Новини ▶ 6

България
постави 4 нови
условия за
АЕЦ „Белене”

Петък

3 юни 2011, брой 103 (5163)

Пазари и компании ▶ 14

Телекомите пренасят в съда
спорa за качеството на
3G мрежите си

USD/BGN: 1.35258

EUR/USD: 1.44600

Sofix: 426.01

BG40: 129.27

Българска народна банка

Българска народна банка

Българска фондова борса

Българска фондова борса

-0.36%

+0.36%

+0.06%

цена 1.50 лева

+0.12%

Новини ▶ 8

Русия забрани
вноса на
зеленчуци
от ЕС
Свят ▶ 10

И Румъния
ще въвежда
фискален
борд
Компании ▶ 12-13

▶ Станимир Василев

„Изи Кредит”
стъпва на
румънския
пазар

Weekend ▶ 22-23

Летни
глътки
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2 редакционна

Мнения

Печеливш
Наото Кан

Губещ
Васил Велев

Министър-председателят на Япония Наото Кан спечели
вота на недоверие, който беше гласуван вчера. Кан спечели с разлика от 293 гласа в негова полза срещу 152 против него в 480-членната долна камара на парламента. Той
беше обвинен, че не е отговорил бързо на кризата, която
беше предизвикана от земетресението и вълните цунами през март.

Акциите на „Хидравлични елементи и системи”,
в което основен акционер е управляваната от
Васил Велев „Стара планина Холд”, загубиха над 7%
по време на последната борсова сесия. Книжата на
машиностроителното предприятие се свиха до 12.50
лв. за брой. През фондовата борса преминаха общо
5000 акции.

Коментар

▶ По темата „Седем
фирми продават пилешко
месо с вода над нормата”
▶ Това не е новина. Всеки
знае, че пилешкото месо
се тъпче с вода, а и не само
то - сиренето се кисне в
сол, месото в отвари и
т.н. Въпросът е как нарушители са само малките
компании. Обяснението, че
те купуват от големите и
пълнят пилетата с вода,
е безумно. Съмнително
е, че големите са „чисти”
- както знаем, тук няма
легален бизнес, който да е
печеливш. По-скоро те не
са безгрешни, просто имат
пари, които да „бутнат”
под масата, и заради това
са в черния списък.
Надя Василева
Новини ▶ 6

Обществените
поръчки без
конкурс все пак
ще са възможни

Четвъртък

2 юни 2011, брой 102 (5162)

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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1

Easy Credit стъпва
на румънския пазар.
Българската компания възнамерява
да инвестира минимум 12
млн. EUR в румънското си
подразделение през следващите три години.

2

Милиардерът Олег
Дерипаска започва износ на зърно.
Това ще бъде възможно след 1 юли 2011 г.,
когато изтече забраната за експорт, е обяснил
Владимир Путин.

3

Започнали са
стрес тестовете
в АЕЦ „Козлодуй”.
Очакват се промени в критериите за безопасност в близките години, прогнозират от
Агенцията за ядрено регулиране.

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

Пак ли?
„Поради обновяване на
системите временно няма
да има достъп до портала на
Търговския регистър.” Това
беше официалното съобщение,
което Агенцията по вписванията публикува вчера, след като
сайтът на регистъра напълно
спря да функционира. Регистърът, който съхранява данните
на всички фирми в България,
стана недостъпен. А с него и
възможността за справки и
подаване по интернет на отчетите на фирмите в разгара на
сезона на годишните финансови отчети. Наистина спирането
на достъпа беше временно. Но
докога?
В началото на април изтече
договорът с фирмата, която
поддържаше регистъра. Избор
на нов изпълнител няма и
грижата за регистъра остава
в ръцете на самата агенция. В
какво точно беше обновяването, не стана ясно. Хардуерно
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- сървъри или друга нова
техника. Ясно е обаче, че ако
е имало доставка на такава,
трябва да има обществена
поръчка.

Мария Веромирова

maria.veromirova@pari.bg

официалната
версия за
„временното”
спиране на
Търговския
регистър беше
обновяване на
системи. А дали е
обновен и дали е
временно?
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Снимка Shutterstock

От април насам Агенцията
по вписванията е обявила
само една поръчка - от 10 май
с предмет „Осигуряване на
комуникационна свързаност
за нуждите на Агенцията
по вписванията”. Преди
седмица обаче процедурата
по възлагане е спряна заради
подадена жалба до Комисията за защита на конкуренцията. А дали е обновен
и дали недостъпността на
системата наистина е само
„временна”? Сайтът беше
върнат към живот в късния
следобед вчера. Може би
пак временно. Остава и
надеждата, че „ремонтът” на
регистъра няма да коства на
стотици хиляди фирми загуба на данни и документи.

Проблемите с регистъра
имат дълга предистория,
кулминацията на които е от
няколко месеца, когато 4 на
всеки пет опита за достъп
до него приключваха със
съобщение „услугата е
недостъпна”. Причината за
това е липсата на инвестиции
от създаването на регистъра
досега, остарялото технологично оборудване и почти на
100% запълнените сървъри.
На фона на тези оправдания
обаче миналата седмица
стана ясно, че служителите, министърът и неговите
заместници в Министерството на правосъдието са си
раздали рекордни бонуси за
добра работа по Търговския
регистър. Три месеца 47 служители са били стимулирани
допълнително и материално.
И въпреки това регистърът
вчера беше офлайн. Този път
на всеки пет от пет опита за
достъп до него. Стига вече!
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Число на деня

В това правителство сме убедени,
че колкото по-малко хора пушат,
толкова по-добре за цялата държава
и това беше една от причините да
вдигнем акциза от началото на 2010 г.

8.87%

▶ е безработицата към май, показват данни на Агенцията
по заетостта

Симеон Дянков, министър на финансите

След две седмици затишие

Сагата с уволненията
в правителството
продължава
Зам.-министърът
на труда Красимир
Попов и шефът на
Изпълнителната
агенция по
трансплантация
Теодора Джалева
бяха освободени
Още двама представители
на изпълнителната власт бяха отстранени без ясни обяснения и конкретни причини.
Това са зам.-министърът на
труда и социалната политика Красимир Попов и директорът на Изпълнителната
агенция по трансплантация
д-р Теодора Джалева. Така
сагата с масовите уволнения

в правителството продължава. Само преди няколко
седмици от постовете си изненадващо бяха освободени
министърът на транспорта
Александър Цветков, зам.министърът на икономиката
Марий Косев, директорът на
НОИ Христина Митрева и
цялото ръководство на КАТ
в София.
Безславно

Официалните доводи за
уволнението на зам.- министъра на труда и социалната
политика Красимир Попов
също са формални. “Причина за новото назначение е
желанието ми средствата по
ОП “Човешки ресурси” да
бъдат по-бързо усвоявани.

▶Д-р Теодора Джалева

▶Красимир Попов

Целта ни е да няма забавяне
в плащанията към бенефициентите по програмата”,
коментира министърът на
труда и социалната политика
Тотю Младенов. Той добави,
че по схемите “Аз мога” и
“Развитие” е имало сериозно забавяне, което е било
пречка за бързо усвояване
на европарите. Заместник на
Младенов е Деяна Костадинова, която е била съветник
по икономическите въпроси
и социалната политика в
кабинета на Борисов.
Скандали и органи

Не са ясни причините за
отстраняването и на д-р Теодора Джалева. От здравното министерство посочиха
само, че агенцията може
да бъде управлявана и още
по-добре. Мястото на д-р
Джалева ще бъде заето от
д-р Силви Кирилов, бивш
директор на УМБАЛ “Александровска”.
През последните месеци
д-р Джалева беше намесена
в редица скандали. Председателят на Асоциацията
на пациентите с бъбречни
заболявания Иван Димитров
подаде сигнал срещу нея за
опит за оказване на натиск
върху началниците му, за да
го уволнят. Пациентските
организации не бяха съгласни и с начина, по който тя
управляваше агенцията по
трансплантации. Миналата
година депутатите от Синята коалиция също поискаха
оставката на д-р Джалева.
Тогава името й беше замесено в скандал с нерегламентиран износ на органи
от България.
Кина Драгнева
Елена Петкова

В броя четете още

Новини ▶7

Компании ▶11

Евроконсултанти
искат по-бърза
оценка на
иновативните
проекти

Златен дивидент
за акционерите
на “Златен лев
холдинг”

Поправка
▶ В бр. 100 на в. “Пари” от 31 май е допусната неточност в статията “Колективен
трудов договор влиза в сила за цялата
минна промишленост”. Като председател

Independent

на минно-геоложката камара е посочен
Николай Христов, който е изпълнителен
директор на “Челопеч майнинг”. Председател на управителния съвет на Българската минно-геоложка камара е Лъчезар
Цоцорков.

▶Бившият еврокомисар Меглена Кунева ще бъде издигната официално на 6 юни като
независим кандидат за президент, съобщиха от инициативния комитет, в който
влизат основно хора от артистичните среди. Щабът й ще се ръководи от бившия
председател на политическия кабинет на Николай Василев (НДСВ) Мария Дивизиева
снимка боби тошев
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4 Новини Тема на деня
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р
и някои д

БРИТАНСКА
И БЪЛГАРС ТА PARSONS
КАТА "ПАРС
През ���� г.
ЪНС "
НЕК скл

ючва догово
консултира
рс
става и архиАЕЦ "Белене". След пре британската Parsons да
издават от р тект�инженер на проекдоговаряне компанията
която по�късегистрираната в Бълга та. Фактурите обаче се
енерджи сър но е преименувана на рия "Парсънс И&С ",
смени обаче вис" и сменя регистрац"Уорлипарсънс Юръп
инженеринг", тя е на същия адрес, к ията си. Преди да я
собственост . Тя също е консултант ъдето е и "Риск
по проекта и
на Богомил
Манчев.
е

!

СЪВЕТИТЕ НА DELOITTE
От ���� г. насам НЕК е сключила три договора с консултантската
компания Deloitte. Компанията е единственият участник в
процедурата, с който не са спазени изискванията на Закона за
обществените поръчки. "Прави впечатление, че сключените договори
са с много общи параметри. В първия договор е заложено следващите
да се сключват само с този изпълнител", коментира одиторът. На
всичкото отгоре в него НЕК се задължава да изплати парите на
Deloitte дори ако компанията не си свърши работата или ако
договорът бъде прекратен.
Консултантът е бил задължен всеки месец да предоставя доклади за
дейността си, които одитът установява, че всъщност са били "записки
от по половин страница". В част от тях дори не е ставало дума за
работата по АЕЦ "Белене", а по други обекти. Въпреки това те са били
приемани от служители на НЕК без забележки, а Deloitte са си
получили заплащането от �.� млн. EUR "въпреки констатираните
нарушения между договорено и свършено". Одиторът напомня за
проблемния заем на НЕК от БНП Париба, консултиран от същата
компания, и препоръчва на държавната компания да проучи
възможностите за търсене на отговорност от Deloitte.

ВЕСЕЛА ИСТОРИЯ С ТРЪБИ
През ���� г. НЕК сключва с "Пътни строежи � Велико Търново" договор
за изграждане на водоснабдяване за АЕЦ "Белене" за � млн. лв., които
са изплатени, въпреки че по�голямата част от дейностите не са
изпълнени, включително поставянето на нови тръби.
Следващата година държавната компания сключва нов договор със
същата фирма, със същия предмет на дейност и срок за изграждане
два месеца. Фактурите обаче са издадени след два дни, или както
пише в одита, "за по�малко от �� часа са изпълнени дейностите по
изкоп и полагане на тръби от ��� метра", за което компанията е
получила ��� хил. лв.
Веднага след това е изготвен и констативният акт за годността на
строежа. Той е съставен от комисия от двама души � представител на
НЕК и на фирмата изпълнител, които са извършили изпитание на
тръбите. "Тоест извършено е изпитание на фактически неизграден
участък. Предвид последното са налице конкретни данни за измама
при изготвяне на документи с невярно съдържание", пише одиторът и
препоръчва да бъдат сезирани компетентните органи, а НЕК да
потърси отговорност от служителите си и от фирмата.

Технология
на източването
Държавна фирма, липса на
прозрачност, липса или нежелание за контрол. И найвече - осъзнаване на факта,
че последици никога няма.
Това е рецептата за печелене на нерегламентирани
пари. Доказателството е
одитен доклад на НЕК, с
който разполага в. “Пари”
и който допълва картината от информацията в

появилото се в сряда писмо
на одитора Велко Пеев.
Докладът от 25 страници
е показателен за функционирането на държавната компания като удобно
място за малки и големи
сделки под масата. На фона
на 117-те млн. EUR, които
поради липсата на всякакви документи може да се
определят като “изчезна-

ли”, при останалите факти
не са споменати подобни
крупни суми. Но начинът
на процедиране в НЕК позволява предположението,
че такива има.
От тръбите
до реакторите

Основната част от доклада,
разбира се, е свързана с
АЕЦ “Белене”, но стряс-

кащите неща там далеч
не са свързани само с тези
117 милиона. Финансовата проверка е установила
редица нередности, при
които парите на компанията буквално текат към
спорни бенефициенти,
при това за несвършена
работа. Като се започне от
необосновано завишената
стойност на договора с

консултанта и архитект на
проекта “Парсънс” в размер на 400% и се стигне
до двукратното изграждане на водопровод, който, въпреки че не е видял
лопата, получава писмена
гаранция от комисия от
двама експерти, че... ще
издържи на налягането.
Като в комичен разказ. Не
е известно с какво точно фирмата изпълнител е
заслужила да получи 1.2
млн. лв. за нищо. Трети
случай е услугата за ТЕЦ
“Варна” да продава излишен ток, което ощетява
НЕК, а месеци по-късно
не изпълнява задълженията си за подаване на електричество и в разгара на
газовата криза през 2008
г. националната компания
е принудена да купува от

АЕЦ “Козлодуй” на нерегулирани цени, съответно
доста по-скъпо, отколкото
същият ток от централата
през посредници. Историите са от страшни до
комични. Например със
служителите, които след
изтичане на договора за
работа и съответно напускане продължават да
получават заплата.
Практиката
продължава, реакции
няма

На моменти прилича на
обикновено безхаберие,
но в повечето случаи са
шуробаджанашки и далавераджийски схеми, при
това в немалки размери.
Макар и повече от първоначално изтеклите пет
страници обаче, и този
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"Белене" те обясня да се даде възможност на руск е, че разходите е трябвало да бъда
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милиардна лъжица, оптимистичните прогнози за
проекта продължават (виж
стр. 6). Дори след появата
на фактите в публичното
пространство икономическият министър не обясни
защо досега е мълчал и се
опита да обясни къде са
част от парите. Но между
обясненията и липсата на
абсолютно каквито и да
било документи за тях разликата не е малка. И докато
четете това, в Националната електрическа компания
някой точно в този момент
прилага същата елементарна схема, която дори не
е достатъчно скрита, че да
не бъде хваната при финансова проверка. Но какво от
това, след като последици
от такава не би имало.
Филипа Радионова
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осигуряванитереки това НЕК е
фирмата. Въп а плаща по график.
продължила д

доклад е само малка част
от картината. Ако се вярва
на бившия служител във
финансовото министерство Тенчо Попов, крайният доклад от одита е
100 страници и съответно
доста по-обхватен. Проблемът е, че този доклад е
известен на ръководството
на БЕХ, на икономическия
министър, на премиера и
най-вече на прокуратурата
от година и половина, но
никой от изброените нито е
реагирал, нито е потърсил
отговорност. Формално
има две образувани дела,
съобщи главният прокурор, но работи ли се по
тях - това също не знаем.
В същото време и въпреки
че от одита се вижда, че
АЕЦ “Белене” е по-малко
проект и повече много-
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Между Parsние за избягване на ария и
споразумеблагане между Бълг н изпълнителят
данъчно о тания. По този начи та държава.
Великобри анъци на българска танската
не плаща де установено, че бри ство в България,
След като има дъщерно дружевете са свързани
компания т на одитора е, че д ъответно
коментаръ исъла на закона и с ци и в страната,
лица по смябва да плаща данъ
Parsons тр случва.
което не се

Няколко “необясними” решения
Реверанс към ТЕЦ “Варна”
В одитния доклад е описана ситуация, при която през 2007
г. ТЕЦ “Варна”, собственост на ЧЕЗ, успява да се договори
с НЕК да продава повече ток, при това на цена, 20% повисока от регулираната. НЕК взима решение “в полза на
бизнес интересите” на ТЕЦ “Варна” и сключва договор,
според който ще изкупува по-скъпата енергия и ще я изнася. При това ТЕЦ “Варна” решава къде ще се изнася. В
същото време в първите два месеца на 2008 г. централата
не е осигурила никакво електричество за НЕК, при което
компанията е принудена да купува ток на свободния пазар
и на по-високи цени.

