynga е привлекателна
заради солидния си бизнес. Според отчетите на
компанията печалбата за
миналата година се равнява на 400 млн. USD при
оборот от 850 млн. USD,
макар че според неназовани източници числата са
по-високи.
Работната сила на компанията също е нараснала.
Миналата година Zynga е
наела над 800 души, като
в момента има над 1500
работници в 13 офиса в
шест страни.
При отварянето на новия
офис на компанията в Сиатъл съоснователят и изпълнителен директор Марк
Пинкъс каза, че има амбициите Zynga да достигне размерите на Amazon,
която също е базирана в
Сиатъл.

USD, срещу които финансовото министерство се
превърна в почти едноличен собственик на компанията. AIG отчете най-голямата тримесечна загуба в
корпоративната история на
САЩ. През 2008 г. нетните

й загуби бяха за около 100
млрд. USD.
През 2010 г. капиталовата
печалба на правителството
от операцията е била 1.8
млрд. USD, а през първото
тримесечие на тази бяха добавени още 269 млн. USD.
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Райфайзен-Европлюс-Облигации
Райфайзен-Глобални-Облигации
Райфайзен-Глобален-Балансиран
Райфайзен-Европейски-SmallCap-Kомпании
Райфайзен-Глобален-Акции
Райфайзен-Източноeвропейски-Акции
Райфайзен-Евразия-Aкции
Райфайзен-НововъзникващиПазари в Акции
Райфайзен-Русия-Акции
Райфайзен-Енергийни-Акции
Райфайзен-Инфраструктурни-Акции
Райфайзен-Активни-Стоки
Райфайзен-Защита От Инфлация-Фонд

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

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

11,90
82,52
782,18
193,78
168,04
323,80
193,91
251,51
89,06
191,08
133,32
120,39
127,70

▶ Котировки на взаимните фондове
Тип

Ем. ст/ст

11,84
82,12
778,39
192,85
167,24
322,26
192,99
250,31
88,64
190,17
132,68
119,82
127,08

11,78
81,72
774,59
191,93
166,43
320,72
192,07
249,11
88,21
189,26
132,04
119,25
126,46

11,76
81,32
770,79
191,01
165,62
319,17
191,14
247,91
87,79
188,35
131,39
118,67
125,84

11,61
80,12
759,40
184,55
161,58
308,38
184,68
239,53
84,82
181,98
128,19
114,66
123,98

11,61
80,12
759,40
184,55
161,58
308,38
184,68
239,53
84,82
181,98
128,19
114,66
123,98

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

5.0185
7.5650
10.2305

фонд в акции
Смесен - балансиран

2.3953
2.8110

за поръчки
от 2000 до 20000

5.0436
7.6028
10.3840

за поръчки
под 2000 лв

5.2192
7.8676
10.6397

след края
на 2-та год.

5.0185
7.5650
0.0000

преди края
на 2-та год.

11.7408
11.2125
10.6678

11.7232
11.1004
10.5078

4.9181
7.4137
0.0000

11.7349
11.1564
10.5611

Валута
Currency
АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ
КАНАДСКИ ДОЛАР
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН
ЧЕШКА КРОНА
ДАТСКА КРОНА
БРИТАНСКА ЛИРА
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР
ХЪРВАТСКА КУНА
УНГАРСКИ ФОРИНТ
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ
ИНДИЙСКА РУПИЯ
ЯПОНСКА ЙЕНА
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН
ЛИТОВСКИ ЛИТАС
ЛАТВИЙСКИ ЛАТ
МЕКСИКАНСКО ПЕСО
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ
НОРВЕЖКА КРОНА
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР
ФИЛИПИНСКО ПЕСО
ПОЛСКА ЗЛОТА
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ
РУСКА РУБЛА
ШВЕДСКА КРОНА
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР
ТАЙЛАНДСКИ БАТ
ТУРСКА ЛИРА
ЩАТСКИ ДОЛАР
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД
ЕВРО

Код
Code
AUD
BRL
CAD
CHF
CNY
CZK
DKK
GBP
HKD
HRK
HUF
IDR
ILS  
INR
JPY
KRW
LTL
LVL
MXN
MYR
NOK
NZD
PHP
PLN
RON
RUB
SEK
SGD
THB
TRY
USD
ZAR
EUR

За Стойност
For
Rate
1
1,3964
10
8,3167
1
1,4081
1
1,5345
10
2,1114
100
8,0101
10
2,6227
1
2,2483
10
1,7750
10
2,6491
1000 7,2546
10000 1,5885
10
3,9078
100
3,0853
100
1,7093
1000 1,2297
10
5,6645
1
2,7594
10
1,1529
10
4,5682
10
2,4786
1
1,0242
100
3,1883
10
4,8400
10
4,7512
100 4,8856
10
2,1899
1
1,0936
100
4,5693
10
8,8813
1
1,3836
10
1,9999
1
1,9558

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 31.05.2011 г.

Доходност и Риск
Стандартно
отклонение

За последните
12 мес.

От началото
на публ. предл.
(анюализирана)

11.7349

11.7408
0.0000
0.0000

0.93%
0.11%
0.48%

14.12%
12.48%
0.11%

11.07%
19.80%
1.21%

-18.64%
-8.02%
1.37%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

7.02%
7.23%

29.33%
25.87%

5.18%
4.79%

-47.51%
-40.78%

12.11.2007
12.11.2007

2.35%
3.90%
6.17%

0.08%
10.90%
13.13%

6.42%
6.49%
11.69%

6.30%
4.49%
2.51%

06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008

7.83%
11.41%
-8.79%
-0.10%
-0.98%
2.13%

6.81%
10.97%
14.64%
12.90%
12.52%
0.27%

12.33%
15.97%
-21.82%
3.20%
4.65%
6.78%

7.21%
-1.72%
-17.16%
-7.26%
2.46%
7.87%

14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008

1.02%
2.95%
1.18%

1.87%
1.18%
1.18%

2.78%
5.18%
-3.57%

-3.65%
-11.03%
-9.51%

20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007

14.7568
8.9820
3.9920
8.0308
11.1611
12.5301

Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции

83.5374
50.2509
65.3636

14.6107
8.8931
3.9525
7.7969
10.8360
12.5301
до 2 г.
83.2450
49.9996
65.0368

фонд в акции
Смесен - балансиран

99.8789
77.4134

98.3919
76.2608

1.65%
-2.37%

2.89%
1.31%

-3.15%
-7.12%

-0.20%
-6.76%

04.01.2007
25.06.2007

фонд в облигаци
1.35586
Смесен - балансиран
1.14913
фонд в акции
0.82218
Смесен - консервативен 0.77591
Смесен - консервативен 1.07352

1.35316
1.14225
0.80997
0.77127
1.07031

2.34%
4.68%
6.55%
2.75%
1.59%

0.64%
3.53%
7.75%
2.91%
0.32%

5.65%
9.24%
13.00%
6.75%
3.22%

5.69%
2.51%
-3.85%
-7.66%
3.42%

01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009

Смесен - балансиран
103.2066
Смесен - балансиран
106.1888
фонд в акции
88.5042
Фонд на паричен пазар 128.1746
Смесен - консервативен 95.7094
Смесен - консервативен 110.6458
фонд в акции
102.9995

