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Обществените
поръчки без
конкурс все пак
ще са възможни
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Пазари и компании ▶ 12-13

Открихме втори
завод в България
▶ Снежана Семова,
управител на “Сен Гобен Вебер България”

USD/BGN: 1.35746

EUR/USD: 1.44080

Sofix: 425.76

BG40: 129.12

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

-0.16%

+0.16%

-1.25%

Краят
на измамите

-0.02%

цена 1.50 лева

Новини ▶ 4-5

Две трети от
депозитите са
в ръцете на 5%
от българите
Тема на деня ▶ 8-9

Вратичка в
закона създава
нелоялна
конкуренция
До 45 дни всички застрахователи
трябва да се свържат с новата
информационна система, която ще
регистрира по електронен път на
момента всяка полица „Гражданска
отговорност“. Това се очаква да
прекрати практиката някои брокери
или застрахователи да издават полици
със задна дата или изобщо да не ги
регистрират ▶ 11

Технологии ▶ 19

Google призна
за провалена
сделка с
Facebook
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2 редакционна

Мнения

Печеливш
Николай Алдимиров

Губещ
Бедо Доганян

Бившият служител на ДАНС Николай Алдимиров е новият
заместник-директор на Агенция “Митници”. Той ще отговаря за
ресорите “Митническо разследване и разузнаване” и “Последващ
контрол”. Назначен е на мястото на Антоний Странджев, който
напусна през октомври 2010 г. Алдимиров има 9-годишен опит
във финансовото разузнаване. От септември 2010 г. досега той е
бил директор на дирекция “Финансово разузнаване” към ДАНС.

Пазарната капитализация на “Синергон Холдинг”
АД с председател на надзорния съвет Бедо Доганян
се понижи в сряда с 6.43% като част от общия
спад на Българската фондова борса. Книжата на
холдинговото дружество достигнаха цена от 1.44 лв.
за брой, като за последните 3 месеца загубиха близо
1/4 от стойността си.

Коментар

▶ По темата “Близо половината фирми у нас имат
незаети длъжности”
▶ Фирмите се оплакват, че
нямат квалифицирани работници, а в същото време
по обявите искат опит от
по 3 и повече години. Как
наскоро завършил студент
да отговори на такива
изисквания? Да не говорим,
че повечето фирми даже
не си правят труда да ги
обучат. От много години е
ясно, че това, което се учи
в университетите, рядко
отговаря на изискванията
на бизнеса. Малко са тези
фирми, които биха поканили студент на интервю за
работа и биха си направили
труда да го обучат.
cross
Новини ▶ 4-5

Тема на деня ▶ 8-9

Обедняването
е доказано

Строителите
срещу
енергото

Сряда
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Потреблението и доходите на българите продължават да
намаляват, докато разходите за данъци се увеличават

USD/BGN: 1.35963

EUR/USD: 1.43850

Sofix: 426.16

BG40: 129.14

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

-0.79%

+0.79%

+1.17%

-0.52%

Мед(е)ни инвестиции

цена 1.50 лева

Компании ▶ 11

„Екопак”
преработи
повече от
планираните
за 2010 г.
отпадъци
Компании ▶ 14

Търговия с
финансови
активи изкара
„Петрол” на
печалба
Компании ▶ 15

Снимка марина ангелова

„Асарел-Медет” инвестира 150 млн. лв. в четири ключови проекта, които ще
помогнат на компанията да увеличи производството на мед. За първи път у нас
от отпадъчни води ще се произвежда борсово търгувана мед ▶ 12-13

Корупционни
скандали може
да оставят
ФИФА без
големите
спонсори
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1

Близо половината
фирми у нас имат незаети длъжности. Найголям е недостигът на
квалифицирани работници
и служители, а най-малък на
ръководни кадри.

2

Само 5% от домакинствата държат две
трети от депозитите. Богатите семейства продължават да спестяват, а по-малко заможните теглят влоговете си, сочи анализ на УниКредит.

3

ЧЕЗ ми дължи 200 хил.
лева. Компанията забавя изкупуването на
трафопостовете и
не предоставя на строителите график за изплащането на парите, казва строителният предприемач Александър Медаров, управител
на фирма “Билд ЕК” ООД.
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Благодаря ви, НСС*!

Снимка марина ангелова

Красотата ще спаси света и
Достоевски го е казал преди
претендентките за Мис България. В ерата на Холивуд красотата е още “по-спасителна”.
Опаковката продава и това е
факт. Въпросът е дали е единственото необходимо и достатъчно условие за успех. Не, не е.
Все още не сме стоки.
В Деня на детето Етичната
комисия към Националния
съвет по саморегулация (НСС) в
рекламата отсъди, че рекламната
кампания на д-р Енчев е агресивна. Етичното отношение към
клиента изисква рекламата да не
допуска възможност за грешна
интерпретация или неразбиране.
Поздравления за рекламната
агенция, създала кампанията
на д-р Енчев. В този бизнес са
важни креативността и разнообразието на идеите. Билбордовете определено хващат окото. Не
само на бъдещите потребители
на хирургическата услуга, но
и на други мъже, жени и деца.
Деца, които се чудят как се става
прекалено красив и се учат, че
така няма да работят. Учат се, че
могат да бъдат влюбени в себе
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си, ако благодарят на д-р Енчев.
И това е реалното усещане от
рекламата. В този бизнес обаче
е важно не само чувството за
хумор, но и чувството за отговорност.

Златина Димитрова
zlatina.dimitrova@pari.bg

Определя
нето на
рекламната
кампания на
пластичния
хирург д-р
Енчев като
антивъзпитателна
и дискримина
ционна не е
изненада
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Обичам рекламите - на храни
и напитки, на дрехи, санитарно-хигиенни продукти и
ароматизатори за баня. Особено
по време на вечеря. Най-вече обичам онези на перилни
препарати. Някои от тях си
спомням от дете и продължавам
да припявам, докато обличам
старите пуловери на татко. Но
тези реклами не са ме накарали
да вярвам, че определен продукт
ще ми помогне да си намеря
работа, да разреша проблемите
си, да се обичам повече. Още помалко са ми навявали идеята, че
ако си добавя носа на Брад Пит,
устните на Анджелина Джоли и
задните части на Дженифър Лопес, ще бъда прекалено красива,
за да работя. Нито, че ще мога
да контролирам живота си.
Благодаря ви, НСС! Определянето на рекламната кампания
като антивъзпитателна и дискриминационна не е изненада.

Рекламата е обидна за тези, които
нямат нужда от “помощ”, за да
харесват себе си. Още по-обидна
е за онези, които искат да се променят чрез пластична хирургия.
Добрата реклама продава. А найдобрата - създава лоялни клиенти
и отговорни потребители. След
като пластичната хирургия се
превърна в стока, а пациентите в “клиенти”, хубаво е, че все още
някой мисли за етиката в отношението към тях.
Предпочитам да не ни третират спрямо формата на носа
и цвета на косата. Нека децата
не очакват да бъдат красиви и
безработни, а майките да гледат
по цял ден следите от липосукцията си в огледалото.
Не се будя нощем заради страх
от бръчки или притеснения за
размера на стъпалата си. Прекалено отговорна съм, за да не се
зарадвам на решението на Националния съвет за саморегулация.
Ако всички се интересуват от
мен, нека не е заради хирургическа намеса.
*НСС - Национален съвет по саморегулация в
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Цитат

Число на деня

Корабът на ФИФА
плува в опасни
води, аз обаче съм неговият капитан

1.056

▶ млн. лв. достигна оборотът на извънрегулирания пазар
на БФБ, което беше почти два пъти повече от постигнатото в редовната търговска сесия

Сеп Блатер, президент на
световната футболна централа ФИФА

Гост-коментатор

Гърция: няма
такъв избор

Креативност

Георги Ангелов,
ikonomika.org

Дори
излизането
на страната
от eврозоната няма
да я освободи от ЕС
или МВФ

Някои казват, че след като Гърция не може да
се справи с дефицита и реформите, тя трябва да
направи нещо друго - като например да обяви официален фалит и дори да излезе от еврозоната и да
въведе собствена валута. Реално обаче такъв избор
няма. Ще обясня защо.
Ако Гърция обяви фалит и спре да си плаща лихвите и главниците по дълговете, никой няма да й дава
повече кредити. Т.е. на следващия ден след обявяването на фалит Гърция трябва да постигне балансиран бюджет, защото няма да може да финансира
бюджетните си дефицити. С други думи, фалитът
не е алтернатива на балансирането на бюджета.
Всъщност фалитът ще принуди Гърция да балансира
бюджета моментално - вместо за 3-5 години, както е
по програмата с ЕС и МВФ. Дори ще има нужда от
излишък, за да натрупа ресурси за реалния и финансовия сектор (които също ще бъдат отрязани от
чуждо финансиране).
Излизането от еврозоната и въвеждането на
собствена валута също не е алтернатива на орязването на разходите. Напротив, точно обратното.
Съвсем ясно е какво ще стане, ако една фалирала
страна, с голям дефицит и без валутни резерви въведе собствена валута - още от първия ден тази валута
ще започне да се обезценява не с проценти, а в пъти.
При това говорим не просто за обезценяване, а за
неконтролируемо обезценяване. Неконтролируемото
обезценяване на валутата ще доведе до едно просто
нещо - (хипер)инфлация. А какво прави инфлацията? Изяжда реалната стойност на парите, доходите,
спестяванията.
С други думи, инфлацията ще намали рязко
стойността на заплатите, пенсиите, субсидиите и
всички останали бюджетни разходи. При това ще
ги намалява, докато страната не постигне бюджетна
стабилност и не направи реформи, които да възстановят доверието в икономиката. Т.е. въвеждането
на собствена валута ще доведе до много по-голяма
тежест и лишения, отколкото изпълнението на програмата за реформи, договорена с ЕС и МВФ.
Нещо повече, понеже евентуалната нова гръцка
валута ще се обезценява, Гърция няма да има друг
изход, освен да поиска кредит от МВФ, за да си
осигури валутни резерви и да се опита да спре обезценката (примери - Румъния, Исландия, Унгария,
Полша и пр.). Т.е. излизането от еврозоната няма да
освободи Гърция от ЕС или МВФ. Напротив, тогава
Гърция ще се моли още по-отчаяно за помощ, а те
няма да са склонни да я дадат заради нарушаването
на сегашната програма.
Като всяка фалирала страна, фирма или домакинство
Гърция трябва да спре да трупа нови дългове. Няма
алтернатива. Изборът е единствено дали това ще се
случи организирано и управлявано, или ще се случи
неконтролируемо и хаотично.

Старши икономист в "Отворено общество"

▶По улиците на София се появиха необичайни цветни картини. Не се бъркайте, те не са част от детска
СНИМКА ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА
рисунка по случай 1 юни, ами просто ограждат дупките и неравностите по асфалта

Докладът "Тенчо Попов"

117 млн. EUR за АЕЦ "Белене"
са в неизвестност
Одит на НЕК показва
редица лоши практики както при втората
атомна централа, така
и във функционирането на компанията
изобщо

117 384 475 EUR за АЕЦ
"Белене" на практика са "подарени" от Националната
електрическа компания на
руската "Атомстройекспорт",
се вижда от одит на НЕК до
2009 г., представен от гражданския комитет "Не на Белене". Става въпрос за документа, придобил известност като
"доклада Тенчо Попов". За
него стана известно от излъчен в съда запис от специални
разузнавателни средства, в
който бившият експерт от
финансовото министерство
говори за злоупотреби в АЕЦ
"Белене" и за доклад, който е
бил покрит. Междувременно
премиерът Бойко Борисов
отрече да е крил документа
и обясни, че е предаден на
прокуратурата. След появата

на резюмето му вчера главният прокурор Борис Велчев
съобщи, че по този доклад са
заведени две дела - за атомната централа и за язовира
"Цанков камък".
Злоупотреби в особено големи размери

В извода от публикуваното на
сайта на организацията резюме е отбелязано, че на руската компания "икономически
необосновано" е дадена възможност да приспадне и да не
плати на НЕК тези пари. Те са
част от общо 205 млн. EUR,
договорени между двете фирми за доставка на оборудване.
Държавната компания обаче е
издала фактури само за част
от парите, а останалите са
записани като митнически
разходи. За тях обаче няма
никакви документи, посочва
одиторът Велко Пеев. В пълния доклад, с който в. "Пари"
разполага*, е записано още,
че НЕК не е упражнявала
ефективен контрол по проекта, че има повторно платени
дейности, както и че "неустановени" длъжностни лица

от националната компания и
АЕЦ "Белене" са извършили
злоупотреби в особено големи размери.
Не е само това

Пълният текст на доклада
съдържа още данни за лоши
практики на НЕК при "Цанков камък", ТЕЦ "Варна",
ТЕЦ "Марица Изток 3". При
тях държавната компания
взима решения, които са съобразени с бизнес интересите

Стратегията
Нови 2 хил.
мегавата ядрени
мощности
▶ България предвижда
изграждането на нови
2000 мегавата ядрени мощности - от АЕЦ
"Белене" или от нови блокове в АЕЦ "Козлодуй".
Това решиха депутатите при гласуването
в зала на Енергийната
стратегия на България
до 2020 г.

В броя четете още

Тенденции ▶18

Европари ▶ 20-21

С 12% се
увеличават
милионерите
по света

Как да
получим
пари от
Норвегия

на компаниите и ощетяват
самата НЕК. Има данни и за
"странни" действия на компанията, например изкупуване
на ток на свободния пазар
от АЕЦ "Козлодуй" на повисоки цени, отколкото частните фирми и доставчици
купуват за същия период от
централата.
Филипа Радионова

*Подробности от пълния одитен доклад четете в следващия
брой на в. "Пари".