Да ти плащат, без да работиш
Одиторът се натъква и на случаи, при които плащанията по
договорите със служители на НЕК са продължавали и след
напускането на лицата. В единия случай самият договор е
бил без подпис.

Вечният “Цанков камък”
Описан, разбира се, е и случаят с язовира “Цанков камък”.
“Прави впечатление, че всички имоти, закупени от НЕК за
строителството на язовира, са предмет на ипотека. Същите
са ипотекирани, без да е извършена пазарна оценка за действителната им стойност”, пише в доклада. Обясненията на
представителите на НЕК са, че оценка не е правена, защото
щяла да струва 3-4 млн. лв., а дружеството “е изтеглило
изключително изгоден заем”. Според одита има риск от
предсрочна изискуемост на кредитите, което може да наложи продажбата на целия хидроенергиен възел.

Време е за почивка
Само за 2008 г. почивните бази на Националната електрическа компания са донесли загуба от 4 млн. лв. За първото
полугодие на 2009 г. те са 2.6 млн. лв.
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България постави 4 нови
условия за АЕЦ „Белене”
Забавянето на проекта
го оскъпява с 4.5% на
всеки шест месеца, обяви
„Атомстройекспорт”

Четири условия към изпълнителя на АЕЦ „Белене”
- руската „Атомстройекспорт”, е поставило българското правителство. Според енергийния министър
Трайчо Трайков първото
е да бъдат отразени новите европейски правила
за безопасност в техническия проект на ядрената
централа. Второто условие
е проектният договор да
бъде променен така, че да
е възможно влизането на
външен инвеститор. България очаква и нов финансов
модел, който да посочва
структурата на финансирането и начин на определяне
на цената. България иска
и подробности за предложеното от Русия финансиране.
Възможни са и
преговори

▶Вицепрезидентът на „Атомстройекспорт” Генадий Тепкян заяви, че ако България отправи предложения за нов проектодоговор, компанията е готова да го
обсъди с българската страна 				
Снимка Емилия Костадинова

Рехабилитацията на 5 и 6 реактор на
„Козлодуй” ще струва над 100 млн. лв.
Руско-френски
консорциум е единственият желаещ да
изпълни рехабилитацията на блоковете
Над 100 млн. лв. ще струва
удължаването на живота
на пети и шести реактор в
АЕЦ „Козлодуй”. Това заяви вчера изпълнителният
директор на атомната централа Костадин Димитров.
По думите му тези средства

Поддръжници
Първанов пак
е оптимист за
„Белене”
▶ Президентът Георги
Първанов изрази подкрепа към развитието
на ядрената енергетика в страната и подчерта нейната важност
в поздравителен адрес
към стартиралия вчера
ядрен форум във Варна.
От него стана ясно, че
Първанов иска реализацията на АЕЦ „Белене” и смята, че проек-

може да се отделят след
разпределение на печалбата. Процесът по рехабилитация на атомната централа
трябва да завърши до 2016
г., а след това Агенцията
за ядрено регулиране да се
произнесе дали предприетите дейности са достатъчни.
Димитров уточни, че единственият участник, подал
заявление по обществената
поръчка за рехабилитацията
на реакторите, е консорци-

ум между руската „Росенергоатом” и френската „Електрисите де Франс”. Според
изпълнителния директор на
атомната централа това не
противоречи на Закона за
обществените поръчки. В
момента се разглежда техническата документация
на заявлението и се уточнява какви точно дейности
трябва да се изпълнят, за да
се удължи експлоатацията
на пети и шести блок на
„Козлодуй”.

тът има одобрението
на ЕК, което щяло да
се потвърди от предстоящите проверки за
сигурност. Позицията на
президента беше категорична - аварията в
японската АЕЦ „Фукушима” не трябва да пречи на
развитието на ядрената
енергетика както в България, така и по света.
▶ Президентът прогнозира, че ако Европа остане
без ядрена енергетика,
след време ще се наложи
да купува ядрена енергия
от съседните държави.
По думите му страната

ни трябва да изгради нови
2000 мегавата ядрени
мощности, защото сметките за следващото десетилетие за нуждите на
региона показват, че те
ще са в размер на около 12
хил. мегавата. В писмото
на президента се посочва
още, че задача на политическите сили е да постигнат консенсус по найважните въпроси - бъдещите мощности да изпълняват всички критерии
за безопасност и България
да запази мажоритарен
дял в „Белене”, без да влага
допълнително средства.

Във връзка с новия проектен договор, за който
българското правителство
настоява, вицепрезидентът
на „Атомстройекспорт” Генадий Тепкян заяви, че все
още не са получили такова
предложение от българска
страна. Тепкян, който присъства на ежегодния международен ядрен форум „Булатом”, коментира, че руската
държавна компания е готова
да обсъди предложението
на България, ако получи
такова. Вицепрезидентът
на компанията изпълнител
каза, че преди две седмици
е имал среща с консултанта
по проекта (британската
банка HSBC - бел. ред.), но
въпросът за изработването
на нов договор не е бил повдиган. От НЕК уточниха,
че Русия не може да очаква
предложения за нов договор
от HSBC, защото банката
е единствено консултант
на българската страна и не
е оторизирана за подобни
действия.

Колко далече сме
всъщност

За промяна на проектния договор намекна преди седмица
министърът на икономиката
Трайчо Трайков. Той заяви,
че при първоначалния преглед на договора HSBC е
констатирал, че „Белене” не
е проект за централа, която
да работи на пазарен принцип. Според консултантите
подписаните документи са
по-скоро споразумение между две държави „да правят
ядрена централа, за която е
осигурено финансиране, но
също така е ясно и че от нея
ще изтичат пари”. Миналата
седмица руският енергиен
министър Сергей Шматко
обяви, че изчаква анализа на
консултанта до 2-3 месеца, за
да започне последният етап
от преговорите за атомната
централа. Никой обаче все
още не е очертал краен срок,
в който проверката на цялата финансова документация
трябва да бъде направена.
Пред в. „Пари” източник,
близък до HSBC, каза, че
страната ни изобщо не е близо до окончателен доклад от
консултантската работа, „а
още по-малко за каквото и
да е окончателно решение от
страна на БЕХ, както внушават последните изказвания на
министъра на икономиката”.
Колкото повече се бавим с
подписването на окончателен договор обаче, толкова
повече се оскъпява проектът. Генадий Тепкян заяви,
че на всеки шест месеца
АЕЦ „Белене” се оскъпява
с 4.5%. Вицепрезидентът на
„Атомстройекспорт” каза,
че по-големият проблем не
е пренаписването на проектния договор, колкото определянето на цената на атомната
централа. Според Тепкян
руската страна е поставила
въпроса за методиката, по
която ще се формира цената
на централата, но от НЕК все

В случай че Европа остане
без ядрени мощности,
ще се наложи да внася ток,
а България трябва да се
възползва от възможността да
изгради нови 2000 мегавата,
защото по изчисления
нуждите на региона
ще бъдат около 12
хил. мегавата през
следващите десет
години
Георги Първанов,
президент на Република България

още няма позиция по каква да
бъде тя и дали ще бъде фиксирана цена, или ще се предвиди ескалация. От пресцентъра на НЕК обаче обясниха,
че HSBC анализират двата
предложени за- сега модела
за определяне на цената на
проекта. Първият е за твърда
цена, а втория - за базова цена
плюс ескалация. Тези анализи отнемат време, тъй като
изборът на конкретен модел
е свързан с разпределянето
на риска между НЕК ЕАД и
ЗАО „Атомстройекспорт”,
уточняват от електрическата
компания.
Защо да има
проверка

Бъдещата АЕЦ „Белене” не
влиза в обхвата на планираните стрес тестове за всички 143 реактора в ЕС, тъй
като се предполага, че по
време на строителството му
ще се вземат предвид новите изисквания за ядрена
безопасност, заяви по-рано
през деня председателят на
Агенцията за ядрено регулиране Сергей Цочев. Той каза,
че регулаторът е поискал от
НЕК самостоятелен анализ
по безопасността, който ще
бъде взет под внимание при
одобрението на техническия
проект на централата. Преди
време европейските енергийни министри решиха стрес
тестовете да се провеждат от
операторите на централите, а
контролът да се осъществява
от местните органи за ядрена
регулация, какъвто в нашия
случай е АЯР. От началото
на месеца започнаха стрес
тестове във всички атомни
централи в страните от ЕС.
Очаква се те да приключат
към края на годината. Българското правителство все още
се надява, че окончателно
споразумение за АЕЦ „Белене” може да се постигне едва
след като приключат стрес
тестовете.
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Евроконсултанти искат
по-бърза оценка на
иновативните проекти
Към момента
забавянето е около
1.5 години и много
бенефициенти се
отказват от програма
“Конкурентоспособност”, констатират
експертите

Оценката
ще приключи
до края
на юни
Въведена е процедура
за предварителен
подбор, така че
фирмите да може
първо да “проверят”
дали идеята им е
иновативна
Предприети са съответните
действия, така че оценката
на проектите да приключи
до края на юни. Извършени
са и необходимите промени
в състава на определената
по процедурата оценителна
комисия, като са наложени
и дисциплинарни наказания. Това коментираха от
Изпълнителната агенция
за насърчаване на малките
и средните предприятия
(ИАНМСП) по повод на
отвореното писмо на евроконсултантите, в което се
констатира, че има забавяне
от над 1.5 години в оценката
на проекти за иновации.
Оставащите пари
ще отидат за други
проекти

След окончателното приключване на оценката по
процедурата и в случай на
останали неусвоени средства ще бъде направено

Оценката на проектите,
свързани с иновации, се
бави над 1.5 години, въпреки че от Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма
(МИЕТ) многократно обявяват, че финансирането
на иновативната икономика е основен приоритет
по Оперативна програма
“Конкурентоспособност”
(ОПК). Нужна е радикална
промяна и гаранции, че
този проблем няма да се
повтори по активната в
момента процедура за разработване на иновации от
стартиращи предприятия.
Това се казва в писмо на
Българската асоциация на
консултантите по европейски програми (БАКЕП),
изпратено до министъра
на икономиката Трайчо
Трайков с копия до неговите заместници и ръководители на различни звена,
свързани с управлението
на програмата, както и до
министъра, отговарящ за
европрограмите, Томислав
Дончев.
Какво се случи
до момента

От БАКЕП казват, че по
процедурата за “Подкрепа
за създаване и развитие на
стартиращи иновативни
предприятия” до май 2009

г. са оценени 113 проекта
и са одобрени само 31.
Схемата бе отворена за
втори път през юни 2009
г. след временно прекъсване за отстраняване на
недостатъци в скоростта
и качеството на оценката.
За последните две години
са оценени 30 проекта и
е одобрен само 1, констатират консултантите.
“Оценените проекти са
подадени през ранната
есен на 2009 г., а оценката
е отнела 17 месеца. Към
настоящия момент оценка
очакват над 100 проекта,
подадени преди повече от
7 месеца, а по-голямата
част - преди повече от една
година”, казват от БАКЕП.
По данни на асоциацията
много от кандидатите са се
отказали от реализацията
на проектите, тъй като
предметът им отдавна е
реализиран от инициатори
в чужбина или вече няма
пазарен потенциал като
иновативен, а други, малко на брой кандидати, са
реализирали предмета на
проекта с алтернативни
средства.
В същото време бюджетът на схемата е претърпял
увеличение от 7.8 млн.
лв. до 36 млн. лв. От тях
в периода август 2008 май 2009 г. са алокирани
9.2 млн. лв. по одобрени
проекти и консултантите
питат дали е реално да се
усвоят оставащите около
27 млн. лв. при такова
темпо на оценка и толкова
малко одобрени проекти.
Междувременно стана
ясно, че в бъдеще финансирането на проектите по
програмата ще се облекчи

предложение пред Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Конкурентоспособност” те да
бъдат прехвърлени към
бюджета на новата обявена
процедура “Разработване
на иновации от стартиращи
предприятия”, отбелязват
още държавните експерти.
Новост
в процедурата

Освен това експертите уточняват, че вече са направили
анализ във връзка с констатираното забавяне още през
ноември миналата година.
С цел да не се допускат и в
бъдеще подобни проблеми
и кандидатите да получават
максимално бързо обратна
информация е въведена т.
нар. процедура за предварителен подбор. Това означава,
че кандидат-бенефициентите първо трябва да подадат
формуляр, в който да опишат
накратко своята идея. Едва
след като получат положителна оценка от експертите,
те ще трябва да изготвят
и цялостно проектопредложение със съответните
придружителни документи,
които досега затрудняваха най-много участниците,
обясняват от ИАНМСП.

BOLOGNA MASTER ACCREDITED
BY SLOVENIA'S MINISTRY OF HIGHER EDUCATION
SCIENCE AND TECHNOLOGY (120 ECTS)

чрез създаването на фонд
за кредитиране на бизнеса с капитал от 200 млн.
EUR, който ще разчита на
средства от неусвоените
досега пари по програмата, основно за иновации.
Плановете са фондът да
заработи до края на годината.
Да обърнем
внимание на
машиностроенето

Междувременно от Асоциацията на индустриалния капитал в България
(АИКБ) коментираха, че
секторите машиностроене
и електротехника не присъстват сред стратегическите направления по европрограмата за бизнеса,
макар че са изключително
важни за развитието на
българската икономика.
По думите на зам.-министър Евгени Ангелов тези
сектори ще са на фокус
през следващия програмен
период. От АИКБ настояват и за увеличаване на
авансовите плащания, които към момента са 20%,
както и да се намерят други форми за гарантирането
им, като например сметки
с общо управление, залог
на самите предприятия,
запис на заповед, а не само
банкови гаранции.
Дарина Черкезова
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▶ млн. лв. за иновации все
още не са усвоени към
момента

pari.bg Петък 3 юни 2011

8 Новини

Русия забрани вноса на
зеленчуци от евросъюза
България ще иска
компенсации от
Брюксел за загубите,
които българските
производители търпят
заради истерията със
заразата
Русия забрани изцяло вноса на зеленчуци от всички
страни от Европейския съюз заради смъртоносната
епидемия, предизвикана от
бактерията ешерихия коли.
Забраната е без краен срок и
ще продължи, докато не бъдат представени убедителни
данни, че ситуацията е под
контрол. Вече внесените
зеленчуци от ЕС ще бъдат
иззети от търговската мрежа в цяла Русия, съобщи
шефът на руската агенция
за потребителски надзор
Генадий Онишченко.
В същото време министърът на земеделието Мирослав Найденов съобщи, че
България от своя страна ще
настоява за компенсации от
Брюксел заради загубите,
които български произво-

дители на зеленчуци търпят
в последните дни заради
истерията покрай заразата.
Възможните обезщетения
за производителите ще бъдат обсъдени на 17 юни,
когато е насрочен извънреден съвет на министрите на
земеделието в Евросъюза.
Русия
се презастрахова

Още в понеделник Русия
забрани вноса на краставици, домати и салати от
Германия и Испания, които
обаче имат незначителен
дял в руския внос на зеленчуци, пишат руските медии.
Според Генадий Онишченко сега Русия прибягва до
по-тежката мярка, защото
вече месец ситуацията не
е овладяна, а източникът

▶Вече дори не е сигурно, че краставиците са причината за инфекцията, която уби 16 души и разболя още
поне 1500 в девет европейски страни 
снимка reuters

на инфекцията остава неустановен. Европейската
комисия от своя страна
съобщи, че ще поиска от
Русия обяснения за ембаргото с официално писмо
от европейския комисар
по здравеопазването Джон
Дали, в което ще пише, че

забраната е непропорционална и прекомерна, каза
говорител на комисията.
Българската реакция

България също ще поиска
компенсации за загубите,
които производителите на
зеленчуци претърпяха в

последните дни, съобщи
министърът на земеделието Мирослав Найденов.
Според него потреблението
на зеленчуци у нас е намаляло, а цените на борсите
са се повишили. В същото
време вече не е ясно дали
въобще заразата има нещо

общо със зеленчуците.
Самата Испания от известно време също дава
сигнали, че ще търси компенсации за загубите си,
след като Германия прибързано посочи испански биокраставици като източник
на заразата.