102.1796
105.1322
87.1866
128.1746
95.3270
110.2037
100.9599

3.35%
1.93%
4.58%
2.78%
0.93%
2.37%
1.46%

6.00%
5.68%
8.16%
0.36%
1.95%
0.26%
N/A

3.95%
-0.01%
5.26%
7.87%
3.38%
5.97%
N/A

0.49%
1.06%
-0.92%
7.20%
-1.35%
5.41%
3.80%

07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010

фонд в акции

5.2292
до 100 000 лв
1.0955

над 2 г.
83.5374
50.2509
65.3636

110.5353
101.7248

5.1980

5.38%

8.49%

11.50%***

5.38%

08.07.1999

1.0820

15.66%

14.36%

15.73%***

4.22%

01.06.2009

Смесен - консервативен 10.0525
Смесен - балансиран
18.9166
фонд в акции
11.8261

10.0325
18.7846
11.6617

N/A
7.25%
9.22%

N/A
8.19%
10.26%

N/A
8.45%
8.97%

N/A
10.08%
3.04%

01.06.2010
28.09.2004
05.01.2006

фонд в акции
фонд в акции
фонд в акции

1.1457
0.8088
1.0578

2.19%
-2.34%
-1.13%

10.67%
16.79%
10.50%

-5.03%
12.91%
19.18%

1.25%
-4.47%
1.62%

10.05.2004
04.10.2006
23.11.2007

132.9343
14.4910
0.7576

0.98%
2.20%
0.42%

3.07%
8.01%
14.92%

3.09%
2.86%
10.05%

5.79%
2.17%
-5.34%

04.05.2006
17.12.2004
04.05.2006

фонд в акции

1.0901

1.0874

над 100 000 лв.
133.2002
14.6359
0.7652

Смесен - балансиран
фонд в акции

862.9567
772.6586

856.5007
766.8781

5.16%
4.94%

3.96%
4.18%

11.01%
10.71%

-4.81%
-8.20%

09.05.2008
09.05.2008

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

11.7481
135.0512
8.2880
10.9712

11.7481
135.0512
8.2880
10.9712

1.79%
8.33%
14.73%
5.44%

1.00%
5.65%
10.49%
3.30%

5.99%
16.91%
29.85%
10.88%

3.08%
3.88%
-3.47%
4.08%

30.01.2006
30.01.2005
30.01.2006
30.01.2009

7.8919
за поръчки до 100 000 лв
фонд в акции
0.5693
Смесен - балансиран
0.7703
Смесен - консервативен 1.0331
до 50 000 лв / 40000 USD
Фонд на паричен пазар 1.3120
фонд в облигаци
1.3267
Смесен - балансиран
0.8870
фонд в акции
0.6484
Смесен - балансиран
0.7566
Фонд на паричен пазар
0.0000
1.0691

Фонд на паричен пазар
Смесен - балансиран

за поръчки над 100 000 лв
0.5665
0.7676
1.0316
над 50 000 лв / 40000 USD
1.3100
1.3227
0.8835
0.6452
0.7536
0.0000
1.0680

1.2057
1.0627

Смесен - балансиран
8.3154
фонд в акции
6.9601
фонд в акции
2.7784
Смесен - консервативен 9.9670
клас А за поръчки клас А за поръчки клас А за поръчки
до 20000 лв
над 20000 до 300000
над 300000
фонд в акции
0.7630
0.7592
0.7573
фонд в акции
0.4186
0.4165
0.7573
за поръчки до 250 000 евро
  за поръчки над 250 000 евро
фонд в акции
107.8909
106.5655
фонд в облигаци

За
For
1
1
10
1
1
10
100
10
1
10
10
1000
10000
10
100

Стойност
Rate
1,96
1,45968
8,52585
1,42056
1,58701
2,14086
7,95797
2,62285
2,25534
1,78657
2,62704
7,24221
1,61747
3,97397
3,06677

100
1000
10
1
10
10
10
1
100
10
10
100
10
1
100
10
1
10
1

1,69380
1,26154
5,66448
2,75741
1,18635
4,53936
2,49978
1,10674
3,19225
4,92926
4,73051
4,88835
2,19386
1,11399
4,56543
8,65297
1,39017
1,96964
2120,37000

Разлика
Difference
0
-0,00383
0,05135
0,00319
0,01946
0,02482
-0,03284
-0,00014
0,02533
0,01920
-0,00956
-0,03394
0,00992
0,03315
0,01479
0,00000
0,01165
-0,00719
0,00000
0,00000
0,00569
-0,01183
0,00127
0,01452
0,01349
-0,05172
-0,02531
-0,01370
0,00427
0,00361
0,03154
0,00268
0,01640
-0,02026
65,05000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 26.05.2011 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.

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

ДФ “Общинска банка –
11.9638
11.8741
1.84%
19.64%
15.10.2009 г.
Перспектива”
ДФ “Общинска банка –
15.10.2009 г.
12.1027
12.0422
1.82%
21.03%
Балансиран”
Емисионната стойност е равна на нетната стойност на активите на един дял.* Цената се образува,
като НСА на дял се намали с разходите за обратно изкупуване.** Доходността от началото на публичното предлагане не се анюализира.***
Посочените цени са валидни за поръчки, подадени на 17, 18 и 19 май 2011 г.
УД „Общинска банка Асет Мениджмънт” АД, 1000 София, общ. Оборище, ул. „Врабча” № 10, тел. за контакт +359 2 93 56 522, fax. +359 2 93 56 615, e-mail: mbam@municipalbank.bg, web: www.mbam.bg

УД Реал Финанс 
Асет Мениджмънт
Взаимен Фонд

Валута

Цените са валидни за поръчки подадени на 25.05.2011 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

0,7530

0,7515

0,7493

-0,29%

ДФ Реал Финанс
Високодоходен Фонд

BGN

0,7103

0,7089

0,7068

0,00%

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.

1.1629
0.8209
1.0737
до 100 000 лв.
фонд в облигаци
133.3996
Смесен - балансиран 14.6359
фонд в акции
0.7728

фонд в акции

Код
Code
EUR
AUD
BRL
CAD
CHF
CNY
CZK
DKK
GBP
HKD
HRK
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
LTL
LVL
MXN
MYR
NOK
NZD
PHP
PLN
RON
RUB
SEK
SGD
THB
TRY
USD
ZAR
XAU

Начало на публ.
предлагане

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

110.5353
101.9797

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

Договорен фонд

2.3953
2.8110

Фонд на паричен пазар 11.7467
Смесен - балансиран
11.2686
фонд в акции
10.7211

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки

Брент

USD/тр. у.

0.0000

N/A

N/A

N/A

N/A

25.06.2009

0.5637
0.7649
1.0301

0.68%
1.05%
2.42%

9.88%
4.39%
1.09%

13.44%
5.76%
5.16%

-14.95%
-7.26%
0.89%

19.11.2007
19.11.2007
19.11.2007

1.3080
1.3187
0.8800
0.6420
0.7506

2.13%
1.61%
1.88%
1.56%
4.90%

0.11%
0.38%
3.71%
6.45%
6.02%

5.84%
4.78%
3.01%
1.80%
1.80%

5.35%
5.55%
-2.36%
-8.28%
-8.28%

0.0000
1.0146

N/A
1.94%

N/A
0.20%

N/A
5.29%

N/A
5.06%

16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
11.02.2008
19.01.2010

1.2057
до 90 дни
1.0468

1.22%
1.76%

0.16%
3.15%

3.50%
5.09%

3.73%
0.92%

15.11.2005
12.09.2005

7.52%
5.60%
-7.28%
-5.59%

8.23%
9.04%
12.32%
4.75%

15.18%
13.06%
2.44%
-4.20%

-3.46%
-6.69%
-26.61%
-0.13%

01.03.2006
01.03.2006
05.04.2007
12.12.2008
22.05.2006
02.05.2007

8.3154
6.9601
2.7784
9.9670
клас  В
0.7517
0.4124

над 90 дни
1.0574

Клас А         Клас В при изпълнена      Клас В при прекратена
инв. схема
инв. схема
0.7517
0.7555
0.7367
0.4124
0.4145
0.4042
Цена
105.7702
-7.07%