▶ В Енергийната стратегия са посочени пет приоритета - гарантиране
на сигурността на доставките, достигане на
целите за 16% дял на енергията от възобновяеми
енергийни източници,
повишаване на енергийната ефективност, развитие на конкурентен
енергиен пазар, политика, насочена към осигуряване на енергийните
нужди и защитата на
интересите на потребителите.
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Две трети от депозитите са в
Докато
повишаването
на активите на
българите през
годините преди кризата
се дължеше най-вече
на поскъпването на
имотите, в момента
се отчита увеличение
на финансовите
активи, тъй като
хората предпочитат да
спестяват, вместо да
харчат
Левон Хампарцумян,
гл. изп. директор
на УниКредит Булбанк

Финансовото богатство на
домакинствата нараства сериозно
през 2010 г. въпреки кризата, показва
анализ на УниКредит Булбанк
Независимо от кризата домакинствата в
България са увеличили финансовото си богатство с цели 12% през 2010 г. Това показва
последният анализ на УниКредит Булбанк
за Централна и Източна Европа. Докато
повишаването на активите на българите
през годините преди кризата се дължеше
най-вече на поскъпването на имотите, в
момента се отчита увеличение на финансовите активи, тъй като хората предпочитат
да спестяват, вместо да харчат, посочи гл.
изп. директор на УниКредит Булбанк Левон
Хампарцумян. Две трети от депозитите
се държат от по-малко от 5% от домакин-

55

▶процента е
съотношението между
дълговете и активите на
домакинствата

45

ствата с банкови спестявания, показват още
данните.
Предпочитано средство

Депозитите остават предпочитаното средство за спестяване. Нещо повече, делът им
от финансовото богатство на домакинствата
нараства от 70.8% през 2001 до близо 73% в
края на 2010 г. Очаква се този процент да се
запази и дори да се увеличи леко през тази
и следващата година, коментира старши
икономистът на банката Милен Касабов.
Основната причина за популярността на
депозитите е, че на практика те са безрисков

▶процента от дълговете на
българите са под формата
на ипотечни кредити

73

финансов инструмент, тъй като влогове до
100 хил. лв. са гарантирани от Фонда за
гарантиране на влоговете в банките. Освен
това силната конкуренция в сектора кара
банките да предлагат все по-привлекателни
лихви по депозитите.
Все по-богати

Интересна тенденция през последните
месеци е, че домакинствата с по-малки
депозити изтеглят парите си, а тези с по-големи продължават да увеличават спестяванията си. В резултат на това 68% от всички
депозити на граждани са концентрирани
в едва 4.8% от банковите сметки. Според
анализаторите на УниКредит Булбанк
това е обяснимо, тъй като поскъпването
на храните се отразява най-много на победните домакинства, при които по-голям
процент от доходите отиват за храна и
напитки. По данни на НСИ за последното
тримесечие на 2010 г. над 36% от разходите на средното домакинство са били по
това перо. Друга причина за влошаването
на финансите на средното домакинство
са спадът на доходите (3.7% на годишна
база за последните три месеца на 2010 г.) и

▶процента от
финансовото богатство на
домакинствата е в банкови
депозити
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▶процента от финансовите
активи на българите са в
пенсионни фондове

ръстът на безработицата, която миналата
година надмина 10%.
Стабилни потоци

Сериозен принос за нарастването на финансовото богатство на домакинствата
през 2010 г. имат пенсионните фондове,
чиито нетни активи нараснаха с 26%.
Една от причините за това са стабилните
потоци от задължителните вноски, както и
по-високата доходност на инвестираните
активи заради благоприятната среда на
финансовите пазари. Анализаторите на
УниКредит Булбанк прогнозират делът на
пенсионните фондове в общите финансови
активи на домакинствата да достигне 11.3%
през 2012 г. в сравнение с 2.6% през 2001 г.
До известна степен ръстът ще бъде ограничен от прехвърлянето на професионалните
пенсионни фондове към НОИ, ефектът
от което се оценява на около 120 млн. лв.
през 2011 г.
Не може да се похвалят

Инвестициите в акции и колективни инвестиционни схеми не може да се похвалят със същия ръст, въпреки че се отчита
известно увеличение, показва анализът
на УниКредит Булбанк. “Със значителен
ръст през 2010 г. са активите в колективни
инвестиционни схеми, регистрирани в чужбина, които нарастват с над 50%”, обясни
Касабов. По думите му това повишение
се дължи на силното представяне на чуждестранните финансови пазари, както и на
инвестициите в държавни ценни книжа,
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ръцете на 5% от българите

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДОМАКИНСТВАТА
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Нетно финансово състояние на глава
от населението, EUR
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И през
следващите две
години българите
ще продължат да
спестяват в депозити.
В обозримо бъдеще
банковите депозити би
трябвало да запазят
и дори да разширят
в известна степен
доминиращата си
роля във финансовите
активи на
домакинствата
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Милен Касабов,
старши икономист
в УниКредит Булбанк
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*Прогноза

които нарастват с повече от 13%. В същото
време регистрираните в страната фондове
и преките инвестиции в акции и корпоративни облигации отчитат двуцифрен
спад. Това се дължи главно на изтеглянето на значителни средства и лошото
представяне на местната борса.
Преобръщане на тенденцията

За първи път от десет години насам задълженията на домакинствата през 2010
г. са намалели, макар и с минималните
0.9%. Това е довело до преобръщане
на тенденцията за бързо увеличение
на задълженията. Докато през 2008 г.
съотношението между дълговете и активите на домакинствата е било 68%,
през миналата година то се е понижило
до около 55%.
Близо половината от дълговете (45%)
са под формата на ипотечни кредити,
докато само преди десет години делът им
е бил едва 16.3%. През 2001 г. ипотечните
кредити не бяха толкова популярни, но в
годините на икономически възход и бурно строителство това се промени, като
обемът на жилищните заеми нарасна около 60 пъти, обясни Касабов. Въпреки че

потребителските кредити също са се увеличили над 12 пъти, делът им в общите
задължения на домакинствата е спаднал
почти двойно - от 72 на 40%. Причина
за промяната е свитото потребление, посочват експертите на УниКредит Булбанк.
Сериозно намаление през последните две
години се регистрира и при лизинговото
финансиране главно заради спадналия
интерес към покупката на автомобил от
страна на домакинствата.
Предпазливи

Задлъжнялостта на домакинствата сеv
очаква отново да започне да нараства през
следващите години, но със значително
по-умерени темпове, отколкото преди
кризата, прогнозират от УниКредит
Булбанк. Нещо повече, предвижданията
са дълговете като цяло да нарастват побавно от активите на домакинствата.
Заради високата безработица, бавното
увеличение на доходите, инфлацията и
пасивния пазар на имоти обаче хората
ще останат предпазливи по отношение
както на финансовите си решения, така и
на потребителското си поведение.
Иглика Филипова

Имоти
Жилищните активи
остават с голям дял
▶ Макар че имотите не се включват в групата на финансовите активи, те имат
важно значение за общото богатство на
домакинствата.
▶ През 2004-2008 г. беше отчетен скок в
жилищното богатство основно заради
по-високите цени на имотите и не толкова заради увеличеното предлагане на

���� ���� ���� ���� ���� ����n* ����n*

Източник: Икономически проучвания на УниКредит Булбанк

жилища на пазара, коментира Касабов.
▶ Бумът беше последван от сериозна
корекция в резултат на поевтиняването
на имотите.
▶ През последните десет години се наблюдава нарастване на финансовото богатство, като съотношението му спрямо
имотното се удвоява от 12:1 през 2001 г.
до 6:1.
▶ Въпреки това финансовите активи все
още остават на ниско ниво в сравнение с
жилищните.

Акценти
Депозитите в банките и активите в пенсионните
фондове са основният двигател на нарастването на
финансовото богатство на домакинствата с над 12%
през 2010 г.
Активите в колективни инвестиционни схеми,
регистрирани в чужбина, нарастват с над 50%, докато
вложенията в български фондове отчитат двуцифрен
спад.
За първи път от десет години насам през 2010 г. се
отчита спад от 0.9% в задълженията на домакинствата.

Колко ви струва да сте информирани
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Обществените поръчки без
конкурс пак ще бъдат възможни
Едно лице няма да
може да участва
самостоятелно и
в обединение в
процедура
Държавните и общинските
институции все пак ще може да възлагат обществени
поръчки без конкурс (т.нар.
ин хаус поръчки), но с малко
по-ограничени възможности.
Бизнесът остро критикуваше
запазването на тази практика, след като проектозаконът
за обществените поръчки беше поставен на обществено
обсъждане. Той беше приет
от Министерския съвет с
поправката, че централната
и местната власт ще може
да възлагат такива поръчки
само ако фирмите са изцяло
тяхна собственост и 100% от
приходите им се определят
от дейности за възложителя.
Те ще важат само за „комунални услуги”, но засега не
е много ясно точно кои дейности влизат в това понятие.
В предишния вариант беше
записано това да важи за
90% от приходите. Проектът
беше приет „на вносител”,
което означава, че може да
претърпи още промени, преди да стигне до Народното
събрание. Икономическият
министър Трайчо Трайков

каза, че възможността за възлагане на ин хаус поръчки
ще бъде „максимално стеснено”.
Поръчки - само от
собственика

Приетият законопроект определя възможност за пряко
възлагане на дружества, свързани с възложителя териториални органи на държавната
власт, и допуска такова пряко
възлагане само за договори
за комунални услуги. Такива
поръчки ще може да изпълняват само дружествата, на
които годишният оборот се
формира на 100% от поръчките на общината или държавната институция, която
е собственик. По думите на
Трайков предложението е в
съответствие с практиката на
Съда на Европейския съюз,
според който този начин на
възлагане се приравнява на
изпълнение на дейности със
собствен ресурс.
Без наредба
за малките

Законът за обществени-

▶Процедурите по обществените поръчки вече ще може да се обжалват и от браншови организации
снимка Марина Ангелова

те поръчки регламентира
всички режими и процедури за възлагане на поръчки в зависимост от
стойността им. Отменя
се наредбата за малките
обществени поръчки. За
поръчки на стойности по
тази наредба ще се прилагат процедурите на закона,
но с някои облекчения,
реши правителството. Освен това възложителите на
малки поръчки се задължават да публикуват покана
на портала за обществени

поръчки и на страницата
си в интернет - „профил на
купувача”.
Без двойно участие

По новия закон се забранява на лице, което участва
в процедурата за обществена поръчка като част
от обединение, да подава
и самостоятелна оферта.
Въвежда се и понятието
„свързани лица” и така ще
се установява конфликт на
интереси.
Вече ще има възможност

професионални сдружения
и организации от съответния бранш да обжалват дискриминационни условия
в решението за откриване
на обществена поръчка и
така да защитават членовете си.
В името
на закона

Освен това възложителите
ще имат 14 дни след обявените условия еднократно да
променят условията по обществената поръчка. Целта

е да може да се отстранят
грешки и пропуски.
„Така ще се спести време
и ще се избягва ненужно
обжалване, което е пречка
за бързото провеждане на
процедурата”, обясниха от
Министерския съвет.
Както в. „Пари” писа,
предварителният контрол,
упражняван от Агенцията
по обществени поръчки, ще
се осъществява в рамките
на 2 седмици, а не както е
сега - 3-4 месеца.
Красимира Янева

Закон трябва да спре увеличаването на чиновниците
Правителството
планира да продължи
съкращенията
в държавната
администрация
Щатните бройки в администрациите на изпълнителната власт няма да може да се
увеличават. Това предвиждат
промени в Закона за администрацията, които правителството прие. Така броят на
работещите в институциите,
който е записан в устройствените правилници към
момента на влизането на
закона в сила, няма да може
да се увеличава. Промяната
обаче няма да важи за броя
на работещите в общините.
Там щатните бройки се определят от общинските съвети.
Все още не е уточнено какъв
ще бъде таванът за броя на
работещите в администрацията.
Колко са
чиновниците

▶Чиновниците в изпълнителната власт няма да може да се увеличават. Обаче
ограничението не важи за работещите в общините
снимка Боби Тошев

От правителството не съобщиха колко са работещите в
централната администрация
към момента. Според последния доклад на финансовото министерство от края

на миналата година чиновниците в изпълнителната
власт са 61 528 души.

бъдат орязани още 4%.

Увеличаване чрез
компенсиране

Правителството одобри и
нов класификатор на длъжностите в администрацията.
За първи път в България те
вече ще се оценяват по четири основни фактора - знания
и умения за осъществяване
на функциите на длъжността, свобода на вземане на
решения, влияние на взетите
решения и умения за работа
с хора.
Освен това се намаляват
минималните изисквания за
ранг и професионален опит.
Целта е в администрацията
по-лесно да влизат квалифицирани кадри. От друга
страна обаче изискванията
се увеличават за ключови
позиции, за да бъдат избрани
по-квалифицирани кадри на
ръководни постове.

Едно министерство ще може
да назначи повече служители в даден отдел само за
сметка на съкращаването на
персонала на друго звено.
Същото ще е и на ниво институции - увеличаването
на чиновниците в една ще е
за сметка на компенсиране в
друга. Законът не изключва
възможността за намаляване
на броя на служителите в
изпълнителната власт.
Съкращенията
трябва да
продължат

С идването си на власт ГЕРБ
се закани да направи дълго
чаканите съкращения в администрацията. Преди няколко месеца ръководителят
на реформата в сектора - финансовият министър Симеон
Дянков - обяви, че сегашното
правителство е съкратило
12% от администрацията, т.
е. около 9000 щатни бройки.
Съкращенията на чиновници
трябва да продължат, като до
края на годината трябва да

Оценка на
длъжностите

Красимира Янева

61.5

▶ хил. души работят в
централната администрация
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Енергийната борса ще заработи
от следващата година
Тестовете започват
още тази година, а до
края на годината ЕСО
ще бъде отделен от
НЕК
Едва около 27% от търговията с ток се осъществява на
принципите на свободния
пазар, заяви вчера новият заместник-министър на
икономиката, енергетиката
и туризма Делян Добрев по
време на конференция „Либерализация на енергийния
пазар - какво означава това
за бизнеса”.
По време на дискусията
беше обявено, че сделките
на този пазар към февруари
2011 г. са били осъществявани между 6 производители, 34 търговци и 66 от
големите потребители на
електроенергия. Общо продаденото количество електроенергия на свободния
пазар до февруари е било
1.1 млн. мегаватчаса.
Предстоящо

Делян Добрев обяви, че
през юли ще започне тестването на търговската платформа за борсова търговия.
Реално работата по нея обаче ще започне през следващата година. По думите на
Делян Добрев създаването
на енергийна борса е част
от промяната на целия пазарен модел за търговия
с електричество. Новият
отговорник по въпросите на електроенергията в
икономическото министерство очерта задачите, които стоят пред енергийния

сектор за бъдещата пълна
либерализация на пазара.
Една от тях е до края на
2011 г. Електроенергийният
системен оператор (ЕСО)
да бъде преструктуриран
като независим преносен
оператор.
Бъдещата роля на
ЕСО

Според изискванията на
третия либерализационен
пакет на ЕС операторът,
който в момента е в структурата на Националната
електрическа компания
(НЕК), трябваше да се отдели от компанията майка.
Като краен срок беше посочен краят на март 2011 г.
Правителството обаче поиска от ЕК въвеждането на
третия либерализационен
пакет да бъде отсрочено и
получи това право. Заместник-министърът уточни,
че администрирането на
новия пазарен модел се извършва от ЕСО. Държавната комисия за енергийно и
водно регулиране (ДКЕВР)
трябва да регистрира ЕСО
като независим оператор
до март 2012 г.

Свободният пазар
на електроенергия е
единствената дългосрочна
перспектива за развитие на сектора
▶ Делян Добрев, заместник-министър на
икономиката, енергетиката и туризма

Промени
в енергийния закон

Зам.-министър Добрев коментира, че бъдещият пазарен модел за търговия с ток
ще работи на основата на
двустранни договори, договори от типа „ден напред”,
пазар в рамките на деня, пазар на балансираща енергия
и форуърден пазар.
От думите на заместникминистъра стана ясно, че

за да се осъществи пълна
либерализация на пазара,
трябва да се изпълнят още
задачи. В момента се работи по проекта за изменение
на Закона за енергетиката,
който ще бъде внесен в
парламента до месец. Според Делян Добрев трябва да
се актуализират правилата

Либерализирането
на пазара означава
електроенергията да
се продава на свободно
договорени цени.
Цената на тока може
да поскъпне не заради
либерализирането,
а заради емисиите,
зелената компонента,
инвестиции в мрежата
Константин Стаменов,
председател на Българската федерация
на индустриалните енергийни
консуматори

за работа на борсата, което
ще стане до средата на годината.
Предстои да се извършат
технически дейности по
внедряване на търговската
платформа за търговия и
интегрирането й в системата за администриране на
пазара. Задача на електро-

Снимка Емилия Костадинова

разпределителните друже- От 2012 г.
ства пък е да се изготвят Офиси, молове
профили на потребителите. Заместник-министърът и хотели ще си
уточни, че с измененията в договарят тока
енергийния закон ще бъдат
променени критериите за ▶ Всички стопански потреопределяне на групата „за- бители, офиси, молове, търщитени потребители”.
говски центрове, хотели и

В момента
потребителите
са пасивни - пускат
тока, ползват
електроенергия и
плащат сметка, за
която са щастливи
или нещастни.
Клиентите трябва
да станат активни
и сами да търсят
по-изгодни условия
за закупуване на
енергия

Йорг Золфелнер,
председател на управителния
съвет на „EВН България”

АБОНИРАЙ СЕ СЕГА ЗА � МЕСЕЦ ЗА
тел. ��/�������

sales@pari.bg

ЛЕСНО И БЪРЗО

www.pari.bg

�� лв.