Две трети от храните в България са вносни
През последните
години ръстът в
потреблението на
вносни стоки е
трайна тенденция,
показва анализ
на Българската
стопанска камара

Близо две трети от основните храни в България са внос
или са произведени с вносни суровини, сочи анализ
на Българската стопанска
камара (БСК). Световната
тенденция ясно говори за
недостиг на храни и повишаване на техните цени, а в
България има изключително благоприятни условия
за развитието на селското
стопанство, които обаче не
се използват максимално,
смятат от камарата. Според
БСК за земеделска страна с
добри природно-климатични дадености като нашата
вносът на храни спрямо общите продажби на дребно е
изключително висок, като
този дял расте чувствително в последните пет години.
Статистиката показва, че
през 2009 г. на дребно са
продадени основни хранителни стоки на стойност 7.4
млрд. лв., като 64% от тях,

или 4.7 млрд. лв., са внос.
Къде доминира
вносът

Основно с български суровини се произвеждат хлябът и хлебните изделия. В
останалите видове храни
обаче делът на вноса приближава и дори надхвърля
80%. Примери за тотално
доминиране на вносни стоки са пазарите на месо и
месни продукти, зеленчуци
и плодове, риба и рибни
продукти. Продукти като
захарта и захарните изделия, кафето и какаото пък
са произведени изцяло със
суровини от внос.
Изследването на Българската стопанска камара
говори, че това е продължаваща тенденция. През
2004 г. например месото
от чужбина е формирало
42% от пазара, докато сега
е двойно повече - 84%. При
зеленчуците и плодовете
ръстът е с около 20% за пет
години.
Увеличението на вноса
в потреблението на храни
е резултат от намаленото
производство на основни
земеделски продукти у нас.
През 2009 г. в сравнение с
2004 г. то е с пъти по-малко
при редица продукти. С

4.7

▶млрд. лв. е стойността
на продажбите на вносни
храни, а на българските
- 2.7 млрд. лв.

64%

▶от хранителните
стоки, продадени на
дребно през 2009 г., са
внос

84%

▶от месото на
българския пазар е от
чужбина

близо една пета е спаднал и
броят на селскостопанските
животни в България.
Защо

Доминирането на вноса
не е следствие от засилен износ на земеделска
продукция, тъй като изследването показва, че
производство на основни земеделски продукти в
България рязко е намаляло.

снимка емилия костадинова

Така от БСК правят извод,
че България просто не се
възползва достатъчно от
добрите селскостопански
дадености, които има. Политиката в земеделието,
в това число ползването
на бюджетни средства, на
средства по САПАРД и по
Програмата за развитието
на селските райони, също
не е довела до нарастване дела на продажбите на

местна продукция.
Българското земеделие
продължава да бъде неефективно, а голяма част
от земеделските земи пустеят и не се обработват,
обобщава организацията.
Като причини за това оттам посочват липсата на
комасация, грешния фокус
на финансовия ресурс за
земеделието, както и недостатъчните инвестиции,

липсата на условия за привличане на квалифицирани
кадри в селското стопанство и трудния достъп на
производителите до пазарите на дребно, където да
пласират собствената си
продукция. Не на последно
място идват недостатъчните и неритмични плащания
към земеделските производители, казват от БСК.
Ани Коджаиванова
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Сделката с “Кремиковци” донесе 4.7 млн. лв.
ръст на приходите в Столичната община
За първите пет
месеца в София
приходите достигат
224.1 млн. лв.
Приходите на Столичната община за първите пет
месеца на годината са с 6.5
млн. лв. повече в сравнение
със същия период на 2010
г. В края на май те достигат
224.1 млн. лв. Това съобщи
кметът на София Йорданка
Фандъкова. “Това са 40%
от плана за годината”, уточни тя.
Повишението на приходите е в резултат на проверките на новопостроените
имоти от ДНСК. Оказа се,
че част от тях имат Акт 16,
но собствениците им не се
бяха декларирали в общината, за да не плащат данък
сгради. Другата причина
за повечето постъпления
е в обмена на информация
между “Пътна полиция” и
общината, благодарение на
което са скочили приходите
от данъка върху превозните
средства. Увеличаването на
сделките с имоти също се е
отразило положително на
общинската хазна.
На плюс
спрямо 2010 г.

От данъци са събрани 48%
от очакваните приходи, които са с 8.9 млн. лв. повече от
миналата година, като през
2011 г. те са 193 млн. лв. От
данък сгради са събрани
41.6 млн. лв. или с около
3 млн. лв. повече спрямо
петмесечието на миналата
година. При данъка върху

моторните превозни средства също има увеличение.
Събрани са 57% от планираните средства, като неизпълнението за първото тримесечие от 21 млн. лв. е сведено
до 680 хил. лв. Според Фандъкова заложените приходи
в бюджета ще бъдат събрани
и заради законовото изискване за платен данък при
годишен преглед, и заради
съпоставянето на регистрираните автомобили в “Пътна
полиция” и в общината. От
такса смет са събрани 74.8
млн. лв. “Намалението от
2 промила за бизнеса със
сигурност се е отразило върху събираемостта”, призна
Фандъкова.
Ефект от сделката
с “Кремиковци”

Приходите от данъка за възмездно придобиване на имущество са се увеличили с 6.3
млн. лв. От тях 4.7 млн. лв.
обаче са внесени от новите
собственици на металургичния комбинат “Кремиковци”. Така че останалите
1.6 млн. лв. допълнителни
постъпления в общинската
хазна се дължат на по-малки сделки, като такива с
жилища например. “Фирма
“Надин” не е декларирала в
общината, че новият й завод
има разрешение за ползване
(т.нар. Акт 16 - бел. авт.)”,
каза Мария Бояджийска.
От това излиза и че не е
плащала и местни данъци и
такси. В момента от общината правят проверка във
фирмата дали има и други
недекларирани имоти. До
редакционното приключва-

40%
193
57%

▶ от годишния план на общината са изпълнени

▶ млн. лв. са събрани от данъци до 31 май

▶ от налога върху моторните превозни средства са
събрани

15

▶ юридически лица имат ревизии от общината в
момента

▶Йорданка Фандъкова и Мария Бояджийска отчетоха добро изпълнение на общинските приходи. 30% спад на
постъпленията има при такса куче, но тя има скромен принос в хазната 
снимка марина ангелова

не на броя в. “Пари” не успя
да се свърже с представител
на фирмата за коментар.
Големите длъжници

Столичното кметство обаче
има и два големи длъжника. Първият е комбинатът
“Кремиковци”, от който се
очакват 9 млн. лв. Другият
е СУ “Св. Климент Охридски”, който трябва да плати
около 5 млн. лв. С университета обаче има одобрен
погасителен план. Така че

тази година се очаква да бъдат платени около 2 млн. лв.
Такава е сумата, която Алма
матер дължи на кметството
за такса смет за общежитията си в Студентски град.
“На практика там се чисти
безплатно”, коментира зам.кметът Мария Бояджийска, която след оставката
на Минко Герджиков пое и
ресор финанси. По думите
й Техническият и Лесотехническият университет
също имат задължения към

общината.
Проверките

Бояджийска съобщи още,
че общината прави ревизии
на около 15 юридически
лица, които трябва да приключат до месец. Миналия
месец кметството е дало
81 длъжника на частни съдебни изпълнители. След
седмица ще стане ясно колко от тях са платили доброволно и колко от тях имат
запорирани сметки. “Сред

длъжниците са агенции за
недвижими имоти, чиито
собственици са в чужбина
и вероятно ще потърсим
и помощ от МВР”, обясни
Мария Бояджийска. Другите по-големи длъжници
са предприятия. Тя обяви и
че заради отмяната на презонирането и връщането на
данък сгради и такса смет
на миналогодишните нива
общината е върнала около
220 000 лв.
Красимира Янева
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И Румъния ще въвежда фискален борд
с промени в конституцията

Включването
на условията
за финансова
дисциплина в
конституцията
ще накара
правителствата
да подходят поотговорно към
използването на
парите, особено
преди избори

Намаляване на депутатите и преминаване
към еднокамарен
парламент са сред
предложените от
президента промени
в основния закон на
страната
Румъния започва процедура по ревизиране и промени в конституцията, които
включват определяне на
максимална граница на бюджетния дефицит от 3% от
БВП, а за държавния дълг
60% от БВП. Това съобщи
президентът на страната
Траян Бъсеску, който внесе
предложенията за промени
в основния закон на страната. Според него това ще
накара правителствата да
подходят по-отговорно към
използването на парите,
особено преди избори.
Аналогия с пакта на
Дянков

Промените са подобни на
заложените идеи в Пакта
за финансова стабилност,
предложен от българския
министър на финансите
Симеон Дянков. Той предвижда преките данъци да
може да се увеличават само
след одобрението на 160
народни представители
(2/3 от всички), бюджетният дефицит да се ограничи
с текст в конституцията до
3% от БВП, както и да се
определят граници, в които
правителствата да разхлабват фискалната политика
по време на икономически
растеж. Друго предлагано
ограничение е държавният
дълг да не надвишава 40%
от БВП. Пактът на Дянков

Траян Бъсеску,
президент на Румъния

обаче засега има подкрепата само на СДС, „Атака”
и няколко независими депутати.
По-малко депутати и
камари в парламента

Сред предложените конституционни промени е
преминаването от двукамарна към еднокамарна
система. Новият състав
на парламента ще включва максимум 300 депу-

3%

▶ от БВП максимална
граница на бюджетния
дефицит може да бъде
заложена в румънската
конституция

тати вместо сегашните
471, разпределени в две
камари, обясни президентът Бъсеску. Решението
за промяна е вследствие
резултатите от проведения
през 2009 г. референдум в
Румъния. Намаляването
на броя на депутатите в
Румъния беше подкрепено
от 82% от хората, а идеята
за еднокамарен парламент
беше одобрена от 74% от
гласоподавателите.

60%

▶ от БВП може да
стане максималният
размер на държавния
дълг според основния
закон в Румъния

Без депутатски
имунитет

В основния закон на страната се предлага също да
бъде премахнат парламентарният имунитет за
депутатите и да може да
бъдат разследвани при нарушения на законите. Така
преследването, издирването, задържането, арестът
и повдигането на обвинения срещу членовете на
парламента в Румъния ще

300

▶ депутати ще
бъде максималният
състав на румънския
парламент при 471
досега

бъдат възможни, без да е
необходимо одобрението
на парламента, както беше
досега.
Освен това задържането
на заподозрени за законови
нарушения граждани на
страната вече ще бъде позволено за срок до 48 часа.
Досега той беше двойно
по-малък - 24 часа.
Ако бъдат одобрени промените в конституцията, президентът ще може да разпуска
парламента, ако той не одобри правителство в рамките
на 45 дни (в момента този
срок е 60 дни). Освен това
президентът може да бъде
освободен от поста си само
след одобрението и на Конституционния съд.
В момента според конституцията законно при-

добито богатство не може
да бъде конфискувано и
то се приема за такова,
докато не бъде доказано,
че е придобито по незаконен път. В предложените
промени е останала само
първата част, като отпада
допълнението „докато не
бъде доказан престъпният
му характер”.
В списъка с конституционни промени е добавянето
на нов член, според който
премиерът може да прави
предложения за отстраняване или назначаване на
членове на правителството
само след консултации с
президента.
Румънските граждани ще
могат да дадат своето мнение по предложените промени на референдум.

Трише призова за създаване на финансово
министерство на еврозоната
Новата институция
трябва да контролира
бюджетите на
страните с финансови
затруднения
Правителствата на 17-те
страни членки на еврозоната трябва да обмислят създаването на единно финансово министерство, за да се
справят с дълговата криза
по-бързо. Това каза президентът на Европейската
централна банка Жан-Клод
Трише, след като му беше
връчена международната
награда „Карл Велики” за
2011 г. Наградата той получи за заслуги към валутния
съюз.
Всички
в едно

„Твърде смело ли ще е в икономическо отношение при
единен пазар, единна валута

и единна централна банка
да предвидим и министерство на финансите за целия
съюза”, попита риторично
Трише. Той също така заяви,
че подкрепя идеята Евросъюзът да получи правомощия
да налага вето на бюджетни
мерки в отделните страни,
когато те се основават на
„вредни заблуди”, макар
това да изисква промени в
договорите за Европейския
съюз.
Коментарите на президента на ЕЦБ са провокирани от проблемите в
Гърция и невъзможността
на страната да се справи с
тежката ситуация, в която
е изпаднала. Ирландия и
Португалия също получиха международна финансова помощ, след като
разходите по заемите им
създадоха опасения, че
няма да овладеят бюджетните си дефицити.

Функциите на
министерството

Трише е на мнение, че не
е задължително министерството на ЕС да управлява
голям бюджет, но би могло
да поеме преки отговорности в поне три области. Първата - надзор над фискалната
политика и конкурентоспособността, втората - контрол
на финансовия сектор в ЕС,
и третата - да представлява
съюза в международните
финансови институции,
обясни още той. Освен това
новата институция трябва
да може да налага вето на
европейските институции
при намерения за прекомерно големи разходи на някоя
държава или несъгласие с
други ключови решения,
допълни Трише. Той обаче
уточни, че всяка нова форма
на фискално управление би
трябвало да получи подкрепа от ЕС.