-0.79%
-1.20%

11.69%
12.95%

2.45%
1.10%

-5.54%
-19.58%

13.03%

9.04%

5.70%

03.05.2010

Смесен - балансиран
фонд в акции
Смесен - балансиран

317.8742
13.6235
12.5257
9.2936
21.8119

316.9220
13.3551
12.1573
9.0203
21.8119

1.26%
2.89%
3.97%
5.67%
4.59%

3.52%
3.28%
5.91%
9.79%
5.15%

-0.12%
3.40%
4.99%
15.26%
8.58%

6.28%
5.59%
3.87%
-1.65%
2.42%

17.11.2003
27.12.2005
27.12.2005
07.09.2005
08.10.2007

фонд в акции
Смесен - балансиран
фонд в облигаци

6.7763
8.1492
12.2097

6.7424
8.1085
12.1793

-2.49%
-3.20%
2.90%

5.92%
5.83%
1.67%

5.60%
4.73%
9.14%

-9.34%
-5.02%
5.46%

01.06.2007
01.06.2007
04.09.2007

фонд в акции
Смесен - балансиран
   

1.2662
1.1484

1.2409
1.1369

3.54%
5.48%

5.53%
5.10%

9.25%
12.04%

5.17%
18.09.2006
4.80%
10.06.2008
Източник: БАУД (www.baud.bg)  

Цена при
Нетна стойност
Емисионна
обратно
на активите на
стойност
дял (НСАД)
(цена при покупка) изкупуване
Цени за 1 дял за 26/05/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,297153
€ 1,323096
€ 1,290667
ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес
€
0,938001
€
0,956761
€ 0,933311
Фонд на фондовете
ОТП - Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции
€
0,849224
€
0,866208
€
0,844978
от развиващи се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 19/05/2011 г. Включените в цените разходи са както
следва: при придобиване - 2.00% от НСАД, но не по-малко от 10 евро (левовата им равностойност)
по една поръчка; при обратно изкипиване - 0.50% от НСАД.
Цени за 1 дял за 26/05/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,163965 лв.
1,163965 лв.
1,163965 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 26/05/2011 г. Няма разходи при емитиране и обратно
изкупуване на дялове на фонда. Информация може да се получи от Call Center на “Банка ДСК” ЕАД на
тел. 0700 10 375 на цената на един градски разговор и на интернет страниците www.dskbank.bg и
www.otpbank.hu
Взаимен фонд

www.sentinel-am.bg
тел. 02/ 980 14 26

Стойност за един дял 25.05.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0578 лв.

Сентинел - Рапид

1,2063 лв.

Цена на обр. изк.
до 90 дни

над 90 дни

1.0420 лв.

1.0525 лв.

1,2063 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
1,29 %

5,60 %

1,27 %

3,48 %

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 20 май 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 26.05.2011 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
13.6034
12.5073
9.2800
318.5090
N/A
12.4643
9.2481
Ти Би Ай Комфорт
320.0960
13.4893
N/A
9.2025
Ти Би Ай Хармония
320.0960
13.4893
12.4029
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
Български
индекси

Основният индекс на БФБ леко спадна

Sofix: 432.94

-0.87%

Покачване отбеляза македонският
бенчмарк

MBI10:2596.95

+0.57%

Ръст отбеляза основният
сръбски индекс

BELEX15: 778.69

+1.09%

Число на деня

Световни индекси Спад

Обем

Германският индекс
отчете лек спад

DAX: 7139.27

-0.16%

36 596

Американските акции поевтиняха в
началото на търговията

Dow Jones: 12 335.70

-0.17%

▶ акции на "Софарма" АД - София бяха изтъргувани на
борсата. Цената на книжата се покачи с 0.23% по време
на сесията

Водещият индекс в Токио отбеляза
намаление

Nikkei225: 9422.88

-0.57%

BASF SE NA

Поскъпване
Commerzbank

-1.39

+5.62

▶ процента от книжата
на германската
химическа компания
поевтиняха до 60.83 EUR

▶ процента поскъпнаха
акциите на германската
банка, като цената им
достигна 3.20 EUR

Увеличени запаси смъкнаха
цената на петрола
Повишеното
оперативно ниво
на рафинериите и
големите запаси
свалиха стоката под
100 USD
Суровият петрол в Ню
Йорк спадна, след като
от доклад на енергийната
индустрия стана ясно,
че складовите запаси от
бензин в САЩ са се увеличили с най-много за
последните три месеца в
резултат на повишеното
оперативно ниво на рафинериите. Фючърсите
поевтиняха с 1.4%, след
като Американският петролен институт заяви,
че запасите от гориво са
се покачили с 2.44 млн.
барела миналата седмица. Рафинериите работят
на най-високи обороти
от 1 април насам, сочат
данните на доклада.
Складови
наличности

Суровият петрол за доставка през юли спадна с
82 цента, или 0.8%, до
98.77 USD за барел на
стоковата борса в Ню
Йорк. За последната година цената на стоката се
е увеличила с 44%. Бен-

зинът за доставка през
юни загуби 3.52 цента
от цената си, или 1.2%,
достигайки 2.9576 USD
за галон в Ню Йорк. Запасите от бензин в САЩ
са се увеличили до 211.2
млн. барела през седмицата, приключила на 20
май, се казва в доклада
на института. Запасите
от суров петрол обаче са
намалели с 860 хил. барела до 368.1 млн. барела,
първият спад от седем
седмици насам, се посочва в същия доклад.
Намален внос

Третият по големина потребител на суров петрол
в света Япония намали
вноса на нефт миналия
месец след земетресението от 11 март, което
доведе до затварянето на
рафинерии и фабрики.
Задграничните покупки са спаднали с 14% в
сравнение с предходната година до 16.97 млн.
килолитра през април,
съобщи финансовото министерство на страната в
предварителен търговски
доклад. Суровият петрол
от сорта Брент за доставка през юли поевтиня с 27
цента до 112.26 USD за
барел на борсата в Лондон.

▶ Запасите от бензин в САЩ са нараснали, но тези от петрол са намалели заради засиленото
производство в рафинериите
Снимка reuters

Банките очакват медта да продължи да поскъпва
Разлика между
търсенето и
предлагането ще
създаде сериозен
дефицит през тази
година

▶ Понижаването на запасите от мед в Шанхай се тълкува като сигнал, че
търсенето в най-големия световен потребител на стоката се засилва
Снимка БОБИ ТОШЕВ

Медта в Лондон покачи
цената си за втори пореден ден, след като различни банки като Goldman
Group и JPMorgan Chase
изнесоха положителни
прогнози за метала, при
който се забелязват признаци на засилващо се
търсене. Медта за доставка след три месеца
на Лондонската борса за
метали поскъпна с 1.1%
до 8958 USD за тон. Предишната седмица запасите от метала в складовете
на борсата за фючърси
в Шанхай спаднаха до
най-ниските си равнища от над седем месеца

насам. Според мнозина
това е знак, че търсенето
в най-големия световен
потребител на стоката се
засилва.

вания на медта. Базираната
в Лисабон организация
очаква глобален дефицит
от 377 хил. тона мед през
тази година.