Елина Пулчева

предприятия и цехове от
следващата година ще са
задължени да излязат на
либерализирания пазар и да
договарят необходимите
им количества електроенергия и цените, по които ще ги
купуват.
▶ Това е една от промените,
които предвижда Законът за
енергетиката, който трябва да влезе в парламента до
месец. До момента договаряне за тока и неговата цена
правеха само потребителите на ток високо напрежение. С промените от 1 януари
2012 г. всички потребители на над 1000 мегаватчаса
енергия годишно и с месечни сметки над 10 хил. лв. ще
трябва да излязат на свободния пазар, заяви вчера
енергийният зам.-министър
Делян Добрев.
▶ На регулирания пазар, на
който ДКЕВР решава цените на електроенергията,
ще останат само битовите
потребители и ползващите ниско напрежение малки
фирми. Те обаче ще имат
право да търсят, ако пожелаят, друг доставчик.
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Вратичка в закона създава
нелоялна конкуренция
Едни търговци регистрират
евтини лекарства, които не
внасят, и това принуждава други
да свалят цените. Това обаче не е
свободна конкуренция
Над 30 лекарства, главно за
тежки и редки заболявания,
не се внасят на българския
пазар, но фигурират в позитивния лекарствен списък и по закон трябва да
се заплащат напълно или
частично от здравната каса.
Това е нарушение, но законът не е достатъчно ясен,
а глобите са незначителни.
А резултатът е, че това на
практика води до изкуствено понижаване на цените на
заместващите ги лекарства
на пазара и съответно пониски приходи за другите
компании.
Как става така

“Може да го регистрираш
на нереално ниска цена,
да го вкараш в позитивния
списък и цялата група сходни лекарства да получи нереално ниска реимбурсация
(възстановяване на сумата
от здравната каса), от което
и пациентите, и производителите страдат,” коментира
изпълнителният директор
на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в
България Деян Денев.
Регистрирането на лекарства, които не се внасят, не
е разрешено. Нормативната уредба обаче не е пълна
- сега фирмите са длъжни
да информират, че спират
вноса на даден продукт, но
няма определен срок за това. Максималната предвидена глоба е до 3000 лева,
което не притеснява фирмите в бранша. Затова тази
практика продължава.

Елена Петкова
elena.petkova@pari.bg

нето. Към момента фирмата
е признала за липсата на
един лекарствен продукт
- “Тамоксифен”, който се
използва за лечение на онкологични заболявания и се
заплаща от НЗОК. “Заради
липсата му в момента пациентите са принудени или да
доплащат, или да прекъснат
лечението си”, коментираха
от здравното министерство.
Представители на фирмата
обаче не бяха открити за
коментар.
Нелоялна
конкуренция или
лошо планиране

“Тева Фармасютикълс България” ЕООД е една от фирмите, които са регистрирали лекарства в позитивния
списък, но реално не ги
внасят на българския пазар.
“При тях имаше сигнали за
липсата на 14 медикамента”, съобщиха от Министерството на здравеопазва-

Освен тази фирма има и
други, които са регистрирали по няколко лекарства,
без да ги продават в България. Имената им все още
не са известни. Сред тях
фигурират и имената на големи генерични компании,
твърдят източниците на в.
“Пари”. Причините за тази
ситуация обаче са много и
няма единодушие между
участниците на фармацевтичния пазар. “Става дума
по-скоро за лошо планиране”, обясни ситуацията
Деян Денев.
Сегашната ситуация позволява на някои участници
на пазара да “попречат” на
своите конкуренти, който
обаче няма нищо общо
със свободната конкуренция. Дадени медикаменти,
обикновено за лечение на
редки и тежки заболявания,
биват регистрирани у нас
на нереално ниски цени.
Касата определя процента

▶ лекарства, които са
регистрирани за продажба
у нас, не се внасят от
фармацевтичните
компании

▶ хил. лв. е максималната
глоба, ако компаниите
не прекратят
регистрацията на тези
продукти

Нарушителите

30 3

на реимбурсиране по найниската цена в съответната
група лекарства. Така тези
медикаменти влияят много
силно за понижаването на
степента на субсидиране,
а оттам и на цената на
останалите медикаменти
в групата. Реално обаче
те не фигурират на пазара, но за сметка на това
понижават принудително
стойността на останалите
лекарства от групата, без
това да е в резултат на конкуренция. От това страдат
и пациентите, които нямат
алтернативна за набавяне
на необходимите им медикаменти. Здравното министерство също е с вързани
ръце, защото няма начин
да достави липсващите
медикаменти чрез чужди
дистрибутори, след като те
вече са регистрирани и би
трябвало да се продават в
аптечната мрежа.
Според изпълнителния
директор на “Софарма”
Огнян Донев става дума
за липса само за лекарства от миналото. “Това са
стари регистрации, които
не са били подновени, а
фирмите са забравили да
ги оттеглят”, казва Донев.
Според него тези лекарства не правят дефицит
на пазара. “Те са просто
опашка на дадена група
медикаменти”, казва той.
От другата страна

Пациентските организации
не търсят причините за появата на лекарствата фантоми, а решение на проблема.
Според председателя на
Националната пациентска
организация д-р Станимир
Хасарджиев трябва спешно да въведат критерии за
наличност на медикаменти
на пазара. “Ако има една
опаковка от определено лекарство в Каспичан, това
означава ли, че то е налично
на пазара”, коментира той.
В момента здравната
комисия към парламента
гледа промени в закона за
лекарствата, които тази вратичка да бъде затворена.
Поправките предвиждат
компаниите да бъдат задължени да предупреждават
година и половина преди
да спрат вноса на дадено
лекарство. Така описаната
ситуация вече няма да е възможна и фирмите с лекарства “фантоми” ще бъдат
санкционирани.


Много е трудно да се
кое лекарство липсва
Д-р Станимир Хасарджиев,
председател на Националната пациентска организация

Лекарствата фантоми не се внасят по
различни причини, една
от които е подбиване
на цените. В някои

случаи пациентите
са принудени да си
набавят медикаментите
по други, алтернативни
канали, като плащат

Не бих
казал, че
компаниите
производители
на оригинални
лекарства
правят подобни
неща, защото
те също са
потърпевши
много по-скъпо. Когато
обаче тези лекарства са
регистрирани и не се
внасят, пациентите нямат избор. Министер-
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Това може да намали приходите на другите
В нашата асоциация
няма фирми, които да
са регистрирали дадени
лекарства и да не ги внасят на българския пазар,
защото тук става въпрос
за продукти под патент.
Дори се наложи оттеглянето на някакъв продукт
поради причини, свързани
с цени - реферирани, това
се прави по закон. Има и
друг вариант, при който
продуктът фигурира в
позитивния списък, но го
няма реално на пазара.
По-скоро обаче това се
получава при генеричните
лекарствени компании.

Регистрира се даден
продукт, за да се намали
реимбурсацията на конкуренцията
Не мисля, че става въпрос за изгода, а за лошо
планиране. Те вкарват продукта, надявайки се, че по
някакъв начин ще успеят
да го продадат на пазара,
но поради производствени,
логистични или други причини не постигат целите
си. Не смятам, че има зъл
умисъл, макар че и това
е възможно. Регистрира
се даден продукт, за да се

Деян Денев,
изпълнителен директор на Асоциацията на научноизследователските
фармацевтични производители в България

намали реимбурсацията
на конкуренцията. Може
да го регистрираш на
нереално ниска цена, да го
вкараш в позитивния списък и цялата група сходни
лекарства да получи нереално ниска реимбурсация,
от което и пациентите, и
производителите страдат.
И това е възможно, макар
че не сме засекли такива
неща до момента.

На пазара липсват само лекарства от миналото
Може да съществуват
няколко причини за
липсата на някои регистрирани лекарства на
пазара. Първо вероятно
това са стари регистрации, които не са били
подновени, а фирмите
са забравили да оттеглят регистрациите им.
Второ, вероятно за тези
лекарства няма достатъчно потребление на
българския пазар и компаниите са спрели да ги
внасят. В такъв случай
обаче те са длъжни по

Това по мое мнение са
лекарства, които не правят
дефицит

закон да прекратят регистрацията на съответния медикамент.
Ако не го направят,
трябва да търпят съответните по закон санкции.
Това по мое мнение са
лекарства, които не правят

Ние нямаме
лекарства, които да
са регистрирани, но
да не се внасят
“Актавис”

докаже
ството на здравеопазването също е с вързани
ръце, защото не може
да ги набави чрез чужд
дистрибутор.
Същността на проблема е в това, че е много
трудно да се докаже кое
лекарство реално липсва
на пазара. Ако има една
опаковка от определен
медикамент в Каспичан,
това означава ли, че то е
налично на пазара? Затова
промените в закона за
лекарствата не решават
проблема напълно. Не бих
казал, че компаниите производители на оригинални
лекарства правят подобни
неща, защото те също са
потърпевши.

Промените в закона
за лекарствата
донякъде
решават този проблем.
Те задължават
фармацевтичните компании
да предупреждават
здравното министерство
година и половина преди
да спрат вноса на дадено
лекарство
Д-р Хасан Адемов,
член на комисията по здравеопазване
към парламента

дефицит. Това не са онези
лекарства, за които говорят пациентските организации. Тези лекарства са
просто опашка на дадена
група медикаменти. Вероятно става дума за лекарства от миналото, за които
вече няма търсене.

Огнян Донев,
изпълнителен директор на “Софарма”
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НАТО удължи мисията в Либия с 3 месеца

снимка reuters

НАТО и партньорите
му решиха да удължат
мисията в Либия с още
90 дни. Това решение
праща явно послание към
режима на Кадафи - ние
сме решени да продължим
нашата операция за защита
на либийския
народ. НАТО
ще изпълни
мандата на ООН
и ще продължи
с натиска над
режима, докато
има резултат.
Приближава
денят, в
който
либийците
сами ще
могат да
определят
бъдещето
си

Алиансът е решен да
продължи натиска
над Кадафи, докато
има резултат
НАТО официално удължи
с 90 дни мисията си в Либия, която започна в края на
март. Тогава алиансът пое
вече започналите от някои
западни държави акции за
налагане на оръжейно ембарго и зона, забранена за
полети, които имаха за цел
да свалят режима на Муамар
Кадафи. “НАТО и партньорите му решиха да удължат
мисията в Либия с още 90
дни”, обяви главният секретар на алианса Андерс Фог
Расмусен. “Това решение
праща явно послание към
режима на Кадафи - ние сме
решени да продължим нашата операция за защита на
либийския народ”, допълва
той. Расмусен заяви още, че
НАТО ще изпълни мандата
на ООН и ще продължи с
натиска над режима, докато
има резултат. Според него
приближава денят, в който
либийците сами ще могат
да определят бъдещето си.
Алиансът засили въздушните удари срещу силите
на Муамар Кадафи през последните седмици, но според анализатори все още
не е нанесен съкрушителен
удар на диктатора и конфликтът може да се проточи
с още няколко месеца.
Задънена улица

Андерс Фог Расмусен,
главен секретар на НАТО

Южноафриканският президент Джейкъб Зума каза
във вторник след разговор

с Кадафи, че той е заявил
категорично, че няма да напуска Либия. Това прави
невъзможно мирното договаряне за прекратяване
на конфликта, предвид това, че неговото напускане
е основното изискване на
бунтовниците. Зума беше
в Триполи в понеделник, за
да се опита да възроди африканската “пътна карта” за
прекратяване на конфликта,
който започна през февруари и вече е отнел живота на
хиляди либийци.
Хуманитарна бомба
със закъснител

Под въпрос е колко още
могат да издържат силите на
Кадафи, след като от ООН
съобщиха, че намаляващите
запаси от храни и лекарства
в контролираните от режима
зони са “бомба със закъснител”. Панос Мумцис, хуманитарният координатор
на ООН за Либия, заяви,
че някои стоки от първа
необходимост в тези зони
вероятно ще се изчерпят
до няколко седмици. “Не
смятам, че има глад или
недохранване в тези райони,
но колкото по-дълго продължава конфликтът, толкова
повече хранителните запаси
ще се изчерпват, и е въпрос
на седмици страната да се
окаже в критична ситуация.
Засега нещата са под контрол, но скоро ще се превърне в сериозен проблем”,
коментира той.
Протести в Триполи

Контролът на Кадафи над
столицата също е под въ-

прос, след като свидетели
съобщиха за голям антиправителствен протест, който
се е провел в понеделник
в едно от предградията на
Триполи. Протестът е бил
разпръснат със стрелба от
силите за сигурност. Голяма
част от страната, включително и големите градове
Бенгази и Мисрата, се контролира от бунтовниците.
Управляващият от 41 години Кадафи твърди, че
верните му сили се бият с
криминални банди и бойци
от “Ал Кайда”, а интервенцията на НАТО се представя като акт на колониална
агресия, целяща да заграби петролните богатства
на Либия. Неговото управление обвинява НАТО, че
при бомбардировките са
били убити 718 цивилни
либийци, освен това са ранени 4067, от които сериозно
433. НАТО отрече информацията за многобройните
жертви сред населението,
чуждестранните репортери
в Триполи също не дават
доказателства за това.
Процес на изтощение

Западните сили заявяват,
че очакват Кадафи да бъде принуден да напусне
чрез процес на изтощение,
предизвикан от бомбардировките, дезертирането на
хора от обкръжението му и
недостига на продукти. Във
вторник Малта също призна
временния съвет на бунтовниците като единствен
законен представител на
Либия и заяви, че ще изпрати делегация в Бенгази. 
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▶ собствени акции вече притежава „Монбат”, след като през май изкупи нови 49 141 свои
книжа при средна цена 7 лв.

„Гражданска” вече ще се
издава само по електронен път
Новата информационна система слага началото на процеса по
дигитализация на застрахователния пазар
От днес стартира единната
информационна система
за оценка, управление и
контрол на риска, с която
се слага началото на електронното издаване на полици. Очакванията са това да
ограничи измамите с „Гражданска отговорност”.
Системата ще бъде в тестов период от 45 дни, в които ще работи паралелно с
традиционния досега начин
за издаване на застраховка
„Гражданска отговорност”.
След 18 юли, когато изтича
този период, всички издавани полици ще бъдат само
електронни. След тази дата
застрахователите, които не
са получили сертификат
за електронно сключване,
няма да имат право да предлагат застраховката.
Очакваните добри
ефекти

Борислав Богоев обобщи
етапите на издаването на
електронна полица. След
въвеждането на данните,
необходими за издаване
на полицата, електронната
система ще генерира определен код (индивидуален
номер на полицата) в реално време, обясни ръководителят на управление „Застрахователен надзор” и
зам.-председател на Комисията за финансов надзор
(КФН) Борислав Богоев.
По този начин ще отпадне
необходимостта полиците
да бъдат отчитани и ще се
прекрати практиката това
да бъде забавяно, защото
полиците ще бъдат видими
в системата на гаранционния фонд от момента на
сключването им.
Основното предимство за
потребителите е, че системата ще даде възможност
за въвеждане на принципа
„бонус-малус”. На основание на данните, които
постъпват в общата информационна система, ще бъде
генериран коефициент, който ще влияе на цената на
застраховката в зависимост
от поведението на водача
при движение по пътищата
и причинените щети. Това
означава, че шофьорите без
нарушения ще плащат помалко.

Системата ще позволи
да се намали и времето за
издаване на полицата, тъй
като данните за автомобилите и собствениците им,
веднъж въведени, само ще
се актуализират при всяко
подновяване на застраховката. Така ще се сведе до
минимум възможността за
грешки при въвеждане на
данните.
Антикакво?

„Голямото предимство е избягване на възможността за
антидатиране на полиците,
което в момента е възможно”, обясни председателят
на Гаранционния фонд Борислав Михайлов. Антидатирането е сключване на
полица със задна дата за
начало на покритието. Използва се в случаите, когато
шофьор без застраховка
извърши нарушение и покъсно си осигурява полица
със задна дата.
„Уникален прелом”

Председателят на Асоциацията на застрахователите
Орлин Пенев оцени единната система като уникален прелом за българския
застрахователен пазар.
„Сбъдва се десетгодишната
мечта на застрахователните
компании у нас. Системата
ни поведе по пътя на дигитализация на застраховането”, коментира той.
Системата също така ще
позволи на Гаранционния
фонд в реално време да
има информация какви застрахователни полици са
издадени и кой ги е издал.
Така не само ще се постигне информираност по въпроса за реалния обхват на
застраховката „Гражданска
отговорност”, а и от КАТ
ще знаят кои автомобили не
са я сключили и ще могат да
ги санкционират.
Ивана Петрова

30%

▶ е делът на „Гражданска
отговорност” от
застрахователния пазар
у нас

Снимка Марина Ангелова

Рано е
Брокерите
няма
да отпаднат
▶ Орлин Пенев коментира за в. „Пари”, че има
възможност сертифицираните застрахователи
да създадат своя онлайн
платформа, чрез която
да дадат възможност
на шофьорите сами да
пускат заявка за застраховка. В този случай обаче
ще бъде нужно куриер да
донесе на хартиен носител полицата, да бъде
издаден сертификат за

валидност на полицата
и електронен подпис на
бенефициента. Според
Иван Иванов, заместник
изпълнителен директор на „Булстрад Виена
иншурънс груп”, това
са доста неудобства и
като цяло за пазаруване
на „Гражданска отговорност” онлайн е доста рано
да се говори. „Възможно е
да се развие допълнителен
пазар, но посредниците
няма да отпаднат на
този етап. Прогнозирам
от 2 до 5% от продажбите
да се реализират по този
начин за тази и следващата година.”