▶ Президентът на ЕЦБ Жан-Клод Трише (вдясно), чийто мандат изтича тази година, получи международната награда „Карл Велики” за 2011 г. за заслугите си към
валутния съюз
					
Снимки Reuters
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Стойност

909

Компании
и пазари

▶ хил. лв. е стойността на книжата, с които имаше сделки на Българската фондова
борса, и така за пореден ден търговията на капиталовия пазар остана изключително

Златен дивидент за акционерите
на “Златен лев холдинг”
Собствениците на дружеството изненадващо гласуваха да си
разпределят натрупаната печалба, а акциите скочиха с близо 60%
Златна се оказа инвестицията в “Златен лев холдинг” АД за акционерите
му тази година. На проведеното на 1 юни общо
събрание собствениците
на бившия приватизационен фонд изненадващо
решиха да си разпределят
близо 2.3 млн. лв. като
дивидент, а новината буквално изстреля акциите
на компанията. Само за 2
дни книжата поскъпнаха
с почти 60%. Решението дойде неочаквано за
пазара, тъй като фондът
не е мислил да раздава
дивидент.
Очакваното стана
неочаквано

Според първоначалните
планове акционерите трябваше да гласуват печалбата
за 2010 г., която е 294 хил.
лв., да бъде отнесена към
неразпределения положителен финансов резултат
в “Златен лев холдинг”
АД. Протоколът от общото
събрание обаче показва, че
по предложение на един от
миноритарните собственици акционерите са гласували за разпределяне не
само на печалбата за 2010
г., но и неразпределената
от минали години. Така
акционерите в холдинга
ще си разпределят по 0.35
лв. дивидент на акция.
В момента на гласуването на решенията от ОСА
акциите на “Златен лев
холдинг” АД се котираха

2.26

▶ млн. лв. ще си
разпределят като
дивидент акционерите в
“Златен лев холдинг”

0.35

▶ лв. на акция ще
получи всеки акционер,
притежаващ към 15 юни
2011 г. дял в компанията

Профил
Кои са
“Златен лев”
▶ “Златен лев холдинг” е
компания, наследник на
бившия приватизационен фонд “Златен лев”.
Много от мажоритарните и миноритарните
участия на сегашното
холдингово дружество са
именно от времето на
масовата приватизация.
▶ Сред основателите на
приватизационния фонд
и дългогодишен мениджър на друга структура
от групата - управляващо дружество “Златен
лев капитал”, беше
Валентин Карабашев.
Вицепремиерът и министър на търговията
от правителството на
Любен Беров обаче излезе
от структурата през
2005 г.
▶ А сега холдингът се
управлява от Петър
Александров.
Снимка shutterstock

на БФБ на 0.70 лв. за брой.
Това означава дивидентна доходност от 50% на
акция, което предизвика
засилено търсене на акции от дружеството. Вчера
само за ден през борсата
преминаха 15 хил. акции
на компанията, което е в
пъти повече от прехвърлените книжа за последните
3 месеца.
Управление

Като типична холдингова компания “Златен лев
холдинг” разчита изключително на сделките на
дъщерните си дружества,
за да формира печалба.
Дружеството има дялови участия в компании
от различни сектори на
икономиката (виж графиката). Консолидираният
отчет за миналата година
показва обаче минимално
увеличение в приходите
от продажби на “Златен
лев холдинг”. В същото
време значително увеличение на приходите има
от положителни разлики

при операции с финансови активи и инструменти.
През 2010 г. те доближават 1.5 млн. лв. Според
обяснителните бележки
към консолидирания отчет за миналата година
източник на тези проходи
е разликата при оценката
на пакети акции от “Елпром Зем” АД.
В отчета си мениджмънтът на компанията посочва, че ще продължи с преструктуриранията на активите в дъщерни дружества
и през 2011 г. В края на
юни миналата година “Златен лев холдинг” обяви, че
е подписал договор за продажбата на целия си дял
във “Враца Старт”. Според
обяснителните бележки от
доклада за дейността обаче до сделка така и не се
стигнало. Сред обявените
през миналата година е и
сделката за продажбата на
90% от капитала на дъщерната компания, занимаваща се с бутилиране на вода
“Водица ботълинг”.
Мирослав Иванов

„Златен лев холдинг“,
консолидирани резултати
в хил. лв.

����

Приходи от
продажби
Положителни
разлики
от операции
с финансови
активи и
инструменти

����

Контролирани от „Златен лев холдинг“ компании към края
на ���� г. и съответният им дял в активите на холдинга
в%

„Вража Старт“
Леярска промишленост

„Карат Електроникс“
Електронна промишленост
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„Новалие“
Отдаване на производствени
и складови площи
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Оборот

„Водижа ботълинг“
Бутилиране на
минерална вода
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„Златен лев трейдинг“
Търговска дейност
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Печалба

„Елпром Елин“
Електротехническа
промишленост
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„Златен лев брокери“
Финансови услуги
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12 компании и пазари

„Изи Кредит” стъпва на ру
пазар с инвестиция за 12 м
Компанията за бързи заеми ще
предлага аналог на популярния
си продукт Easy Credit под
марката iCredit
Българската компания за
бързи кредити „Изи Асет
Мениджмънт”, която е поизвестна като „Изи Кредит”,
стъпи и на румънския пазар.
Преди броени дни дружеството получи лиценз от
властите в Букурещ и сега
предстои изграждането на
мрежа и отпускането на първия кредит. Компанията планира да инвестира най-малко
12 млн. EUR в северната
ни съседка през следващите
три години. Това е втората
чуждестранна инвестиция
на „Изи Кредит”, след като
преди две години и половина дружеството започна
дейност в Украйна.
Същият бизнес модел

В Румъния компанията ще
следва същия бизнес модел
както в България, съобщиха
от „Изи Кредит”. Планира
се отпускането на бързи кредити в дома на клиента с помощта на кредитни агенти.
Основният продукт, който
ще се предлага, е аналог на
популярния в страната ни
Easy Credit. В Румъния той
ще бъде под марката iCredit,
която компанията използва
и в Украйна. „Условията по
заемите ще бъдат същите
като в България, само името
ще бъде различно”, каза изп.
директор на дружеството
Станимир Василев за в. „Пари”. Заемите ще се отпускат

в румънска валута, като ще
се предлагат суми от 200 до
5000 леи.
В Румъния „Изи Кредит”
ще работи с около 70008000 кредитни консултанти, които ще преминат през
задължителното за фирмата обучение. Централният
офис на компанията ще бъде в Букурещ. Предвижда
се и откриването на регионален офис в Плоещ.
Перспективен пазар

Българската компания смята Румъния за изключително перспективен пазар.
Една от причините за това
е, че населението там е
три пъти по-голямо от това
в България. Въпреки че
сегментът на потребителското кредитиране е силно
конкурентен, той предлага
голям потенциал за растеж,
тъй като достъпът на домакинствата до финансови
услуги все още е затруднен.
Сред най-големите играчи
на пазара на бързите кредити в северната ни съседка
е международната компания International Personal
Finance. Според Станимир
Василев обаче „Изи Кредит” ще предложи такова
обслужване, че да привлече
и да задържи клиентите.
„За нас е важно да имаме
дългосрочност с клиента”,
посочи той.

Излиза от кризата

Компанията е провела задълбочен анализ, преди да
вземе решението си за навлизане на румънския пазар.
Резултатите от проучването
сочат, че икономиката на
страната излиза от кризата, жизненият стандарт се
подобрява, а търсенето на
бързи кредити е силно. В
някои райони като Букурещ например стандартът
на живот е дори по-висок,
отколкото в България. По
думите на Станимир Василев най-много време е
отнел анализът на народопсихологията в Румъния.
Заради голямата площ на
страната хората се различават в различните райони, но
най-важното е, че подобно
на българите румънците до
голяма степен имат способност да изграждат социални контакти и да спазват
ангажиментите, които са
поели. Това е много важно
за компания, която предлага
кредитни продукти.
Иглика Филипова

35%
▶е пазарният дял на "Изи
Кредит" при бързите
кредити в България

Интервю Станимир Василев, изпълнителен директор на „Изи Асет Мениджмънт” АД

Отне ни доста време да проучваме народопсихологи
Не ни притеснява
конкуренцията,
защото предлагаме
по-добро обслужване
▶ Какви са вашите предимства пред конкурентите ви в Румъния?

- Начинът, по който ние
работим с клиентите, смятаме, че е по-конкурентен от
този на основния ни конкурент в Румъния International
Personal Finance. Не ни притеснява, че сме на един
и същ пазар, защото смятаме, че това, което ние
предлагаме на клиентите
- по-добро обслужване, те
ще го разпознаят и ще се
задържат при нас. За нас
е важно да имаме дългосрочност с клиента. Не да
вземе един заем и след това
да не ни бъде клиент, а да
предложим такива условия,

че клиентът да бъде наш
клиент винаги, когато има
нужда.
▶ Смятате ли, че в
Румъния може да имате
проблеми със събирането на дълговете?

- Не смятаме, че икономическата среда е по-лоша от
България. В някои райони
на Румъния, специално в
Букурещ, стандартът на живот е по-висок, отколкото
тук. Но масово, като среден
стандарт на живот, мисля,
че сме доста идентични.
Това, което е важно за нас
и което ни отне доста време
да проучваме, е народопсихологията.
Ние много разчитаме на
човешки отношения с нашия клиент. В Румъния ще
имаме 7000-8000 агенти.
За нас е важен начинът, по
който те ще комуникират с

Когато
има добри
отношения
между
кредитния
консултант
и клиента,
клиентът ни
поставя на
висока степен в
своята йерархия
на плащанията

кредитополучателите. Това
е основното, което определя добрата събираемост.
Когато има добри отношения между кредитния
консултант и клиента, клиентът ни поставя на висока

степен в своята йерархия на
плащанията.
Първо ще плати на този
агент, който му е помогнал
в труден момент и може да
се наложи в бъдещ момент
отново да му помогне.
Искахме да преценим
дали в Румъния тези социални връзки работят и
наблюдавахме как работят
конкурентите там. Смятаме, че са различни като хора, но в голяма степен имат
способността да изграждат
такива социални контакти,
както ние, и да спазват ангажименти, които са поели,
не само договорни, но и
неформални.
Има много различия с
Румъния, тя е по-голяма
държава и не може точно
да се квалифицират всички
румънци като по-добри или
по-лоши платци. В различните части на страната съм
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умънския
млн. EUR

„Емка” АД увеличава
капитала си двойно
Вместо да раздаде дивиденти, севлиевското
дружество ще издавa
нови акции
Севлиевският производител на кабели и проводници
„Емка” АД реши да увеличи
капитала си двойно до 21.5
млн. лв. Това стана ясно от
протокола към общото събрание на компанията, провело се на 1 юни тази година.
В същото време акционерите
са се отказали от раздаването
на дивидент.
Нови акции

За целта на увеличението
ще бъдат издадени 10.7
млн. нови акции. В тях ще
бъдат превърнати сумите
от печалбата от миналата
година, неразпределената
печалба за предходни години и част от резервния
капитал. Всяка акция ще
бъда с номинална стойност
1 лев. Новите акции се
предвижда да бъдат разпределени между акционерите, съобразявайки се
с участието им в капитала
до увеличаването му.
Последната дата за сключване на сделки с акции на

ията в Румъния
сигурен, че ще има различни географски особености
на населението.

но и продажбени умения,
управление на по-трудни
клиенти и т. н.

▶ Обучавате ли кредитните си агенти да общуват с клиентите?

▶ „Изи Кредит” използва
ли услугите на компании
за събиране на дългове?

- Постоянно. Има няколко степени. Дори в България сме изградили наш
вътрешен „университет”,
наричаме го „Изи академия”. Това нещо ще бъде
копирано и в Румъния. Нашите консултанти започват
с встъпително обучение,
след което около един месец имат обучение в работна среда (training on the
job) със своя ръководител
и след това имат няколко
надграждащи обучения,
които задължително трябва
да преминат, за да останат
в редиците ни.
Обучението засяга не само отношенията с клиенти,

- За съжаление използваме услугите на такива ком-

В България
сме
изградили
наш вътрешен
„университет”,
наричаме го
„Изи академия”.
Това нещо ще
бъде копирано и
в Румъния

пании, работим с няколко
от тях. Но това го правим в
най-краен случай.
Стараем се да задържим
клиентите, дори и с големи
просрочия. Защото може
да се окаже, че клиентът
е бил в невъзможност да
си плаща заема по съвсем
обективни причини - заболяване, съкращаване от
работа. Ние сме доста толерантни по отношение на
това колко дни търпимост
имаме спрямо тях.
Има клиенти, които чак
след 180 дни започват да
си погасяват заема и понякога след това ги третираме
отново като добри клиенти, защото виждаме, че те
практически не са имали
тези средства. Тези клиенти ние не ги предаваме на
колекторските фирми, а ги
изчакваме.
Иглика Филипова

Снимка Боби Тошев

„Емка” на борсата, в резултат на които притежателят
им има право на участие в
увеличението на капитала,
е 13 юни. Общото събрание
е избрало „БенчМарк Финанс” АД за инвестиционен
посредник, който да обслужва увеличението.
През миналата година
„Емка” отчете 206% ръст на
годишна база на печалбата
преди данъци до 4.1 млн. лв.
Нетните продажби на завода
за кабели и проводници се
увеличиха със 79% на годишна база до 63.5 млн. лв.,
като 86% от продукцията е

реализирана в чужбина.
Резултати

Според междинния доклад
за първото тримесечие на
2011 г. печалбата на „Емка”
АД е нараснала с 12% спрямо миналата година. Към
31 март тя е 1.74 млн. лв.,
а за същия период миналата година е била 1.55 млн.
лв. Приходите от дейността
на дружеството за първото
тримесечие на годината са
19.96 млн. лв. спрямо 14.68
млн. лв. за периода до 31
март 2010 г.
Ивана Петрова
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Телекомите пренасят в съда спор
за качеството на 3G мрежите си
„МобилТел” и „Глобул” са недоволни от реклама на „Виваком”,
КЗК отказа да я спре
„МобилТел” и „Глобул”
обявиха намерението си
да обжалват решение на
Комисията за защита на
конкуренцията (КЗК), засягаещо рекламно послание на „Виваком”, в което
се твърди, че компанията
разполага с най-добрата 3G
мрежа. Рекламата на „Виваком” относно покритието
на тяхната мрежа от трето
поколение противоречи на
добросъвестните търговски практики и заблуждава
потребителите, твърдят от
„Глобул”.
Най-добрата мрежа

На 27 май 2011 г. КЗК отхвърли жалбата на „МобилТел” и „Глобул” за спиране
на рекламата на „Виваком”.
Решението на комисията се
базира на независимо изследване, поръчано от трите оператора, и на официални данни, предоставени
от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС),
според които по основните
показатели - покритие, скорост на преноса на данни
и качество на речта - наймладата мрежа у нас е с
най-добри характеристики,
казаха тогава от „Виваком”.
От „Глобул” обаче твърдят,
че техният конкурент „си
позволява да спекулира с
данни” от независимото
изследване, резултатите от
което са приложими единствено за технически цели
и е недопустимо да се използват по друг начин.
Покритие и скорост
Снимка Емилия Костадинова

„Виваком” има над 93%
покритие на населението и
близо 77% на територията

на България. 3G мрежата
на компанията поддържа
скорости до 7.2 Mbps. Според независими данни 3G
мрежата на „Виваком” няма най-добро представяне
нито в София, нито в основните градове, пътища
и курорти, нито за страната като цяло, настояват
от „Глобул”. Цитирането
на данни от КРС относно
стойностите на 3G покритието също не е обективен
аргумент, тъй като декларираните от операторите
пред КРС стойности за покритие не са били обект на
измерване нито от страна
на държавни органи, нито
от страна на независими
експерти, допълват от компанията. От „МобилТел”
от своя страна твърдят, че
те самите покриват в найголяма степен ключови показатели за качеството на
гласовите услуги и тези за
пренос на данни. От март
тази година клиентите на
телекома в големите градове могат да се възползват
от най-високата скорост
за мобилен интернет през
3G мрежа, достигната в
страната до момента - 42
мегабита в секунда.
Нови технологии

„Недоумение буди и декларираното конкурентно предимство на БТК, че
има по-добро покритие
на 3G мрежата, без да се
отчита фактът, че това се
дължи на използването на
честотен обхват, който не
e общоутвърден и наложил се за предоставяне на
3G услуги”, казват още от
„Глобул”. В същото време

едва около 30% от предлаганите в търговската мрежа телефони и значително
по-малък процент от вече
купените и използвани 3G
телефони работят в този
честотен обхват, допълват
от компанията. „Виваком”
е и 18-ият оператор в света,
който стартира търговско
предлагане на 3G мрежа
на 900 MHz. Тази честота
дава 25% по-добро покритие в закрити помещения,
както и по-добро покритие
в извънградските райони
спрямо традиционната 3G
мрежа на 2100 MHz, казват
от „Виваком”.
Засилваща
се конкуренция

Мобилният пренос на
данни бързо се превръща
в основното бойно поле
между телекомите, след
като приходите от гласови
съобщения падат постоянно. В началото на миналия
месец „Виваком” отчете
бум в търсенето и използването на всичките си 3G
услуги, като абонатите,
ползващи мобилен интернет, са се увеличили с над
60% за първите четири
месеца на 2011 г.
Продажбата на смартфони от оператора се е увеличила около три пъти на
годишна база. В момента приходите от мобилен
интернет генерират около
20% от приходите от мобилни услуги в компанията
при по-малко от 15% преди
година. Трафикът на данни
в мрежата на „МобилТел”
също е нараснал над два
пъти и половина.
Пламен Димитров

„Мебелни салони АИКО” откри магазин в Бургас
80

Компанията е
инвестирала 39 млн.
лв. в първия си обект в
морския град

„Мебелни салони АИКО”
откри първия си магазин в
Бургас. Инвестицията в него е в размер на 39 млн. лв.,
а откритите нови работни
места са 80. Това е четвъртият обект на веригата след
двата магазина в София и
един в Стара Загора.