Глобален недостиг

Променен съвет

Медта за доставка през
август на борсата в Шанхай също се увеличи за
втори пореден ден, затваряйки с 0.9% нагоре при
10 309 USD за тон. Стоката за доставка през юли
на борсата Comex в Ню
Йорк се покачи с 1.1%
до 8.954 USD/кг. Според
JPMorgan Chase цената
няма да спадне скоро, тъй
като търсенето е по-голямо от предлагането. През
февруари за втори пореден
месец се почувства недостиг на стоката, когато
доставките изоставаха от
потреблението със 17 хил.
тона, казват от Международната група за изслед-

Във вторник Goldman
Sachs препоръчаха купуването на петрол, мед и цинк,
изоставяйки призивите си
от миналия месец за продажба на стоки. Икономическият ръст вероятно
ще бъде достатъчен, за да
доведе до по-високи цени,
пише в доклад на банката. Алуминият и цинкът
в Лондон не промениха
драстично цените си при
съответно 2503 USD и
2188 USD за тон. Оловото
се увеличи с 0.4% до 2496
USD за тон. Никелът спадна с 0.6% до 22 750 USD
за тон, а калаят поевтиня
с 0.9% до 27 001 USD за
тон.
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ОИСР: Кризата не е свършила, тя
само промени кожата си
Федералният резерв
да обмисли повишаване на лихвените
проценти, а ЕЦБ да се
въздържа от
по-нататъшни
намаления, препоръчват от организацията
Рисковете за глобалното
възстановяване остават значителни. Това се казва в
последния доклад на Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие
(ОИСР). В документа се
посочва, че САЩ и Япония
„трябва да изготвят досто-

верни средносрочни планове” за стабилизиране на
техния дълг, докато други
страни трябва да предоставят по-голяма яснота за
това как ще бъдат постигнати поставените цели за
фискална консолидация.
ОИСР препоръчва Федералният резерв да обмисли
повишаване на лихвените
проценти, а Европейската централна банка да се
въздържа от по-нататъшни
намаления.

рости, при което нововъзникващите пазари изпреварват развитите икономики, причинява вливане
на капитали в страните
извън организацията. Това от своя страна води

до инфлационен натиск
и въвеждане на ограничителни политики, което
допълнително застрашава
възстановяването в световен мащаб.
„Основното послание на

доклада за икономическите перспективи е, че няма
място за самодоволство.
Кризата не е свършила. Тя
само промени кожата си”,
коментира генералният
секретар на ОИСР Анхел
Гурия.
Рискове

Значителните рискове за
влошаване засенчват възможността за възстановяване на частния сектор, се посочва в доклада. Сред тях са
растящите цени на петрола,
по-нататъшно забавяне в
Китай, продължаващата
фискална нестабилност в
САЩ и Япония, както и

Възстановяване на
две скорости

ОИСР констатира, че възстановяването на две ско-

скорошната слабост в жилищния пазар. Комбинацията от тези фактори може
да доведе до стагфлация в
развитите икономики и до
провал на възстановяването, заявява Пиер Карло
Падоан, главен икономист
на ОИСР. Според него всичко това показва, че кризата все още не е свършила
и политиците трябва да
увеличат усилията си за
справяне с предизвикателствата в средносрочен план.
В дългосрочен план докладът посочва като сериозно
предизвикателство безработицата, която остава на
високи нива.

Кризата все още не е
свършила и политиците
трябва да увеличат усилията си
за справяне с предизвикателствата в средносрочен план
В дългосрочен
план сериозно
предизвикателство пред
икономиките ще бъде
безработицата, която остава на
високи нива
Пиер Карло Падоан,

главен икономист на ОИСР

снимка Shutterstock

Корпоративни съобщения и обяви на държавни институции
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия
ОБЯВЛЕНИЕ
по чл.10а, ал.2 от ЗДСл (обн., ДВ, бр.67 / 1999г., посл. изм., бр.18/2011 г.)
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
на основание чл.10 и чл.10а от Закона за държавния служител, във връзка с чл.3, ал.1 и чл.13, ал.1
от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
обявява конкурс:
1. За назначаване на държавен служител за длъжност главен експерт в отдел „Информационно
обслужване на бизнеса”, Дирекция „Развитие и интернационализация на малките и средните
предприятия” в Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
2. Кратко описание на длъжността: Отговаря за базата данни на ИАНМСП; участва в изготвянето на икономически анализи и прогнози; участва при анализиринато на статитистически данни;
Участва в изграждането, актуализирането и администрирането на информационните ресурси на
ИАНМСП и осигуряване на достъп чрез интернет страницата и различните бази данни и масиви.
Съдейства за изпълнение на мерките от проектното предложение на ИАНМСП по Приоритет 4.2
от Оперативната програма. Оказване на методологична и техническа помощ при изпълнение на
дейности по ОП «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика», свързани със
създаването на експортен интернет портал, разработването на секторни икспортни стратегии, провеждане на семинари и обучения и издаването на брошури и информационни материали.
Предлага и участва в планирането и провеждането на обучения, семинари, форуми, конференции
и други събития, свързани с насърчаване на предприемачеството, възможности за финансиране,
интернационализацията и други, свързани с подпомагане развитието на българския бизнес;
Предлага и участва в разработването и реализацията на проекти по национални и международни
програми; Предлага и участва в организацията и реализацията на местни и международни промоциални прояви да повишаване на експортния потенциал на българските МСП; Участва в работни
екипи и съдейства на другите звена в агенцията, ангажирани с промоционалната дейност на
българските продукти в чужбина.
3. Минимални изисквания за заемане на длъжността (съгласно ЕКДА):
- висше образование, степен Бакалавър;
- предпочитана специалност от области на висшето образование „Технически науки” (инженерна
специалност), „Социални, стопански и правни науки” (Икономика)
- IV младши ранг или 3 години професионален опит.
4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
- умения за работа със статистическа информация и бази данни,
- професионален опит в дейности по изготвяне на икономически анализи и прогнози,
- владеене на чужд език (английски, немски, испански, френски, италиански, португалски)
- компютърни умения – владеене на Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint, Accses, електронна
поща, Internet.
5. Начин на провеждане на конкурса: писмена разработка по тематика „Развитие и интернационализация на малките и средните предприятия”, практически изпит – проверка на езиковата
подготовка на кандидатите и интервю.
6. Размер на основната заплата – 581 лева
7. Необходими документи за кандидатстване:
7.1. Заявление по образец /Приложение № 2 към чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите
за държавни служители/;
7.2. Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е
лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност;
7.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен. Документите, издадени в чужбина се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото
признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България;
7.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
–трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език,
доказващ извършване на дейност в чужбина.
8. Място и срок за подаване на документите – документите се подават лично или чрез
пълномощник в Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, гр.
София, ул. “6-ти Септември” № 21, стая 117, в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за
конкурса в един централен ежедневник, в регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията
и интернет страницата на агенцията в рубриката „Работни места”.
9. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във
връзка с конкурса – информационното табло в сградата на ИАНМСП, ул. “6-ти Септември” №21,
София и интернет страницата на агенцията www.sme.government.bg.

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД - гр. Варна,
вписано в Търговския регистър при
Агенция по вписвания с ЕИК 813194292
Управителният съвет на “СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ”
АД, гр. Варна на основание чл. 223 ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква редовно Общо
събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.06.2011 год. от 15,00 ч.
в гр. Варна, к.к. “Свети Свети Константин и Елена”, хотел “Азалия”, при
следния дневния ред:
1. Разглеждане на доклада на Управителния съвет за дейността на
дружеството през 2010 г., годишния финансов отчет за 2010 г., годишния
доклад за дейността за 2010г., консолидирания отчет за 2010 г., годишния
консолидиран доклад за дейността за 2010 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2010 г. и доклада на Одитния
комитет за 2010 г.;
Проект за решение – ОСА приема доклада на Управителния съвет за
дейността на дружеството през 2010 г., годишния финансов отчет за
2010 г., годишния доклад за дейността за 2010г., консолидирания отчет за
2010 г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2010 г., докладите
към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2010 г. и доклада
на Одитния комитет за 2010 г.
2. Разглеждане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за
2010г.;
Проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с
инвеститорите.
3. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на
членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността
им през 2010 г.
Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на
Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2010 г.
4. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011 г.
Проект за решение – ОСА приема предложението на Управителния
съвет и препоръката на Одитния комитет за назначаване на регистриран
одитор за 2011г.
5. Разглеждане на предложение и приемане на решение за продължаване
пълномощията на Одитния комитет и определяне мандата му
Проект за решение - ОСА продължава пълномощията на избрания
одитен комитет с Решение на ОСА от 20.07.2009 г. и продължава същите
с още 2 години, считано от датата на настоящото събрание
6.Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия
резултат /печалбата/ на дружеството за 2010 г.
Проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния
съвет за разпределение на печалбата, като същата не се разпределя и се
отнася към балансовото перо неразпределена печалба.
7.Разни.
Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично

или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите
и техните пълномощници започва в 14,00 часа в деня и на мястото на
провеждане на Общото събрание на акционерите. При липса на кворум на
основание чл.227 от ТЗ и чл.115, ал.12 от ЗППЦК, събранието ще се проведе
на 14.07.2011 г., в 15,00 часа на същото място и при същия дневен ред. В
дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда
на чл.223 а от ТЗ.
Към датата на свикване на Общото събрание общия брой акциите и
правата на глас в Общото събрание възлизат на 2 309 561 акции.
Акционерите имат право да включат въпроси в дневния ред на Общото
събрание по реда на чл.223 а от ТЗ.
Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси,
включени в дневния ред, най-късно до момента на подлагане на гласуване
на съответното предложение от дневния ред в деня на провеждане на
заседанието.
Акционерите имат право да поставят въпроси по време на провеждане
на заседанието.
Акционерите – юридически лица се представляват от законните си
представители, като се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация, лична карта и депозитарна разписка, удостоверяваща броя
на притежаваните акции. Пълномощниците на акционерите - юридически
лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на акционерите на дружеството от
законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на
закона, удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице, лична карта и депозитарна разписка, удостоверяваща броя на
притежаваните акции.
Акционерите – физически лица се легитимират с представяне на лична
карта и депозитарна разписка, удостоверяваща броя на притежаваните
акции, а в случай че са пълномощници и с писмено, изрично, нотариално
заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на акционерите
на дружеството, отговарящо на изискванията на закона.
Образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, са
част от писмените материали за Общото събрание и са публикувани на
Интернет страницата на дружеството. На Интернет страницата на
дружеството са публикувани и начините за получаване на пълномощните
чрез електронни средства.
Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по
електронен път по следния начин: чрез e-mail на дружеството s.yoncheva@
stconstantine.bg
На основание чл.115 б от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се
упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар
като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание, като в това
Общо събрание имат право да гласуват лица, вписани в регистрите на
Централния депозитар не по-късно от 15.06.2011 г.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите
в гр. Варна, к.к. “Свети Свети Константин и Елена”- административна
сграда, в управлението на дружеството всеки работен ден от 10.00 до
12.00 часа.
Интернет страницата на дружеството е www.stconstantine.bg
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ЕЛЕНА КОСЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
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Пазарът оцени “руския
Google” на 8 млрд. USD

Най-популярната търсачка в Русия събра 1.3 млрд. USD от IPO
“Яндекс”, най-популярната
интернет търсачка в Русия,
събра 1.3 млрд. USD по време
на своето първично публично предлагане в САЩ. Базираната в Москва компания
продаде 52.2 млн. акции, или
16.2% от цялото дружество,
на цена 25 USD всяка, което
е повече от първоначално
предвижданата цена 20-22
USD. При тази стойност на
акциите пазарната оценка на
компанията в момента е около 8 млрд. USD. Съобщението идва по-малко от седмица
след IPO-то на социалната
мрежа LinkedIn, която събра повече от 400 млн. USD,
също надхвърляйки очакванията на анализаторите.
Продажбата е най-голямото
технологично IPO за 2011 г.
и най-голямото интернет IPO
от това на Google през 2004 г.
Предлагането идва по време
на период на рекордно голям
интерес към акциите на хайтек фирми. Тази година поне
230 компании са обявили
планове за първични публични предлагания в САЩ
- най-големият брой от 2004
г. насам.
История от успехи

Основавайки се на средна
стойност от 21 USD за акция,
от “Яндекс” планираха да
продават акции на цена поне
колкото 23 пъти приходите
им от една акция за следващата година. При Google
това съотношение е 13 пъти
от прогнозираните за 2012
г. приходи. Около 70% от
продаваните акции идват от
съществуващи инвеститори,
включително Baring Vostok
Capital Partners и Tiger Global
Management. Приходите от
продажбата ще бъдат инвестирани в нови технологии,
инфраструктура и потенциални придобивания, пише
в документите по предлагането. До края на втория
ден на търговията цената
на акциите на “Яндекс” се
увеличи с 55%, достигайки
38.85 USD. Компанията има
история, за която много други стартиращи фирми биха
завидели - създадена преди
14 години, тя вече държи
две трети от руския пазар на
интернет търсене, което й
носи маржове от 20-30% през
последните няколко години.
Приходите й са се утроили
от 2007 г. насам, достигайки
439.7 млн. USD през 2010 г.
Руските пазари

Пазарът на онлайн реклами в Русия се е увеличил с
51% между 2008 и 2010 г.,
достигайки 940 млн. USD
според московската Асоциация на комуникационните
агенции. Същевременно разходите за печатни реклами
са спаднали с 41% за същия
период, а радио- и телевизионните сегменти са спаднали

Шпионаж
В услуга на
държавата
▶ В началото на май от
“Яндекс” потвърдиха,
че са предавали поверителна информация на
Федералната служба за
безопасност (ФСБ). Сайтът е предоставил на
държавата информация
за потребители, които
са дарявали средства на
антикорупционен уебсайт, създаден от руски
блогър.
▶ Това е една от причините компанията да
упомене редица предупреждения в своите борсови документи, подадени към американската
комисия по ценни книжа.
В тях от “Яндекс” споменават за възможно “агресивно прилагане на противоречиви закони, или
на политически мотивирани действия”.
▶ В документите руската правна система се
характеризира с непоследователност на регулациите, избирателно
прилагане на закони,
липса на независимост и
други негативни черти.

65%

▶от търсенето в
интернет в Русия
става през “Яндекс”
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▶технологични
компании са обявили
планове за IPO през
2011 г.
Снимка Bloomberg

съответно с 21 и 6%. “Яндекс” получава голяма част
от приходите си именно от
реклами. Според главния
изпълнителен директор на
компанията Аркадий Волож
руският рекламен пазар ще
се утрои през следващите
няколко години. “Яндекс”
също така може да разчита
и на пазарите в съседните
държави. От своя страна руската интернет индустрия,
най-голямата в Европа след
германската, отчита бърз

растеж и през 2015 г. ще
съставлява 3.7% от брутния
вътрешен продукт на страната, смятат анализаторите
от Boston Consulting Group.
Потребителите на интернет
в Русия се очаква да се увеличават с 12.5% на година до
2014 г., по-бързо от Китай и
малко след Индия. Президентът на страната Дмитрий
Медведев направи модернизацията основен приоритет
на своята администрация.
Пламен Димитров

Пазарни неволи
Нестабилни
пазарни
оценки
▶ Пазарната оценка
остава сериозно притеснение при първичните публични предлагания на интернет
компании, след като
няколко такива претърпяха голям срив

в цените на акциите
си след силен бум през
първия ден на търгуване. В сряда LinkedIn
беше малко над крайната цена от деня на
дебюта им на борсата, но 23% по-ниско от
пиковата цена през
първия ден на търговията.
▶ Акциите на китайската социална мрежа
Renren в момента се

търгуват на цена,
доста по-ниска от обявената при IPO-то,
след като започнаха
силно на 4 май.
▶ Акциите на
E-Commerce China
Dangdang скочиха с
87% през първия ден
от търговията през
декември, но в момента се търгуват на
едни от най-ниските
нива от дебюта си.
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Споделете, разкажете, питайте
Имате интересен европроект и искате да разкажете за него.
Имате проблемен казус, заради който изпълнението на проекта
ви се забавя, затруднява или дори е невъзможно да бъде изпълнен.
Имате въпроси и искате да получите отговори от компетентни
консултанти. Искате държавните институции да ви чуят. Или
просто имате отношение към темата „европейско финансиране”.
Във всеки от тези случаи можете да пишете на euro@pari.bg. Вестник „Пари” ще чуе вашите истории, похвали и оплаквания и ще се
опита да ви помогне. Някои от най-интересните казуси и въпроси
ще бъдат публикувани и на страниците на изданието, за да бъдат
в помощ и на други бенефициенти. Така и държавните институции
ще имат възможност да погледнат резултатите от работата
си отстрани.