портал
Справки по SMS
▶ Освен очакваното въвеждане на системата „бонусмалус” Борислав Богоев съобщи, че информационната
система ще даде възможност за създаване на SMS портал. Чрез него пътният полицай ще може да изпрати
съобщение и да провери спреният от него шофьор
дали има сключена валидна „Гражданска отговорност”.

Сбъдва се десетгодишната
мечта на застрахователните
компании у нас. Системата ни
поведе по пътя на дигитализация на
застраховането
Орлин Пенев,
председател на Асоциацията на българските застрахователи

Съвестните шофьори ще
плащат по-малка застраховка,
а тези с много нарушения - повисока сума
Стефан Софиянски,
изпълнителен директор на „Лев Инс”

Разчитаме много на единната
информационна система, която
ще даде възможност за ефективен
контрол
Цветанка Крумова,
изп. директор на ЗАД „Армеец”

Въвеждането на електронна
полица и еднократното плащане
на „Гражданска отговорност” ще
доведат до повишаване на обхвата
Пламен Ялъмов,
изп. директор на ЗАД „Алианц България”
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“Вебер България” откри вт

▶Чудесно е, че компания с 300-годишна история, която очевидно има визия за бъдещето, прави втора инвестиция в производствени
мощности в страната, подчерта при откриването министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев
(вторият отляво)

Производителят
на строителни
смеси
инвестира
6.5 млн. лв.
край Варна
Една година след началото на строителството и

въпреки кризата компанията “Сен Гобен Вебер
България” откри официално втория си завод за
сухи строителни смеси
в страната. Той е разположен в с. Изворско
близо до Варна и в него
са инвестирани 6.5 млн.
лв. Първия си завод в
страната френската компания отвори през 2009 г.

в индустриалната зона на
Костинброд. “Тази инвестиция дава възможност
на “Вебер България” да
бъде единствената компания, която разполага с две
собствени производствени бази за сухи строителни смеси, разположени
така, че да можем да обслужваме изцяло нуждите на строителния пазар,

осигурявайки по-бързо и
по-качествено обслужване”, посочи управителят
на компанията Снежана
Семова.
Цялата
гама

Новата производствена
мощност е разположена
на 22 дка и има капацитет
50 хил. т годишно. В нея

ще се произвежда цялата
гама лепила за плочки,
включително иновативните безпрахови смеси,
топлоизолационни системи, зидарски и строителни разтвори. Компанията
разполага с модерна лаборатория, което й позволява да разработва решения,
съобразени с местните географски и архитектурни

▶Новата производствена мощн

особености.
Технологията, с която
ще работи заводът край
Варна, не използва вода в
процеса на производство.
Освен това тя е напълно
безотпадна, тъй като се
рециклират 100% от суровините. В предприятието
ще работят 20 души, част
от които от с. Изворско.

Интервю Снежана Семова, управител на “Сен Гобен Вебер България”

Залагаме на работа с изследователските 		
Нивата на
активност
в строителството,
които бяха
достигнати
през 2007 и
2008 г., ще се
случат след
2014 г.

Визитка
Коя е
Снежана
Семова
▶ Управител е
на “Сен Гобен
Констракшън
Продъктс България”
ЕООД, направление
“Вебер”, от 2001 г.
Преди това между
1995 и 2001 г. е била
последователно
директор
“Логистика,
Маркетинг” и
търговски директор
в “Баумит България”
ЕООД.
▶ Има магистърска
степен от
Техническия
университет
в София със
специалност
техника и
технология на
текстила и
облеклото.

Спадът в
строителството
ще продължи
и тази година
въпреки подкрепата
на правителството с
инфраструктурните
проекти
▶ Госпожо Семова, колко
време ви отне строителството на новия завод и
какви средства са инвестирани в него?

- Започнахме строителството на втория ни завод в България през април миналата
година. Производството е
разположено на 22 дка до
с. Изворско, край Аксаково. Включва производствена
мощност за производство
на сухи строителни смеси с
капацитет 50 хил. т годишно,
което ще позволи да предоставим на черноморския
пазар пълната гама продукти, която нашите клиенти са
свикнали да ползват. Целият
процес по изграждането на
производствените мощности
и прилежащи към проекта

административни и складови
сгради отне около година.
Инвестицията в производството е част от дългосрочната инвестиционна политика
на компанията и е в размер
на 6.5 млн. лв.
▶ Какви продукти ще се
произвеждат в завода в с.
Изворско?

- “Вебер” като част от “Сен
Гобен” следва стратегията на
групата за предоставяне на
решения за изграждане на
енергийно ефективни и комфортни сгради. В България
дейността ни е фокусирана
в три основни направления
- фасадни решения, включващи топлоизолационни системи, системи за полагане на
керамични покрития, зидарски и технически разтвори.
В новопостроения завод ще
се произвежда цялата продуктова гама лепила за плочки,
включително изцяло иновативните за българския пазар
безпрахови лепилни състави, лепилно-шпакловъчни
смеси за топлоизолационни
системи, зидарски и общи
строителни разтвори.
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тори завод в страната

50

▶ хил. тона е годишният производствен капацитет на
новия завод на “Вебер България”

100%
20
▶ от суровините в завода се преработват и
технологията е на практика безотпадна

▶ души ще бъдат заети в новата производствена
мощност в с. Изворско

ност на “Вебер България” е разположена на 22 дка в с. Изворско, община Аксаково

Съпътстващи
услуги

Освен производството на
строителни смеси “Вебер
България” предлага и съпътстващи услуги. В края
на април компанията отвори първите в България
консултантски центрове за топлоизолационни
решения - Weber Home
Plan Centers - в Бургас и

Пловдив. Предстои отварянето на такъв център и
до Варна.
“Вебер България” работи приоритетно за местния пазар. Инвестициите
й са съсредоточени край
София и в туристическите райони, но разполага и
с широка дистрибуторска
и логистична мрежа за
обслужване на цялата те-

ритория на страната.
Компанията

Ф р е н с к ат а ко м п а н и я
Saint-Gobain Group е с
над 300-годишна история. Дейността й започва
през 1665 г. и в момента
групата е световен лидер
на пазара на строителни
материали. Компанията
работи в 64 държави и

осигурява работа на 190
хил. души. За 2010 г. дружеството отчете продажби в размер на 40 млрд.
EUR. Saint-Gobain разполага с 20 изследователски
центъра и 100 центъра за
развойна дейност.
В България компанията присъства от 2001 г.
с търговското си представителство “Сен Го-

бен Вебер Терранова”,
а три години по-късно
е създадено дъщерното
дружество “Сен Гобен
Вебер България”. През
2004 г. компанията открива складова база в
Казичене, а първият й
завод в страната започва
работа в началото на 2009
г. в Костинброд, където
са инвестирани 10 млн.

лв. През 2005 г. част от
групата става русенският производител на сухи
строителни смеси “Метакол”, а през 2008 г.
Saint-Gobain придобива
Maxit Group, която е част
от водещия производител
на строителни материали Heidelberg Cement
Group.
Иглика Филипова

		 центрове и университетите
“Сен Гобен” и “Вебер”
като представител на направлението индустриални
разтвори поставя като приоритет сътрудничеството с
изследователски центрове
и университети, както и постоянна работа с развойните
центрове на нашите доставчици. Целта ни е да бъдем
винаги крачка напред както в аспект производствени
технологии, така и от гледна
точка на предлаганите продуктови гами и съпътстващите
ги услуги. Доказателство за
новаторството на компанията
са първите безпрахови продукти, които представихме
на пазара през 2010 г. А от
началото на тази година цялата ни продуктова гама лепила
за плочки се произвежда по
dust-free технология.
▶ Колко души ще работят
в завода и откъде планирате да наемете работници?

- Новите работни места,
които разкриваме с отварянето на завода поетапно, ще
са 20. В групата “Сен Гобен”
са наложени принципи на

действия и поведение, които
казват, че независимо от пол,
националност, вероизповедание и културни различия
служителите се подбират
по професионални качества
и ние ги търсим на пазара, на който произвеждаме.
Стараем се да подпомагаме
местната общност, затова
част от работниците в новото
производство са от близкото
с. Изворско.
Освен новия завод, който
открихме вчера, в края на април отвориха врати и първите
в България консултантски
центрове за топлоизолационни решения - Weber Home
Plan Centers. Първите два
центъра са в Бургас и Пловдив. Планираме да отворим
такъв център и до Варна в
рамките на следващия месец.
На всички тези локации ние
разкриваме нови работни
места.
▶ Какви мерки са предвидени в новия завод срещу
екологичните замърсявания от производството
и за защита здравето на
работниците?

- В концерна “Сен Гобен”
всички мерки за опазване на
околната среда са включени
в стратегията за устойчиво
развитие. Като доказателство “Вебер” е сред първите
членове на Зеления кръг на
българските компании, създаден през юни 2010. Като
производител сме ангажирани да въвеждаме екологично чисти технологии, да
използваме гарантирани от
нашите доставчици суровини, да предоставяме решения, с които подпомагаме
спестяването на природните
ресурси. При производството не се използва вода, а
технологията е безотпадна
- 100% рециклираме всички суровини от производството. Инсталирана е и високоефективна система за
обезпрашаване.
▶ Кои са по-големите пазари на “Вебер България”? На
българския или на чуждия
пазар разчитате основно
за пласиране на продукцията си?

- За нас целият български
пазар е приоритет. Има кон-

центрация на инвестиции
около столицата, както и в добре развитите туристически
райони - Варна е един от тях.
Затова и нашите локации са
базирани на тези пазари с цел
минимализиране на времето
за доставка и себестойност
към клиента. Стремим се да
дадем и адекватни решения
за останалата част от страната, предоставяйки широка
дистрибуторска мрежа и добре организирана логистика.
“Вебер” е лидер в международен мащаб и присъства в
46 страни с добре развита
мрежа от заводи. Те обслужват максимално ефективно и
природосъобразно цялата ни
клиентска мрежа по света.
Имаме готовност при нужда
да обслужваме и съседни
пазари, но на този етап не се
налага, а и от икономическа
гледна точка не е приоритет.
▶ Кризата сериозно се отрази на строителството
и на свързаните с него
производства. Забелязва
ли се вече раздвижване на
пазара?

- Строителният сектор е

един от най-засегнатите от
кризата - с над 50% спаднала строителна продукция от
2008 г. Последиците от това
са свитите маржове, намалените обеми, голям брой
фалирали фирми и междуфирмена задлъжнялост. Найсериозен е спадът в сградното строителство, където
е и основната ни дейност.
В такъв труден момент от
изключително значение е
стратегията, която ще изгради и следва една компания,
за да минимализира риска от
загуби. В сектора спадът ще е
налице и тази година въпреки подкрепата на правителството с инфраструктурните
проекти. Смятаме, че нивата,
които са били достигани през

2007 и 2008 г., ще се случат
след 2014 г.
▶ Какви са следващите
инвестиционни проекти,
които планирате?

- При наличие на икономически обусловена нужда
и търсене на пазара “Вебер”
ще инвестира, както го е правил. Доказателство са двата
завода, изградени от 2009 г.
досега. За нас инвестициите
са не само производствени
мощности, но и развиване
на продуктови решения и услуги. Обученията на нашите
клиенти и служители са също
една качествена инвестиция
в дългосрочен план с краткосрочна възвръщаемост.

6.5

Иглика Филипова

▶ млн. лв. е стойността на инвестицията в
производствената част на новия завод на “Вебер”
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Intertek-Moody ще сертифицира
селскостопански продукти у нас
За целта компанията планира да открие специална лаборатория
за земеделска и хранителна продукция
Глобалният лидер в сертификационни, контролни и
одиторски услуги IntertekMoody ще насочи усилията
си у нас към селскостопанската продукция и храните.
Това обяви регионалният
директор на компанията
за Централна и Източна
Европа, Турция, Русия,
Кавказ и Централна Азия
Иван Савов на среща с
журналисти. По думите му
Intertek-Moody ще създаде
лаборатория в най-скоро
време или ще закупи някоя
базова лаборатория, която
да доразвие, като хоризонтът е максимално къс.

Чрез нея компанията ще
може да изследва земеделски и хранителни стоки и да
има правото да им издава
необходимите сертификати за безопасност. IntertekMoody вече предлага услуги
за тестване и изпитване на
всички видове хранителни продукти, като имаме
лаборатории в Истанбул и
Щутгарт, които покриват
гамата от изпитвания и тествания, от които се нуждае
пазарът ни тук.

Оценка

"Около 80 млн. EUR са
годишните загуби за българските компании от това,
че подобна лаборатория за
момента няма и всеки производител, който трябва да
сложи нa етикета на стоката

McDonald's.
Биосертификатите обаче
изобщо не са на дневен
ред за Intertek-Moody.
"Спокойно мога да кажа,
че биосертификатите за
момента са една шега",
каза Савов. Причината
според него е, че няма
единни стандарти за биоили екологичното сертифициране и всяка страна
има свои критерии. Освен това получаването на
биосертификат изобщо не
означава, че продуктът е
безопасен за консумация,
подчерта още Савов. Затова и течащата в момента
практика за субсидиране
от Министерството на земеделието и храните на
биопроизводители според
него не е добър пример.

си символа "CE", трябва
да изследва продукта си в
чужбина", обясни Савов.

Големите търговски вериги у нас не изискват от доставчиците си да има сертификация Global G.A.P.,
каквото задължение те
имат в развитите пазари
от Европейския съюз, каза Спасов. По думите му
подобна практика е третиране на българските потребители като "втора ръка" и
затова по инициатива на
Intertek-Moody в Министерството на земеделието
и храните предстоят разговори за механизма, по
който това да се промени.
GlobalGAP стандартът поставя изискването да имаш
резултати от тестове и да
имаш добри селскостопански практики.
По думите на Спасов обаче с подобен сертификат
разполагат не повече от 30
български производители.

Проблеми

Планове

Освен селскостопанските продукти във фокуса
на дейността на IntertekMoody у нас ще е и сертифицирането на потребителски стоки, като детските играчки например.
Компанията има опит, тъй
като е тествала и сертифицирала детските играчки, които се предлагат
във веригата закусвални

▶Иван Савов, регионален директор на компанията за Централна и Източна
Европа, Турция, Русия, Кавказ и Централна Азия 
снимка емилия костадинова

Сред проблемите на сертификационния бизнес се
очертава слабият контрол
на франчайза на самите
сертификационни органи.
Това обаче е проблем в
глобален мащаб и България е част от него. Затова
предстои компаниите от
бранша да изготвят механизъм за по-стриктен
контрол над дейността по
предоставяне на сертификации при ползването на
франчайз за дейността.
Мирослав Иванов

Седем компании продават
пилешко месо с вода над нормата
Производителите
увеличавали
теглото на продукта,
погазвайки
регламентите, като
добавят в него вода.
Така завишавали
печалбите си

Седем компании са влагали в свои продукти от
пилешко месо повече вода, отколкото позволява
нормата, с което вкарват
потребителите в заблуда и
ще бъдат санкционирани,
съобщиха директорът на
Комисията за защита на
потребителите (КЗП) Дамян Лазаров и директорът
на Агенцията за безопасност на храните (БАБХ)
Йордан Войнов.
Фирмите са “Пилко”, “Поло комерс”, “Нанюк интернешънъл”, ЕТ “Мария
Цонкова”, “Чикън груп”,
“Галус Трейд” и “СВС 98”.