стоки. На първия етаж
се предлагат трапезарии,
спални, килими и осветителни тела. На последния
втори етаж се намират кухненско обзавеждане, офис
мебели, обзавеждане за
баня, градински мебели и
аксесоари.
В магазина са представени всички производители, с които АИКО работи.
Сред тях са Rauch, Arte-M,
Wellemoebel, Cotta, Nobilia,
Pelipal и ADA.

Тематично

Разширяване

Шоурумът е разположен
на 15 800 кв. м разгъната застроена площ. Пространството е разделено
тематично по етажи. На
партерния етаж клиентите
могат да купят аксесоари
за баня и кухня, различни
видове текстил и детски

„Мебелни салони АИКО”
е създадена през 1993 г.
Открива първите си два
магазина в София, които
към момента са с обща
площ 16 хил. кв. м и 374
служители. Преди две години компанията отвори
шоурум в Стара Загора. С

▶нови работни места
ще бъдат открити в
последния търговски
обект на веригата
мебелни магазини

обща площ от 12 хил. кв. м
и 80 служители това е найголемият мебелен салон в
Централна България.
Освен търговските обекти компанията разполага и
със складова база с обща
застроена площ от 10 хил.
кв. м. Тя беше открита
през есента на 2007 г. и е
най-големият логистичен
център за мебели в страната с обща площ от 35
хил. кв. м. Инвестицията
в обекта е в размер на 8
млн. лв.

▶Новият магазин на АИКО в Бургас беше открит от зам.-кмета на града Красимир Стойчев (в средата) и управителя на компанията Мариан Душков
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Siemens ще достави на руските
железници влакове за 2 млрд. EUR
Русия планира
да инвестира 300
млрд. EUR в железопътния транспорт
през следващите 30
години
Германската компания
Siemens ще достави 240 влака с 1200 вагона в Русия след
постигнатото споразумение
за създаване на смесено дружество в Русия с местния
си партньор "Синара груп"
за доставка на регионални
влакове. Новата компания
- Train Technologies, ще доставя електрически влакове Desiro RUS на Руските
държави железници (РЖД).
Предварителният договор е
на стойност 2 млрд. EUR.
Споразумението е подписано
в сряда по време на форум в
Сочи от президента на РЖД
Владимир Якунин, главния
изпълнителен директор на
поделението за мобилност
на Siemens Ханс-Йорг Грундман и Димитрий Пумпянски, главен изпълнителен
директор на "Синара груп".
Подробностите по него ще
бъдат уточнени в хода на допълнителните преговори.
Съвместно
производство

Производството на влаковете ще започне през 2013 г. в
завод близо до Екатеринбург. Първоначално смесеното дружество ще произведе
последните 16 влака от общо
54-те, които РЖД поръча на

240

▶ влака ще достави
германската компания
на Руските държавни
железници

300
▶ Simens достави 25 електрически мотриси Desiro и на БДЖ през 2008 г.

Siemens през 2009 г. Договорът за тях е на стойност 580
млн. EUR. Неотдавна заводът
на Siemens в германския град
Крефелд започна да произвежда първите 38 поръчани
влака от модела Desiro RUS,
а сега се подготвя правната
база за производството на
останалите 16 в Русия.
Влаковете на Siemens от
модел Desiro, проектирани за регионален превоз,
може да достигат скорост
до 160 км/час. В Русия те
са известни с името "лас-

точка" (лястовичка).
Инвестиции в жп
технологии

По план първите влакове
ще бъдат пуснати в експлоатация в Сочи през есента
на 2013 г. През следващите
30 години Русия планира
да инвестира около 300
млрд. EUR в нови влакове
и инфраструктура. "Русия
е стратегически пазар за
железопътните технологии.
Градовете в страната са
изправени пред предизви-

кателството да повишават
качеството на живота и конкурентоспособността, като
същевременно съхраняват
ресурсите и пазят околната
среда. Нашите зелени инфраструктурни технологии
помагат на Русия да постига
целите си по отношение на
енергийната ефективност и
опазването на климата", заявява Ханс-Йорг Грундман.
Германските
мотриси в БДЖ

Siemens достави 25 елек-

СНИМКА ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА

трически мотриси на стойност над 100 млн. EUR и
на Българските държавни
железници. Това са най-модерните влакове в парка на
БДЖ, като повечето от тях
обслужват линията София
- Перник. С договор от 2004
г. германската компания достави на БДЖ и 25 дизелови
мотриси на стойност 67 млн.
EUR. Тези влакове намалиха
с 10 пъти разхода на дизелово гориво по неелектрифицираните линии, които са
най-губещи за БДЖ.

▶млрд. EUR инвестиции
в нови влакове и
инфраструктура
планира Русия през
следващите 30 години

Финансови
резултати

Индустриалното подразделение на Siemens е световен доставчик на екологосъобразни производствени,
транспортни и строителни
технологии. През финансовата 2010 г., която приключи
на 30 септември 2010 г., приходите от дейността на това
подразделение (с изключение
на Osram) са достигнали 30.2
млрд. EUR. Към края на септември 2010 г. в него са били
заети 164 000 души.

Google подозира Китай за
хакерска атака над Gmail
Засeгнати са
профилите на
американски и
корейски държавни
служители, както и на
китайски политически
активисти и
журналисти
Интернет гигантът Google
обяви, че група хакери са се
опитали да откраднат паролите на стотици пощи в тяхната
услуга Gmail. Компанията
подозира, че атаката е започнала от Китай, а нападнатите
профили са на стотици потребители, включително на висши американски държавни
служители, китайски политически активисти, служители в
няколко азиатски страни (предимно Южна Корея), военни
и журналисти. Обвиненията
на най-голямата търсачка в
света предизвикаха гневна
реакция от страна на Пекин,
според който обвиненията са
"неприемливи".
Атаките
зачестяват
снимка shutterstock

Според Google атаката идва от Дзинан, столицата на

провинция Шандун в Източен Китай. Там се намира
едно от шестте технически
разузнавателни бюра на Китайската армия, както и технически колеж, който щатски разследващи свързват
с миналогодишните атаки
над Google. От Вашингтон
съобщиха, че ще разследват
обвиненията на Google, а
ФБР обяви, че е започнала
съвместна работа с интернет
компанията, за да проследят
атаките. Последните компютърни атаки, насочени към
мултинационални компании,
предизвикаха глобална тревога относно сигурността в
интернет. Специалистите коментират, че правителствата
са подценили заплахата от
подобни престъпления, която значително е нараснала
през последните години.
Целите

В официалния блог на Google
пише, че хакери са се опитали да откраднат паролите на
някои електронни пощи чрез
"фишинг" атаки, но компанията е засякла и прекратила
кампанията им. Жертвите са
уведомени. Новината идва
повече от година, след като

Google разкри друга кибератака на системите си, която
също беше проследена до
Китай. Впоследствие Google
частично се изтегли от Китай,
най-големия интернет пазар
по брой потребители, след
спорове с правителството относно цензурата. От Google
не заявяват директно, че зад
атаките стои китайското правителство или че властите са
поощрили хакерите. Китайското външно министерство
обаче заяви, че "не може да
приеме" обвиненията.
Ответен удар

Наскоро Съединените щати
обявиха, че ако са достатъчно разрушителни, кибератаките ще бъдат третирани
като акт на агресия и може
да доведат до военни удари
като ответна мярка. Това
стана, след като от Lockheed
Martin, основния доставчик
на информационни технологии за американското правителство, оповестиха през
миналата седмица, че са били подложени на "сериозна
и упорита" хакерска атака.
Компанията и правителството все още не са оповестили
откъде са били атаките.
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Райфайзен-Европлюс-Облигации
Райфайзен-Глобални-Облигации
Райфайзен-Глобален-Балансиран
Райфайзен-Европейски-SmallCap-Kомпании
Райфайзен-Глобален-Акции
Райфайзен-Източноeвропейски-Акции
Райфайзен-Евразия-Aкции
Райфайзен-НововъзникващиПазари в Акции
Райфайзен-Русия-Акции
Райфайзен-Енергийни-Акции
Райфайзен-Инфраструктурни-Акции
Райфайзен-Активни-Стоки
Райфайзен-Защита От Инфлация-Фонд

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

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

11,94
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

5.0838
7.7266
10.2327

фонд в акции
Смесен - балансиран

2.3518
2.7451

за поръчки
от 2000 до 20000

5.1092
7.7652
10.3862

за поръчки
под 2000 лв

5.2872
8.0357
0.0000

след края
на 2-та год.

5.0838
7.7266
0.0000

преди края
на 2-та год.

4.9821
7.5721
0.0000

2.3518
2.7451

Фонд на паричен пазар 11.7333
Смесен - балансиран
11.2292
фонд в акции
10.6286

11.7274
11.1733
10.5757

11.7098
11.0616
10.4171

11.7215
11.1174
10.4699

▶ Kурсове на чуждестранни валути

▶ Курсове за
митнически
оценки

Брент

USD/тр. у.

11.7215

11.7274
0.0000
0.0000

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)

Начало на публ.
предлагане

2.24%
2.24%
0.50%

10.87%
11.33%
0.11%

10.00%
20.74%
1.21%

-18.23%
-7.40%
1.37%

21.01.2008
23.01.2008
23.09.2009

5.08%
4.71%

29.33%
25.88%

5.39%
3.63%

-48.01%
-41.55%

12.11.2007
12.11.2007

2.23%
3.53%
5.25%

0.08%
10.82%
12.57%

6.09%
5.39%
9.28%

6.20%
4.31%
2.15%

06.10.2008
06.10.2008
06.10.2008

6.48%
10.19%
-7.80%
0.38%
-1.05%
2.26%

6.85%
10.65%
14.67%
12.31%
12.11%
0.26%

9.03%
12.12%
-21.49%
2.27%
4.45%
6.72%

6.93%
-1.92%
-16.91%
-7.07%
2.42%
7.85%

14.12.2005
01.03.2006
21.06.2006
05.02.2008
05.02.2008
03.06.2008

0.12%
2.45%
0.34%

1.16%
1.89%
1.03%

2.66%
6.16%
-1.93%

-3.80%
-11.03%
-9.60%

20.11.2006
20.11.2006
03.10.2007

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

14.5723
8.8836
4.0357
8.0698
11.1527
12.5452

Смесен - балансиран
фонд в акции
фонд в акции

82.7922
50.0062
64.8247

14.4280
8.7956
3.9957
7.8348
10.8279
12.5452
до 2 г.
82.5024
49.7562
64.5006

фонд в акции
Смесен - балансиран

98.1448
76.2213

96.6836
75.0865

-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
1.35594
Смесен - балансиран
1.14144
фонд в акции
0.81236
Смесен - консервативен 0.77480
Смесен - консервативен 1.07442

1.35324
1.13462
0.80030
0.77016
1.07121

2.34%
3.98%
5.27%
2.60%
1.68%

0.65%
3.46%
7.59%
2.90%
0.32%

5.50%
8.17%
11.04%
6.50%
3.25%

5.67%
2.38%
-4.06%
-7.66%
3.42%

01.12.2005
01.12.2005
01.03.2006
07.03.2008
07.05.2009

Смесен - балансиран
102.5900
Смесен - балансиран
105.4783
фонд в акции
87.4813
Фонд на паричен пазар 128.3216
Смесен - консервативен 95.6423
Смесен - консервативен 110.7922
фонд в акции
102.7908

101.5692
104.4287
86.1789
128.3216
95.2602
110.3495
100.7554

2.74%
1.25%
3.37%
2.90%
0.86%
2.50%
1.26%

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

2.22%
-1.36%
2.36%
7.75%
3.18%
5.90%
N/A

0.38%
0.93%
-1.11%
7.19%
-1.36%
5.42%
3.26%

07.12.2005
06.03.2006
20.06.2005
31.10.2007
01.02.2008
01.07.2009
15.11.2010

фонд в акции

110.6815
101.5187

5.1720

6.96%

7.85%

14.01%***

5.32%

08.07.1999

1.0550

12.77%

13.26%

15.48%***

2.84%

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

1.1506
0.8151
1.0662

2.23%
-1.58%
-0.35%

9.69%
16.84%
9.27%

-4.74%
10.33%
16.90%

1.30%
-4.29%
1.83%

10.05.2004
04.10.2006
23.11.2007

132.8786
14.4588
0.7627

0.94%
1.98%
1.10%

3.06%
8.00%
14.89%

2.86%
1.88%
7.95%

5.75%
2.13%
-5.19%

04.05.2006
17.12.2004
04.05.2006

фонд в акции

5.2032
до 100 000 лв
1.0682

110.6815
101.7731

над 2 г.
82.7922
50.0062
64.8247

1.0629

1.0602

над 100 000 лв.
133.1444
14.6034
0.7703

Смесен - балансиран
фонд в акции

860.0482
770.6814

853.6139
764.9157

4.80%
4.67%

3.93%
4.14%

10.10%
9.75%

-4.88%
-8.22%

09.05.2008
09.05.2008

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

11.7908
134.0069
8.1568
10.8777

11.7908
134.0069
8.1568
10.8777

2.16%
7.49%
12.92%
4.54%

1.00%
5.64%
10.45%
3.34%

6.37%
15.40%
26.02%
9.50%

3.13%
3.74%
-3.74%
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
0.5663
Смесен - балансиран
0.7682
Смесен - консервативен 1.0328
до 50 000 лв / 40000 USD
Фонд на паричен пазар 1.3141
фонд в облигаци
1.3282
Смесен - балансиран
0.8841
фонд в акции
0.6433
Смесен - балансиран
0.7552
Фонд на паричен пазар
0.0000
1.0707

Фонд на паричен пазар
Смесен - балансиран

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

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

Стойност
Rate
1,96
1,44203
8,51805
1,38368
1,60749
2,08642
7,97224
2,62341
2,21511
1,73853
2,62165
7,35413
1,58332
3,97818
3,01719
1,67738
1,25445
5,66448
2,75663
1,15852
4,48616
2,52053
1,10250
3,12928
4,93112
4,72937
4,84176
2,18268
1,09527
4,46547
8,51175
1,35258
1,99823
2089,34000

Разлика
Difference
0
-0,01646
-0,08468
-0,01855
0,00198
-0,00905
-0,01041
-0,00010
-0,01490
-0,00686
-0,00405
0,00774
-0,00583
0,00695
-0,00983
0,00000
0,00730
-0,00860
0,00000
0,00000
-0,01423
-0,02889
-0,00932
-0,01499
-0,01630
-0,01159
-0,00572
-0,01938
-0,01760
-0,00735
-0,01904
-0,05255
-0,00488
-0,00278
10,37000

Обменни курсове на чуждестранните валути към левa за 3.06.2011 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.

В изпълнение на изискванията на чл. 22, ал. 2 от Наредба 9 на Комисията за финансов надзор от 19.11.2003 г.,
ПОК “ДОВЕРИЕ” публикува стойността на един дял
валидна за последния работен ден на месец май 2011 г.,
както следва:
УПФ

1.34584

ППФ

1.33114

ДПФ

1.33142

Повече информация на: тел. 0 900 32 100
(0.18 лв./мин. без ДДС за цялата страна),
интернет адрес www.poc-doverie.bg и офисите на Компанията
в цялата страна.