Eвропари

Старозагорската фирма “Пр
изпълни европроекти за над
Компанията сама е разработила
двата си проекта по програма
“Конкурентоспособност” и
планира да кандидатства с
трети
Ако четете инструкциите
внимателно и ги следвате
стриктно, не е нужно да
имате опит или да се обръщате към консултант, за
да подготвите европроект
за милиони. Това показва
примерът на старозагорската компания “Пресков”
- един от най-големите и
най-стари производители
на ковани детайли в България, които намират приложение в редица индустрии.
Предприятието вече има
два одобрени европроекта
по програма “Конкурентоспособност” за общо над
9.3 млн. лв. “Разработихме
проектите сами, въпреки
че нямаме проектен опит, и
досега всичко върви успешно. Вече обмисляме дали
да не подадем документи и
за трети проект”, разказва
маркетинг мениджърът на
“Пресков” Драгомир Бояджиев.
Резултатите досега

Първият проект на компанията е за въвеждане на
системи за управление на
околната среда. Благодарение на субсидиите например е изградена вентилационна система. “Всички
подобрения, които направихме, са изключително
важни за нашата дейност.
Те са от голямо значение и
за клиентите ни и ни дават
конкурентни предимства на
пазара”, разказва Бояджиев.
Проектът е за “скромните”
175 хил. лв. и е нещо като
тест. Оказва се успешен.
Единственият проблем,
пред който се изправят от
компанията, е свързан с
финалните плащания, които се бавят около година и
три месеца.
Още преди приключването на първия си проект
обаче от фирмата вече са
готови и започват изпълнението на нов - за техноло-

Регионал
ните звена
на агенцията за
малки и средни
предприятия
трябва да
имат повече
правомощия
Драгомир Бояджиев,
маркетинг мениджър на “Пресков”

гична модернизация. Той е
на стойност от 9.2 млн. лв.
и е сред най-големите по
програма “Конкурентоспособност”. Сумата е инвестирана в нови машини
и в трите производствени
дейности - ковашко-чуково,
ковашко-пресово и термично производство. Ефектът
от усвояването на субсидиите ще бъде комплексен
- капацитетът на производството ще се удвои до 4 хил.
т годишно, енергоемкостта
му ще се намали с 60%,
производителността на труда ще се повиши 2.5 пъти и
освен това ще се повиши
качеството на продукцията.
Всичко това вече се усеща,
тъй като проектът приключва само след месец.
Какво може
да се подобри

Към момента от “Пресков”
са доволни от възможността да подпомогнат развитието си чрез евросубсидии.
Вече са натрупали и опит
и на негова база казват, че
има и някои неща, които
може да бъдат подобрени в
целия процес на усвояване
на грантовете по европрограмите. “Регионалните звена на агенцията за малки и
средни предприятия трябва
да имат повече правомощия. Когато организирах-

ме тръжната процедура за
избор на доставчик на оборудването, служителите им
съгласуваха почти всички
документи с централата в
София. Някои документи
са нужни спешно, а тази
организация само доведе до известно забавяне”,
коментира Бояджиев. Той
обяснява, че по принцип
администрацията разполага със срок от 20 дни, за
да отговорят дали всичко
в документите, които са
им представени, е както
трябва и поне са успявали
да го спазят. Но все пак
целият процес може да протича много по-бързо, ако
бюрокрацията се намали,
добавя Бояджиев. В техния
случай например изборът
на изпълнител се проточва
около една година.
За компанията се оказва
трудност и необходимостта
да се предоставят легализирани от Министерството на
външните работи документи на избраните доставчици. Това е процедура, която
отнема време и води до
забавяне на изпълнението
на целия проект, коментира
Бояджиев. Затова той е доволен, че поне в бъдеще от
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма планират подобрения
и улесняване на процедурите поне в тази насока.
Новите планове

В момента от “Пресков”
са на финалната права на
големия си проект и вече
имат идеи за нов. “Следващият европроект, с който
искаме да кандидатстваме,
е за получаване на стандарт
за производство на детайли
за автомобилната индустрия”, казва Бояджиев. И
се надява, че ще успеят
да реализират хет-трик с
европроекти.
Дарина Черкезова

Накратко
Два проекта
по програма
“Конкуренто
способност”
▶ Към момента старозагорският завод за

горещо ковани детайли “Пресков” има два
проекта по Оперативна програма “Конкурентоспособност”
- за покриване на международно признати
стандарти и за технологична модернизация.

▶ Първият проект е
за въвеждане на системи за управление на
околната среда. Той
е започнат в края на
2008 г. и вече е приключен. Стойността му
е близо 175 хил. лв., от
които безвъзмездната помощ е малко над
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Заетост
Инфокампании
за две нови схеми

Проекти
Природен парк “Рилски манастир”
спечели проект за над 235 хил. EUR

▶ Агенцията по заетостта провежда днес
информационна кампания по две нови схеми на
Оперативна програма “Развитие на човешките
ресурси” - “Социални иновации в предприятията”
и “Вземи живота си в свои ръце”. Тя се провежда
в София - в хотел “Родина”, зала 1, етаж R. Схема
“Социални иновации в предприятията” се
представя от 10 до 13 ч, а схема “Вземи живота си в
свои ръце” - от 14 до 17 ч.

▶ Дирекцията на природен парк “Рилски манастир” към
Изпълнителната агенция по горите спечели проект за
малко над 235 052 EUR, с който се създава национален
център за професионално обучение на специалисти и
мениджъри в защитените територии на България.
Проектът ще бъде финансиран от Германската федерална
екологична фондация (Deutsche Bundesstiftung Umwelt).
Проектопредложението е било разработено съвместно с
университета “Лойфана” в Люнебург (Германия).

есков” вече
9 млн. лв.

Профил
Коя е
“Пресков”
АД

▶ “Пресков” АД е един от найстарите и най-големи производители на горещо ковани детайли в България.
▶ Старозагорският завод
е създаден преди повече от
100 години - през 1900 г., като
през 1947 г. е национализиран.

▶ Новата линия за
термична обработка
на ковани детайли
вече е монтирана

87 хил. лв.
▶ Вторият проект на
компанията е е свързан
с подобрения и закупуване на нова техника на
трите производствени дейности - ковашкочуково, ковашко-пресово и термично производство.

▶ Проектът е на стойност около 9.2 млн.
лв., като 4.6 млн. лв.
са за сметка на програмата, а останалата част се финансира
от бенефициента. До
момента са изплатени
над 916 хил. лв., показва справка в Информа-

ционната система за
управление и наблюдение на средствата
от Европейския съюз
(ИСУН).
▶ Проектът е започнат през лятото на
2009 г. и се очаква да
бъде финализиран през
тази година.