също така да бъдат глобени
и от БАХБ в размер до
10 000 лв.
Йордан Войнов призна,
че агенцията прави проверки от няколко месеца
заради зачестили публикации в медиите, но едва
сега е открила нарушители.
“Не знам дали преди това е
изтичала информация, или
има друга причина”, каза
Войнов.
Схемата
▶Ние никога не бихме рискували имиджа си по този начин, но други го правят и така
създават нелоялна конкуренция, обясниха от една от компаниите, които не са
уличени в нарушение - “Градус”
снимка марина ангелова

Против
регламентите

Според европейското законодателство прясното или
охладено месо не може да
съдържа допълнителна вода. При други продукти
са разрешени минимални
количества от около 5 до

7% вода. Ако съдържанието е над тези норми, на
етикета трябва да пише
“заготовка от пилешко месо”. Проверката на двете
ведомства обаче е показала,
че в продукти на седемте
компании е имало между
20 и 50% повече от позво-

леното съдържание на вода.
Въпреки това на етикетите
не е изписано “заготовка”,
а пилешко месо бутчета,
пиле за грил и др. Те ще
получат от КЗК възбрана
да продават продуктите,
докато не променят етикетите. Очаква се компаниите

По думите му нарушителите са по-малките компании.
При големите предприятия, които имат затворен
цикъл на производство,
нарушения не са открити.
“По-малките купуват от
по-големите, разфасоват
и чрез водата увеличават
теглото на продукта. Така
те реализират по-големи
печалби и дори успяват да
подбият цените на големите
производители, от които
купуват”, обясни схемата

Войнов.
“Време беше държавата
да си влезе в ролята и да
спре тази порочна практика. Ние като голям производител никога не бихме рискували имиджа си по този
начин, но други го правят
и така създават нелоялна
конкуренция”, коментира
за в.”Пари” Иван Ангелов,
собственик на фирма за
производство на пилешко
месо и продукти “Градус”,
която също е била сред проверяваните, но нарушения
не са открити.
Производители твърдят,
че трикът с влагането на
вода в пилешкото месо в
България се прилага масово
още от 90-те години заради липсата на регламент
и контрол. От лятото на
2010 г. обаче е в сила синхронизирана с ЕС наредба,
която регламентира съдържанието на продуктите от
пилешко месо.
Ани Коджаиванова
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CEE Stock Exchange Group изяви интерес
към приватизацията на БФБ
Българската и румънската фондова борса
са сред основните
цели за придобиване
от групата борсови
оператори
Обединението от фондовите борси във Виена, Будапеща, Любляна и Прага - CEE
Stock Exchange Group, има
интерес към закупуването
на още борси в Централна и
Източна Европа, сред които
румънската и българската.
Това заяви в интервю за
CNBC главният изпълнителен директор на групата
Михаел Бул. Българската
фондова борса и Букурещката са сред основните цели
за придобиване, обясни той.
По думите му CEE Stock
Exchange Group следи и
други балкански и бивши
югославски пазари.
Преговори
и интереси

„Периодично провеждаме
добри неформални разговори с борсата в Букурещ, но
за момента нищо конкретно не е постигнато”, каза
Бул. Тя е собственост на
румънски брокерски къщи
и банки и все още има 5%
ограничение върху правата
за гласуване.
В съседната на Румъния
страна, България, правителството все още е собственик на 50% от БФБСофия, но има планове да я
приватизира. „Веднага щом
бъде задействана процеду-

Веднага
щом бъде
задействана
процедурата по
приватизация на
БФБ-София, ще
проявим интерес
Михаел Бул,
гл. изпълнителен директор на
CEE Stock Exchange Group

▶ Приватизацията на
БФБ е в списъка с приоритетни придобивания
на CEE Stock Exchange
Group
Снимка Боби Тошев

рата по приватизация, ще
проявим интерес”, обясни
Михаел Бул. Като цяло CEE
Stock Exchange проявява
интерес към всички държави в Централна и Източна
Европа.
Руски връзки

Друга голяма борса в региона, която може да бъде
конкурент на CEE Stock
Exchange, е Варшавската
борса. Тяхната стратегия

обаче е да привличат компании в страни като Украйна, Беларус и Грузия, които
да се листват, вместо да
придобиват борсови оператори. Според Бул стратегията на управляваната
от него група е по-добра,
тъй като листването на
чуждестранна борса не
означава винаги достатъчно ликвидност, след като
намалее първоначалният
ентусиазъм към даденото

дружество. Варшава успя
да привлече някои малки
и средни по размер компании, основно от държавите
от бившия Съветски блок,
които наскоро се листнаха
на борсата там. „Все още
мисля, че нашата група
е по-атрактивна, имаме
по-висока ликвидност и
по-големи компании”, каза
още Бул.
В страните от бившия
Съветски съюз Русия има

все по-голямо влияние
към капиталовите пазари
в региона, твърди Бул. По
думите му е трудно да се
придобият фондови борси
в този район, тъй като нищо
не се случва без съгласието
на Русия.
Умерено завръщане
на капитали

Според Бул след кризата
американските и британските инвеститори се за-

връщат към Централна и
Източна Европа и вече са
около 54% от инвеститорите там.
Въпреки това регионът
вече не е толкова привлекателен на фона на икономическия бум в страните
от БРИК - Бразилия, Русия,
Индия и Китай, посочва
Бул. Не можем да се сравняваме с 10% ръст в Китай,
7% в Индия, и 5-6% в Бразилия.

Lenovo купува германски производител
на компютри за 466 млн. EUR
Сделката ще позволи
на китайската корпорация да завоюва
пазарен дял в Западна
Европа
Най-големият производител
на персонални компютри в
Китай Lenovo Group е предложил да купи германската
Medion за 466 млн. EUR.
Това ще е най-голямото
изкупуване на китайската
компания, откакто се сдоби
с бизнеса с РС-та на IBM
преди повече от шест години. Lenovo ще придобие
37% от председателя на
Medion Герд Брахман на
цена 13 EUR на акция, като
предлага същата оферта и
на останалите акционери.
Брахман ще задържи 18%
дялово участие в компанията, чиито акции скочиха с 20% на борсата във
Франкфурт. Няма възможност Lenovo да увеличи
предложението си, казва
главният финансов директор на Medion Кристиан
Айген в интервю за агенция

Bloomberg. Самият той смята да продаде своите 75 хил.
акции на китайската фирма.
Двете компании са водили
преговори от няколко седмици, а германците са търсили
партньори за сътрудничество от третото тримесечие на

миналата година.
Нови пазари

Сделката би позволила на
производителя на лаптопите
Thinkpad да задмине Apple
по продажби на персонални
компютри в Западна Европа.

Lenovo засилва опитите си да
разшири дейността си извън
Китай, завземайки пазарен
дял от Hewlett-Packard, Dell
и Acer. Компанията може да
продължи с изкупуванията и
след сделката с Medion, която
е свързана с решението за

създаване на общо дружество
с японската корпорация NEC.
Medion, която е базирана в
Есен, Германия, обяви 33%
ръст на печалбата си миналата година, достигайки 18.9
млн. EUR при увеличение на
продажбите с 16%. Три четвърти от приходите на компанията идват от Федералната
република. Самият Брахман,
телевизионен инженер по
образование, заемаше 40-о
място в класацията на Forbes
за най-богатите германци за
2004 г., когато личното му
богатство се оценяваше на 1.4
млрд. USD. Оттогава не се е
появявал в този списък.
Конкуренция

▶ Покупката на Medion ще превърне Lenovo в петия по големина доставчик на
компютри в Западна Европа 					
Снимка Bloomberg

HP заема 17.6% от глобалния пазар на персонални
компютри през последното
тримесечие, което е с 18%
по-малко от предходната година според анализаторите на
Gartner. Lenovo, четвъртият
по големина производител в
света, увеличава дела си до
9.7% от 8.2%, докато базираната в Тайпе Acer спада до
12.9% от 14.6%. Покупката на

14%

▶ пазарен дял се очаква да
достигне Lenovo в Германия след сделката

18.9

▶ млн. EUR печалба отчете Medion за миналата
година

Medion ще направи пазарния
дял на Lenovo в Германия
14% и ще я превърне в петия
по големина доставчик на
компютри в Западна Европа,
измествайки Apple, казват
от компанията. Китайската
компания отправя и други
предизвикателства на Apple,
предлагайки смартфони и
таблети, и смята да навлезе
и на пазара на гейм конзоли
през втората половина на
2011 г. Миналата седмица
Lenovo обяви тройно по-висока печалба от четвъртото
тримесечие на миналата година благодарение на продажбите в САЩ и Европа.
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източник:
Bloomberg
БФБ

до 15.00 ч. на 30.05.2011 г.

31.05.2011 г.

консервативен
консервативен
балансиран
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен
високодоходен

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

високодоходен
високодоходен
високодоходен
консервативен

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

11,94
82,13
786,10
197,27
171,16
331,88
196,11
N/A
91,94
196,27
135,29
123,68
127,97

▶ Котировки на взаимните фондове
Тип

Ем. ст/ст

11,88
81,73
782,28
196,33
170,34
330,30
195,17
N/A
91,50
195,33
134,64
123,09
127,35

11,82
81,33
778,46
195,40
169,52
328,72
194,24
N/A
91,06
194,40
133,99
122,50
126,72

11,80
80,94
774,65
194,46
168,69
327,14
193,31
N/A
90,62
193,46
133,34
121,91
126,10

11,65
79,74
763,20
187,88
164,58
316,08
186,77
N/A
87,56
186,92
130,09
117,79
124,24

11,65
79,74
763,20
187,88
164,58
316,08
186,77
N/A
87,56
186,92
130,09
117,79
124,24

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

5.0777
7.6784
10.2327

фонд в акции
Смесен - балансиран

2.3456
2.7388

за поръчки
от 2000 до 20000

5.1031
7.7168
10.3862

14.5868
8.9076
4.0447
8.1324
11.1442
12.5432

Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции

83.0090
50.0618
65.1141

фонд в акции
Смесен - балансиран

5.2808
7.9855
10.6420

след края
на 2-та год.

5.0777
7.6784
0.0000

преди края
на 2-та год.

4.9761
7.5248
0.0000

2.3456
2.7388

Фонд на паричен пазар 11.7581
Смесен - балансиран
11.2212
фонд в акции
10.6064
Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции
фонд в акции
фонд в акции
Фонд на паричен пазар

за поръчки
под 2000 лв

11.7522
11.1654
10.5536

11.7346
11.0537
10.3953

11.7463
11.1096
10.4481

14.4424
8.8194
4.0047
7.8955
10.8196
12.5432
до 2 г.
82.7185
49.8115
64.7885

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки

Брент

USD/тр. у.

11.7463

11.7522
0.0000
0.0000

над 2 г.
83.0090
50.0618
65.1141

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
1,45512
10 8,49032
1
1,41113
1
1,55905
10
2,11345
100 7,98135
10
2,62271
1
2,22089
10
1,76816
10 2,63856
1000 7,26993
10000 1,60566
10 3,88964
100 3,05122
100 1,69409
1000 1,26382
10 5,66448
1
2,75741
10
1,17192
10 4,53106
10 2,46450
1
1,08182
100 3,18140
10 4,98136
10 4,74820
100 4,90097
10
2,17701
1
1,10518
100 4,54158
10 8,67946
1
1,37473
10
1,98437
1
1,95583

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 30.06.2011 г.

Доходност и Риск
Стандартно
отклонение

За последните
12 мес.

От началото
на публ. предл.
(анюализирана)

2.12%
1.61%
0.50%

10.87%
11.33%
0.11%

9.82%
19.77%
1.21%

-18.27%
-7.58%
1.37%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

4.80%
4.47%

29.33%
25.88%

2.00%
0.89%

-48.18%
-41.72%

12.11.2007
12.11.2007

2.45%
3.46%
5.03%

0.08%
10.82%
12.57%

6.33%
5.34%
8.71%

6.29%
4.29%
2.07%

06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008

6.59%
10.49%
-7.59%
1.16%
-1.12%
2.24%

6.85%
10.65%
14.67%
12.46%
12.14%
0.26%

9.05%
11.74%
-21.58%
3.24%
4.44%
6.73%

6.95%
-1.87%
-16.88%
-6.87%
2.40%
7.85%

14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008

0.38%
2.56%
0.79%

1.18%
1.89%
1.06%

2.38%
5.86%
-0.76%

-3.75%
-11.03%
-9.54%

20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007

-0.11%
-3.87%

2.89%
1.31%

-0.11%
-8.55%

-4.83%
-7.07%

04.01.2007
25.06.2007

фонд в облигаци
1.35561
Смесен - балансиран
1.14398
фонд в акции
0.81626
Смесен - консервативен 0.77493
Смесен - консервативен 1.07430

1.35291
1.13714
0.80414
0.77029
1.07109

2.32%
4.21%
5.78%
2.62%
1.67%

0.65%
3.46%
7.59%
2.90%
0.32%

5.49%
8.24%
11.15%
6.43%
3.24%

5.66%
2.42%
-3.97%
-7.66%
3.42%

01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009

Смесен - балансиран
102.8750
Смесен - балансиран
105.7239
фонд в акции
87.9162
Фонд на паричен пазар 128.2998
Смесен - консервативен 95.6504
Смесен - консервативен 110.7781
фонд в акции
102.8801

101.8514
104.6719
86.6072
128.2998
95.2681
110.3354
100.8429

3.02%
1.49%
3.88%
2.88%
0.87%
2.49%
1.35%

5.95%
5.66%
8.05%
0.36%
1.95%
0.26%
N/A

2.68%
-1.05%
2.76%
7.76%
3.16%
5.90%
N/A

0.43%
0.97%
-1.03%
7.19%
-1.36%
5.42%
3.44%

07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010

фонд в акции

5.1602

6.71%

7.91%

13.38%***

5.30%

08.07.1999

1.0577

13.07%

13.26%

14.79%***

2.98%

01.06.2009

Смесен - консервативен 10.0628
Смесен - балансиран 18.8042
фонд в акции
11.7531

10.0428
18.6730
11.5897

N/A
6.61%
8.55%

N/A
8.20%
10.26%

N/A
7.30%
7.19%

N/A
10.26%
2.91%

01.06.2010
28.09.2004
05.01.2006

фонд в акции
фонд в акции
фонд в акции

1.1470
0.8151
1.0642

2.31%
-1.58%
-0.53%

9.94%
16.84%
9.52%

-4.80%
10.33%
18.39%

1.26%
-4.29%
1.78%

10.05.2004
04.10.2006
23.11.2007

132.8822
14.4865
0.7648

0.94%
2.17%
1.38%

3.06%
8.00%
14.89%

2.85%
1.99%
7.98%

5.76%
2.16%
-5.14%

04.05.2006
17.12.2004
04.05.2006

фонд в акции

5.1912
до 100 000 лв
1.0710

1.0657

1.0631

над 100 000 лв.
133.1480
14.6314
0.7724

Смесен - балансиран
фонд в акции

859.6038
771.5409

853.1728
765.7688

4.75%
4.79%

3.93%
4.14%

10.06%
10.07%

-4.90%
-8.19%

09.05.2008
09.05.2008

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

11.7893
134.3272
8.1945
10.8782

11.7893
134.3272
8.1945
10.8782

2.14%
7.75%
13.44%
4.55%

1.00%
5.64%
10.45%
3.34%

6.28%
15.28%
25.88%
9.61%

3.13%
3.78%
-3.66%
3.67%

30.01.2006
30.01.2005
30.01.2006
30.01.2009

7.8919
за поръчки до 100 000 лв
фонд в акции
0.5687
Смесен - балансиран
0.7688
Смесен - консервативен 1.0330
до 50 000 лв / 40000 USD
Фонд на паричен пазар 1.3140
фонд в облигаци
1.3281
Смесен - балансиран
0.8821
фонд в акции
0.6409
Смесен - балансиран
0.7570
Фонд на паричен пазар
0.0000
1.0706