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

1.1679
0.8273
1.0822
до 100 000 лв.
фонд в облигаци
133.3437
Смесен - балансиран 14.6034
фонд в акции
0.7780

фонд в акции

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)

за поръчки над 100 000 лв
0.0000
0.7655
1.0313
над 50 000 лв / 40000 USD
1.3121
1.3242
0.8806
0.6401
0.7522
0.0000
1.0696

1.2068
1.0597

0.0000

N/A

N/A

N/A

N/A

25.06.2009

0.5607
0.7628
1.0298

0.13%
0.78%
2.39%

9.78%
4.36%
1.11%

11.29%
4.49%
4.82%

-14.99%
-7.29%
0.88%

19.11.2007
19.11.2007
19.11.2007

1.3101
1.3202
0.8771
0.6369
0.7492

2.29%
1.72%
1.55%
0.76%
4.70%

0.11%
0.38%
3.71%
6.45%
6.02%

5.81%
4.67%
2.69%
0.22%
1.83%

5.35%
5.53%
-2.41%
-8.20%
-8.26%

0.0000
1.0161

N/A
2.09%

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

1.2068
до 90 дни
1.0439

1.31%
1.47%

0.16%
3.15%

3.44%
4.81%

3.73%
0.86%

15.11.2005
12.09.2005

6.86%
4.78%
-7.09%
-4.95%

7.93%
8.87%
11.95%
4.94%

14.09%
10.71%
0.46%
4.97%

-3.56%
-6.80%
-26.45%
0.14%

01.03.2006
01.03.2006
05.04.2007
12.12.2008

Смесен - балансиран
8.2642
фонд в акции
6.9062
фонд в акции
2.7841
Смесен - консервативен 10.0348
клас А за поръчки клас А за поръчки клас А за поръчки
до 20000 лв
над 20000 до 300000
над 300000
фонд в акции
0.7692
0.7654
0.7635
фонд в акции
0.4232
0.4211
0.7635
за поръчки до 250 000 евро
  за поръчки над 250 000 евро
фонд в акции
108.7880
107.4516

8.2642
6.9062
2.7841
10.0348
клас  В

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

317.6645
13.6059
12.5992
9.3877
21.6613

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

0.7578
0.4169

над 90 дни
1.0544

Клас А         Клас В при изпълнена      Клас В при прекратена
инв. схема
инв. схема
0.7578
0.7616
0.7426
0.4169
0.4190
0.4086
Цена
106.6497

0.01%
-0.12%

10.34%
11.30%

2.89%
2.63%

-5.36%
-19.27%

22.05.2006
02.05.2007

-6.29%

13.04%

7.98%

6.39%

03.05.2010

316.7129
13.3378
12.2287
9.1116
21.6613

1.19%
2.75%
4.58%
6.73%
3.87%

3.52%
3.27%
5.87%
9.61%
5.10%

-0.19%
3.20%
5.46%
15.83%
7.51%

6.25%
5.54%
3.96%
-1.47%
2.21%

17.11.2003
27.12.2005
27.12.2005
07.09.2005
08.10.2007

6.7750
8.1563
12.2693

6.7411
8.1155
12.2387

-2.51%
-3.12%
3.40%

5.80%
5.80%
1.69%

5.50%
4.65%
9.47%

-9.27%
-4.96%
5.55%

01.06.2007
01.06.2007
04.09.2007

1.2602
1.1456

1.2350
1.1342

3.05%
5.23%

5.54%
5.03%

8.79%
12.28%

5.04%
18.09.2006
4.67%
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 3/06/2011
ОТП Централно-европейски фонд в акции
€ 1,306825
€ 1,332962
€ 1,300291
ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес
€
0,941699
€
0,960533
€
0,936991
Фонд на фондовете
ОТП - Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции
€
0,858658
€
0,875831
€
0,854365
от развиващи се пазари
Цените са валидни за поръчки, подадени на 3/06/2011 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 3/06/2011
ДСК Фонд Паричен Пазар
1,164650 лв.
1,164650 лв.
1,164650 лв.
Цените са валидни за поръчки подадени на 3/06/2011 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 2.06.2011 г.
Договорен фонд

Емисионна
стойност

Сентинел - Принсипал

1.0597 лв.

Сентинел - Рапид

1,2068 лв.

Цена на обр. изк.
до 90 дни

над 90 дни

1.0439 лв.

1.0544 лв.

1,2068 лв.

Доходност
От началото на
За последните 12
годината
месеца
(Не се анюализира)
1,47 %

4,81 %

1,31 %

3,44 %

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 1 юни 2011 г.

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 3.06.2011 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
13.5858
12.5807
9.3739
Ти Би Ай Евробонд
318.2989
N/A
12.5375
9.3417
Ти Би Ай Комфорт
319.8848
13.4718
N/A
9.2956
Ти Би Ай Хармония
319.8848
13.4718
12.4757
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 се повиши
леко

Sofix: 426.01

+0.06%

Леко понижение отбеляза македонският бенчмарк

MBI10: 2675.18

-0.08%

Число на деня

Световни индекси Спад

Обем

Германският индекс се оцвети в червено

BASF

DAX: 7099.55

2.63% 7.76%

71 620

Основният сръбски индекс отбеляза
спад

BELEX15: 808.19

-0.18%

-1.63%

Американските акции поевтиняха в
началото на търговията

Dow Jones: 12 250.56

-0.32%

Водещият индекс в Токио отбеляза
понижение

▶ акции на “Софарма” АД-София смениха собственика си на
борсата. Книжата поскъпнаха с 1.16%

Nikkei225: 9555.04

-0.27%

▶ Книжата на
германската химическа
компания поевтиняха

Поскъпване
TEPCO

▶Акциите на оператора
на японската АЕЦ
“Фукушима” поскъпнаха

Ценaта на ориза може да скочи
с над 50% до края на годината
Политическата
несигурност в
Тайланд, който е
най-големият
износител в света,
тласка цените нагоре
Цената на ориза може да
се повиши с над 50% заради предстоящите избори
в Тайланд. Партията фаворит смята да изкупува
продукцията директно от
фермерите. По този начин
ще се въведе политика за
изкупуване на суровината
на цена 496 USD на тон.
Това е двa пъти повече от
текущите цени.
Пичай Нариптапхан,
кандидат от опозицията и
бивш зам. финансов министър, заяви, че няма никаква
логика във факта, че всеки
земеделски продукт в света
се е покачил освен ориза.
Ефект

Според проведено проучване подобно увеличение
ще повиши разходите на
износителите и ще вдигне
цените до 750 USD на ме-

сец. Оризът засега изостава
в поскъпването си от царевицата и пшеницата през
последната година, но ако
се реализират плановете в
Тайланд, ситуацията може
и да се промени. Според
организацията по храни
и агрикултури към Организацията на обединените
нации зърното е суровината, която спасява света
от хранителна криза. Скок
на цените в Тайланд може
да вдигне търсенето на поевтино зърно от Виетнам и
Индия.
Според Мамаду Цис, изпълнителен директор на
базираната в Сингапур
брокерска къща Hermes
Investments Pte, ако тези
мерки бъдат реализирани,
световните цени задължително ще се вдигнат. “В
миналото тези програми
са имали директен ефект
върху пазара. Разбира се,
ще има съпротива от купувачите, но важното накрая
е дали ще има ориз.”
Борси

Фючърсите на суров ориз
в Чикаго са се вдигнали с

▶ Тайланд е на път да изнесе 10 млн. тона ориз тази година, сравнено със световния износ от 31 млн. тона
СНИМКи bloomberg

32% през последните 12
месеца до 14.64 USD за 100
паунда.
Тайланд е на път да изнесе 10 млн. тона ориз
тази година, сравнено
със световния износ от
31 млн. тона. Световното

производство ще стигне
до 451.6 млн. тона тази година, надхвърляйки консумацията от 448.4 млн. тона
според американския департамент по агрикултура.
Според Консепшън Калп,
старши икономист в FAO,

покачването на тайландските цени ще направи
Виетнам и всички други
конкуренти изключително
щастливи. Според него
влиянието върху световните цени е неизбежно, но
няма очаквания да скочат

драстично заради изобилния запас.
Предвижда се експортните цени да скочат веднага
с 10% след очакваната политическа победа до 800
долара за тон до края на
годината.

Медта продължава да поевтинява за втори ден
Данните за
производството
показват забавяне
на икономическото
възстановяване в
света

Цените на медта, никела
и алуминия спаднаха за
втори пореден ден на Лондонската борса за метали.
Причината за поевтиняването са притесненията
за забавяне на икономическото възстановяване в
света заради слабите данни
за производството в редица страни, включително САЩ и Китай, съобщи
Bloomberg.
Надолу

▶ Цената на медта с доставка юли на нюйоркската борса Comex продължи да намалява за трети пореден ден,
като отбеляза 0.7% спад до 9004 USD/т

Тримесечните фючърси на
медта поевтиняха с 0.9% до
9016 USD/т в Лондон, което
е най-ниското им ниво от
седмица насам. В Сингапур металът се търгуваше
по 9027 USD/т. Цената на
медта с доставка юли на
нюйоркската борса Comex
продължи да намалява

за трети пореден ден, като отбеляза 0.7% спад до
9004 USD/т. Фючърсите с
доставка август в Шанхай
поевтиняха с цели 1.5% до
10 381 USD/т.
Притеснения

Понижение отбелязаха и
цените на цинка и оловото, както и на редица
други стоки, включително
петрола. Притесненията
за икономическия растеж
в света бяха провокирани от последните данни за
производството. В САЩ
беше отчетено най-слабото производство от година
насам. По-слаби резултати в промишлеността бяха
публикувани и в Индия и
Великобритания. В Китай
пък ръстът на производството е бил най-малък за
последните 9 или 10 месеца, показват два различни
доклада. Според анализатори забавянето на икономическото възстановяване
се отразява на пазарните
нагласи. Китай и САЩ са
най-големите потребители
на мед в света.

pari.bg Петък 3 юни 2011

18 Корпоративни съобщения
На основание чл.22, ал.2 на Наредба № 9/19.11.2004 г.,
Съветът на директорите на “Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество” ЕАД обявява стойностите за
дяловете на пенсионните фондове, управлявани от дружеството, валидни за дата 31.05.2011 г., както следва:
“Ай Ен Джи Универсален пенсионен фонд”
“Ай Ен Джи Професионален пенсионен фонд”
“Ай Ен Джи Доброволен пенсионен фонд”

1.33158
1.34246
1.32811

На основание чл. 22, ал.2 от Наредба № 9/19.11.2003 на КФН,
“ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД обявява стойностите
на един дял, валидни за последния работен ден на месец МАЙ на 2011 г.,
на пенсинонните фондове, управлявани от Дружеството, както
следва:
за ППФ “Пенсионноосигурителен институт” - 1.16726 лв.
за УПФ “Пенсионноосигурителен институт” - 1.19333 лв.
за ДПФ “Пенсионноосигурителен институт” - 1.18973 лв.

Стойности на дяловете на фондовете за допълнително
пенсионно осигуряване, управлявани от ПЕНСИОННО
ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ “ДСК РОДИНА” АД, валидни за 31 май 2011г.
Професионален Пенсионен Фонд: 1.29390 за един дял

София, бул. Черни връх № 51 Д, тел. 80 55 308, факс 80 55 308
е-mail: head@pensionins.com; web site: pensionins.com

Универсален Пенсионен Фонд:

1.33807 за един дял

Доброволен Пенсионен Фонд:

1.34721 за един дял

ДПФ по професионални схеми:

Стойности на дяловете на фондовете за допълнително
пенсионно осигуряване, управлявани от ПОД „Топлина” АД
за 31.05.2011 г.
Фонд

Стойност
на 1 дял

Универсален пенсионен фонд „Топлина”

1.11938 лв.

Професионален пенсионен фонд „Топлина”

1.12184 лв.

Доброволен пенсионен фонд „Топлина”

1.03257 лв.

клиентски център 0900 32 333 (0.22 лв./мин.-с ДДС)
ǾȍȕȈȏȈȗțȉȓȐȒȈȞȐȧȓȊ
www.ccb-sila.eu, e-mail:office@ccb-sila.com
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Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007-2013
Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни
позиции на българската икономика”

ПОАД „ЦКБ-СИЛА”, в изпълнение на чл. 22 ал.2 от
Наредба 9 на КФН, обявява стойностите на един дял,
валидни за последния работен ден на месец Май 2011г.
на пенсионните фондове, управлявани от Дружеството,
както следва:
ДПФ- 1.26677
УПФ- 1.40911
ǲȖȘȗȖȘȈȚȐȊȕȐșȢȖȉȡȍȕȐȧȐ
ППФ- 1.39155
ȖȉȧȊȐȕȈȌȢȘȎȈȊȕȐȐȕșȚȐȚțȞȐȐ
София, ул. Стефан Караджа 2, тел. 02/981 17 74,
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1.10988 за един дял

На основание чл. 22, ал. 2 от Наредба № 9
/19.11.2003 г. ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ “Съгласие” АД уведомява осигурените
лица, че стойността на един дял в управляваните от Компанията пенсионни фондове,
валидна за 31.05.2011 г., е както следва:
За ДПФ “Съгласие” – 1.28356 лв.
За ППФ “Съгласие” – 1.32443 лв.
За УПФ “Съгласие” – 1.35797 лв.

ǯǨȇǪǲǰǵǨǺǭǳ

PROJECT BG161РО003 – 4.2.01-0001, “PROMOTION OF THE INTERNATIONALIZATION
OF THE BULGARIAN ENTERPRISES”
Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001, „НАСЪРЧАВАНЕ НА
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”

ИАНМСП организира българско национално участие в
Mеждународно изложение за шоколадови и захарни изделия ISM
29 януари – 1 февруари 2012 г., Кьолн, Германия
Краен срок за заявка за участие – 30 юни 2011 г.
За допълнителна информация посетете интернет страницата на ИАНМСП –
www.sme.government.bg.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз или Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

ǲȖȘȗȖȘȈȚȐȊȕȐșȢȖȉȡȍȕȐȧȐ
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
ȖȉȧȊȐȕȈȌȢȘȎȈȊȕȐȐȕșȚȐȚțȞȐȐ
българската икономика” 2007-2013
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Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007-2013
Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни
позиции на българската икономика”
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PROJECTǾȍȕȈȏȈȗțȉȓȐȒȈȞȐȧȓȊ
BG161РО003 – 4.2.01-0001, “PROMOTION OF THE INTERNATIONALIZATION
OF THE BULGARIAN ENTERPRISES”
ȒȖȓȖȕȔȔȉȍȏǬǬǹ
Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001, „НАСЪРЧАВАНЕ НА
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”

Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни
ǲȖȘȗȖȘȈȚȐȊȕȐșȢȖȉȡȍȕȐȧȐ
позиции на българската икономика”
ȖȉȧȊȐȕȈȌȢȘȎȈȊȕȐȐȕșȚȐȚțȞȐȐ
ǾȍȕȈȏȈȗțȉȓȐȒȈȞȐȧȓȊ
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ǲȖȘȗȖȘȈȚȐȊȕȐșȢȖȉȡȍȕȐȧȐ
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007-2013
ȖȉȧȊȐȕȈȌȢȘȎȈȊȕȐȐȕșȚȐȚțȞȐȐ
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ППФ - 1.25542
УПФ - 1.29103
ДПФ - 0.93866

КО

КО

Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни
позиции на българската икономика”

Пенсионно осигурително дружество
- Бъдеще АД обявява стойност на един
дял за последния ден на месец май 2011 г.
както следва:

На основание чл.22, ал. 2 от “Наредба № 9/19.11.2003г. за
начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за ДПО и на ПОД, на стойността на нетните активи на
фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял
и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди”, Ръководството на Пенсионноосигурително дружество
“АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД съобщава, че стойността на
1 дял, валидна за 31.05.2011 г. е както следва:
за ДПФ “Алианц България” - 1.21980 лв.
за ЗППФ “Алианц България” – 1.18977 лв.
за ЗУПФ “Алианц България” – 1.21322 лв.