▶ През периода 1950-1952 г.
е построена нова сграда, с
което производствените
помещения нарастват на
5854 кв. м. По това време
предприятието е преименувано на КПЗ “Сърп и чук”.
▶ Основната реконструкция и обновяване на завода
се провежда в началото на
70-те години. С инсталирането на новите машини
производственият капацитет на дружеството
надхвърля 20 хил. т ковани
детайли годишно, а десетилетие по-късно той вече
е над 25 хил. т. Около полoвината от продукцията се
доставя на най-големия производител на кари и високоповдигачи в България - “Балканкар”.
▶ В началото на 90-те години завод “Сърп и чук” е преструктуриран в “Пресков”
ЕООД.
▶ През 1993 г. предприятието е изправено пред фалит.
Започват стачки и управителите на дружеството са
сменени неколкократно.
▶ В края на 1998 г. е обявена

Структура
Три големи машино
строителни завода влизат
в холдинга
▶ Производителят на ковани детайли “Пресков” е част от дружеството
“Холдинг Загора”. Холдингът притежава
мажоритарни дялове или цялата собственост в структуроопределящи за
икономиката на Стара Загора предприятия, в които работят общо над 2200
души.
▶ Освен “Пресков” дружеството е собственик и на други два големи машиностроителни завода - “Прогрес” и “Хран

процедура за приватизация.
▶ На 11 май 2000 г. “Холдинг
Загора” придобива 75% от
дружеството. При следващия търг холдингът купува
почти целия държавен дял
и в момента притежава
98.1% от капитала на “Пресков” АД.
▶ За периода 2000-2005 г. са
направени инвестиции за
над 1.4 млн. лв. Производството на ковани детайли се е увеличило от 1600 т
годишно през 1998 до 2600 т
годишно през 2004 г.
▶ Към момента в старозагорския завод се произвежда широка гама детайли
с тегло от 0.3 кг до 25 кг,
които намират приложение
в различни области като
енергетика, машиностроене, транспорт, селско стопанство и др. “Пресков” е
единственото българско
предприятие, специализирано в производството на
изковки от въглеродна и
легирана стомана.
▶ Капацитетът на предприятието е 2000 т годишно
на една смяна.

инвест-ХМК”. Трите предприятия работят съвместно, тъй като “Прогрес”
произвежда чугунени отливки, “Пресков” - стоманени изковки, а “Хранинвест” извършва механична обработка
на тези изделия и произвежда възли и
агрегати от тях.
▶ В “Холдинг Загора” влизат още “Строителна компания Загора” АД, производителят на трикотаж “Наталия” АД, Център за изпитване и европейска сертификация, специализираните дружества
“Загора Мобил” (транспорт), “Загора
Енерджи” (енергетика), “Загора Истейт”
(недвижими имоти), старозагорският
хотел “Сити” и хотелски комплекс “Бриз
2” във Варна.
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При плащания по банков път
не изграждат дистанционна
Ситуация

Дружество притежава фискално устройство,
което няма дистанционна връзка с НАП и
предстои да бъде спряно. Плащанията се осъществяват само по разплащателна сметка.

?

Казус

Може ли, след като се
преустанови дейност
с Електронни касови
апарати с фискална
памет (ЕКАФП) поради изтичане на срока
за осъществяване на
дистанционна връзка с
НАП, дружеството да
не закупува ново фискално устройство?

Решение
На основание чл. 118, ал. 1 от ЗДДС всяко
регистрирано и нерегистрирано по този
закон лице е длъжно да регистрира и отчита
извършените от него доставки/продажби в
търговски обект чрез издаване на фискална
касова бележка от фискално устройство
(ФУ), независимо дали е поискан друг данъчен документ.
В разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на
МФ е указано, че всяко лице е длъжно
да регистрира и отчита извършваните от
него продажби на стоки или услуги във
или от търговски обект чрез издаване на
фискална касова бележка от фискално
устройство, освен когато плащането се
извършва по банков път или чрез наличен
паричен превод, извършен чрез дружество,
лицензирано да извършва дейност по
налични парични преводи по смисъла на
Закона за платежните услуги и платежните
системи или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски
оператор за извършване на пощенски
парични преводи по смисъла на Закона за
пощенските услуги.

Кое е търговски
обект
За целите на Наредба № Н-18/2006 г. на

МФ се прилага § 1, т. 41 от ДР на ЗДДС,
където е дефинирано понятието „търговски
обект”. По смисъла на тази правна норма
„търговски обект” е всяко място, помещение или съоръжение (например маси,
сергии и други подобни) на открито или
под навеси, във или от което се извършват
продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или съоръжението
може да служи същевременно и за други
цели (например офис, жилище или други
подобни), да е част от притежаван недви-

жим имот (например гараж, мазе, стая или
други подобни) или да е производствен
склад или превозно средство, от което се
извършват продажби.
В чл. 25, ал. 1, т. 1 от същата наредба е предвидено, че независимо от документирането
с първичен счетоводен документ, задължително се издава фискална касова бележка
на лицата по чл. 3, ал. 1 - за всяко плащане с
изключение на случаите, когато плащането
е по банков път или чрез наличен паричен
превод или пощенски паричен превод по
чл. 3, ал. 1.

Кой трябва
да изгради
електронна
връзка с НАП

Изискването ФУ задължително да има
техническа възможност за установяване
на дистанционна връзка с НАП е заложено в разпоредбата на чл. 118, ал. 2 от
ЗДДС. Съгласно § 56 от ПЗР на ЗДДС в 6месечен срок от влизането в сила на този
закон министърът на финансите привежда
Наредба № Н-18/2006 г. в съответствие с
изискването за установяване на дистанционна връзка на ФУ с НАП. Целта на
изменението е да се осигури възможност
за автоматично предаване на данни за
дневните отчети на всяко ФУ към НАП.
Във връзка с това наредбата беше изменена с ДВ, бр. 49 от 29 юни 2010 г.
Съгласно з 59, ал. 1 от ПЗР на наредбата са
определени различни срокове за осъществяване на дистанционна връзка за три отделни
групи лица:
1. лицата, задължени да използват ЕСФП
- в срок до 31 декември 2010 г.;
2. регистрираните по ЗДДС лица, непопадащи в т. 1 - в срок до 30 септември 2011 г.;
3. всички други лица, непопадащи в т. 1 или
2 - в срок до 31 март 2012 г.
До закупуване и въвеждане в експлоатация на ФУ, отговарящо на изискванията за
дистанционна връзка, задължените лица
използват ФУ от модели, одобрени преди
изменението на наредбата, като прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на
продажбите в търговски обекти. Това обаче
може да става до изтичането на посочените
по-горе срокове за съответното лице (§ 59,
ал. 2 от ПЗР на наредбата).
При положение, че плащанията от клиентите се извършват по банков път, чрез
наличен паричен превод или чрез пощенски паричен превод, не е задължително
да се издава фискална касова бележка от
фискално устройство, отговарящо на изискванията на наредбата.

Как се коригира
грешно подадена
VIES декларация
Ситуация

Във връзка с договор за финансиране от
26.07.2010 г. с ДК в Полша по програма
за професионално обучение „Леонардо да
Винчи” е издадена фактура № 1/4.08.2010 г.
Като основание за неначисляване на данък
е посочена разпоредбата на чл. 21, ал. 2
от ЗДДС. За данъчен период август 2010
г. е подадена VIES декларация, в която е
намерила отражение издадената фактура
№ 1/4.08.2010 г. с получател данъчно задължено лице от държава членка.
Договорът, по който дружеството се
явява партньор и изпълнител, а полската
фирма се явява възложител, е сключен
в рамките на програма „Леонардо да
Винчи”. Съгласно чл. 5 от приложения
договор финансирането на изпълнението
на същия се осъществява с безвъзмездна
помощ, предоставена от програма „Леонардо да Винчи” и собствени средства
на дружеството.