Фонд на паричен пазар
Смесен - балансиран

1.2067
1.0613

за поръчки над 100 000 лв
0.5659
0.7661
1.0315
над 50 000 лв / 40000 USD
1.3120
1.3241
1.8786
0.6377
0.7540
0.0000
1.0695

0.0000

N/A

N/A

N/A

N/A

25.06.2009

0.5631
0.7634
1.0300

0.57%
0.86%
2.41%

9.78%
4.36%
1.11%

11.38%
4.41%
4.82%

-14.90%
-7.27%
0.88%

19.11.2007
19.11.2007
19.11.2007

1.3100
1.3201
0.8751
0.6345
0.7510

2.28%
1.71%
1.31%
0.38%
4.96%

0.11%
0.38%
3.71%
6.45%
6.02%

5.82%
4.71%
2.20%
-0.79%
1.24%

5.35%
5.54%
-2.45%
-8.27%
-8.20%

0.0000
1.0160

N/A
2.08%

N/A
0.20%

N/A
5.30%

N/A
5.06%

16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
16.03.2006
11.02.2008
19.01.2010

1.2067
до 90 дни
1.0454

1.30%
1.63%

0.16%
3.15%

3.45%
4.99%

3.73%
0.89%

15.11.2005
12.09.2005

7.60%
5.60%
-7.02%
-5.08%

8.09%
9.06%
12.02%
4.91%

14.29%
10.53%
-0.51%
5.88%

-3.44%
-6.66%
-26.46%
0.09%

01.03.2006
01.03.2006
05.04.2007
12.12.2008

над 90 дни
1.0560

Смесен - балансиран
8.3214
8.3214
фонд в акции
6.9602
6.9602
фонд в акции
2.7860
2.7860
Смесен - консервативен 10.0212
10.0212
клас А за поръчки клас А за поръчки клас А за поръчки
клас  В
Клас А         Клас В при изпълнена      Клас В при прекратена
до 20000 лв
над 20000 до 300000
над 300000
инв. схема
инв. схема
фонд в акции
0.7633
0.7595
0.7576                                      0.7520                  0.7520
0.7558
0.7370
фонд в акции
0.4252
0.4231
0.7576                                      0.4189                   0.4189
0.4210
0.4105
за поръчки до 250 000 евро
  за поръчки над 250 000 евро
Цена
фонд в акции
108.5279
107.1946                                                                                                                          106.3946
фонд в облигаци

Стойност
Rate
1,96
1,45849
8,60273
1,40223
1,60551
2,09547
7,98265
2,62351
2,23001
1,74539
2,62570
7,34639
1,58915
3,97123
3,02702

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

Разлика
Difference
0
0,01016
0,00870
0,00371
0,01217
-0,00308
0,01496
0,00038
-0,01279
-0,00282
-0,00099
0,01707
-0,00238
0,01046
0,00946
0,00000
0,00157
0,00313
0,00000
0,00000
-0,00177
0,00177
0,00913
-0,00083
0,00787
-0,00150
-0,00287
0,00495
0,00104
0,00099
-0,00124
0,04402
-0,00217
0,01962
-6,43000

1,67008
1,26305
5,66448
2,75663
1,17275
4,51505
2,52985
1,11749
3,14558
4,94271
4,73509
4,86114
2,20028
1,10262
4,48451
8,56430
1,35746
2,00101
2078,97000

▶ Валути спрямо евро
ВАЛУТА

Код

Купува

Продава

Hай-висока

Hай-ниска

Currency

Code

Buy

Sell

High

Low

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1,44

1,44

1,44

1,43

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

0,87

0,87

0,87

0,87

JPY

117,04

117,06

117,8

115,57

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1,23

1,23

1,23

1,22

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

7,76

7,76

7,76

7,74

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

8,89

8,89

8,9

8,88

ЯПОНСКА ЙЕНА

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1,39

1,39

1,4

1,39

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1,35

1,35

1,35

1,34

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

266,39

266,62

268,53

266,22

ЧЕШКА КРОНА

CZK

24,54

24,55

24,56

24,42

РУСКА РУБЛА

RUB

40,27

40,3

40,38

40,18

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

3,96

3,96

3,98

3,95

Най-високият курс е най-високият курс купува, най-ниският - най-ниският курс продава.
Данни от 17.00 ч българско време на 31.05.2011 г.

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

1.1642
0.8273
1.0802
до 100 000 лв.
фонд в облигаци
133.3473
Смесен - балансиран
14.6314
фонд в акции
0.7801

фонд в акции

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

Начало на публ.
предлагане

96.6836
75.0865

110.6674
101.6068

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

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 2.06.2011 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.

98.1448
76.2213

110.6674
101.8615

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)

-0.75%
0.36%

10.34%
11.30%

1.98%
2.35%

-5.51%
-19.19%

22.05.2006
02.05.2007

-6.52%

13.04%

9.88%

6.19%

03.05.2010

Смесен - балансиран
фонд в акции
Смесен - балансиран

317.6540
13.5756
12.4581
9.1920
21.6201

316.7024
13.3081
12.0917
8.9217
21.6201

1.19%
2.52%
3.41%
4.51%
3.67%

3.52%
3.27%
5.87%
9.61%
5.10%

-0.20%
2.72%
3.76%
12.20%
6.88%

6.25%
5.50%
3.75%
-1.83%
2.16%

17.11.2003
27.12.2005
27.12.2005
07.09.2005
08.10.2007

фонд в акции
Смесен - балансиран
фонд в облигаци

6.7651
8.1465
12.2290

6.7313
8.1058
12.1985

-2.65%
-3.23%
3.06%

5.80%
5.80%
1.69%

5.40%
4.57%
9.13%

-9.31%
-5.00%
5.46%

01.06.2007
01.06.2007
04.09.2007

фонд в акции
Смесен - балансиран

1.2642
1.1461

1.2389
1.1347

3.38%
5.27%

5.54%
5.03%

8.69%
12.03%

5.11%
18.09.2006
4.69%
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 2/06/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,310506
€ 1,336716
€ 1,303953
ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес
€ 0,941805
€ 0,960641
€ 0,937096
Фонд на фондовете
ОТП - Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции
€ 0,867383
€ 0,884731
€ 0,863046
от развиващи се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 30/05/2011 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 2/06/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,164576 лв.
1,164576 лв.
1,164576 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 2/06/2011 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 1.06.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0613 лв.

Сентинел - Рапид

1,2067 лв.

Цена на обр. изк.
до 90 дни

над 90 дни

1.0454 лв.

1.0560 лв.

1,2067 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
1,63 %

4,99 %

1,30 %

3,45 %

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 31 май 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 2.06.2011 г.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ОТ:

Ти Би Ай  Евробонд
(Емисионна
ст-ст)

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

Ти Би Ай Динамик
(Емисионна
ст-ст)

N/A
13.5556
12.4398
9.1785
Ти Би Ай Евробонд
318.2883
N/A
12.3970
9.1470
Ти Би Ай Комфорт
319.8742
13.4419
N/A
9.1019
Ти Би Ай Хармония
319.8742
13.4419
12.3359
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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Регионални
индекси

Основният индекс на БФБ отчете
понижение

Sofix: 425.76

-1.25%

Лек спад отбеляза македонският
бенчмарк

MBI10: 2677.33

-0.10%

Число на деня

Световни индекси Спад

Обем

Германският индекс отчете понижение

Siemens

DAX: 7215.42

1.92% 0.67%

25 550

Основният сръбски индекс намаля

BELEX15: 809.61

-1.87%

▶ акции на “Българска роза-Севтополис” АД - Казанлък”
смениха собственика си на борсата. Книжата поевтиняха
с 0.07%

-1.07%

Американските акции поевтиняха в
началото на търговията

Dow Jones: 12 424.82

-1.15%

Водещият индекс в Токио се оцвети в
зелено

Nikkei225: 9719.61

+0.27%

▶ Книжата на германския
производител на
електроника поевтиняха

Поскъпване
MERCK

▶Акциите на германската
фармацевтична компания
поскъпнаха

Златото временно спря възхода си
Спекулации за
благоприятно
приключване
на преговорите
за гръцкия дълг
намалиха търсенето
на метала

Златото се понижи за втори пореден ден на борсата
в Ню Йорк след спекулации, че кризата с дълговете
на Гърция е по-близо до
разрешаване. Това намали
търсенето на метала като
алтернативна инвестиция.
Следващият спасителен
пакет за Гърция може да
включва стимули за притежателите на ценни книжа
да предоговорят облигациите си, без да предизвикат
намаляване на кредитния
рейтинг на страната, което би оказало натиск върху европейската банкова
система. Доларът почти не
промени стойността си към
шест основни валути, след
като падна до най-ниското
си ниво от три седмици.
Златото обикновено се движи в обратна посока на
щатската валута.
Цена

Прогресът по преговорите
за нов спасителен пакет за

Гърция държи златото на
цена под 1540 USD за унция, твърдят анализатори.
Скъпоценният метал обаче
се подсилва от слабия договор и преразглеждането
на рейтинга на Япония от
агенция Moody’s с възможност за неговото понижаване. Златото за доставка през
август падна с 2.40 USD,
или 0.2%, до 1534.40 USD
за унция на борсата Comex
в Ню Йорк. Вчера металът
достигна 1541.90 USD, найвисоката си цена от 4 май
насам, завършвайки месеца
с 1.3% надолу. Златото за
незабавна доставка беше
с 0.1% по-ниско, търгувайки се на 1533.50 USD в
Лондон.
Гръцкият дълг

Притеснения относно ускоряващата се инфлация,
европейската дългова криза, отслабващият щатски
долар и военните действия
в Либия вдигнаха фючърсите на златото до рекордните 1577.4 USD на 2 май.
Цената му се е увеличила
със 7.9% през 2011 г., след
като върви нагоре през последните 10 години. Това е
най-дългият непрекъснат
ръст от поне девет десетилетия в Лондон, отбелязват
анализатори. Натоварена с

▶ Златото за доставка през август падна с 2.40 USD, или 0.2%, до 1534.40 USD за унция

най-тежкото дългово бреме, Гърция търси допълнителни заеми след миналогодишните 110 млрд.

EUR, част от спасителен
пакет, оказал се недостатъчен да запуши фискалната
яма на страната. Преди дни

министър-председателят
на Люксембург Жан-Клод
Юнкер каза, че лидерите на
страните от еврозоната ще



СНИМКИ bloomberg

се договорят за нов пакет
до края на юни, и изключи
пълното реструктуриране
на гръцкия дълг. 

Цената на петрола остава нестабилна
Слабият ръст на
заетостта в САЩ
понижи стойността
на енергийните
суровини
Цената на суровия петрол
остана колеблива след появата на доклада на консултантската компания ADP
Employer Services, в който
се казва, че корпорациите
в Съединените щати са
добавили по-малко работни места, отколкото е било предвиждано миналия
месец.
Изменение

▶ Суровият петрол за доставка през юли спадна с 13 цента до 102.57 USD за барел

Фючърсите спаднаха с
0.8%, след като проучване показа, че броят на
заетите се е увеличил с
38 хил. души през май,
най-малкото увеличение
от септември насам, при
прогнозиран ръст от 175
хил. От друга страна, новините, че европейските
лидери работят по нов
спасителен план за Гър-

ция, даде допълнителен
тласък на пазара.
Китайската
индустрия

Суровият петрол за доставка през юли спадна с
13 цента до 102.57 USD за
барел на стоковата борса в
Ню Йорк. Вчера цените се
вдигнаха с 2.1% до 102.70
USD, най-високата цена
от 10 май насам. Петролът сорт Брент за доставка през юли спадна с 35
цента, или 0.3%, до 116.38
USD за барел на борсата в
Лондон.
Обрат

Същевременно индустриалното производство в Китай расте с най-бавния си
темп от девет месеца насам
през май, след като правителството започна програма
за овладяване на инфлацията и пазара на недвижимости. САЩ и Китай са двата
най-големи потребителя на
петрол в света и заедно съставляват 32% от световното
търсене през 2009 г.
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Милионерите
в света са
се увеличили
с 12%
▶ Топ 3 на
Най-голям е ръстът в
Сингапур, а най-много районите
богаташи има в САЩ с най-много
Броят на милионерите в
света е нараснал с 12%,
показват данни на консултантската компания Boston
Consulting Group. Проучването е проведено в 62
страни, които произвеждат
98% от брутния вътрешен
продукт в света. Въпреки
кризата богаташите се увеличават, а основен принос
за това имат фондовите
пазари. Прогнозата е, че
до 2015 г. богаташите по
света ще се увеличат с още
6%, като богатството им ще
достигне 162 трлн. USD.
От богат по-богат

На първо място по ръст на
богаташи се нарежда Сингапур, където увеличението
е с 33%. Така делът на богатите домакинства в Сингапур става 15.5%. След тях се
нареждат тези в Швейцария
и Катар. Докладът показва,
че Саудитска Арабия е страната с най-висока концентрация на домакинствата,
които притежават активи
за повече от 100 млн. USD.
След Саудитска Арабия са
Швейцария и Хонконг.
Най-голям пък е броят им
в САЩ. Там богатите домакинства са 5.2 млн. На второ
и трето място се нареждат
съответно Япония и Китай.
Общо домакинствата, които

богаташи
1. САЩ
2. Япония
3. Китай

▶ Топ 3 на
страните с
най-голямо
увеличение на
богаташите

Снимка Bloomberg

Обхват на проучването

БВП

62

98%

притежават над 1 млн. USD,
са били около 12.5 млн. през
2010 г.

▶ държави са участвали в проучването на Boston
Consulting Group

▶ от брутния вътрешен продукт в световен мащаб се
произвежда от държавите, включени в проучването на
Boston Consulting Group

Силна концентрация
на богатство

39% от всички активи по
света, посочват експертите
от Boston Consulting Group.
За сравнение година по-рано този процент е бил 37.
Активите на милионерите
за миналата година са в
размер на 121.8 трлн. USD,
което е повишение с 8%на
годишна база. Най-голям
ръст е отчетен в САЩ и
Канада. Там богатството се
е повишило с 3.6 трлн. USD
до 38.2 трлн. USD. Така
щатите изместват Европа
от тази позиция. Активите
в Азиатско-Тихоокеанския
район с изключение на
Япония пък се повишават

със 17%. Това е районът
с най-бързо увеличение в
световен мащаб.

възстановяването на фондовите пазари, а не толкова от
новонатрупано богатство.