Я

Този проект е получил финансиране от Европейския фонд за регионално
развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007 – 2013
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This project is financed by the European fund for regional development through an
Operational programme “Development of the competitiveness
of the Bulgarian economy” 2007 – 2013
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PROJECT BG161РО003 – 4.2.01-0001, “PROMOTION OF THE INTERNATIONALIZATION
ȒȖȓȖȕȔȔȉȍȏǬǬǹ
OF THE BULGARIAN ENTERPRISES”
Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001, „НАСЪРЧАВАНЕ НА
ǾȍȕȈȏȈȗțȉȓȐȒȈȞȐȧȓȊ
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА
НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”
ǯǨȇǪǲǰǵǨǺǭǳ

PROJECT BG161РО003 – 4.2.01-0001, “PROMOTION OF THE INTERNATIONALIZATION
OF THE BULGARIAN ENTERPRISES”
Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001, „НАСЪРЧАВАНЕ НА
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”

This project is financed by the European fund for regional development through an
Operational programme “Development of the competitiveness
ǯǨȇǪǲǰǵǨǺǭǳ
of the Bulgarian economy” 2007 – 2013

This project is financed by the European fund for regional development through an
Operational programme “Development of the competitiveness
of the Bulgarian economy” 2007 – 2013
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развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007 – 2013

Този проект е получил финансиране от Европейския фонд за регионално
развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007 – 2013

ИАНМСП организира българско национално участие в
Международно изложение и конгрес в областта на медицината Arab Health
23 - 26 януари 2012 г., Дубай, ОАЕ

ИАНМСП организира българско национално участие в
Международно изложение за био-продукти BioFach 2012, което ще се проведе в
периода 16–19 февруари 2012 г. в Нюрнберг, Германия

ИАНМСП организира българско национално участие в международно изложение
за хранително-вкусовата промишленост „GULFOOD 2012”,
19 - 22 февуари 2012 г. Дубай, ОАЕ

Краен срок за заявка за участие – 30 юни 2011 г.

Краен срок за заявка за участие – 30 юни 2011 г.

Краен срок за заявка за участие – 30 юни 2011 г.

За допълнителна информация посетете интернет страницата на ИАНМСП –
www.sme.government.bg.

За допълнителна информация посетете интернет страницата на ИАНМСП –
www.sme.government.bg.

За допълнителна информация посетете интернет страницата на ИАНМСП –
www.sme.government.bg.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз или Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.
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ǯǨȇǪǲǰǵǨǺǭǳ
This
project is financed by the European fund for regional development through an
Operational programme “Development of the competitiveness
of the Bulgarian economy” 2007 – 2013

Цена за публикация:
�.�� лв. /колон мм/ без ДДС
Срок за подаване на заявките:
до �� ч в деня преди публикация

ȒȖȓȖȕȔȔȉȍȏǬǬǹ

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

КОРПОРАТИВНИ СЪОБЩЕНИЯ
И ОБЯВИ НА ДЪРЖАВНИ
ИНСТИТУЦИИ
За информация и заявки: тел.��/���� ���, e�mail: tania.kostadinova@pari.bg

Петък 3 юни 2011 pari.bg
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АвтоПАРИ

В следващото АВТОПАРИ четете за
BMW 740d xDrive

Под опеката на ежедневието
Chevrolet Orlando
има отговор
на вашите търсения

Какво ще кажете за джип, но не съвсем, автомобил, но не
съвсем, миниван, но не съвсем, комби, но не съвсем? В търсенето на автомобил практичността е приоритет за големия
процент от хората. Чарът и емоцията са хубаво нещо, но
струват скъпо. Те са привилегирована територия за просветени, добре че за останалите изборът на пазара е голям.
Автомобилните компании ни разглезиха много. Клиентите
вече не искат просто автомобил, те искат комбинация от
много положителни качества, ниска цена, непретенциозно
обслужване, а ако някъде там се появи и щрих вълнение
- толкова по-добре.
Един от новите отговори на търсения от подобен вид е
Chevrolet Orlando. Той изглежда обикновен, безизразен,
дори леко отегчен, но може да побере цялото ви подвижно
имущество, в това число и наследници, при подходящо
желание. Orlando не е наблъскан с екстри, но има всичко

Никакви проблеми
с маневреността

необходимо, за да се чувствате комфортно, Orlando не е
пленяващ, той е умерен, Orlando не е оригинален, той е
уверен, Orlando не е скъп, той е достъпен.
Усещане

Дизайнът на новия Chevrolet е достатъчно красноречив. Той
е заимствал фигурата си от дългогодишната американска
традиция в семейната мобилност, а интериорът му е пълен
поддръжник на модерната линия в сегашната гама на компанията. Вътре го усещате като джип, но всъщност само
голямото разстояние между автомобила и земята го приближава до кросоувърите. За съжаление задното окачване
няма нищо общо със задвижването и дори не е независимо,
но базовата цена от 28 480 лв. все пак не може да се появи
от нищото. Три реда седалки - о, да. Защо да се блъскате с
децата или да се изкушавате да ги накажете за непослушанието в багажника, когато Orlando предлага цивилизовано
решение. От пода на товарното помещение изскачат две
пълноразмерни седалки, на които съвсем комфортно и безопасно може да се разположат младите. Останалите седящи
места носят комфорта на автомобил от SUV класа, таванът
е високо, подлакътниците са удобни, а облегалките поемат
недостатъците на физиката на гърба.
Orlando обаче е нещо повече от транспортьор, защото
предлага някои хитри идеи. Когато го карах, забелязах на
централната конзола нещо като копче - без обозначения, без

Гъвкавост

Chevrolet Orlando предлага 16 различни
Когато видите Chevrolet Orlando на живо, комбинации на седалките. При сгънати
ще си помислите, че този кубичен дизайн задни седалки се образува идеално равен
със сигурност ще ви създава неприятности под. Цялата операция може да бъде
извършена само с една ръка.
с паркирането. Не е така. Дори човек,
който няма опит с миниванове, се справя
безпроблемно с наместването на Orlando
без излишни изчисления и пресмятане,
точно като обикновен лек автомобил.

Безопасност

стрелки. Натиснах го - нищо не стана. Побутнах го и ето
- големият панел с контролерите, точно под навигацията,
се измести нагоре и откри доста голямо пространство за
предмети. Със сигурност ви се е случвало да се чудите
къде да оставите някой ценен предмет, когато паркирате и
не искате някой да ви счупи прозореца просто ей така, от
“любопитство”. Този “тайник” е точно за такива случаи,
когато се нуждаете от малко повече спокойствие.
Мобилност

Двулитровият турбодизелов двигател генерира 163 к. с. и
срещу доплащане се предлага с 6-степенна автоматична
трансмисия. Тя се справя добре с преминаването през предавките и при скорост от 130-140 км/ч държи оборотомера
под 2000 об/мин, но въпреки това вдига разхода на гориво.
А ако избирате Orlando за ваш семеен слуга, със сигурност
около литър гориво по-малко на 100 км има значение. Дали
не е по-удачно да изберете 6-скоростната механична скоростна кутия? Тогава ще загубите спокойствието на левия
си крак, но пък ще се радвате на повече контрол върху
динамиката и стрелката на бензиномера. Chevrolet предлага за Orlando и по-слаба версия на същия двигател, която
разполага със 131 к. с., а почитателите на бензина могат да
разчитат на 1.8-литров атмосферен агрегат със 141 к. с.

В серийното оборудване са включени
6 въздушни възглавници, система за
контрол на сцеплението, а паркинг
асистентът се предлага при нива LT и
LTZ.

Драгомир Попов

Chevrolet Orlando LTZ 2.0
VCDI

Двигател редови 4-цилиндров; Работен
обем 1998 куб. см; Мощност 163 к. с./120 кВ;
Въртящ момент 360 Нм при 2000 об/мин;
Трансмисия шестстепенна автоматична;
Тегло 1659 кг; Ускорение 0-100 км/ч: 11.0 сек;
Максимална скорост 195 км/ч; Среден разход
7.0 л/100 км; Емисии CO2 на км 186 г; Цена на
тестовия автомобил 42 735 лв.
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Баба факторът*
Или как влияе на децата традицията
да бъдат отглеждани от родителите
на родителите им

“Никога не бих зарязала
детето си на баба му, не
разбирам как родителите
могат да си позволят такова нещо.”
Това беше едно от онези
десетки “никога”, които
си казвах, преди да родя.
“Ако искаш да разсмееш Господ, разкажи му за
плановете си”, пък казваше моята баба. И беше
права.
Днес детето ми го гледат
предимно бабите, колкото
и да отричах тази възможност. Защо? Защото
непрекъснато боледува и
защото като средностатистически гражданин на
голям град в България
нямам шанс то да влезе в
детска градина.
И след като не мога да
променя тази ситуация,
мога поне да се постарая
тя да има възможно найположителен ефект върху
психиката на детето ми.
Къде се крие рискът

Какви са подводните камъни при отглеждането
на едно дете от баба му
вкъщи? “Противоречивите послания от две поколения може да създадат
амбивалентност в децата”,
твърди психотерапевтът
Орлин Баев. На тази двойственост детето според
личностния си стил реагира с колебливо отдръпване
в себе си при трудности
или с бунт и игнориране
на посланията на едната
или двете страни.
Детският терапевт Петя
Хорозова е на малко поразлично мнение. Според
нея конфликтът между
поколенията няма отрицателен ефект. “Този сблъсък на старо и ново го
има навсякъде - когато
отидем на работа, когато
учим в университета. Но
има стари неща, които не
отмират, които се носят от
възрастните хора и тяхното рязко прекъсване не се
препоръчва”, отбелязва
тя. “Ако детето обедини
миналото и настоящето,
може да построи сигурен
поглед за бъдещето”, казва психотерапевтът Сне-

жанка Димитрова.
Психотерапевтът Боряна
Чалъкова също е на мнение, че бивайки свидетел
на конфликтите между
възрастните в някакви
добри граници, детето
възприема стратегии за
разрешаване на конфликтите. “Когато детето се
сблъска с различие на възгледите, то се учи как тези
различия трябва да бъдат
преодолявани”, пояснява
тя. Това означава, че и родителите трябва да се учат
как тези различия трябва
да бъдат преодолявани по
добър начин пред детето.
“И този начин не е чрез
скандали, психически или
физически тормоз”, категорична е Чалъкова.
Кой командва тук

Друг проблем, който може
да възникне, е объркване
на авторитетите при детето. “Българските баби
обикновено са твърде привързани към собствените
си деца, които цял живот
някъде несъзнавано приемат за 10-годишни”, коментира Орлин Баев. Такава психика според него
определя тенденцията за
вкопчване в отглеждането
на внучетата и стремеж
към отнемане на изначалните родителски права по
вземане на решенията по
отглеждането.
“За бабата позицията й
на родител на родителя
не предполага съобразяване с правилата, наложени
от майката и бащата на
отглежданото от нея дете. Бабата е родител на
родителя и често в конфронтационни отношения
с единия от тях”, споделя
майка във форума на BG
Mamma.
Основна препоръка е бабите да се вслушват в съветите на родителите, да
не им се противопоставят
и да не се намесват, когато
те прилагат възпитателни
мерки. “Родителите решават”, убедена е Петя
Хорозова. Тя препоръчва по-открити разговори
между старото и младото
поколение. “Трябва между

тях да има споразумение
за границите, в които нещо се позволява”, допълва
тя.
Важно е детето да разбира, че в семейството
водещите авторитети са
майката и бащата. Бабата също е авторитет, но
второстепенен, коментира
Боряна Чалъкова.
Тънкият лед

Някои педиатри психолози твърдят, че бабините
грижи имат един основен
недостатък: слаба социализация. Според Орлин
Баев “не можем да поставим всички баби и дядовци под общ знаменател”.
Има случаи на свръхпротекция и такова възпитание създава деца, “лишени

от адекватни социални
стандарти и рамки, както
и така наречените зависими характери, с неизградена самостойност”,
твърди той.
“Съществува рискът тези деца да останат емоционално зависими, когато
пораснат. Привързването
към един човек поражда предпоставки за други
типове зависимости - от
хора, от вещества”, твърди
Чалъкова.
Сигурността

Много често децата се
дават на бабите, тъй като родителите не са сигурни в добрите грижи в
яслата или в градината.
“След втората му година
за детето е добре да бъде

сред връстници в голяма
част от времето”, отбелязва Чалъкова. Препоръчително е да общува с
майка си и баща си като
възпитаващи инстанции,
защото то може да се съизмерва с техни модели,
да се противопоставя, да
се конкурира и да развива
различни типове емоционални и поведенчески
реакции. А бабата често
се грижи безусловно и не
поставя ограничения пред
децата, което също има
негативни последствия.
Когато детето не се учи на
способностите, свързани
с нормите в обществото
и в общуването с хората,
развитието на тези способности малко се забавя,
твърди психотерапевтът.

Таванът
на предпазливостта

Понякога възрастните са
твърде предпазливи и не
дават на детето да изучава
света. “Бабата се страхува,
че нещо може да се случи
на детето и го отглежда
в максимално безопасна
среда, което означава, че
то е лишено от опит по
отношение на нормите и
правилата в контактите
с хората. Освен това за
детето е важно да се бори
само за собственото си
пространство”, обяснява
Чалъкова. Това означава,
че агресията, която е конструктивна в общуването
за защита на собственото
пространство, става дефицит у децата, отглеждани
у дома. “Те остават малко
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Мнения
Стийв Кайл, предприемач, реч на TEDxBG

Какво ни казва контекстът на комунизма?
Да бъдем сериозни. Да бъдем много, много
сериозни. Не мога да ви обясня колко пъти
са ми се карали в парка, че оставям децата си
да играят на земята. Не дай Боже да играят в
мръсотията, в калта! Или още по-зле - в локвите. Вода. Това ще ги убие. Баби и дядовци
ми казват, че не трябва да оставяме децата си
да играят толкова много, защото животът е
сериозен и трябва да ги подготвим за сериозността на живота. Имаме социално предаван
вирус на сериозността, “сериозен” ген, който
се предава от поколение на поколение.
Това са 45 години, които са създали това, което аз наричам “Баба фактор”.
снимка Христо Бояджиев
И ето как работи. Стъпка 1 - жената казва:
“Искам да имам бебе.” Стъпка 2 - имаме бебе. И какво се случва на Стъпка 3? “Трябва
да се върна на работа... Затова ще дам бебко на Баба.”
Но трябва да помним, че Баба е инфектирана със “сериозността” на онези 45 години.
Тя предава вируса на бебето и отнема наистина много, много, много време тези секвои, този сериозен вирус да бъде изхвърлен от операционната ни система.
Снежанка Димитрова, позитивен психотерапевт

В социализма децата се отглеждаха предимно
от бабите, но до 7-годишна възраст. С
постъпване в училище те минаваха под
преките грижи на своите родители в града,
което беше възможно поради удачното
и строго определено работно време. От
психологична гледна точка детето на
социализма получаваше много социален опит,
грижи и сигурност. Точно този модел, в който
семейството действаше като добре смазана
машина, изгради едни достойни млади хора.
Днешното време е времето на самотните деца
- те не разполагат нито с времето на баба
и дядо, защото работят до 60-65-годишна
възраст, нито с времето на своите родители,
които работят на няколко места, нито имат
възможност да са с приятели и връстници, кръстосвайки улиците безгрижно. На
мястото на тези хора се появиха гледачките компютри. Няма го общуването, няма я
системата. А когато ядрото е разпадното, започваме да търсим отговори. Защо детето
не става от компютъра? Защо е толкова агресивно? Ами, защото няма здравословна
комуникация - с баба, с дядо, с мама и тати и не на последно място с приятелите на
улицата, в свободната игра.
Орлин Баев, психотерапевт

снимки shutterstock

без ръце и крака в преносния смисъл”, твърди
Чалъкова.
А после

Малките, които се гледат изключително вкъщи,
много по-трудно се адаптират към изискванията в
първи клас, имат страхове
от новата обстановка, от
връстниците си, чувстват
средата по-враждебна и
имат фантазии, които ги
притесняват, твърдят психолозите. Ако едно дете е
било в детска градина, то
е по-адаптивно към тази
среда.
“При всяка следваща
кризисна възраст, като
тръгването на училище и
избухването на пубертета,
децата, израснали вкъщи,