?

Решение
Илюстрации Стела Михова

Казус

Има ли правно основание за подаване на VIES
декларация и задължаване с ДДС на координатора по проекта ДК,
Полша. Какви са редът
и начинът, по които да
се анулира подадената
от дружеството VIES
декларация?

На основание чл. 113, ал. 1 от ЗДДС всяко
данъчно задължено лице доставчик е длъжно

да издаде фактура за извършена от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това, освен в
случаите, когато доставката се документира
с протокол по реда на чл. 117.

Доставка на
стоки и услуги в
страни от ЕС
Стока по смисъла на този закон е всяка
движима и недвижима вещ, включително
електрическа енергия, газ, вода, топлинна
или хладилна енергия и други подобни,
както и стандартният софтуер, с изключение
на парите в обращение и чуждестранната
валута, използвани като платежно средство
(чл. 5, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС).
Доставка на стока по смисъла на закона е
прехвърлянето на правото на собственост
или друго вещно право върху стоката съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от ЗДДС.
В ал. 2 и ал. 3 от същата правна норма са
посочени случаите, които са приравнени на
доставка на стока.
На основание чл. 8 от ЗДДС услуга по смисъла на закона е всичко, което има стойност
и е различно от стока, от парите в обращение
и от чуждестранната валута, използвани като
платежно средство.
Доставка на услуга е всяко извършване
на услуга съгласно разпоредбата на чл. 9,
ал. 1 от закона, като в ал. 2 и ал. 3 от същата
правна норма са посочени случаите, които са
приравнени на доставка на услуга.

Четвъртък 26 май 2011 pari.bg

дружествата
връзка с НАП

данъци и счетоводство 23
Лектори с практически и преподавателски
опит в областите Счетоводство, Данъци,
Финанси търси фирма за семинари за
служители на фирми.
Тел. 0030 211 4024187
CV на apostolov@oikonomotexniki.g

всяко лице е длъжно
да регистрира и
отчита извършваните
от него продажби на стоки
или услуги във или от
търговски обект чрез
издаване на фискална касова
бележка

До 31 март 2012 г.
всички касови в
България трябва да
имат електронна връзка с
НАП
За дружеството ще е налице задължение
за издаване на фактура към полската фирма
единствено и само когато е налице доставка на стока/услуга или при получаване
на авансово плащане преди това, по която
дружеството се явява доставчик, а полската
фирма - получател.
В случай, че не е налице доставка, извършена от дружеството с получател ДК, Полша, издадената фактура № 1 от 4.08.2010 г.
предвид разпоредбата на чл. 116 от ЗДДС ще
представлява погрешно съставен документ и
същата ще подлежи на анулиране.

Грешка при
попълване на
декларацията
На основание чл. 116, ал. 5 от ЗДДС всички
екземпляри на анулираните документи се
съхраняват при издателя.
Според разпоредбата на чл. 116, ал.
4 от ЗДДС, когато погрешно съставени
документи или поправени документи са
отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се
съставя и протокол - за всяка от страните,
който съдържа:
1. основанието за анулирането;
2. номера и датата на документа, който се
анулира;
3. номера и датата на издадения нов документ;
4. подпис на лицата, съставили протокола
за всяка от страните.
Начинът на отразяване на анулирани документи е уреден в Приложение № 12 към чл.
113, ал. 4 от ППЗДДС. В случай, че се анулира издадената фактура, то това анулиране
ще се извърши след периода, в който същата
е издадена. Поради това фактурата следва
да се включи във файла „PRODAGBI.TXT”
на дружеството издател, като в полетата,
описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на
съответните полета от оригиналния запис в
дневника, но с противоположен знак.
Протоколът по чл. 116, ал. 4 от ЗДДС не
се отразява в отчетните регистри по ЗДДС
на доставчика и получателя на погрешно
съставените фактури.

Съгласно чл. 115, ал. 10 от ППЗДДС (в
сила от 1.01.2010 г.) корекции на грешки в
справка-декларацията се извършват по реда
на чл. 126 от ЗДДС, а корекции на грешки във
VIES декларацията се извършват по реда на
чл. 126, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от закона.
При установени грешки до изтичане на
крайния срок за подаване на VIES декларация
неотразените или неправилно отразените данни може да бъдат включени или коригирани,
като се подаде в рамките на крайния срок
(14-о число) нова VIES декларация заедно със
справка-декларацията по ЗДДС и отчетните
регистри (чл. 126, ал. 2 от ЗДДС).
При установени грешки след изтичане на
крайния срок за подаване на справка-декларацията и VIES декларация в случаите, когато грешката касае неотразени документи,
следва да се извършат необходимите корекции в данъчния период, в който е установена грешката, като се включи неотразеният
документ в отчетните регистри по чл. 124 от
закона за този данъчен период (чл. 126, ал.
3, т. 1 от ЗДДС).

•

Анулиране на
фактура
В настоящия случай анулирането на издаде-

ната фактура не попада в посочените по-горе
хипотези. Освен това следва да се посочи,
че по реда на чл. 126, ал. 3, т. 2 от ЗДДС не
може да се извършват корекции на грешки
във VIES декларации.
Чрез включването на анулираната фактура
в дневника за продажби със стойности с
противоположен знак същата ще намери отражение в справката-декларация, съответно
и във VIES декларацията за периода, в който
е извършено анулирането.
В случай, че не е налице доставка между
дружеството и полския координатор по
проекта, получаването на паричните средства от същия следва да документирате с
първичен счетоводен документ, съдържащ
реквизитите по чл. 7, ал. 1 от Закона за
счетоводството.
Материалите са подготвени
от "Рконсулт" ЕООД

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

•

•
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▶платна от десетина
автори съставляват
експозицията,
вдъхновена от премиера
Бойко Борисов

Провокирано
от Б. Б.
Знаете ли къде е пресечната
точка между Анди Уорхол и
Бойко Борисов? В следващия
месец тя ще се намира на ул.
„Веслец” 40 в София, където
беше открита поп арт изложба, провокирана от образа на
българския премиер.
„искаме да кажем (или
поне аз), че противоречивият имидж и образ на г-н
Бойко Борисов в публичното пространство е също

толкова достоен за експлоатиране от художниците,
колкото и тези на Мики
Маус, Веселин Маринов,
Мерилин Монро и пр. Нелепост, смешност, абсурдност без граници - една
истинска поп арт икона за
България”, споделя Валерия Цанкова, една от авторите и организаторите на
изложбата „БГ арт tribute
to USA Pop Art”.

▶Инсталация от
стенцил форми за
графити изкуство са
част от Б.Б. декорацията в ателието
Снимки Марина Ангелова

Десетина са художниците, които представят своите творби в ателие-галерия Human Thinks. Поп арт
вдъхновението им идва от
артисти като Анди Уорхол,
Робърт Раушенбърг, Джордж
Сегал, Рой Лихтенщайн и др.
Освен 12 платна в галерията
бяха представени и различни
аксесоари и рокли с лика
на Борисов. Включително
тоалетна хартия и капак на
тоалетна чиния. Всеки може
да окачи картина с лика на
премиера на стената си, защото творбите са отворени
за продажба. Цените им варират от 300 до 1400 лв.
Характерни за ателие-галерия Human Thinks са нестандартните събития. Един от
най-известните им ентъртейнмънти е Single Dinner - интерактивен театър, на който
границата между актьори и
зрители се разчупва.
Владислав Рашков

▶Освен изработената от Валерия Цанкова рокля на
изложбата може да се видят и други дамски аксесоари

▶В изложбата художникът Mr. Black се изявява с две творби “Готен съм“ (вдясно горе) и „Е, мноо съм
го’ем“(долу), а платното вляво – No rules - е на Invitroman