Да печелиш от
фондовите пазари

Офшорното
богатство

1. Сингапур
2. Швейцария
3. Катар

По-малко от 1% от домакинствата по света попадат
в групата на милионерите,
което означава, че разполагат с активи за над 1 млн.
USD, с изключение на недвижими имоти и собственост като произведения на
изкуството. Богатството
става все по-концентрирано, като домакинствата на
милионерите държат около

®

ПОКАНА
за
УЧАСТИЕ В ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:
ДОСТАВКА НА МЕТАЛНА ОБЛИЦОВКА ЗА ЦИЛИНДЪРА
НА ТОПКОВА МЕЛНИЦА МШЦ 4,5 Х 6,0 - ТИП „ДВОЙНА ВЪЛНА”
На основание Заповед № 410/01.06 2011 г.,
„АСАРЕЛ-МЕДЕТ”АД със седалище и адрес на управление в гр.Панагюрище,
пл. Асарел,  тел.: (0357) 60 210, факс: (0357) 60 250, e-mail: pbox@asarel.com,
обявява процедура за определяне на доставчик с предмет:
ДОСТАВКА НА МЕТАЛНА ОБЛИЦОВКА ЗА ЦИЛИНДЪРА
НА ТОПКОВА МЕЛНИЦА МШЦ 4,5 Х 6,0 - ТИП „ДВОЙНА ВЪЛНА”
Условия за получаване на документацията за участие:
Тръжна документация за провежданата процедура може да се получи
всеки работен ден от 8,30 до 16,00 ч в срок до 13.06.2011 г. в „АсарелМедет”АД - гр.Панагюрище, от отдел “Доставки” или по електронна
поща, след получаване на заявление за участие от съответния кандидат
на e-mail: pbox@asarel.com и dr@asarel.com или  на факс: (0357) 60 250.
Крайният срок за представяне на офертите е до 16.06.2011г.
Лице за контакт:
Специалист „Доставки”
Инж. П. Боюклиев, тел.: (0357) 60 437

ПОКАНА
УС на ЗК „Агро-97” Ви кани на редовно Общо събрание
на член-кооператорите на 18.06.11 г. от 10:00 ч. в сградата на
кметството в с. Кондофрей, обл.Перник при дневен ред:
1.Приемане на годишните финансови отчети 2008, 2009
и 2010 г.
2. Изменения и допълнения на Устава на кооперацията.
На основание чл.17 ал. 2 от Закона за кооперациите при
липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно,
независимо от броя на присъстващите.
УС на ЗК „Агро-97”

В доклада се посочва, че
увеличението на богатството през миналата година
се дължи най-вече на доброто представяне на финансовите пазари. „Ръстът
от 2008 до 2010 г. съвпада
с този от 2005 до 2007 г.”,
обяснява Питър Дамиш от
Boston Consulting Group.
По думите му повишението
през последните две години
обаче е движено главно от

Офшорното богатство също се е увеличило - с 300
млрд. USD през миналата
година. В края на 2010 г.
размерът на офшорното богатство е 7.8 трлн. USD. И
тук основната причина за
увеличението са пазарните
резултати от движението на
паричните потоци в световен мащаб. В същото време
обаче делът на офшорното
богатство е намалял от 6.6%

Управлението на богатството е добър бизнес,
който върви напред, и ще продължава да се
развива. Той обаче е малко по-непривлекателен, а
причината са претенциозните клиенти, тежестта на
цените и покачването на плащанията.
Ръстът на богатството от 2008 до 2010 г. съвпада
с този от 2005 до 2007 г. Повишението през
последните две години обаче е движено главно
от възстановяването на фондовите пазари, а не
толкова от новонатрупано богатство
Питър Дамиш, Boston Consulting Group

през 2009 до 6.4% през 2010
г. Най-голямата причина за
това са по-строгите правила в Северна Америка и
Европа.
Да управляваш пари

Експертите от Boston
Consulting Group са анализирали и 120 компании в световен мащаб. Техните приходи
са се увеличили средно с по
8.5%, а активите - със 7.5%.
Новонатрупаните нетни активи са увеличили дела си
в общите до 2.3% в края на
2010 г., след като през 2009 г.
са били 1.3%. Въпреки увеличението обаче ръстът на
печалбата остава на нивата
отпреди кризата. „Управлението на богатството е добър
бизнес, който върви напред и
ще продължава да се развива. Той обаче е малко по-непривлекателен, а причината
са претенциозните клиенти,
тежестта на цените и покачването на плащанията”,
коментира Питър Дамиш.
Прогнозата на експертите
от Boston Consulting Group
е, че управлението на богатството ще става все по-често
срещана практика в повечето
компании по света.
Радослава Димитрова

Изследването в числа

33%

▶ е увеличението на
богатството в
Сингапур, където е
отчетен най-динамичният ръст през миналата година

7.8

▶ трлн. USD е достигнало
офшорното богатство в
края на 2010 г.

5.2

▶ млн. са богатите домакинства в САЩ

12.5

▶ млн. са домакинствата,
които притежават по
над 1 млн. USD
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Google призна за провалена
сделка с Facebook

Бившият директор на компанията Ерик Шмид съжалява, че не е
бил по-настоятелен с Марк Цукърбърг
Лидерът в интернет търсенето и рекламата Google
призна, че се е опитал неуспешно да обедини сили с
Facebook. По време на конференцията D: All Things
Digital Ерик Шмид, бивш
директор и настоящ председател на управителния
съвет на Google, каза, че
социалният сайт е отказал
предложенията на неговата
компания за партньорство.
Освен това Шмид призна,
че самият той лично не е
опитвал достатъчно настоятелно да реагира на растящата заплаха от страна
на Facebook по време на
своето управление. Шмид
слезе от поста главен изпълнителен директор на една от най-големите интернет компании през април
т.г. след 10 години начело
на компанията. Той предаде
кормилото на 38-годишния
съосновател на компанията
Лари Пейдж.
Враждебна
среда

По време на своята 90-минутна презентация Шмид
дискутира все по-конкурентната бизнес среда, в
която оперира компанията
му, както и увеличаващият се натиск от страна на
регулатори и защитници
на личната неприкосновеност.
Въпреки че Google е найизползваната интернет търсачка в света и за миналата
година отчете приходи от
29 млрд. USD, нейният основен бизнес с реклами е
под заплаха от бързо развиващи се компании като
Facebook и Groupon. Същевременно появата на нови
потребителски устройства
създаде нова задълбочаваща се вражда с Apple,
производителя на iPhone.
Google е един от основните
разработчици на мобилната операционна система
Android, основен конкурент
на iOS на корпорацията от
Купертино. Самият Шмид
е бивш член на борда на
директорите на Apple и
описва връзката между двете компании като „сурова”,
макар и двете все още да
са партньори по няколко
проекта, например пакета
с географски карти, с който
Google снабдява смартфоните iPhone.
Нови идеи

Шмид демонстрира пред
публиката една от новите инициативи, с които
Google се надява да задържи ръста си. Става
въпрос за нова услуга за
онлайн купони, стартирана
в Портланд, щата Орегон,
която ще позволи на ин-

Снимка Bloomberg

тернет гиганта да се конкурира с Groupon. Освен
това скоро компанията ще
пусне в действие новата
си система за мобилни
разплащания, при която
потребителите плащат със
смартфоните си вместо с
пари в брой или с карти.
Шмид е един от дузината
ръководители на технологични компании, поканени да говорят на конференцията, провеждаща
се в Калифорния. Освен
него презентации направиха директорите на Walt
Disney, Hewlett-Packard,
Twitter, Zynga, Groupon и
Alibaba.
Смяна
на властта

Със своите над 26 хил. служители Google използва
огромните си ресурси, за
да навлезе и в други пазари
освен този на търсенето в
интернет, включително телефони, телевизия и електронни книги. Те са основната компания в проекта
Android, който се превърна в най-разпространената
операционна система за
смартфони само за три години от появата си. Но инвеститорите на компанията
стават все по-нетърпеливи
да видят някаква възвръщаемост от тези проекти
и се притесняват, че нови-

ят директор Лари Пейдж,
известен със склонността
си към огромни разходи,
ще окаже допълнителен
натиск върху маржовете.
Акциите на Google, които се представиха по-зле
от средното ниво за пазара през 2010 г., спаднаха
с 16% от обявяването на
смяната в ръководството
през януари. Попитан за
разликите между неговото управление и това на
Пейдж, Шмид казва, че
неговият колега е много
по-голям ентусиаст на тема продукти и ще действа
дори още по-бързо.
Една от областите, в които инвеститори от Уолстрийт казват, че компанията не е действала достатъчно
бързо,
са социалните
мрежи.

Шмид не уточни каква
точно е била сделката, която се е опитал да издейства
с Facebook, но отбеляза,
че търсачката на Google

може да бъде значително
подобрена, ако има достъп
до огромната база данни
на Facebook от потребители и техните приятели

и навици.
В момента търсачката на
Facebook се захранва от
Bing на Microsoft.
Пламен Димитров

Преди три години
писах доклади
по този въпрос. Знаех,
че трябва да направя
нещо, но не го направих.
Един директор трябва
да поема отговорност.
Издъних се

Ерик Шмид,

бивш главен изпълнителен директор на Google
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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

Как да получим пари от
В началото на 2012 г.
ще може да се кандидатства
		 с нови проекти
В началото на 2012 г. фирми, неправителствени организации, общини и държавни институции ще може да кандидатстват с проекти за субсидии от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежката
програма за сътрудничество в България. Парите, до които те
ще имат достъп до 2014 г., са 126.6 млн. EUR, като 97% от тях
са предоставени от Норвегия. Достъпните субсидии са три пъти
повече от усвоените по време на предишния програмен период
41.5 млн. EUR. С тях бяха финансирани 64 проекта и два фонда
- за неправителствени организации и за стипендии.

НОРВЕГИЯ

Как се кандидатства

Очаква се до средата на 2011 г. да бъде подписан меморандум за разбирателство между България и страните
донори (по Норвежката програма донор е само Норвегия, а по Финансовия механизъм на ЕИП - Норвегия,
Лихтенщайн и Исландия, но водещото участие
е на Норвегия, която осигурява 95% от парите). След подписването на меморандума
вече ще се определят и конкретните
условия за кандидатстване, график
за обявяване на отделните
процедури, размер на
финансирането,

което може да се получи, и т. н. Информацията за всяко ново
набиране на проекти ще бъде публикувана на сайтовете norvegia.
bg или eufunds.bg.
Освен че предстои да бъдат фиксирани конкретни условия
към новите кандидати, като цяло същността на процедурата за
кандидатстване няма да се промени. Тя е сравнително лесна,
бърза и подобна на кандидатстването с проекти по оперативните
програми, казват бенефициентите, кандидатствали до момента.
В същото време субсидиите от Норвежката програма и Финансовия механизъм на ЕИП са доста по-големи. Досега фирмите
можеха да получат до 60%, неправителствените организации до
90%, а общините дори до 85%.
Най-много субсидии за ВЕИ и околната среда

ВЕИ проекти и такива, свързани с опазване на околната среда, са
получили най-голяма финансова подкрепа в България по време на
програмния период от 2007 до 2009 г. - над 16 млн. EUR. Близо
5 млн. EUR са били заделени за реставрацията на исторически
паметници. Сред тях са Шуменската крепост и античният стадион
на Филипопол, както и за дигитализацията на исторически ръкописи. Голяма част от финансирането в област “Здравеопазване
и грижа за децата” с общ размер 4.6 млн. EUR пък е била
изразходвана за подобрението на средата в детски
градини в няколко български общини.

Успешните проекти

3000 деца от 31 училища са посетили
първата учебна биоферма в България
Проектът е по
инициатива
на фондация
“Биоселена” и е на
стойност 243 хил.
EUR
Как се прави лютеница,
конфитюр от ябълки, хляб,
сирене или масло. Това са
все неща, които децата могат не само да видят, но и
да направят сами в първата в България учебна биоферма “Слънчева градина”
край Пловдив. Напролет те
участват и в засаждането
на зеленчуци, а наесен - в
прибирането на реколтата.
“Много по-интересно и забавно е, отколкото виртуалната ферма в интернет, казва
управителят на фондацията
за биоземеделие “Биосе-

лена” Стоилко Апостолов.
Организацията е инициатор
на проекта, в който получава
подкрепата и на Аграрния
университет в Пловдив,
норвежкото кралско дружество за развитие Norges
Vel и Столичния център за
работа с деца.
Само за една година, откакто работи, фермата е била посетена от 3 хил. деца
от 31 училища, основно от
София. А това е два пъти
повече от очакваното.
Колко струва една
добра идея

Изграждането на учебната биоферма излиза около
243 хил. EUR, като 89%
от сумата са грант от Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво

развитие в България. За
останалата част от нужното съфинансиране помагат
4-те партньора в проекта.
В момента “Слънчева градина” вече работи самостоятелно и на пазарен принцип.
За посещението във фермата
се заплаща по 10 лв. на дете.
Половината от деня децата прекарват във фермата,
където заниманията им се
водят от обучени специалисти, а през останалото време посещават пловдивските
забележителности. “Всеки,
който иска да дойде, може
да провери в сайта ни за свободните дати и да направи
заявка”, обяснява Стоилко
Апостолов. Посещението
може да бъде организирано
като еднодневна училищна
екскурзия или просто родителят да заведе детето си там

индивидуално.
Лесно ли се получава
финансиране

“За Норвежката програма
разбрахме преди време от
медиите. Вече имахме проектен опит с Швейцарската
програма и сравнително лесно успяхме да си намерим
партньори, да разработим
проект и да го изпълним.
Правилата бяха ясни и лесни”, разказва Апостолов.
От фондацията искат да изградят поне още една учебна биоферма, евенатуално
по-близо до София. Във
Франция например броят на
такива стопанства е около
1500. Имаме много идеи и
чакаме с нетърпение новата
фаза на програмата, казват
от фондация “Биоселена”.
Дарина Черкезова

▶Напролет децата участват и в засаждането на
зеленчуци, а наесен - в прибирането на реколтата
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Решение
Общините
получават 4 млн.
лв. за обслужване
на дългове към
фонд ФЛАГ

▶ До 4 млн. лв. е сумата, която
ще може да получат общините от държавата, за да покрият такси и лихви, свързани с
обслужването на заемите им

от фонд ФЛАГ, през 2011 г. Това
става ясно от правителственото постановление, прието
вчера. Сумата е в същия размер, както и за предходната
2010 г. Новото е, че ако се реализират икономии на средствата за финансово подпомагане през тази година, те
ще може да се предоставят на
местните власти, за да възстановят извършените от
тях разходи за лихви и такси

по заеми от 2009 г. Непокрити са останали около 400 хил.
лв., показва справка на фонда.
Към момента само 31 общини,
които получават заеми с преференциални условия от ФЛАГ,
нямат право да получават държавни субсидии за платените
такси и лихви. За останалите
покритието е в размер на 40 до
90% в зависимост от оценката на кредитния потенциал на
съответната местна власт.

Норвегия

Вече може да се
прави онлайн
справка за
държавните помощи

Заради разминаване
между данните, с
които разполагат
държавните органи и
самите бенефициенти,
голяма част от
проектите им бяха
отхвърляни

БЪЛГАРИЯ

Вече е възможно да се
прави безплатна онлайн
справка за получените от
всяка компания минимални държавни помощи за
3-годишен период. Това
става само с въвеждането на идентификационен
номер по БУЛСТАТ, съобщават от Министерството
на финансите (МФ). За
целта от ведомството са
разработили нов модул
към съществуващия “Регистър на минималните
помощи”, който е дос-

тъпен на адрес http://
minimis.minfin.bg.
Проверката може да се
прави от бенефициенти,
управляващи органи по
оперативните програми
и администраторите на
минимални помощи.
Досега липсваше възможност за точни справки
и се получаваше разминаване между данните, с
които разполагат държавните органи и самите бенефициенти. Това бе една
от основните причини за
отхвърлянето на около 50%
от проектите по Оперативна програма “Конкурентоспособност” по последните
схеми за технологична модернизация на предприятията. Сега те ще могат да
направят предварителна
проверка и евентуално да
засичат неточности в ба-

зата
данни.
Ме ж д у в р е менно от Управляващия
орган на програма “Конкурентоспособност” обявиха, че планират да отпадне
искането за представяне
на декларация за държавни помощи, като за сметка
на това се прави служебна
проверка. Друга идея бе да
отпадне наказателната отговорност при погрешно
декларирана от кандидата
информация за получените
от него държавни помощи,
като се даде възможност
да представи коректната
информация, а не директно да се отхвърля целият
проект. 

Националната библиотека
вече е дигитална
Чрез електронен
регистър
се прави справка
за издадените книги
в България
Националната библиотека
“Св. св. Кирил и Методий”
вече има и т.нар. дигитална библиотека. Направен
е и регистър на издаваните книги в България. Те са
създадени благодарение
на проект, финансиран от
Финансовия механизъм на
Европейското икономическо
пространство.
Цената

Първоначалната стойност
е била 596 923 EUR, но
заради забавяне на старта,
кризата и поевтиняването на
техниката са спестени пари
и така той е струвал 550

748 EUR. “95% от парите
са безвъзмездна помощ по
механизма, а останалите
са средства от държавата”,
обясни зам.-директорът на
Националната библиотека
Анета Дончева.
Какво е направено

Закупена е висок клас сканираща техника, техника за
трайно архивиране и система
за сигурност с нов антивирусен софтуер. Благодарение
на тях в дигиталната библиотека на сайта http://www.
nationallibrary.bg може да се
четат стари документи. Те
са сканирани в три проекта.
Първият е “България през 14и век”, като са дадени обзори
на 10 ръкописа, преведени на
новобългарски и английски
език. Вторият проект е “Сиджили” - съдебните регистри
от времето на Османското

владичество. Третият проект
е “Целокупна България”, като са сканирани български
периодични издания.
Информацията е на български и на английски език.
Достъпът до материалите е
безплатен. “Ще има и платени услуги - за материали, които имат уникална
ценност или са защитени
от авторски права”, обясни
Анета Дончева.
Освен дигиталната библиотека е създаден и национален регистър на издаваните
книги в България. Доспъп
до него имат 27 български
издателства и електронни
книжарници. Националната
библиотека ще продължи
да поддържа регистъра и в
бъдеще, а не само в рамките
на проекта, спечелил еврофинансиране.
Красимира Янева

▶Дигиталната информация е на български и на английски език, а достъпът до материалите е безплатен
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Въпроси
и отговори
Kолко дни
годишен отпуск
се ползва
при втори
трудов договор

?