се затрудняват”, твърди
Петя Хорозова. В тези
кризисни периоди онези,
които са имали по-широки
срещи с хора от различни
поколения, са по-адаптивни. Децата, отглеждани
вкъщи, преживяват потежко промените и много
повече се разстройват.
Има баби с разностранни интереси, които могат
да бъдат много креативни
и да развиват различни
способности у своите внуци. Но според психолозите въпреки това е важно
детето да посещава детска
градина. “Там се разиграват методически игри
и драматизации, в които
децата играят различни
роли. С една баба това
не е възможно, колкото

и креативна и ерудирана
да е тя”, коментира Чалъкова.
Ако няма друг вариант,
освен детето да се гледа
у дома, съветът на психолозите е то да общува със
свои връстници на детски
площадки, на гости и у
дома, за да може да намери собственото си място
в играта. И, разбира се,
най-важното: детето има
нужда от своите родители - от ядрото на своето
семейство, където да изгради самоличността си,
да бъде възпитавано и да
се приучи на социална
опитност.
Теодора Мусева
*По речта на Стийв Кайл на
TEDxBG (виж карето)

В миналото при патриархалния начин на
живот разширеното семейство е живеело заедно и в един дом са се събирали три-четири
поколения. Завръщането към тази тенденция
на Запад е връщане към корените, стапяне на
емоционалната дистанцираност и лед, така
характерни за западните общества. Все пак
по-добрият вариант е в първите две или дори
три години от живота на детето основните
грижи да бъдат полагани от майката. След
това баба и дядо могат да облекчат мама и
татко с грижите си за внучето, но основните
възпитатели си остават родителите.
В първите години от живота на човешкото
същество се гравират най-мощните и дълбоки психични заложби. Ако детето в първите
си седем години е гледано от баба и дядо, докато мама и татко завършват поредната
магистратура или докторантура, главните и най-дълбоки характерови черти, мъжки и
женски психични образи и модели на поведение биват залагани именно от по-старото
поколение.
Петя Хорозова, психолог-психотерапевт, базисен треньор по позитивна психотерапия

Добре е едно дете да има представа от три поколения - своето, това на родителите и това на
бабите и дядовците. Тогава то добива по-пълноценен опит за живота нататък. Не е добре децата напълно да се поверят на бабата и дядото,
защото работата на родителите е да отглеждат
децата си и децата имат нужда родителите да
са много близо до тях. Това са най-значимите
фигури за децата, както и за възрастните също.
Бабата и дядото са още един тип родители, подкрепящи още по-дълбоко, в корените. Те стоят
зад нас и крепят както децата, така и родителите. Те дават по-богат опит и на децата, и на
младите родители. Захранват ги с неща, с които
не е добре да се разделяме.
снимка марина ангелова
Родителите са носители на новия опит, на опита
на новото поколение, а бабите и дядовците дават едни непроменливи ценности. Това са
стабилни ценности и човек ги кове и живее с тях хилядолетия. В този смисъл рязкото
прекъсване на връзката със старите родители не е благоприятно.
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Александър
Александров
Local

Caipirinha

▶ "Това е много приятен и лек коктейл. Прави се с кайшаса - бразилска ракия от захарна тръстика. Нужни са
ви половин лайм на парченца, една лъжица кафява захар, 60 г кайшаса и натрошен лед. Лаймът и кафявата
захар се намачкват, чашата се пълни догоре с натрошения лед и накрая се изсипва кайшасата."

Летни
глътки

Или кои са най-модните
коктейли в жегата
Не всичко забъркано и
разбито, което ви се сервира в чаша, може да бъде
наречено коктейл. Коктейлите не са случайна
смес, от която на другия
ден ще ви боли глава.
Ледените коктейли са
най-добрата напитка за
лятото. Но внимавайте
- конякът, уискито и ликьорите не са най-подходящата лятна съставка.
Това са зимни алкохоли.
За горещите дни избирайте ром, вермут, текила и
шампанско.
Една петльова
опашка, моля!*

Смесените напитки са
утолявали жаждата още
в дълбока древност. В
древния Китай още преди
3000 години са употребявали напитка, съставена
от натурален ягодов сок,
смесен с лед или сняг.
Коктейлите се появяват
значително по-късно. На
въпроса кога именно и
къде конкретно няма отговор или по-точно, има
няколко.
П ъ р в и я т ва р и а н т е
свързан с борбите с петли.
От английскат а дума
соск-аlе (петльово пиво)
вероятно се е появила
на света думата коктейл.
Петльовото пиво е смес от
твърд алкохол и горчиви
отвари. С такива напитки
са повдигали бойния дух

Теодора Мусева

teodora.mousseva@pari.bg

на петлите преди битката.
Днес можете да направите
същото със себе си, ако
опит ате по глътка от
коктейлите "Ударът на
п л а н т ат о р а " , " Т ъ м н а
бурна нощ", "Дългият
крив нож", "Шут" или
"Крадльо".
Както обикновено, това
английско твърдение се
оспорва от французите.
Те също имат няколко
отговора. Макар и думата
да се счита за чисто американска, самият коктейл
е бил внесен в Северна Америка от френски
офицери. С френската
дума coquetel жителите
на провинция Бордо са
наричали смесена напитка, приготвена на винена
основа.
Кокетна чаша

Същите тези французи
твърдят, че "коктейл"
произлиза и от думата
coquetiers. Този път аме-

риканците са се сдобили
с тази дума не от френски офицер, а от друг
негов сънародник на име
Пейшо. Той открил през
1875 г. в Ню Орлиънс
заведение, в което можело да се вкуси смесена
напитка от бренди, горчиви отвари и захар. Тази
напитка се е продавала в
необичайни по формата
си чаши, които Пейшо
наричал coquetiers. Американците в стремежа се
да съкращават всичко си
поръчвали сосk-tey.
Естествено, испанците също не пропускат да вземат участие в
спора. Те твърдят, че думата коктейл произхожда от испанското соlа di
gallo - петльова опашка.
По този начин - заради
външното сходство - са
наричали корена на едно
растение, виреещо около
Мексиканския залив, с
което някакъв барман от
градчето Кампече подправял приготвените от
него напитки. Неговият
бар бил често посещаван
от американски моряци.
И на въпроса що за инструмент е това в ръцете му, вежливият барман
отговарял на английски:
Cocktail - "опашка на петел".

*Coctail - oт англ.
"опашка на петел"
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Мохито

▶ "Най-популярният ни коктейл, разбира се, е Моjito. Приготвя се с 60 г бял ром, половин
лайм, 10-12 листа мента и 6 г кафява захар. Първо се слага половин лайм, реже се на кубчета, после се добавя кафявата захар. След това се намачква, слага се ментата, натрошен
лед догоре и мъничко сода."

Ягодова Маргарита

▶ "Този коктейл се прави много лесно и е сладък и освежаващ. Трябват ви 100 г ягоди, 50
мл текила, 50 мл захарен сироп, 15 мл коантро, 15 мл. фреш лимон и лед на сняг. Всичките съставки се слагат в блендера и се разбиват до сняг. Украсява се с ягода или лист от
мента."

Сангрия
Продукти
Червеникав вермут
Светъл ром
Спрайт или 7-up - 750 мл
Лимон - 2 бр.
Кайсия - 1 бр.
Зелена ябълка - 1 бр.
▶ Нарежете плодовете на колелца/кръгчета, залейте с вермута и
рома, след 15 мин добавете 6 кубчета лед, добавете газираната
напитка и размесете.

Tequila Sunrise
Продукти
Червеникав вермут
Светъл ром
Спрайт или 7-up - 750 мл
Лимон - 2 бр.
Кайсия - 1 бр.
Зелена ябълка - 1 бр.
▶ Вълшебният мексикански изгрев - това е
текила с портокалов сос и няколко капки гренадин, които му придават цвят на изгрев,
полепвайки по дъното на чашата.
▶ Приготвя се във високи чаши. Съставките
без гренадина се смесват в шейкър с кубчета
лед и се прецеждат. Накрая се слага гренадинът - няколко капки, които да потънат към
дъното на чашата, имитиращи изгрева на
слънцето. Сервира се с натрошен лед и сламка.
Може да се украси с портокалово резенче или
коктейлна черешка.

Bellini - неповторимото наслаждение
Продукти
100 мл Prosecco
50 мл свежо пюре от праскова
Охладете чашата, добавете в нея пюрето, внимателно долейте Prosecco, като разбърквате с лъжичка.
▶ С каква напитка са предпочитали да се освежават писателите Хемингуей и Скот Фицджералд,
актрисата Дороти Паркър и милиардерът Онасис? Техният любим коктейл е именно "Белини",
приготвен от една част праскови и две части италианско шампанско Prosecco. С това съчетание
създателят на напитката "Джузепе Чиприани" - собственик на известния венециански бар Harry's
Bar - се е опитал да "възпроизведе" пастелната палитра на великия италиански художник Джовани
Белини, в чиято чест е наречен коктейлът. Ако решите да се насладите на напитката на бохемите, не подменяйте Prosecco шампанското с някое друго, както мнозина правят.

Плодова
интоксикация
Лято. Това означава слънце, жега
и плодове. При това не пластмасови, отгледани в парници
и безвкусни, а истински, ароматни и сочни. Коктейлите,
които се получават от тях,
може да те накарат да си оближеш пръстите. Например
сангрия - смес от плодове и
ягоди с червен вермут и ром.
Плодовете са по ваш избор,
важното е да им дадете 15
минути да покиснат в алкохола
(ако го приготвяте за голяма
компания, удължете времето
на 40 мин). За този период от

време плодовете ще предадат
на напитката максимума от
аромата и вкуса си, а заедно
с това ще погълнат по-голямата част от алкохола. Ето
защо сангрията ще се получи
по-лека. Което не може да се
каже за плодовете. Те вече са
опасни за употреба. Работата е
там, че организмът ще приеме
смесения с фруктоза алкохол
за захар - основен източник на
енергия - и бързо ще го пусне
в кръвта, което увеличава многократно шанса за алкохолна
интоксикация.

Martini Royale шумът на морето
Продукти
100 мл шампанско Martini
Prosecco
100 мл вермут Martini
Bianco
15 мл сок от лайм
Стрък мента
▶ Ако вече сте се наситили на традиционните летни напитки
като мохито, дайкири
и "Маргарита", поглезете себе си с нещо
ново. Коктейлът Martini
Royale е наистина много
млад, неговата премиера
се състоя през май миналата
година на кинофестивала в Кан. Публиката го прие не без екстаз. И това е
логично: огромно количество лед, мента
и лайм, смесени с вермут и шампанско
- нима съществува нещо по-свежо на
този свят? Създателите на коктейла
препоръчват не само да пиете коктейла, но и да го слушате - ако приближите
чашата към ухото си, "шепотът" на
газовите мехурчета от шампанското,
както и почукването на кубчетата
лед ще ви напомнят за прибоя на каменист плаж.
▶ Напълнете 2/3 от чашата с лед, изстискайте сока
на лайма, добавете Martini Prosecco и
Bianco, поставете в чашата кръгче
от лайм. Не забравяйте да украсите коктейла със стръкчето мента, "пробудена"
преди това със смачкване между дланите.
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Oфлайн лагер
на онлайн активизма

На OpenCamp
София 2011
блогъри защитават
тезата, че
държавните данни
принадлежат на
всички и трябва да
бъдат отворени
Демокрацията и интернет
винаги са били две тясно
свързани понятия, но последните две години са
по-специални в това отношение. Това са годините, в които светът започна да говори за Facebook
революциите и Twitter
бунтовете, първоначално
вследствие протестите
в Иран, а впоследствие
и поради безредиците,
залели Близкия изток и
Северна Африка.
Демокрацията и световната мрежа обаче не
трябва да се мислят само
в рамките на въоръжени
въстания срещу диктатура, които се случват
единствено някъде другаде.
Една група блогъри
и активисти искат да
покажат, че отвореният интернет е ключово
изискване за гражданското общество във всяка страна, включително
България.
За тази цел гражданската организация
"Електронна граница" и

Mozilla Европа организират събитието OpenCamp
2011 - място за лекции
и свободни дискусии на
теми като отворен уеб,
отворено правителство,
отворени знания, отворен
код и свободен софтуер.
То ще се проведе в София на 5 юни (неделя).
Събитието

На него ще участват
няколко интернет активисти, част от които
придобиха по-широка
известност покрай своя
анализ на записите със
специални разузнавателни средства, които
изтекоха в публичното
пространство в началото
на годината.
Сред тях са Делян Делчев, специалист и консултант в областта на
телекомуникациите, Kонстантин Павлов-Комитата, един от популярните
блогъри, и др.
В OpenCamp 2011 г. ще
участват и чуждестранни
лектори, които ще споделят с публиката своя опит
с отвореното правителство и защо то е толкова
важно. Ще дойде част
от екипа, разработващ
браузъра Mozilla, хора,
които всеки ден работят с правителствата на
различни страни. "Те от
своя страна ще имат въз-

можност да се запознаят
с правилно мислещи хора
от България и да започнат
съвместна работа", обяснява Богомил Шопов,
който е един от организаторите от "Електронна
граница". Той уточнява,
че лекторите ще бъдат
по-скоро модератори и
всички в залата ще бъдат
и лектори, и участници.
Очакванията

Организаторите се надяват да се стигне най-вече
до осъзнаване на нуждата
от отворено управление
и свобода в сферата на
електронното ни присъствие до реализацията
на интересни идеи.
В рамките на събитието има четири по-малки
събития (виж програмата
на opencamp.talkweb.eu)
и се очаква разнородна
аудитория - хора, занимаващи се с държавно
управление, политици,
специа листи, хакери,
програмисти, дизайнери
и др.
"Единственият начин да
се направи малка крачка
напред в осъществяването на отворено управление в България е да се
съберат на едно място
всичките компоненти, от
които зависи това решение", казва Шопов.
Пламен Димитров

Позиция

Държавната сигурност
е претекст за мащабна
секретност в държавния апарат
Отвореното правителство
е управленска доктрина,
която гласи, че работата на
правителството и държавната администрация
трябва да бъде отворена на
всички нива за ефективна и
критична проверка и надзор
от страна на обществото. В
най-широкия си смисъл тя
се противопоставя на отдаването на прекалено голямо
значение на държавната и
националната сигурност,
което напоследък се използва за узаконяване на мащабна секретност в държавния
апарат.
Аргументите за създаване на отворени правителства датират още от
епохата на европейското
просвещение, когато е
имало активни дебати как
трябва да се формира зараждащото се по това време
гражданско общество. Сред
най-новите разработки
по темата е теорията за
"управление с отворен код",
която застъпва прилагането

Богомил Шопов,
блогър, "хакер и пират", организатор на OpenCamp 2011

Искаме да
покажем
какво са
направили
другите в ЕС и да
намерим начин
да го направим
заедно

на идеите на движението
за свободен софтуер към
демократичните принципи,
за да се позволи на заинтересованите граждани да
участват по-лесно в законо-

дателните процеси.
Данните на държавните институции по своя
произход са публични.
Обществото като основен
субект, издържащ държавата, има правото на достъп
до тези данни във формат,
в който на всеки да му е
лесно да работи. Всеки би
искал да види държавния
бюджет, колко разходи са
дадени за безсмислени
проекти и най-вече да види
къде отива всеки лев, който
ние даваме на държавата.
Друг аспект е да се види
например кой депутат колко
е стоял в пленарната зала,
колко законопроекта има
внесени и колко време е
извършвал дейността, за
която е избран - това също
са публични данни и трябва
да бъдат отворени.
България като част от ЕС
трябва да въведе подобни
практики и искахме да покажем какво са направили
другите и да намерим начин
да го направим заедно.