Въпрос:

Служител е назначен на втори
трудов договор
за работа 5 дни в
месеца (40 часа).
Лицето има 8 години трудов стаж. На
колко дни платен
годишен отпуск
има право?

Отговор:
И на работещите по трудов договор,
сключен на основание чл. 114 от Кодекса
на труда (КТ), трудовият стаж се изчислява по реда на чл. 355 от КТ. Съгласно
ал. 1 на чл. 355 от КТ трудовият стаж се
изчислява в дни, месеци и години. За 1
ден трудов стаж се признава времето,
през което работникът или служителят
е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време
за деня по едно или няколко трудови
правоотношения (ал. 2). За 1 месец трудов стаж се зачита календарният месец,
през който са изработени най-малко 21
дни при петдневна работна седмица (ал.
3). За 1 година трудов стаж се признават
12 месеца трудов стаж, изчислени по
начина, установен в предходната алинея
(ал. 4).
Работниците и служителите имат право
на платен годишен отпуск пропорционално на времето, което им се зачита за
трудов стаж, като за всеки месец трудов
стаж се полага по 1/12 от минимум 20
работни дни. Следователно, след като
бъде изчислен трудовият стаж по посочения по-горе ред, ще се определи и
правото на платен годишен отпуск в брой
работни дни.

?

Въпрос:

При нас работи
на трудов договор
лице на 8-часов работен ден. Искаме
да се споразумеем с
него, като намалим работното му
време на 7 часа
по основната му
длъжност и сключим допълнителен трудов договор за
1 час работно време на ден на втора
длъжност - общо 8 часа/ден. На общо
20-дневен платен отпуск ли ще има
право лицето по основния и по допълнителния трудов договор в случая?

Отговор:

Видно от запитването, ще бъде сключен
основен трудов договор и договор за допълнителен труд по реда на чл. 110 от Кодекса
на труда, и двата договора са трудови, следователно работникът или служителят ще има
право по двете трудови правоотношения на
платен годишен отпуск. Размерът на платения годишен отпуск се определя в зависимост от времето, зачетено за трудов стаж.
Съгласно чл. 23, ал. 2 от Наредбата за
работното време, почивките и отпуските
работникът и служителят, който работи
през част от законоустановеното работно
време (непълно работно време), има право
на платен годишен отпуск пропорционално
на времето, което му се признава за трудов
стаж. Редът и начинът на изчисляване на трудовия стаж са уредени с разпоредбите на чл.
355 от Кодекса на труда и чл. 9 от Наредбата
за трудовата книжка и трудовия стаж.
Съгласно горните разпоредби трудовият
стаж се изчислява в дни, месеци и години,
като за 1 ден трудов стаж се признава
времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината
от законоустановеното за него работно
време за деня по едно или няколко трудови
правоотношения.
На базата на така признатия трудов стаж
се определя правото на платения годишен
отпуск за двата договора поотделно: по
договора за 7-часовия работен ден се полага пълният размер на платения годишен
отпуск, а по договора за допълнителен
труд (при 1-часов работен ден) - пропорционално на времето, зачетено за трудов
стаж. Поради това, че работникът или
служителят ще е назначен при един и същ

работодател, желателно е в този случай
работникът или служителят да ползва платения си годишен отпуск по двете трудови
правоотношения едновременно, тъй като в
противен случай, ако той ползва отпуска си
по основното трудово правоотношение, ще
се налага да се явява на работа по договора
за допълнителен труд, и обратно. По този
начин се постига основната цел на платения годишен отпуск, а именно за почивка
и възстановяване работоспособността на
работника или служителя.

Как се попълва
трудова книжка
за работа по 2
часа на ден

?

Въпрос:

Как се оформя
трудовата книжка
на лице, работещо
на 2 часа работен
ден? Записва ли се,
че осигурителният
стаж е равен на
трудовия?

Отговор:

При изчисляване на трудовия стаж се прилагат правилата на чл. 355 от Кодекса на
труда, съгласно които трудовият стаж се
изчислява в дни, месеци и години. За 1 ден
трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил
най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно
или няколко трудови правоотношения.
За 1 месец трудов стаж се зачита календарният месец, през който са изработени
най-малко 21 дни при петдневна работна
седмица. За 1 година трудов стаж се признават 12 месеца трудов стаж, изчислени
по начина, установен в предходната алинея.
Така изчисленият трудов стаж се съпоставя с изчисления осигурителен стаж,
за което се прилагат правилата на чл.
9, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социалното

осигуряване, съгласно който, когато
лицето е работило при непълно работно
време, осигурителният стаж се зачита
пропорционално на законоустановеното
работно време - ако за полагания труд е
законоустановен 8-часов работен ден, то
за отработеното време при 2-часов работен ден ще се зачете пропорционално
осигурителният стаж.
В трудовата книжка се вписват данните
само по основен трудов договор. При прекратяване на договори за допълнителен
труд, сключени по реда на чл. 110 и 111, се
издават само документите УП 2 и УП 3.

Съкращения
по време на
болнични за
бременност и
раждане

?

Въпрос:

В момента съм в
болнични поради
проблемна бременност и после
веднага излизам в
болничния, който
е 45 дни преди
термина. Въпросът
ми е могат ли да ме
съкратят от работа,
докато съм в болничен или майчинство, при условие че
не съм на постоянен трудов договор?

Отговор:
В случай, че договорът е сключен за определен срок, в чл. 325, т. 3 от КТ е предвидено, че трудовият договор се прекратява, без
която и да е от страните да дължи предизвестие, с изтичане на уговорения срок.
При прекратяване на трудовия договор
на посоченото основание защитата при
уволнение, предвидена в чл. 333 от КТ, не
намира приложение.
Съгласно чл. 333, ал. 5 от Кодекса на
труда бременна работничка или служителка може да бъде уволнена с предизвестие
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само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 - при
закриване на предприятието, т. 7 - при отказ
на работника или служителя да последва
предприятието или неговото поделение,
в което работи, когато то се премества в
друго населено място или местност, т. 8
- когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена
за възстановяване на незаконно уволнен
работник или служител, заемал преди това
същата длъжност, т. 9 - за освобождаване на
заеманата длъжност поради завръщане на
работник или служител, който е предсрочно
освободен или отложен от редовна военна
служба и е заемал преди това същата длъжност, и т. 12 - при обективна невъзможност
за изпълнение на трудовия договор, както и
без предизвестие на основание чл. 330, ал. 1
и ал. 2, т. 6 - дисциплинарно уволнен.
В случаите на чл. 330, ал. 2, т. 6 уволнението може да стане само чрез предварително
разрешение на инспекцията по труда. За
да може да ползва горната закрила обаче,
бременната работничка или служителка
следва да удостовери състоянието си пред
работодателя с надлежен документ, издаден от компетентните здравни органи (чл.
313а, ал. 1 от КТ).
Работничка или служителка, която ползва
отпуск за бременност и раждане, може да
бъде уволнена само на основание чл. 328,
ал. 1, т. 1 - ал. 6 на чл. 333 от КТ.

Какви
обезщетения
се дължат при
прекратяване на
трудов договор

?

Въпрос:

В какъв размер на
брутното трудово
възнаграждение
трябва да бъде
изплатено обезщетение по чл. 222,
ал. 3 от КТ на лице,
което работи в дружеството от 2000
г. по втори трудов
договор (има друг основен работодател),
а от 2007 г. договорът е прекратен и е
сключен нов договор на основание чл.
67, ал. 1, т. 1 от КТ?

Отговор:

В чл. 222, ал. 3 от КТ е предвидено, че при
прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е
придобил право на пенсия за осигурителен
стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на
обезщетение от работодателя в размер на
брутното му трудово възнаграждение за
срок от 2 месеца, а ако е работил при същия
работодател през последните 10 години от
трудовия му стаж - на обезщетение в размер
на брутното му трудово възнаграждение за
срок от 6 месеца. Обезщетението по тази
алинея може да се изплаща само веднъж.
“Работодател” по смисъла на § 1, т. 1 от
допълнителните разпоредби на Кодекса на
труда е всяко физическо лице, юридическо
лице или негово поделение, както и всяко
друго организационно и икономически
обособено образувание (предприятие, учреждение и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители
по трудово правоотношение.
Трудов стаж по трудов договор за допълнителен труд не се вписва в трудовата
книжка на лицето. За този стаж работодателят издава образец УП 3.
Трудовият стаж на лицето е зачетен по

основния му трудов договор до 2007 г.
При втория работодател, с когото лицето
сключва основен трудов договор през
2007 г., трудовият му стаж се зачита и
вписва в трудовата книжка от датата на
сключването му.
Лицето не отговаря на изискването на
разпоредбата - последните 10 години
от трудовия му стаж да е работило при
“същия работодател”, поради което при
прекратяване на трудовия му договор,
след като е придобило право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст, ще има право
на обезщетение от 2 брутни заплати.
Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на
трудовото му правоотношение да получи
обезщетение от две или шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки
отделен случай. Ако лицето не е доволно
от тази преценка, спорът може да бъде
отнесен за решаване от съда.

Материалите са подготвени
от "Рконсулт" ЕООД

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

Ползва ли
бащата отпуск,
когато няма
брак с майката
на детето

?

Въпрос:

Има ли право на
отпуск по чл. 163,
ал. 8 и чл. 164,
ал. 3 от КТ баща,
който не е в брак с
майката на детето,
но живеят в едно
домакинство? В
акта за раждане на
детето са написани
имената на бащата.

Отговор:

Съгласно чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда
със съгласието на майката (осиновителката)
след навършване на 6-месечна възраст на
детето бащата (осиновителят) може да ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни.
Съгласно чл. 164, ал. 3 от КТ отпускът по ал.
1 със съгласието на майката (осиновителката) се разрешава на бащата (осиновителя)
или на един от техните родители, когато
работят по трудово правоотношение. Видно
от двете разпоредби, законодателят предоставя правото на бащата и не засяга въпроса
за наличие или липса на законоустановен
брак между родителите на детето.
Съгласно чл. 45б, ал. 1 и 2 от Наредбата
за работното време, почивките и отпуските
отпускът по чл. 163, ал. 8 от КТ се ползва
от бащата (осиновителя) въз основа на
писмено заявление, към което се прилагат
акт за раждане на детето и декларация съгласно Приложение № 8. Предприятието е
длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Отпускът по чл. 163, ал.
8 от КТ не може да се ползва едновременно
с отпуск по чл. 167 от КТ.
Съгласно чл. 46, ал. 1 и 3 от НРВПО
отпускът за отглеждане на дете до двегодишна възраст по чл. 164, ал. 1 от КТ се
ползва въз основа на писмено заявление на
майката (осиновителката) или на лицата,
посочени в чл. 164, ал. 3 от КТ. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от
деня, посочен в заявлението. Ако лицето
няма право на този отпуск, предприятието
е длъжно да го уведоми за това незабавно,
като мотивира отказа си. Когато заявлението по ал. 1 се подава от лице по чл. 164, ал.
3 от КТ, към него се прилагат декларация
и справка съгласно Приложения № 2 и 3 в
два екземпляра.

снимка емилия костадинова
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Как инвестира
Обама
За да не изпадне
в конфликт
на интереси,
президентът
не инвестира
в отделни
компании, а във
федерален дълг и
диверсифицирани
фондове
Някой има ли представа какво е финансовото
състояние на българския
президент? Не, това не е
виц. Ето че американският му колега Барак Обама
вече разкри своето.
Белият дом публикува
доклад за финансовото
състояние на президента
на САЩ, който показва,
че заради позицията си
Обама не може да си позволи да инвестира своите
солидни активи по найдобрия начин, коментира
изданието Financial Edge.
Докато повечето държавни служители в САЩ влагат парите си в тръстови
фондове, където нямат
лесен достъп или контрол
върху средствата си, Обама предпочита абсолютната прозрачност. За да
не изпадне в конфликт на
интереси, президентът не
инвестира в отделни компании, а във федерален
дълг и диверсифицирани
фондове.
Лош пример

Точните суми, с които
разполага Обама, не стават известни, тъй като във
федералните декларации
за имуществено състояние се посочват само
долна и горна граница на
съответния актив. Ясно е
обаче, че президентът е
дал своята лепта за огромния държавен дълг, като
е инвестирал най-голямата част от състоянието
си - над 1 млн. USD, в
щатски ценни книжа. От
Financial Edge обаче отбелязват, че обикновеният
американец не трябва да
бърза да следва примера
на Обама, тъй като с лихва само от 0.5% за книжата има далеч по-добри
инвестиционни опции.
Повечето причини, които има президентът, за
да държи толкова пари
в щатски облигации, не
са валидни за повечето
американци, отбелязват

от Financial Edge. Освен
ако не сте президент,
който трябва да избегне
конфликта на интереси
с многобройните правителствени агенции и десетките хиляди бизнеси,
без притеснение може да
потърсите най-добрия инвестиционен инструмент.
От изданието препоръчват
закупуването на акции на
компания, която предлага
стабилни дивиденти, като
дават за пример AT&T с дивидентна доходност 5.5%.
От Financial Edge все пак
отбелязват, че инвестицията в акции е сравнително
по-рискован избор, не е
препоръчителен за всеки.
Под дюшека

Според отчетите семейството на Обама разполага
и с около 500 хил. USD в
банкови депозити. Според
изданието това също е инвестиция, която президентът не
би направил, ако за него не
важаха специални правила.
Причината е, че при настоящите лихвени проценти в
САЩ тази иначе солидна
сума му носи печалба наймного 5000 USD. Лихва от
1% дори не покрива инфлацията, отбелязва Financial
Edge и съветва - ако разполагате със сума над 5000
USD, да ги инвестирате във
взаимни фондове, облигации
или индекс фондове.
С мисъл
за старините

Някои от инвестиционните
решения на Обама обаче
трябва да служат за пример на всички американци, пише Financial Edge.
Макар семейство Обама
да разполага със значителни спестявания, те все пак
влагат значителни финансови ресурси за пенсионно
осигуряване. Обама разполага с между 50 хил. и 100
хил. USD във Vanguard 500
Index Fund - взаимен фонд
за пенсионно осигуряване,
който инвестира в 500 от

най-големите американски компании. Само
през последните
две години този
фонд е прибавил
забележителните
52% към стойността
си. Предимството на
фонда е, че предлага
лесен и евтин начин за
експозиция към щатския
фондов пазар, а рисковете
се крият в общата пазарна
волатилност.
Учи, за да сполучиш

Друг добър пример за подражание са инвестициите в
образованието на двете дъщери на Обама. Във финансовите отчети на Обама има
и серия от т. нар. сметки
529. Те представляват инвестиционен план, специално разработен за финансиране на образованието
на деца. От Financial Edge
смятат това за добро инвестиционно решение, тъй като според статистическите
данни от 2011 г. студентите
с 4-годишна бакалавърска
степен ще завършват колеж
със среден дълг 27 204 USD

в сравнение
с едва 9300
USD преди
10 години. При
сегашната висока безработица и
стагнацията на доходите подпомагането на
детето да завърши колеж,
без да натрупа значителни
дългове, трябва да бъде
първостепенен приоритет,
отбелязва изданието.
Филип Буров

снимка Rusty Dodson/Shutterstock

